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y meselesi iyi bir safhaya girdi 
C Fransa ile anlaşma lmkanıan kuvvetleniyor ~ ispanyada üç şehir halkı 
Başvekil Parti Grupunda daha bomba yağmuru 

altında kaldı -- ----------· - --------*--- ---------

!fatag meselesi etrafında isveç ve Noneç ingiHarenin bombardtmanlar 
hakkındaki taşabbusune musbet cevab verdiler 

mühim beyanatta bulundu Valenıi7anın bombarclımaaıncla bir lngiliz ıemiai 
battı, Alikante'de de iki lnıiliz ıemiıi hasara aJracb 
Londra 7 (Husu· 

A d ı A • p • d •• k J • 81) - ispanyadaki P. ......--~~~~---------Da O U Jansı anste cereyan e en muza ere enn vn ab•u01n öıümiine 
• • • sebeb olan hava bom· 

llıemnuniyete pyan bır surette neticelendiğini bildinyor bardıı:ıı~nıarının asıl 
-··· .......................... ._..... ....... ,.. .......... ıayesını tesblt ve 

Bugün Pariste bir tebliğ At ı· k O h'I" ;;::;m~E a ur a ı ıye raf bir tahkik komls-

eşredilmesi mulıtemel Vekilini kabul etti El 1~:E 
'1ranaız Hariclr• Naan .... ,ıw. AakaraJI -- tefebbüse, İıveç ve 

• ed h LL--...1 ı..ı L-*-~ • •et • Şü!ui KaJa Biiyük Norveç hilkfnnetleri 
llJaret eceli a11uwı•8&1 .. uan terı etti ÔBcleria mil&firi muvafakat cevabı 

vermiflerdir. 
Olarak Jatta kalacak Birle1ik Amerikt 
İitanbul 7 (ı\.A.) - Dahiliye hükQmetile yapılanfıpa,... ta~~ tcah'6 eflU.. .._. '* lllprl 

Vekili ve C. H. P. Genel Sekre • teklifi henüz tedkik etmektedir. Vatinl·ı Albd miitehumlarclan •kJdl ..... 
teri Şükrü Kayı, bugün Anka • tondan da müsbet bir cevab alınacala cet ola 1nı komily~n Fransada 'baluaa-
radan şehrim.ize gelmi§ ve Sava- tahmin edilmektedir. (Devamı 1 inCJi Mfll•) 
rona yatına giderek Atatürk ta • 
..... P..Oul ecl.U.mJl~ir. j_ijk • 
rfl Kan, ,elırlniızde · ''l>ulundutu 

(İjevamı 5 inci ~yfada) 

Avrupamn her 
tarafmda buğday 

sıkıntısı var 
, 

Kuraklık yüzünden lngil
terede zarar ve ziyan 65 

°"' PClf'ttcfe izahat veren BapkUttrdıln '°" ffllGhd anaıınaa alWMnlf bit' """" milyon lirayı buldu r- Amerikada milyoner olan TUrk ::J 
'4nlcara 7 _ Cumhuriyet Halk Partial mal Tuncanın relalillnde toplanm1fl"'. lngUterede aylardanberi devam edPn L._. tutuncusu maceralarını anlatıyor 
~ )(,. Meclial grupu bugün :<7 hazlraıı Bqbabn CeW Bayar, ıöz alarak Ha- kui'aklık ziraate büyük zararlar vermif-
l!ııııı.j -.ı 15 de Antalya mebusu Dr. C.- (Dnam& 'U met liıfllo.dtı) Ur. Bilhassa ıecelerln pek sojuk olması A k d k d 
~~--~--~~--------~~·~~~~~~ merı· a a azan ıgıvm 
ırk beş bin tonluk harb ~~:-::=ı:::u:;~;:be~ 1·1k muvaffakı·yetler ·1 . . d·ı· (!>namı 11 iftct •!ifada) 
gemı erı ınşa e ı ıyor r __ ................................... _._ ............. ~"l""'l""I' 

:rn•ere ve Amerik• anlqtılar. ra.. edilecek deniz ı Oç garib haber 
~•lerinin beheri 69 mU1on Türk llruına malolacak 

1 - Hırsızhk yap1p kendi ken
disini polise ihbar eden 
adam 

2. Mahkeme, dört çocuklu 
dilenci kadlnı ceza vw
medi 

8 • Arkadı,lannın imtihan 
numaralarını Direnmek 
için gazeteci olan çocuk 

Dün müddeiumumiliie &arib b4r 
hıraızlık suçlusu HVkedilmlftir. Bey· 
oJiun.d$ Sen Mtpl mektebinin kapı
cm olaa Jılt,tya Morla, muhasebeci 
yokken kuaJI kırarak 1000 lira 991-

....,. • . maklilW 1o49ludur. ' ~ t,,,..;ı .ıc.lri Tib"kmen Amerikaclcm vaımıa avclete 1acm1'1anırkm ~muı 
~ " • Mltllk M1'I> ,..meı. l.,atentam JIOOtl Ambn (DeNtltl ı ad •Jdtıda) fllbrilcGda k~ 1'ft'diklm vede zivafdiade (.Ba71 1ıtrıGil Kadri maıcııaua 

llzetelerinin verdikleri mal4-ımQ~ raporlannı tedldlı et- l bqın4& gönl&en :zattır) (Ya11111 iaei sayfa ... ) lltt hacutere kabin.eti am.trallık CDtH• ı "" """"4J, .___ ___ .......... _ .... _ .. __ ..; 



Z Sayfa 

Her gün 
Fantezi ve 
Ticaret 

' Yazan: Muhittin BIJ'f"9 

Z annedersem üç sene kadar o

luyor; Viyana ticaret muhi

tinde mühim rolü olan bir firma, kendisi 
ile İzmirde bulunduğum zaman hayli u
zun sfiren dostane münasebetlerimize is
tinaden, bana bir mek.tub yazarak bir 
meselenin tedkildni rica etmişti. Mesele 
fU idi: Viyanaya Türk sardalyası idhal 
etmek. Bu fikir bana garib geldi. Fakat, 
bana mektub yazan dostlarım, bu iş et
rafında Viyananın Türk mehafilinin bü
yük propaganda yaptıklarını söylüyor
lar ve bu propaganda arasında iki Viya
na gazetesinden kesilmiş iki de :Cıkra 
gönderiyorlardı; bu fıkraları okudum; 
:Viyana gazetelerine nazaran, Türkiyenin 
i\vusturyaya geniş mikyasta kutn sar
dalyuı ihrac etmek üze.re büyük hazır
lıklar yapmakta olduğu anlaştlıyordu. 

Bu fıkralar hayretimi artırdı. Fakat, 
·belki de Türkiye benim tasavvur ede
bildiğimden çok ileri gitmiştir> diyerek 
hükümde bir ihtiyat payı ·bıraktım. 

Dostlarım, böyle bir ihtimalde kendileri
nin bu işleri yapmıya hazır olduklarını 
•Öylüyorlardı. Hakikaten bu .sahada en 
kuvveili bir firmayı temsil ettiklerinden, 
kendilerine bunun mümkün olabileceği-
ni zamıetmedifimi cevaben bildirmekle 
beraber ife allkadar oldum ve tedkik 
ettim. 
Yaptığım tedkik gösterdi lti iş, Gelib:r 

luda sardalya yapan birkaç küçük mü
essesenhı mahsullerini ihraç etmekten 
ibaret. Bu müesseselerin mahsulleri 
memleketin istihlak ihtiyacını bile kar
filamaz bir halde iken ihraç fikrinin ne
reden geldiğini merak ettim. Gördüm ki 
bu fikir bJr tüccarın kafasmdan değil, 

kAğıd Qstüne if gören yüksek rütbeli bir 
bürokratın hayalinden çıkmıştır. Bunun
la beraber küçük bir nümune partisi te
min ederek kendilerine gönderm.eği mü
reccah buldum. Viyananın Türk muhiti 
bu lf etrafında o kadar propaganda yap
mı§tı ki dostlarıma söz anlatmak kabil 
olamazdı. 

Bir müddet sonra, Viyana ya gitmiştim: 
dostlarımla konuştum ve anladım ki ba
lıklar ve bunların konserveleri hiç te 
fena değilmiş. Fiat ne olabilir? Türkiye 
ne mJkdar ihraç edebilir meselesine ge
llnce, biraz tedklk ile anlaşıldı ki bizim 
bir kutu için istiyebileceğim\z fiat mu
kabilinde ba§ta İtıılya olarak, başka 
memleketler bir düzüne kutu vermek 
için can atmaktadırlar! 

Mikdara geiınce, bir Viyana dilkknnı
nın bir haftalık satış ilıtiyacını bile temin 
etmek kabil değildi! 

* 
Bu hatırayı anlatmaktan maksadım, 

SON POSTA 

Resim il Makale: 5 Asır farkı .. = = 

İlk insan kuşları iştiyak ile seyretti, uçabilenlerde fevka

lade bir kuvvet vehmetti ve yaptığı ilk mabud heykclierine 

birer kanad taktı. En hayli masallarına da uçabilmenin sır
rını keşfetmiş insanların maceralarını koydu, bütün haya

tında uçabilmeyi ıayıkladı. 

Bugün ilk insanın rüyası bir hakikattir, uçabilmenin sır
rını bulduk, mesafe ve zaman meflıumunu ortadan kaldır
öık, bir kıt'adan diğerine bir günde gidiyoruz, bununla be
raber yenflıklerin sonu geldiğini ıanmıyalım, biz geçen asır
daltileri ne kadar geri buluyorsak gelecek asrın insanlan da 
bizi o derece 1ptidai bulacaklardır. 

Islanmayan ve 1 r··-·-·····················--·---······-····-..... \ 
su geçmiy~n = Hergün bir fıkra = 

Oğluna akla 
Gelmedik işkenceler 
Yapan baba lpelı mayolar 

Ben kuruşumu alıyorum 
Vç arka&ı§ kasabanın kah1>esinde 

buluımuşlar, ortaya birer kuru§ ko
yup dört kol iskambil oynamak ~sti
yorlardı. Vç ki§i olduktan için bir 
türlü oyuna lxı§lıyamıyorlardı. Ora
nın kadısı da kahvede idi. Vç arka -
da§tan biri: 

- Ben kadıya söylerim, belki o da 
oyuna gireT. 

Dedi ve hemen kadıya Eşi anlattı, 

kadı kabul etti. Ve dört kişi bir ma
l ıa etrafında toplandılar. Üç arkada§ 
i ceplerinden birer ku"'I çıkarıp ma - • 

ıaya bıraktılar. Kadı oralı olmadı. ô
tekiler birbirlerinin Jlilzleri1te baktı -
lar. Kadıya: 

- Sen para koymadın! 
Dem.iye cesaret edemiyorlardı. Bu

nu h!ssettirmek istedile1". 
Biri ötekine: 
- Canım, biz dört kifiyiz, masada 

üç kunt§ ııa.r. 

Dedi. 
Öteki: 
- Ben kuruşu koydu-nı' 
Cevabını verdi. 
Üçüncü: 

- Ben de ku.TU§u koydum! İngilterede ham bir baba, oğluna. yap-
Dedi .. 

: Kadı canı sıkılmı§ bir ı;aziyctte a- tığı zulümler yüzünden 150 lira para ce-
:. ğ kalk zasına mahkO.m olmu§tur. Zalim adam, 
: 11a a tı: 
: _ Çocuklar, anla§ıZdı, biz bir tür- herhangi masum bir kabahattan ~türü, 

Bu eördüğünüz mayoların hususiyeti ! Zü bu oyuna ba.§lıyarmyacağız .. ltfisi yavruya tnrlü türlü işkencelerde bulun
her vilcude uymalanndan ileri gelmiyor. i mi ben, kurtL§Umu alıyor, çekiliyo _ muş, Yanmlf kömürleri ocaktan ellle al
Bunlar, su tutmaz cinsindendir. İpekten :. mıya mecbur e~ kulağını çeke çeke rom. 
yapılmıştı:r. Bayanları ~tık yu··n mayo i. v .. ·-.3- d r. k i büyütmü§, gözlerine yumruklar indir-e masanın uzen1H,K; uran uç u- • 
külfetinden kurtaracak olan bu ipek, su i n.ıştan birini aldı, cebine koydu. : miş, boynunda türlü türlü yaralar aç-
geçmez, ıslanmaz mayolar, f enniıı en \ ! mıştır. 
son harikalarından biri olarat sayılmak- ........................................................... ..- Bu canavar adamın evine döndülilnü 

tadır. Renkli dumanlar çıkaran haber alan kolilfUlan binanın etrafında 
toplanarak: 

Namuslu hırsız sigara/ar imal olunuyor - Dışarıya çık hain, seni linçedeceğiz, 
diye bağırmış.lardır. 

bizde memur lktısadcılann ve memur 
tüccarların - münevverler masasından 
birdenbire ticaret tezgahına geçmiş olan 
münevverlerin - nasıl fantezilere kapıl
dıklarını gösteren bir misal vermektir. 
O zamandanberi Türkiyede bu nevi fan
tezi ticaret ve fantezi teşebbü3 yolunda 
bir hayli emek sarf edilmiş ve btr hayli 
kuvvet ve para israf edilmiştir. Bu ara
da, daha düne aid bir takım misaller bi
lirim. Ticaret ve teşebbüs i~lerini yeni 
öğrenmekte olan bir nesil içinde her ku
sura bakmamak bir zaruret olmasaydı 
yukandaki misal gibi, yakından gördü
ğüm veya bildiğim ve bazıları pahalıya 
maJolmuJ bir takım fantezi teşebbüslere Parls civarındaki ~ezaevlerinden bi- Bir Amerikalı renkli duman çıkaran 
aid birkaç miaal daha verebilirdim. rinde, mahpuslardan bir hırsız, hücresin- sigaralar imal etmiş ve bunun keşfini A-

Az zamanda 2000 kişiyi bulan kalaba
lığı polis güç hal ile dağıtmıştır. 

Fakat, maksadım hüsnilniyetle yapıl- den çıkınca, cezaevinin kapısının ardına merika hükumetine satmıştır. Renkli si-
JTUJ lruıurları müaheze etmek değil, ge- kadar açık olduğunu görmüı, hemen dı- gara dtımanı kişifi tütün köklerinden Dindar kati/ 
çende bahsettiğim bir mesele üzerinde şanya fırlamış, kapıyı sıkı sıkı kapatarak imal ettiği bu sigaraların her kadının Nevyorkta katilin biri, güzellüt müte-
ısrar eylemektir. o nokta da c:udur·. 1 l'i ,___ d gözleri ve giyindiği elbisenin renginde hassıslığı yapan 38 ya .. 1anndaki bir ka-

r so u6 u ~akol a almıf, vaziyeti anlat- ~ 
Türkiye, ihracatını artırmaya mecbur- duman çıkarabileceğini, mesela mavi göz- dını döverek öldürdükten sonra iplerle 

mış. 
dur. Bu mecburiyetin başlıca sebebi, lü ve kırmızı renkli bir elbise giyen ka- bağlamış, bir battaniyeye ssırnn•, bir do-

Cezaevine ıeğirten polisler mahkQm- d i tığ· · d · kı - ---. memleketimizin garbdan alacağı pek "Ok • ının Ç 1 sıgara an mavı ve rmızı laba sokmuş, ayak ucuna da bir İncil 
~ lardan blrislnin gardiyanı yaralıyarü kli d k b.l ı.· · ·dd ıey bulunmasıdır. Türkiyeye garb mede- ren uman çı ara ı ece6ını ı ia et - yerleştirmiştir. 

niyetinin tamamen girmesini temin ede- kaçtığını ve kapıyı açık bıraktığını anla- mektedir. Bu sigaralar sosyete hayatı Bütün Nevyork polisi seferber halde 

cek olan bu ıeylerin başında makıne, =m=:ış;:l;:a:;rd;:ı;:r.:;::;:::::::;::=::;::::::=:=:=:=:=:;i~çi;:n;:e~h;:e;:m;:m=iy~e;:tl;:i=b=i~r:k~e~şi~f;:s:a~yı=l=m~a~k~ta~d=ı=r.=k:at=il=i~a=r~a~m~a=kta=d=ı=r·=======~ 
motör ve en geniş manasile modern tek- I 
nifin ve modern kimyanın, mamul mad- 1 S T E R 1 N A N 
de yaratma bakımından birinci derece- ' 

1 STER iNANMA! 
de hakim kuvvetleri bulunur. Bundan 
otuz sene evvel zannederdik k1 meden.J
yet bir memlekete kitabla girer. Bugün 
artık öğrenmemiz lAzımdır ki medeni
yet, makine, motör, fizik ve kimya de
mektir. Bunlan da kitnbda değil, fabri
kada, atölyede, tezgahta, hülAsa cfş, de 
göreceğiz. Medeniyet, güzel kitabları o
kuyup ezberlemek değildir; bunun adı-

(Devamı 11 inci ıayfada) 

Bir arkadaşımız A:merikaya gitmişti, birkaç ay bilhassa 
sinema yıldızlan arasında dolaştıktan sonra geri dö:ıdü. Dün 

ekseriyetini kadınların teşkil ettikleri bir mecliste gördük

lerini anlatıyordu. En ziyade iki cümlesi dikkatimize çarptı: 

- İstanbulwı en çirkin kadını sinema yıldızlarının en gü

ı:eli yanında 1938 dünya güzeli sayılır. 

- Amerikada ayakta duracak sıhhatte bir kadın görme 
dim, diyordu. 

Biz bu cümleler; dinlerken arkadaıımızın me~isindeld ka
dınlara boş görünmek istemedi be Amerika toprağına ayak 
bastığı dakikadan Amerika toprağını terkettiği dakikaya ka
dar gözlerini ı.iyah bir bez ile kapatmış olduğuna inandık, 
fakat ey okuyucu sen: 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Haziran 8 

Sözün Kısası 

Yazı ÇoR O/dulu /çin 
Bugün Konamadı 

................................................................ 
45 bin tonluk harb 

gemileri inşa ediliyor 
( Ba.§tarafı l bıcı sayfada) 

ilkten sonra, bu yıl yapılmakta olan hatlİ 
gemilerinin 40 bin tonluk olmasına ıca· 
rar vermiştir. Her birinde 18 pusluk to~ 
lar bulunacak, her zırhlı 11 milyon fngi• 
llz lirasına (69 milyon Türk lirası) rnal~ 
lacaktır. 

Bu tonilato, muahede ahkamına uygun 
değildir ve beş bin ton fazladır. FakB1 

Japonyanın, muahede ahkamına riayet 
etmemesi yüzünden İngiltere de, b\J 
şekli kabul etmiştir. 

İngiltere, Fransa ve Amerika araların• 
da anlaşarak yeni tonilato tahdidatını.Jl 
45 binde karar kılmasını kabul etmiş• 
lerdir. Amerika 45 bin tonluk gemiler 
yaptıracaktır. Fransanm inp edeceli 
gemiler 35 bin tonu aşmıyacaktır. 

İngiltere, üç devlet kararını RusY•• 
İtalya ve Alınanyaya bildirmiştir. 
Vaşington 7 (A.A.) - Hariciye nezS• 

reti yeni zırhlılann tonajını ve topları• 
nın' çapını tahdid eden bir itilafın ı.on· 
drada akdedildiğini bildirmektedir. ttJ-
lAf yakında illln edilecektir. İngiltere l)e 
Amerika ton haddinin 45.000 ve top çsY 
larınm 6 pus olarak tesbit edilmesini }ta· 

bul etmişlerdir. 

Uç garib haber 
(Ba.§ tarafı 1 inci sayfada) 

Evvelce akıl hastanesinde yattığı aJ1' 

!aşılan maznun, müddehımumilikte: 
Esti aklıma bu işi yaptım. Ama, blf' 

ıızlık maksadile değil. İş olsun diye, b8' 

zan kendimi bilemem. Böyle işler yapa· 

run. Baktım, muhasebeciyi sıkıştırıyor· 
lar. Polise, vaziyeti anlattım. Adama ys• 

zık olmasın, demiştir. 

Adliye doktoru Enver Karan suçlunııtı 
Tıbbı Adlide müşahede altına alınması· 
na karar vermiştir. 

* Dört ,ocuklu bir kadın dilenirketl 
yakalandı, lakat beraet etti 

Güllü isminde bir kadın, dilencilik 511'" 
çundan adliyeye verilmiştir. Suıtanab'" 
medde birinci sulh ceza mahkemesinde 
yapılan duruşmada, kadının dört çocuıd1l 
olduğu anlaşılmıştır. 

Hlkim Reşid, dört çocuklu bir kadını.Jl 
ma~etini filen kazanmıya imkan butıı.Jl• 
madığı esbabı mucibesiyle, Güllü }la1'' 

kında beraet kararı vermiştir. 

* ArlıaJaılarının İmtihan namarolll" 
rını öğrenmek için gazeteci olal' 

~ocuk 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde 

oturan 17 yaşında, Abdullah oğlu M"ell'" 
med kendisine gazete muharriri süsü ~ 
rerek Ermeni mektebine müracaat etrtt1f1 

orada okuyan arkadaşlarının 61Ilıf geçil 
geçmediklerini öğrenmek istemi~ ve Jcerı' 
dl nüfus tezkeresine de muharrir ib:ıı:e" 
ılni yazmıştır. Mehmed yakalanar~ 
cürmü meşhud mahkemesine teslım "' 
lunmuştur. 

• 
Maliye ve Sıhhiye VekiJletl 

Ankara, 7 (Hususi) - Maliye Vel<~I 
Fuad Ağralı ve· Sıhhiye Vekili bu sabıal> 
geldiler. ..,. 

-························································ 
TAKViM 

~ 

HAZİRAN --
Rumi ADii 8 Arabi ,.ıı• 

lSM 1!57 -Mayı1 Rumi eeııe -Hwr 
26 1938 34 -

ÇARŞAMBA ...... 
GONEŞ Rebiülahir 1MSA1' -
s. D. s. o. 
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I llaztraıa 8 O N P O S T A Sayfa 3 

O#l!Cl:Bill:El==J#t:l!~:IJ Şuşnig düğününde S4~---~-
l<anton tekrar bombardıman haz1r bulunmadı A_L:E __ _ 

Merasimde Şuşniğin yerine e Şimal devletlerinde harh 

edildi, Şehir karanlıkta kaldı kardeıi düğünde bulundu :7:t~~:;uz~::nb~;~~ 
Yazan: Selim Rar:~p ~ 

Birçok binalar tahrib edildi, Mareşal Şan - Kay -
Kantonu tahkim edeceğini bildiriyor Şek 

lıo~ndra 7 (Hususi) - ~anton, bugün tekrar üç defa 
ltıat· archman edilmiştir. Insan zayiatı hakkında henüz 
Oldu~rnat . olmamakla beraber, maddi hasarın ~k mühim 

Bgu hıldiriln:ıe'ktedir. 
ha~a~r Çok binalar meyanında şehrin elektrik santralı da 
~ltıa olmuştur. Bu yüzden şehir ve beynelmilel mıntaka 
~men karanlıkta kalmıştır. 

h1tc\.j ar~şaı Şan - Kay - Şek Kanton'un tahkim edileceğini 
rrnıştir. 

Kanton 7 (A.A.) - Japon tayyareleri, bu sabah Say -
şuen ve Tungşan'ı bombardıman etmişlerdir. Tayyarelerin 
cevellnı yalnız on dakika kadar devam etmiştir. Tayya • 
reler, altı bomba atmışlardır. Bu bombalar, pek hafif bazı 
hasarlara sebebiyet vermiştir. 

Tokyo 1 (A.A.) - Amiral Godo Ba.şvekil Konoye'yi zi
yaret ederek Almanyaya yaptığı ziyaretin intıbalannı bil
dirmiş ve Tokyo - Berlin • Roma müsellesinin bütün va -
sıtalarla kuvvetlendirilmesi kanaatini izhar etmiştir. 

Nüfus deneme yazım Buhran, müvazene k vergileri 
anunu Meclise verildi Muafiyetler hakkında 

~Uhtelif yerlerde deneme yazımları yapılacak ~=!~~ti~!~~i bi~!:y~~:~. 
aliı k k 1 k h t .. .b Jeti alakadarlara gönderdiği bir tamim-tr ve ayma am ar o ur yazar eş as an munaıı de ik.tısadi buhran ve müvazenc vergi-

görd üklerini bu iıde istihdam edebilecekler leri kanunlarında yazılı olan 20 ve 30 li-

ı~"~~ara. 7 (Hususi) - Dahiliy~ Veki- lerindeki memur, müstahdem ve ijcileri ralık muafiyetlerin bir aydan noksan 
"'t; .,. çalışan hizmet erbabı istihkaklarına ne 
>~ rafından hazırlanan nüfus deneme ~ahsi hallerini hakiki surette göstererek suretle tatbik edileceğni bildirmektedir. 
ltı tın kanun layihası Meclise gönderil- zabıtlara yazınağa ve yazdırmağa, iste- B ta . .. . f' t' tat • 
ı:. lr. ı' "h la .. 1 k il malA t 'ki ğ u mıme goıe mua ıye ın 
"il tn ~Yi a esas rına gore mem e e- n en wna ve VE!$aı verme e ve . . . . . . . . 
tırıııa Uhtelif kısımlarında deneme ya- göstermeğe mecbur tutulacaklardu. bıkinde ~ı~ ışçının . ~ır 

4
ayda elı • 

~ rı Yaptırmağa Dahiliye Vekilı me- Ordu, jandarma, polisler, kıt'a ve mü- ~1~ g~mesı ıcab eden ıt~barı y~ktln ?e-
\r 0~acaktır. esseselerinin amir veya müdürleri mai- gıl, bır ay zarfında mukellefın elme 
aııı f · ·ı kfı · d ti er, kaymakamlar \'e nahiye mü- yetıerinde bulunanla.rı yazdırmaı husl)- ıı en geçen para ye mu vergıye 

t ti okur yazar eşhastan münasib sunda ayni mükellefiyete tabi tutacak- matrah olaoaı.tır. Şimdiye kadar bir 
tr.ıtı Uk~erini bu işde istihdam edebile- lardır. işçinin bir ay çalıştığı nazarı dikkate 
~ltı erdır. Yazım ve kontrol memurları- Makbul mazeretler olmaksızın tekHf alınarak hesab yapılmakta ve muafiyet 
~ rı 1~;zıfe ve salahiyetleri ile yazım ha- edilen yazun ve kontrc>l memurluğunu o işçi bir ay çalLptıL~ ve aylık ücretini 
t ~arı, Yazımın sureti icrası, zabıtla- kabul ve ifa etmiyenler ve memurlarm tam alın~ farzedilerek tatbik edilmek
t iı klı ve bunların neleri ihtiva ede- istedikleri mal\ımatı vermiyenler veya te idi. 
'ıızıd Ve ne suretle doldurulacağı husu- hakikat hilafı beyanatta bulunanlar, gay- Şimdi bu usul yalnız hava kuvvetle
~~ lıa. hukümete satahiyet verilmiştir. ri sahih vesaik göaterenler kanunun ta- rine yardım vergisinde tatbik edilecek, 
"~ "'ıl ve Yabancı misafir herkes kendini yin ettiği mükellefiyet ve mecburiyetleri b hr .. k g·ı 
ı.. " e 1 f • . . u an, muvazene ve azanç ver ı e • 
... İlıd e radını vilayet ve vesayet hiz- ifa etmiyenler ve ettırmıyenler yazımın rinin matrahı mükellefin eline bir ay 
~ e bulunanları, otelciler, hancılar yapıldığı yerin idare heyeti kararile 10 .. 
t~!ansiyon l . f' k ' 1 j 1· adan 50 liraya kadar hafif para ceza- ~arlında fıılen geçen para olacaktır. 
-...ıı- cu ar mısa ır ıracı annı, ır y . b' "k ll f b' da k .. 1 ve hu A .. 1 .. t rılacaklardı.r. anı ır mu e e ır ay aç gun • t susı muessese er muessese- sına çarpı ı . 

olovaklarm muhtariyet talebi Londrada ~!:~~!;~~~~::~:~:~:~;~; 
ödemek mecburiyetinde bulunmıya -

büyük bir alaka uyand1rdı caktır_. ---

!~ili/iz gazeteleri Presburgda toplanan kongre- Müdhiş bir afet 
11 Çekoslovak tarihinin en mühim hadisesi Manilla'daki yanardağ 

lan olduğunu tebarüz ettirlgorlar köyler üzerine kıvılcım 
~lı dra 7 (A.A.) - Bütün ingiliz mat- kında padA.mentoya bir kanun llyihası saçmağa başladı 
~~ Çekoslovakyada Presburgda top- verilmesi hakkındaki karar suretini itti- Manilla 1 (AA.) - Mayon yanar· 
hiii'iilt rnuhtariyetçi Slovak kongresini fakla ve Amerikan Slovak heyetinin de dağı şiddetli bir hareketiarzla birlikte 
~ 1> ,,başlıklarla kaydetmekte ve Hlın- iştiraldle verildiğini kaydeylemektedir. feverana başlam~lır. Bütün civar köy· 
~l'Uı ittisinin muhtariyet taleblerini te· Deyli Ekspres gazetesi, bu kongrenin lerin üzerine kıvılcımlar yağmaktad1r. 
'l' ettirmektedir. Çekoslovak tarihinin en mühim. hadise- Halk dehşet içinde evlerini bırakarak 

a)'rn· si olduğunu yazıyor. kaçışrnağa başlamıştır. Asker ve po1is 
11111.aıı. ıs gazetesi Slovakların Pitsbl!l'g Deyli Meyl gazetesi de bu kongrenin kuvvetleri halka yardım etmektedir. 
\i\ıe~esfnin tatbikini şiddetle taleb et- günün en mühim hldisesi olduğunu ve İnsanca zayiat olup olmadığı henüz 
~lesi ~ Yazmakta ve Deyli Telgraf ga- haftanın en mühim siyasi tezahürünü billnmiyor. 

lıum:
10

f ;~n~;;t;~;~j~j~~ ·y;p;İa~yf ~a rruza ~:::k-k~-J,-~~-üi-5-~n-:-~-:a:::a 
karşı tedb'ır alınmasını ı'stı'yor r:Ut;~~g~e~Ar!> ~kdf°::ı!y~ii~gem~ü~e; 

makamlara çekilen tazim telgraflarına aşa-

~a~· ğıdakl karşılıklar gelmiştir: • •ıs 7 
hllııtı bu 5Hususi) - So.:>yalist kongre:- lirken kapı önünde hakarete uğradıkla- Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi kongre-
1:1111. gll.nkü t 1 ... ~ d t f ını b'ldirmiı:t· B .. 1 Bl binin toplanmuı münasebetile bana karşı 
el ll'ı b· op an~ın ıı par ı şe ı r ı . ~ ır. unun uzer ne u~un gö,,tertıen yübek hislere teşekkür ederim. 
ttı tlları~r nutuk söyliyerek, Fransız hu- muarızla11ile ta?laftarl•ı arasında ,,ıd-- K. Atatürk 

~ ~ Ve ~ Yapılan tecavüzlerden bahset· detli bir ağız kavgası bCl§lamış, bu esna- Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi kon -
clbitler Unların önüne geçilmes. ıçın da elektrik cereyanı kesilmif ve ayni za- greslnin hakkımda lzhnr ettiği samımı duy-
~l~rı-ı alınmasında ısrar etmiştir. manda hoparlörle'!' de susmuştur. Reis gulara teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

8 
bet:ı Ooyçland zırhlısı hadisesı. mü- celseyi tatil etmek mecburiyetinde kal- 8 · M. M. R. 
1 e A.Iın mıştır. M. R. Renda l '>arak anyanın mukabelei bilmi- Çocuk Esirgeme Kurumu kongresinin 

1 teırn·hAlıncriyayı bombardıman etti- y 
1 

haltkundaki bl.Mlyatına teşekkür eder, bu de 
!'rı I~ l't 

1 e~:~ek, böyle bi.r mukabeleyi ugos avya münakalat ğerti hayır mÜes.58SeSlne, çalışmalarında bn• 
lıha l'ıledıgıni fakat mütecavizlerin şartlar dilerim. 

il •. ir~e bir surette ikaz edılmcsini is- nazırı geliyor 
1 ttrı-ı o 
~ t· ' aladyc h"k' ti · h . • . Yugoslavya münakalat nazın Meh-ıni d u ume nın arıcı s•-
~ Öıger e tasvib eylemiştir. med Spahonun yakında memleketimizi 
~ lırı rı-ı· taraftan kongrede, dahili siya- zıyaret edeceği haber verilmektedir. 

1~t oı~~akeresı sırasında vahim hadi- Nazır memleketimil'!de bir kaç hafta 
~ski Uştur. kalacak, ve Nafıa Vekaletinin hazırlı

)~!> dahili 
lı~ı b· Ye nazırı Dormua kongreve 

ır tebliğde Blumla beraber ğe. 
yacağl. program dairesinde memleketin 

muhtelif merkezlerini dolaşacaktır. 
1 

Başvekil Celit Bayar 
Çocuklarımızı yarının büyuklerl olarak 

hnzırlamaktn gooterdiğinlz derin alfıka ve 
gayreti her giın bir kat daha faydalı ve ve
rimli olan çnlışmalarile tahakkuk ettirmek
te olan Çocuk Esirgeme Kurumuna göster
diği güzel duygudan dolayı teşekkür eder, 
derin saygılarımı sunarım . 

DahillJe Vekili ve C. B. P. 
Genel Sekreteri 

Şükrü&&,. 

Şuşnig'in kansı · 

lngiliz gazeteleri Şuşnig'i.n Jıipnl.ısıi 
kontes Vera Fugger Czernin ile evlendi
ğini yazmakta ve düğün hakkında şu 

tafsilatı vermektedirler: 
cŞuşnig düğünde hazır bulunmamıştır. 

Erkek kardeşi, kendisini istihlaf etntiş, 

muamelelerin icab ettirdiği müddetce 
ckoca> rolünü yapmıştır. Merasimde eı>-

ki başvekilin uşağı, aşçısı ve vaktile bir
likte harbettiği taburdan bir asker bu
lunmuştur. 

Gelin, düz, koyu laciverd bir tuvalet 
giymişti. Elinde de Şuşnig'in gönderdiği 
kırmızı güllerden büyük bir buket vardı. 
Şuşnig'in nerede olduğunu ve bu sipari
şini nereden gönderdiğini bilemiyen çi
çekçi, buketi hazırlamış ve esrarengiz 
bir surette kendisine verilen adrese yol
lamıştır. 

Şuşnig geline bir mektub yollamış. 
Bunda sıhhatte olduğunu temin ctmi§-

tir. Mektub aleliide bir kağıda yazılmış
tır. Viyanadan postaya atılmıştır, fakat 

üzerindeki damga gayet silik olduğu için 
okunamamaktadır. 

Yeni gelin, kayınbabası ile birlikte o
turmaktadır ve pek yakında da yeni evi
ne taşınacaktır. 

Kontes bir senedenberi Şuşnig ile ni
şanlı idi. Son haftalara kadar kayınba
bası ile birlikte Belveder sarayında ne
zaret altında bulunmakta idiler. 

Kontes 34 yaşındadır. Şuşnig de 40 ında 
bulunmaktadır. Gelinin üç çoc!Jğu vardır. 

lzmir enternasyonal fuarı 
En ucuz alış, veriş, bol eğlence Ye bir çok 

yenlllklerin doğduğu yerdir. Mutlaka iştlrat 
ve ziyaret ediniz. Milyonlarca m~terl mal
larınızı bekliyor. 

20 Afu.stos - 20 EJIÜl 
1938 

lı:5) azı memleketler vardır ~i bun
H;;il ların dünya haritası üzeımdc ir 
gal ettikleri coğrafi mevki, bazı ahvalde. 
istesinler veya istemesinler, ahvalin bir 
ı:arureti olarak onların da harbe ~n~ 
malarını icab edecektir. Bu memleketler, 
fimal devletleri denilen İsveç, Norveç
ten mürekkeb İskandinavya hükUınetle -
rile ayni mıntakada kain Finlandiya ve 
bir bakıma göre Danimarkadır. Bu dört 
devletin dördü de bir harb zuhurunda bi
taraf kalmak arzusundadırlar. Fakat bir 
muharebe vukuunda bu arzularını yeri
ne getirip getiremiyecekleri şüphelidır. 

Bu dört şimal devletinin bitaraflıkları 

ancak Almanya ile İngiltere, veya Al -
manya ile Sovyet Rusya arasında bir mu-' 
hrebe çıkhğı zaman mevzuu bahsolabi -· 
lir. Bir İngiliz - Rus harbi daha uzak bır 
faraziye olduğu için o noktayı şimdilik 
ihmal etmek daha muvafık olur. 

Bu iki ihtimalden mesela bir Ingiliz -
Alman harbinde, Almanyanın en can a
lacak noktalarına taarruz etmek istıye

cek olan İngilterenin Ballıkla şimal de -
izi ağzındaki boğazlara tarruz ettnek is
temesi akla gelebileceği gibi Almanya için 
de Rusyaya karşı bir hareket derpi~ edi
lince İskandinav toprnklnnndan geçmek 
istemek çok yakın bir ihtimaldir. Bundan 
ötürüdür ki bu dört şimal de\•letinin ha
riciye nazırları arasında bu vaziyeti goz
den geçirmek için yapılan toplantı bek -
lenen neticeyi vermemiştir. Çünkii Fın
landiya ile İsveç ve Norveçin nisbetcn 
müşterek bir veçhe arzeden vaziyetleri 
Danimarkanın durumundan ayrılıyor. 

Çünkü Danimarka Al.manya ile 
müşterek bir hudud sahibidir. Mu
harebede bitarnf kalan bir Da
nimarkanın menfaati şimal deniu
ni Baltığa bağlıyan boğazları serbest 
bulundurmak olduğu halde, bilakis Al -
manya için bunların kap lı kalması lazım 

dır. Bunun haricinde Danımarka bir zi -
raat memleketidir ve Almanya onur, içirı 
başlıca müşteridir. Butün bu esbaba mun
zam olarak Danimarkaya yapılarak ha -
rici yardun gelinciye kadar bu memlc -
ketin Alman kıt'aJarı tarafından bir kaç 
gün içinde istila edilebileceği, Danimar -
kanın siyasetini diğerleı indan ayrı tutan 
bir amil oluyor. 

Bu takdirde İsveç, Norveç ve Finlfın
diyanın müşterek bir müdafaa siyaseti ta
kib etmeleri, kuvvet müvazenesi nokta -
sından kendi lehlerine sayılabilecek bır 
vaziyet ihdas etmektedir. Bu sebebledir 
ki bu dört devletin müşterek bir bitaraf
lık planı etrafında toplanmaları, Dani -
markanın hususi vaziyetinden dolayı 

mümkün olamamıştır. Ve orta Avrupada 
olduğu gibi şimali Avrupada da müstak
bel harbin endişeleri şimdiden kendini 
göstermiye ve umumi bir huzursuzluk 
vermiye başlamıştır. Selim Ragıp Emeç 

····························································--· ............................................................ _ 

... 

Sabahtan Sabaha: 

Nasıl eğleniyoruz 
Geçen pazar meşhur bir kndın mu ganniyemizin güzel sesini dinlemek için 

okuduğu ilan edilen bahçeye gittik. Boğaziçinin güzel bir suyunu çerçeveli· 
yen sık ağaçlı bir sahil, manzara ho§, yeşillik bol, deniz cana yakın, tabiot 
bütün cömerdliğini göstermiş. 

Vakit saat dört buçuk, beş. Sahil ve kara yolları mahşer gibi. Kontrolsuz 
bir kapıdan bahçeye girdik. Hıncahınç .. ağıtlarında sigaralarile servıs ya
pan uydurma garsonlar ellerinde rakı, meze tepsilerile koşuşup d•ıruyorlar. 
Büfe tarafından cazır caztr pişen pir~ı:ola, şiş kebabı kokulan geliyor. Kalaba
lığı bir fok balığı gibi yarmağa çalışan yağ kokulu bir garson ıo,,ladı: 

- Çekilin çacuklar üstünüze dökülecek! 
- Aman kuzum bir sandalya! 
- Kalmadı efendim, haber yolladık, yarım saate kadar gelecek. 
- Garson açık istemem, kapalı şişe getir. Yaprak dolması ısmarladık, ne-

rede kaldı? 
Bu muhavere arasında seyyar satıcılar da sesle~ni işittirmek için yukarı 

perdeden basıyorlar: 
- Eğlencelik fındık kebab. Haniya taze hıyar! 
Kucaktaki çocukların hm!tısı, c'Tiziktckilerin vızıltısı, garson çağırmak 

için tabaklara, bardaklara vurulan çatal bıçakların çatırtısı arasında fasıi 

başlıyor: 

Hayatı gel icelım, gel ıçclim bus,.den kadehlerle! 
- Yallaaaah ... Yaşa, garson doldıır şu meredi. Hani çiroz salatası ya .. 
Ve zavallı snn'atkar sesini ışittırmek için yaradana sığınıp tizden basıyor. 
Bilmiyorum, kabahat alaturka musikide mi, bizim cemiyet, muaşeret sevi-

yemizin geriliğinde mi? Herhalde muhakkak olan bir şey var: 
Bu eğlenmek \'e saz dınıemek değildir. 

Bürhan Cala.fl. 
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ahraman binicilerimiz 
yarın akşam geliyorlar 

Muvaffakiyetlerle dönen şanlı ekipimizi istikbal için 
Parti tarafından gitıel bir program hazırlandı 

Avrupada bulunan binicilerima yarın 
akşam saat on beşte Polony.ı vapurile 
şehrimize gelmektedirler. Binicilik eki
pimizle beraber ordu müfettişi Orgene
ral Fahreddin Altay da gelecekti.::-. 

Parti vilayet merkezi, binicilerimizi is
tikbal için hazırlıklar yapmıştır. Binici
lerimizi Parti ve Belediye namına v:ıli 

Muhittin Üstündağ, ~hsan İstanbul ko
mutanı General Halis, Parti İstanbul 
merkezi idare heyeti erkanı, şehir mec
lisi, süvari binicilik mektebi SÜbayları, 

Sipahi ocağı azası ve davetlileri, belediye 
erkanı, askeri ve sivil bazı mektebler ta
lebesi, esnaf teşekkülleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi ve §ehir bandosu karşı
lıyacaktır. 

Şehir meclisi azasından bir zat, binici
lerimize, şehir namına bir hitabe irad e
decektir. Halk Partisi vilayet teşkilatı, 

binicilerimize İstanbul komutanlığı vu
sıtasile hediye edilmek üzere 1000 lira 
da ayırmıştır. Gene Parti namına, binid
lerimize bir de ziyafet verilecektir. Muh
telif teşekküller ve müesseseler, kendi
lerine hediye edilmek üzere buketler 
hazırlanmıştır. 

Bu istikbal merasiminden sonra bini
cilerimiz otomobillerle süvari binicilik 
mektebine gidecekler, orada §ereflerine 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Atlar gündüz çıktıkları takdirde kor
delfilarla süslenerek tramvay yolunu ta
kiben binicilik mektebine götürülecek
lerdir. 

Müteferrik : 

Girdikleri beynelmilel müsabakalarda 
§erefli muvaffakiyetler kazanan binici
lerimiz §erefine gene süvari binicilik 
mektebi. tarafından birkaç gün sonra bir 
ziyafet verilecektir. 

Sipahi ocağı da ekipimiz şerefine, ge
lecek hafta cumartesi akşamı, sabaha ka
dar devam etmek üzere, ocağın Yeni
köydeki yazlık binasında bir balo vere
cektir. 

Ocak, bir müddet sonra da konkurlar 
tertib edecek, bu konkurlardan yalnız 

A vrupadaki müsabakalara iştirak eden 
sekiz sübayımızın gireceği bir müsaba
kanın parkurlan, aynen, Romada Mus
solini kupası konkuru parkudan §eklin
de ve irtifaında tertib edilecektir. 

Sipahi O.cağuım atlı gezintisi 

Sipahi ocağı binici a7.a5ından sekizi ka
dın olmak üzere 26 kişilik bir grup ko
miteden Bay Sabri Tulcanın nezareti al
tında araba vapurile Üsküdara geçecek
ler, oradan atla Polonez köyüne gidecek
lerdir. Cumartesi günü Polonez köyü et
rafında 40, pazar günü de 60 kilometre 
atla yürüyüş yapılacak, pazartesi günü 
erkenden seri bir yürüyüşle Üsküdara 
inilecektir. Bu yürüyüşte ocak atlarının 
ve binicilerinin mukavemet kabiliyetleri 
denenecek, liiakal 15 kilometre sür'atle 
yol alınacaktır. 

Polonez köyü yürüyüşüne ocağın bini
ci olmıyan azası da araba ve otomobiller
le iştirak edeceklerdir. 

Kültür işleri: 

Garsonların yüzde onlan meselesi Şişli terakki lisesinin ıergısı 
Garsonlarla patronları arasında ev- Şişli Terakki lisesinde güzel bir ser

velce zuhur eden ihtilaf üzerine iş böl- gi meydana getirilmiştir. Sergide mek
gc fimirliği bu ihtilfıf etrafında her ild t~bin ~.~ısım taıe.?elerinin ~ir s~ne -
tarafı da dinlemiş ve tavassuttan mat- lı~ m~aısı ma~l~ olan el ışlen teş
lüp netice hasıl olmamıştı. Bu ihtilaf hır edılınektedır. Bır ~fta açık bu -
Ankarada iş dairesi reisliğine ve ik - lundurulacak olan sergı, her sabah sa
t sad vekaletine intikal etmiş olup ha- at ondan 16 ya kadar gezilebilecektir. 
ı:n orada tedkik edilmektedir. Ş~1i muh~ti~ bü~ük kültü~ ve irfa.n 

Henüz iş mahkemeleri kurulmamış muessesesının açtıgı bu sergı takdir 
olduğu için bu mesele hakkında iş mah kazanmıştır. 
kemesinin bir karar veı;nesi bekle~ - Mckteb konturatlan yenileniyor 
memektedir. Maamafih lktısad Veka - Maarif Müdürlüğü, ilk ve orta mek
letinin her iki tarafın noktai nazarını teblcrin hepsine baca tertibatı yaptı -
tedkikten sonra bir hayli müddet bir racak, soba boruları mekteb duvarla -
ihtilaf mevzuu olan bu işin her iki ta- nndan dışan çıkanlmıyacaktır. 
rafın memnuniyetini mucib bir şekilde İlk ve orta okullardan kira ile tutu
halledileceği ümid edilmektedir. 

lan binaların konturatları bitmiştir. 
Tatil günlerinde askeri müzeye Maarif Müdürlüğü yeniden konturat -

bet kuruşa pilccek lar yapmakta ve bazı binalan bırakıp, 
Müzelerimize giriş fiatlarında son yeni binalar kiralamaktadır. 

bir kanunla değişiklik yapıldığı yazıl- l . . 
mıştı. Haziranın başından itibaren u - . stanbul. ılk t~drııa~. ka~ros~ 
rnumi tatil günlerinde askeri müzeye Istanbul ılk tedrisat mufettışlerı kad 
giriş biletleri on kuruştan beş kuruşa rosu yeniden g~letileoektir. Müfet -
indirilmiştir. tişlerin bir çoğunun teftiş mıntakalan 

800 ıeyyah geliyor bu sene yeniden değiştirilecek, ekalli-
Ayın on sekizinde şehrimize yeniden yet ve ecnebi mekteble.rine birkaç ye

sekiz yüz seyyah gelecektir. Bir çok ni müfettiş tayin edilecektir. 
ecnebi memleketlerden şehrimize gez- -----------
mek üzere müracaatlar yapılmakta ve Bir ıe.nç tabanca temizlerkea 
bunlara istenilen malUmat derhal gön- yaralandı 

derilmektedir. Kartalda zavallı b1r çocııtun aibr surette 
Atinalı talebeler memleketlerine yaralanmaslle netı.ceJenen bir kaza olmuş -

döndüler tur. Kartal kazasına bağlı Samandra nahi

. Atinanın Paleon Faleon lisesine men 
sup elli sekiz talebe ve muallimin şeh
rimizde yapmakta oldukları tedkik ve 
ziyaretler bitmiş, kafile dün akşam 

Romanya vapurile Yunanistana hare -
ket etmiştir. Hey'et Galata rıhtımında 
Belediye Turizm Şube Müdürü Semuh 
ve seyahat işlerile meşgul olanlar ta
rafından uğurlanmıştır. 

Avrupa batbnda bir ayda gelip 
giden yolcular 

Son bir ay içinde Edirne, Uzunköp
rü ve Kapıkule hududlanndan 1 159 
yolcu memlekete girmiştir. Bu hurlud
lardan harice giden yolcu adedi de 732 
dir. 

Bir ayda gllmrülderde yapılan 
tahliller 

Mayıs ayı içinde İstanbul Gümrük
ler Başmüdürlüğü kim) a laboratuvar
Jarında 2 764 tahlil yapılmıştır. 

yesinin Sangazi kö7iinde oturan Hüseyin 
oğlu on yet!l yaşında Tnfllt Tarım, ocağın 

üstünde asılı duran b1r tabancayı alarak 
yağlamak !.nemi§, bu sırada tabanca blr -
denbire ateıJ almış Ye çıkan kurşun Tevfiği?ı 
ı..:arnına saplanmı§tır. Çocuk can acıları için
de muhtarın evine lt<>;ınU§ ve: 

•- Bir kaza neUceslnde vuruldum, bent 
hMt.aneye kaldırın. demiştir. Muhtar yara
lıyı Samandra dispanserine ve oradan da 

Nümune hastanesine kaldırtm}ftır. Çocuğun 
hayatı tehlikededir. ........................... ·-·---·---------········ 

Teşekkür 
Sevgili anneciğimin nfatı dolayW!e ge

rek bizzat ve mektub ve gerekse telgrafla 
tnzıyeıt.e bulunan zevata ayn ayn cevab 
vermeğe teessürüm mini olduğundan bu hu
sustaki te§cldcüratlZDın iblAğına gazetenizin 
tavassutunu dilerim. 

l\laliye Vekileti Hesaba& 
Müdür l\luavlnl 

Nuri Sözgo 

SON POSrA 

Avrupaya şarab 
ihrac edeceğiz 

İzmirde bu sene içerisinde inşasına 
başlanacak olan büyük §arab fabrikası 

için Cezayir, Cenubi Fransa ve Almanya
nın Ren havzasındaki müteaddid şarab 
fabrikalarını gezerek tedkikat yapan İn
hisarlar Umum Müdürlüğü müskirat ve 
tuz müdürü Cavid memleketimize dön-
müştür. 

İzmirde kurulacak fabrika, senevi bir 
buçuk milyon litre şarab istihsal edilen 
Tekirdağı fabrikasının üç misli olacak, 
senevi şarab istihsali beş mılyon litreyi 
bulacaktır. 

Şimdi şarab ihrac ettiğimiz başlıca 

memleket İsveçtir. Yakında, Danunarkn
ya da yeniden şarab ihracatına başlana
cak, yeni fabrika istihsale başladıktan 

sonr da Felemenge, Baltık memleketleri
ne, hatta, belki Almanya ve İngiltereye 
de ihracat yapılacaktır. 

Yalovada 
bir cinayet 

Aslen füzenin Of kazasından olup bir 
müddettenberi Yalovanm Çınarcık kö
yünde ikamet eden Mehmed, köy civa
nndaki fundalıklar içinde, başından bir 
av tüfeği ile vurulup öldürülmüş olarak 
bulunmuştur. 

Haziran 8 

Nafia Vekaleti İstanbul belediyesinin 
teklif ini muvafık buldu 

• 
istimlak kanununa İstanbul için hu5usi maddeler ilavesı 
hakkındaki layiha tatilden evvel Meclise arzedilecs~ 

Eminönü meydanının açılması için hiblerinc en. kısa zamanda ve en ~ 
yapılan istimlakler devam etmektedir. şekilde tebligat yapılması ve aerlı 
Mal sahiblerine ayn ayn tebligat yap- istimlak işinin tekemmül ettiriliv~~ 
mak zamana mütevakkıf olduğundan si kanunda istenilen tadilat teklıfi 
meydanın açılması işi uzayacaktır. İs- başında gelmektedir. 

tanbul ıu:ıedi~esi N~a -y~aı~tine yap Nafia Vekaleti, belediyenin bu t~r: 
mış oldugu bır teklifde ıstımlak kanu- daki müracaatını imar i§lerinin bııi 
nunda değişiklik yapılmasını istemek- evvel tahakkuku bakımından mu\'af~ 
tedir. Me~cu-~. kan~ h~l~rile bulmuştur. Vekalet, kanunda yap~~ 
hareket edıldıgı takdirde şehrin ımar sı istenen tadilata aid kanun pro1es 
faaliyeti haddinden fazla gecikecektir. derhal hazırlıyacak ve tatilden E:"°" 
Belediye Eminönünden sonra, Taksim Büyük Millet Meclisine sevkcdeccl-1 

ve Karaköy meydanlannı açmak için • . . . iÇ~ 
derhal faaliyete geçecek, yol inşaatın- Tad~lat teklıfi Istanbu~ şehrı ş 
da mani teşkil eden binalar yıkılacak, yapıl~ıgından ka~~na lstanbuln 
arsalar satın alınacaktır. Bebek ile İs- hususı maddeler ılave olunacaktır. , 

tinye arasındaki yolun iki sene zar - Singer saatleri acentasının bulı.ıt', 
fında bitirilmesi matluptur. Halbuki duğu Eminönündeki Karakaş hanıt, 
istimlak işlerinin uzaması bu yolu da istim!!ıJc muamelesi bitirilmek üzer 

8
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vaktinde bitirmeğe engel olacaktır. dir. ünümüzdeki hafta içinde ban 
İstimlak edilecek bina vesaire sa - mamen belediyeye geçmiş olaca~ 

Suculann istekleri makul Kartalla Yakacık arasında et 
görülmedi fiatlnnnda 10 kuruş fark var tıl 

Sucuların esnaf cemiyetleri vasıta- Kartalda etin kilosu 55 kuruŞ t 
sile belediyeye müracaat ettikleri ve 50 kuruşa inmiştir. Fakat Yakacıkl3 c1' 
yeni tipde el arabası yaptırmak için pa- tin kilosu kırk kuruştan satı1makttı 1', 
ralan bulunmadığından kendilerine duğundan Kartal halkı etini Yakn~,. 
bir mühlet verilmesini istediklerini tan tedarik etmekte, bu fiat farkı -~ 
yazmıştık. tallılar arasında hayret uyandırmı.ı~ 

Belediye, Sllculann müracaatını mu- ~: .................................................... ,,-' 
vafık bulmamış ve mühlet verilemiye-
ceğini bildirmiştir. 

Seyyar esnafın ve ekmekçilerin kul
lanacaklan el arabası tipini de tesbit 
etmek üzere tedkikler yapılmaktadır. 
Yakında her nevi el arabası için birer 
tip tesbit edilmiş olacaktır. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
21 iklncl kanun 1911 tarlhll fartnaıne~ 

Şehir büdcesi 

H üncü maddesine göre 

i LAN , 
1938 yılının ıo Hazirandan ve yeni ıııuı 

kadar pazardan başka günlP~ · 
gidiş - geliş cedvell 

İstanbul belediyesi Muhasebe Mü -
dürü Kemal büdce etrafında izahat 

Kırkçeşme suyunun vermek üzere Ankaraya git~ir. Büd 

T erhos gölüne ce Hazir~ son~ k~da: tasdik edi -

Katilin kim ve hangi ma.ksadb. bu ci
nayeti işlediği henüz malü.m olmamakla 
beraber bir ev meselesinden dolayı mak
tul ile ötedenberi arası açık olan ayni 
köy halkından avcı İsmail :zan altma a
lınmıştır. Jandarma ve müddeiumumilik 
tahkikata ehemmiyetle devam etmekte
dir. No. 
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Yollar 

Şlşll - Tünel 
Tünel - Şişli 

kal. Jı 

5.40 
6.00 
6.20 
7.02 
6.30 
5.45 
6.4() 
5.57 

•• •• •• • lip belediyeye gonderilmış olacaktır. 
Akıtılması duşunulügor ............................................... ·--·-··-·· 
Kırkçeşme suyu yerine sulnr idaresi 

tarafından camilerin hela ve şadırvan

lanna isale edilecek olan terkos suyu 
için bir iki güne kadar f aaliyetc geçile
cek., aebekenin her camie en yakın olan 
yerinden tesisat yapılacaktır. Bu iş kısa 
bir zamanda bitirilecek ve terkos suyu 
verildikten sonra aamilere akan Kırk
çeşme sulan kesilecektir. 

Dahiliye Vek5.leti, sular idaresinden 
Kırkçeşme suyundan Terkos gölüne a
kıtmak suretile istifade edilip edilemiye
ceğini sormuştu. Sular idaresi bu suale 
cevab olarak bir rapor hazırlamaktadn·. 

Sular idaresinin raporunda bu suale 
nasıl cevab verileceği şimdiden kestiri
lemezse de Terkos gölünden kafi mik
darda su alınabildiği için ayrıca masraf 
yapılarak Kırkçeşme suyunun buraya 
nakli lüzumsuz gibi görülmektedir. ·····---····················· ... ·· .. ·· .. ·· .. ····· ....... ··· 

Bir zıya 

YUSUF ZİYA ÖNİŞ'İN VALİDESİ 
VEFAT ETTİ 

11 
Şişli - Beynzıt 

Beyazıt - Şişli 

12 
Harbiye - Fntih 

Fatih - Harbiye 

A Harbiye - Aksaray 

12 Aksaray - Harbiye 

16 
Maçka - Beyazıt 

Beyazıt - Maçka 

Şlşll Cdepo) Eminönü 

Eminönü - Maçka 
Maçka - Eınlnönü 

Şişli - Sirkeci 

Sirkeci - Şl§ll 

6.10 
6.5S 

6.10 
6.40 
7.05 
6.25 
6.55 

Mecidiyeköy - Eminönü 6.45 
Eminönü - Mecidiyeköy 7.17 

Takslm - Fatih 6.46 
18 Fatih - Tnkslnı 7.24 

1 
Kurtuluş - Beyazıt 

9 Beyazıt - Kurtuluş 
Şişli Cdepo) Eminönti 

g Emlnönn - KurtulU§ 
KurtulU§ - Eminönü 

Beşiktaf - Bebek 
Bebek - Eminönil 

2 Eminönü - Bebek 

Jiebek - Beşikta§ 

6.00 
6.45 

6.05 
6.35 
6.57 

5.23 
5.45 
5.55 

Denizbank Umum Müdilrü Yusuf Ziya .-------~-------1 
Örıiş'in validesi, esbak Konya mebusu 3 

Ortaköy - Aksaray 

Aksaray - Ortaköy 
5.50 
6.35 

ve reji başmüdürlerinden merhum Bay 
Şakirin refikası Bayan Hayriyenl"l dün 
vefat ettiği teessürle haber alınnuştır. 

Merhume iyi yetişmiş, iyi kalbli, ha
yırsever bir insandı. Ölümü muhakkak 
ki bir ziyadır. Oğlu Yusuf Ziya ve ailesi 
efradına taziyetlerimizi bildirir, merhu
meye Allahın gufran ve rahmetim di
leriz. 

* MOESSiF iRTiHAL 

4 Beşiktaf - Fatih 
Fatih - ~taş 

Aksaray - Topkapı 

32 
Topkapı - Sirkecl 

- Sirtecl - Topkapı 

~ 
ı.:ı 
ı:ı::ı 
ıal 
!h 

..J 
::> 
a::ı 

Açalıt Kapa.ıaıı ~ 

Topkapı - Aksaray 

Aksaray - Yedlkule 

3 
Yedikule - Sirkeci 
Birı..ecl - Yedlkule 
Yedikule - Aksaray 

6.30 
7.10 

5.25 
5.40 
6.12 

5.30 
5.45 
6.17 

T«ırt ~ ı 1Hlfln ıt u ı- Aksaray - Edirnekapı 
Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya • • 1 'f.S.ll --. ~ 

37 
Edirnekapı - Sirkeci 

Öniş'in validesi, esbak Konya mebusu ve • • u ftdell Sirkeci _ F.dlmekapı 

5.25 
5.45 

reji başmüdürlerinden merhum Bay Şa- \, J Edirnekapı _ Aksaray 

kirin refikası Hayriye dün vefat et- ~=========::=:::;:=:;~===::~~;:::~~~~~= 
miştir. 

Merhumenin namazı, bugün Üsküdar 
camiinde öğle vakti eda edilerek Karaca
ahıneddeki aile kabristanına defnoluna
caktır. Büyükdereden cenazeyi alıp Üs
küdara götürecek olan Kmalıada vapuru 
9 da Köprünün Haydarpqa iskelesinden 
hareket edecektir. 

* Güneş Klübünden: Klübümtlz müesfil.s 
dzalarından Denizbank Umum Müdürü Yu -
suf Ziya Önlş'in çok sevglll annesi vefat et
miştir. Cenaze merasimlnt!e bulunmak üze
re blltün Güneşlilerin saat 9 da Köprüden 
kalkncak olan vapurda bulunmaları. 

Piyango Genel Direktörlüğünden : . ır 
Direktörlüifimüz Muhasebe eervilinde çalışmak üzere c Yüz> lira ücretle iıJİ 

hanla iki memur alınacaktır. 
Bu memurların: 

1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması. 
2 - Y~nnm azamı otuz bqi mütecaviz olmaması. 
3 - Hümühal sahibi olması. 
4 - Bir :h.astalıkla malt'.il bulunmaması. 
5 - Askerliğini bitinniş olması lazımdır. ~ 

Yukanda yazılı teraite uygun oldukları şehadetname ve tasdiknamcterlc t;,. 
sik edecek taliblerin 9/Haziran/938 günü akşamına kadar İstanbulda Bnh1;rı 
pıda Piyango Genel Direktörlüğü muamelat servisine müracaatta bulunrrıtt18q,., 
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kevleri faaliyeti Silivrililer 
Denizcilerimize 
Hediye verdiler 

kruvazör ve 
a ettiriyoruz 

(Baştarafı l irıd ıayfadaJ 

cŞu noktanın anlaşılması lfızıındır ki 
Türkiyeye açılan yeni kredilerin ve bun
dan evvel çelik fabrikasının inşaatı i~in 

Brasserts şiıiketinin açmış olduğu üç 
milyon İngiliz liralık kredinin tediyesi 
kliring hesablarına dahil değildir. 

kadar varmaktadır. Tediyat işi §U §ekil· 
de tesbit edilmiftir: 

Keskin Halkevi bir bando takımı teşkil etti, 
Bürhaniyede köycülük programının tatbikine 

başlandı, Afyonda kurslar açılıyor 

b teskin Halkevi ar şubesi güzel bir 
atldo takımı teşkil etmiştir. Bu takını 
~hada büyük bir ihtiyacı karşılamış 
~aktadır. Bu bando kasabada her 

Köy enstitüsünün 
ız eğitmenleri 

~ ~lıılçuUudaki köy enstitüsünde bir 
~lU bayramı yapıldığını dünkti nüsha-

~~ telgraf yaberl olarak bild~~tik. 
~de bu enstitüde yetişen koy kız
tı: dan mürekkeb bir eğitmen grupu-

merasime iştirak etmektedir. Resimde 

bando takımını teşkil eden gençler görül

mektedir. 

Bürhaniye Halkevi faaliyeti 

Ayvalıktan yazılıyor: Bürhaniye Halk

evi son defa yaptığı umumi bir toplantıda 

köycülük ve avcılık kollarının geni~ bir 

programla çalışmasını kararlaştırmış ve 

bu programın tatbiki.ne başlanmıştır . 
Köycülük kolu Bürhaniyenin en ücra 

köylerile bile temasa geçecek, köylüyü 

tenvir ve ir§ad, ihtiyaçlarını temin ede -

cektir. 
Bu faaliyet cümlesinden olarak Kara

ağaç köyüne bir seyahat tertib edilmiş, 

icab eden notlar alınmıştır. 

Bürhaniyenin bütü.n köyleri sırayla 

gezilecek, köylilnün kalkınması için icab 

eden te§Cbbüslere önayak olunacaktır. 

Afyon Halk.evinin faaliyeti 

Afyon (Hususi) - Halkevi dershaneler 
ve kurslar kolu 2 büyük kurs açmıştır. 

Bunlardan birinde okuyup yazma bllmi

yen erkeklere, diğerinde de kadınlara 

ders verilmektedir. Yakında fransızca ve 

almanca kurslan da açılacaktır. 

Kahraman denizcilerimiz 
de bu hediyeleri Kızılaya 
vermek civanmerdliğini 

gösterdiler 
Silivri (Hususi) - 45 güncienberi Si -

livri önlerinde bulunan ve bütün köylü
lerin göğüslerinin ütiharla kabarmasına 
vesile veren şanlı donanmamıza Silivri 
ve köylerinden yüz on kuzu hediye edil
miştir. Donanma komutanlığı bu kuzu -
ları kabul edip köylüye memnuniyet be
yan etmiş ve bunları canlı olara~. tama
men, donanma namına Silivri Kızılay şu
besine teberrü etmiştir. Bu bal. Silivri 
halkını fevkalide mesrur ve mütehassis 
etmiştir. 

Tokat içme suyu 
tesisatı ihale edildi 

Tokat (Hususi) - Dahiliye Vekaleti 
belediyeler imar heyeti fen şefliğince 

147,000 lira keşif bedelli Tokat içme suyu 
isalesi münakasaya konmuş, bir müteah
hide ihale edilmiştir. Tokat halkı bundan 
fevkalade memnundur. 

Malkara elektrik makinesinin 
montajına başlamldı 

Malkara (Hususi) - Şehrin elektrikle 
tenviri için satın alınan motör ve tefer -
rüatı buraya gelmiş, makinenin monta -
jına ve tesisata başlanmıştır. Bu işin bir 
an evvel başarılması için hummalı bir 
faaliyet ve gayret sarfedilmektedir. 

Belediye, yol ve köprü inşaatile de 
meşgul olmaktadır. Son günlerde şehir
de umumi bir imar ve inşa faaliyeti gö
rülmekte, yeniden birçok ev ve dükkan 
yapılmaktadır. Havalar müsaid gittiği 

için mahsul vaziyeti gayet iyi, köylüler 
memnundur. 

Polathda kuraklık 

Türkiyeden ticari alacağı olanlar, yeni 
krediler dolayısile mümkün kılınacak 

ani tediyattan derhal istifade edemiye
ceklerdir. Fakat neticede, bu kredilerin 

Türk istihsalatını ve ihracat ticaretini 
arttırmak yolunda kullanılması Türkiye
nin harici borçlarını ödemek kudretini 
ziyadesile arttıracaktır. 

Harb gemileri 
Bu nnlaşmalann silAh ve rnühırnmat 

veyahud politikaya aid tarafı diğerlerin
den tamamile ayrı bir anlaşmadır ve iza-

hına lüzum yoktur. Bu an.ıaşmanın poli
tik manasını bu sütunlarda tebarüz et-:: 
tirmek lôzım değildir. Mevzuubahs altı 

milyon İngiliz lirasının harb gemileri si-
parişinde ve bilhassa kruvazör ve rnuh
rib inşaatında kullanılacağı bildiriliyor. 
Bu gibi siparişlerin gemi tezgahlarımıza 
iş temin edeceği gözönünde tutulmalıdır. 

Anlaşma mucibince yapılan konturat· 
!arın tediye zamanı gelince Türkiye hi\
kıirneti tediyesi lazım gelen mikdarda ve 
on seneden fazla olmamak üzere muay
yen bir müddet zarfında mer'i olacak 
hazine bonolan çıkaracaktır. Bu bonolar 
yüzde 5~ faizli olacaktır. , 

Bu bonolar İngiltereye gelince ihracat 
kredilerini garanti departmanı, İngilterr 
hazinesinin garantisine istinaden, bunla· 
rı andorse edecek ve Londra piyasasında 
tediye ettiği yüzde 51,2 faizden daha az 
bir faiz mikdarı arzedeceklerdir. Bu bı:>

nolann İngiliz piyasasındaki faiz mikda
nnı yüzde 21h farzedersek mütebaki faiz 
mikdarı, yani yüzde 3 ihracat kredilerinl 
garanti departmanının üzerine aldığı ta
ahhüde mukabil yapacağı kAr teşkil ede
cektir. Muamelenin mekanizması Sovyd 
Rusyaya açılan on milyon İngiliz liralık 
kredinin mekanizmasına ziyadesile ben
zemektedir. 

İngiliz - Türk ekonomik bağlan 
Bu anlaşmaların İngiltere ile Türkiye 

arasındaki ekonomik ve politik bağları 
bir kat daha takviye edeceğinde şiibhe 
yoktur. Yine ihracat kredilerini garanti 

Yeni demiryollan ve limanlar departmanı tarafından finanse edilmiş 0 • 

İhracat kredilerini garanti departmanı lan Brassertlerin Karabük çelik fabrika
vasıtasile temin edilen on milyonluk kre- sı işinde erişilmlş olan muvaf:f.akiyet (). 
di Türkiyenin bilhassa kurşun, antimon. nümüzde iyi bir misaldir. Brasserts şir
krom, demir, gümüş ve hatta altın ma- keti gelecek senenin haziranında ilk çe
denlerini işletmek için kullanılacaktır. lik ocağını işletmeye hazır bir şekilde 

Bu membaların tam bir şekilde 41etn- tamamlamayı deruhte etmiştir ve bu işf 

mesi mühim mikdarda demtryolu ve li- konturat mucibince tayin edilen müd 
man inşasını da zaruri kılmaktadır. detten birkaç ay evvel ikmal edeceği gö 

Binaenaleyh İngiltereden yapılacak o- rülüyor. 
lan bu mübayaat İngilterede maden teç- Hiç §ilbhesiz bu anlaşmalar, İngiliz ih· 
hizatı ve demiryolu malzemesı inşaatı racat ticaretini finanse etmek için kuru· 
ile meşgul olan firmalar için karlı bir lan meka~anın günden ~ne daha zi· 
faaliyet olacaktır. Yapılan kredilerin te- yade ehemınıyet kesbeden bır çarhı o]a:ıı 

. . . . . ihracat kredilerini garanti departmanının 
dıyesı ıçm kararlaştırılan proıe mucıbin- f 1 . . bi 1 nk d h ila t 
ce bu sermayenin istimali suretile arta.- za. er erme yenı r çc e a a ve E: • 

k l d ist.h lAt 1 klıl mış oluyor. Bu departmanın geçen sene ca o an rna en ı sa a ı a aca ar na~ . 
· t k d'I kt' zarfında yapmış olduğu muamelele:::-m 

mına ıpo e ~ e ı ece ır. k.tı. 43 il İn · 1:- ı b ıl ye unu m yon gılU. irasını ı · 
Tediyat işi muştur. Bu mikdar dış ticaretı finanı?e 

Verilen kredi kolaylıklan muhtelif eden hiçbir müessesenin yakl8§8mıyaca
devrelere ayrılmak suretile on seneye ğı kadar yüksek bir derecedir .• 

ispanyada üÇ"Şe~i--iialkidiıha bomba· 
yağmuru altında kaldı 

~ resnunı dercediyoııız. 

~rzurumlular Şehir tiyatrosu 
san' tkarlarmı bekliyorlar 

Halkevi temsil kolu Kırşehir f elAket -

zedeleri menfaatine bir müsamere hazır
lamaktadır. 

Polatlı (Hususi) - Burada havalar 
kurak gitmektedir. Bu yüzden, çütçi ga
yet müteessirdir. Eğer bir kaç gün daha 
yağmur yağmazsa çiftçinin hali pek fe _ (Ba§ tarafı linci sayfada) 
na olcıcak, birçok mahsulden istifade e- cak ve hpanyadaki muharib taraflardan 
dilemiyecektir. birinden şikayet vaki olduğu takdırde, 

Diğer cllıetten söylendiğine göre, Fran
ko, İspanyada çarpışan ecnebi kıt'alar 
geri alınmadan evvel sulh akdetmek is
tememektedir. (Filhakika İspanyada 
40.000 İtalyan ve 10 bin Alınanın mevcu
diyeti dahilde ve hariçte ihtilatlar doğu· 
rabilecek mahiyettedir. 

================================ İspanyaya geçerek hadiseyi mahallinde 
l: ~urum. (Hususi) - Gerek İstanbul 

' tiyatrosu, gerek Ankara tiyatroları 
~ ekette turnelere çıktılar. Bu tur -

et henüz nihayete ermemiştir. 
'tta,~.ğu vilayetleri, başta Erzutum ve 
\ııı ~on olduğu halde, senelerdenberi 

rı~llU temsil heyetlerinin verecekleri 
) U. lara hasrettirler. Bir aralık bu he -
t et'den birinin doğu vilayetlerınde de 

)~er vereceği söylendi ise de bu §8.-

'tJ arkası çıkmadı. 
~ ~ zanıandanberl bu nevi temsillere 

iıJ. k r olan halk, Ankara veya 1stan • 

~r tiyatrosunu beklemektedir. 

alkara belediye kadrosu 
t~ genişletildi 
~aıka 
~ ha . ra (Hususi) - Malt senebaşı o-
~~~ lt tiran bidayetinden itibaren bele -
~bıı adrosu genişletilmiş, blr baytar, bir 

' belediye memuru. bir de fenni 
~ llleınunı kadroya ilave edilerek 

ğn başlamışlardır. 

Kastamonuda çok güzel bir mesire 

Kastamonu (Husus!) - Şehre bir saatlik mesafede, deniz sathından 2000 metre 
irtifada güzel. temiz havası ve çamları ile meşhur Sudağı isimli bir mesire vardır. 
Birçok doktorlar buraya bir sanatoryom yapıldığı takdirde üçüncü devreye gir
miş bir veremlinin bile burada kolaylıkla tedavi edileceğini söylemekte ve bu 
dağın Heybeliadanın havasından daha güzel bir havaya malik olduğunu ilave 
etmektedirler. Resimde Sudağı ve onun eteğindeki Dere köyü görünmektedir. 

Pazar Ola Hasan 

~'lta 
llı.u~an Bey bilmem duy-.. ••• Şehir plfını yapılırke.n ... ••• Gene dolambaçli snkak

lar olduğu gibi kalacak, yal
nız evlerin sırası muntazam 
olacakmı~. 

Hasan Bey - Aşkolsun, 
Bay Prost, borçluların halin
den anlıyor, demekl 

tahkik edecektir. • 
Komisyon azalarının raporu tamamen 

şahsi mahiyette olacak ve temsil ettik
leri hükfunetleıtin mllS'uliyetinı tazam
mun etmiyecektir. 

Londra 7 (Hususi) - Franko tayyare
leri bugün V alensiyayı, Barselonu. Ali
kanteyi ve diğer bazı kasabaları tekrar 
bombardıman etmişlerdir. 

Valensiya limanında bulunan bir İn
giliz gemisi atılan bombalardan mühım 
surette yaralanmış ve neticede batmış
tır. Alikante limanında demirli iki İngi
liz gemisi de hasara uğramıştır. 

Bir Alman pilotu esir edildi 
Valenslya 7 (A.A.) - Frankist tayya· 

reler, bugün şark cebhesindeki hükO.· 
metci mevzilerini bombardımana teşeb

büs etmiştir. Cumhuriyetci tayyareler, 
iki Frankist tayyareyi düşürmüşlerdir. 

Paraşütle yere inen bir Alınan pilot esir 
edilıni§tir. ' 

Atatürk Dahiliye 
Vekilini kabul etti 

Aynca, Barselonda bulunan bır H:>
landa gemisine de bombalar isabet etmiş 
ve mürettebatnndan ild kişı yaralan-
mıştır. .. (Baş tar~!' l .. inci ı~yf~) 

Alikantenin dünkü bombardımanı es- muddetce Ataturk'un misafirı olarak 
nasında 78, bugün ise 32 kişi ölmüştür. Savarona yatında kalacaktır. 

* Atatürk'ftn telıraflan 
Bilbao 7 (A.A.) _ Resmi bir tebliğcıe Ankara 7 (A.A) - Mgan istiklA .. 
bildirildiğine göre, Franko kuvvetleri linin yıldönüınü milnasebetile, Reisi • 
mayıs ayı içinde 70 şehir ve köy ile "500 cumhur Atatürk ile Afganistan Kralı 
kilometre mıtrabbaı toprak el~ ,geçir- Muhammed Zahir H!n arasında aşa • 
miştir. ğıdaki telgraflar teati olunmuştur. 

Bugünkü harb raporunda cebhelerde Majeste Muhammed Zahir Hin 
mühim biı: deği§iklik olmadığı 'bildiri- -Afganistan Kralı-
liyor. -Kabil-
Frankocular mütareke istemiyorlar Afgan istiklAlinin yıldönümü mü • 

Hendaye 'l (A.A.) _ Havas ajansının n.ascb~tile Maj:stelerine hararetli teb
muhabirl bildiriyor: 24 saatten az bir za- rıklerımle birhk~e ş~~st saadetleri ve 
rnan zarfında akdedilen üç nazırlar mec- kardeş Afgan m1ll~tinın reı:ahı hak -
lisi içtimaını ve başlıca kumandanların kındakl temennilerimi takdım ed:rım. 
iştirakile yapılan bır toplanuyı mütealtip Ataturk 
Frnnko, İngiltere ve Fransa tarafıncian Ekselans Kemal Atatürk 
yapılan tavassut tekliflerini kabul etme- -Türkiye Reısicumhuru-
meğe karar vermiştir. Nazik tebriklerinden dolayı Ekse .. 

Burgosa davet edilen generaller, aske- lansınıza teşekkür eder ve şahsi saa -
ri vaziyetin pek müsaid olduğunu müt- detlerile kardeş milletin refahı hak • 
tefikan tasdik ıederek başkumandana kındaki samirnt temennilerimi arzey • 
teklif edilen şartlar dahilinde bir milta- lerim. 
reke kabul etmemesini tavsiya etmif-
lerdir. 
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Hocanın mektubu 
, 

· Kocamustafapa.pda oturan Bayan İfakate rtıya.sında oturdulu 
evin altında bir deftne bulundutunu a6ylemifler. Bayan İfalı:at de ev 
altını tudınnaya başlam11. Fakat mesele polise haber verllınlf ve 
hafriyat durdurulmut. 

Bayan İfakat, 
Dünyada çıkan gazetelerden biri na

m.Isa bizim ahirete gelmiftl O gazetede 
tenin maceranı okudum. Rüyanda; ak sa
kallı, ualı, kavuklu bir de.rvif ıörmilf
IÜ!l. Dervif sana: 

- Ya İfakat, demiş, ne deyu ı:ahmet 
çekersin.. ikamet etmekte geldUlün ha
nenin zemininde bir nice define saklı 

taluptur .. lllA zemini kazasm ve ol defi
neyi tafra çıkarasın! 

Sen de derhal faaliyete geçmlı iki ku
yucu bulmuş. Oturduğun odanın altını 

kazdırtmaya başlamıpın! ~ kazmıılar, 

6z kazmışlar, beş metre, derken beı ku
laç olmuı; ve nihayet tam definenin b:.ı
lunacajı sırada.. ylr ve ağyar meseleyi 
haber almışlar. Polise bildirmifler ve 
polisler gelmiş, seni de, kuyuculan da a
bp götürmüşler. 

Ben, bu macerayı sizin dünyanızdan 

bizim ahiretimize gelen gazetede okudu
lum zaman; benim cEşek> vak'asını ha
trrladım. Senin bapna gelenler, benim 
başıma ıelenlere o kadar benziyor ki.. 

Benim başıma geleni de anlatayım, 

dinle: :n tarihte benim desturun hlfl hu
IW'Wluzdan bir e,eğim vardı. Arpa, u
man. ot yerdi ve bütün bunlan yedi-

Gazetelerden 
ği için de beni bir alay masrafa sokardı. 
Düşünmilı, taflll.Dlll ve karar vermiftim. 
Dünyada her teYe alışılabilirdi :rakat 
alıştınnayı dUf{lnmek ve usullerini bil
mek gerekti Ben de eşeğimi açlıja alıı
tırabllir, böylelikle onun için sarfettlk
lerimi tasarruf edebilirdim. 

Gene düfÜnmUı, tafllllDı§, ve blr çare 
buldum. Eşeğimi ahıra kapar, ona yiye
cek vermezdim. Bir ,Un bağırır, ikinci 
glinü tepinir ama giln geçtikçe açlığa a
lışırdı. Düşündüğüm gibi yapmış. Eşeği
mi ahıra bağlamı§tım. Bir gün yiyecek 
vermedim, erteal gün gene vermedim. 
Daha ertesi gün gene vermedim.. tam 
açlığa alışmak üzere idi. Bir sabah ahı
rın kapısını açınca ne göreyim: Eşek öl
memiı mi? 

Kendi kendime: 
Açlığa alıştın ama yazık ki öldün, de

miştim. 

İşte senin ba§lna gelen de bunun ay
nidir. Tam defineyi ele geçireceğin ııra .. 
da, seni ve adamlarını yakalayıverdile~~. 

Üzülme Bayan İfakat, dünyada insan· 
larıİı baılarına böyle şeyler de gelir. 

Öbür dünyada sakin 
Hoca N asreddin 

Mektubu kopya eden 
lımet Hulflıi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:J 

ION POSTA 

~ 
Moda renkler Anası kazaya uğrayan bir kız 

tramvay şirketinden tazminat istiyor 
• 

Anaıını kanlar içinde görünce asabı bozulduğuo• 
ve sinir hastalığına tutulduğunu iddia ediyor 

Şifhane yotuıunda TUku bulan tramny tanı olduklan lddlaslle, Asliye 3 nncil ,Jll 
factaaında yaralanan n maltu taıanıann da açılan davaya da, dün bakılnııftJf•,.Mll 
Aallye t tıncü hukuk mahkemealnde llrket Suçluların Emniyet Sandığı Şefi ~ 

~..,,...-.. 

aleyhine açtıklan tazminat davalarına dtın evinden 400 lira, Karagümrilkte MUS JJ 
bakılmıttır. evinden 300 lira ve NlgD.r isminde bit ı' 

Tramvay Şlrketl veklll davacılardan Ab- dının evinden de buna yakın delerde ti 
, dullab için: cevherat çaldıkları lddla edllmektedit· 

) 

- Hutanın muayene için yeniden adli dlaya göre, suçlular bu evlere 2 ncı_ v~,!. 
tıb müeaııeaesine aevklnl isterim. Diler ta - eti kat pencerelerine tırmanarak, &ll"JlllF'" 

.--- raftan davacının h&staııtı 6 ayda 1J11etebl- dlr. ;...J/11, 
ıecek mahiyettedir. Buna dair blr de rapor Balatta kahveclllk eden ıahld vv·-ı 

/ almıı n mahkemeye ibraz etmift1m. Bu ra- mahkemede: 
' porun tıb l§lerl mecllBine gönderilerek, bu _ Bir gün dükkı'ina geldiler. Ellerındt 

cihetin te.sbitınl 1sterlm, demiştir. kaç müce'\,her vardı. Terhin etme~. 
Mahkeme flrket veklllnln bu talebinl red- satmalı teklif ettiler. Nerden aldıtıarılll 

detml§ ve davacının maddi zararının telbltı mem, demiştir. 
1şlnin bir ehlivukufa havalesine, ancak da- H · · · dl 
ba evvel tahkikatın diler cephelerinin de apıshane fırarilerı ve gar 
ikmaline karar vermlftlr. "I ·a d hkQ lduıt 

Halbuki, Abdullah ebedl maltll1yete utra- 1 8 J n arma ma m 0 f 

dıiı iddiulle firltet aleyhine 25 bin liralık Galatasaray postanesi vemedar~~I 
yeni bir tazminat dansı daha açml§tır. tlll Abdullahla, Antatyada amcazadeSll"' 

Hldisede yaralananlardan Kadrlyenln düren Tevfik, bundan bir müddet evıtl 
kızı Mediha tarafından anasından ayrı, 30 plshaneden kaçmışlar, Adanada y -::A 
bln lira tazminat taıeblle açılan davaya da ,ehrlmize getirllmlşlerdl. Bu firarda P":ıı 
dün bakılınıştır. Mediha anasını kanlar 1 - yan İsmail Hakkı ile jandarma M t 
çlnde görünce fenalaşarak, asabl bir hasta- ihmalleri ıörüldüğü için 11ds1 de ASl11' 
lıla duçar olduğunu iddia etmektedir. çüncü ceza mahkemesine verllmt§lerdl- ti. 

Davacı vekili Adnan Cemll, dlln mahke- mtiddettenber1 devam eden bu dava dtlJS 
mede: t1celenmlştlr. Abdullah üç ay hapse_..,._-~-

- Davacının maddi zararının teabitı için, oımuı, evvelce katilden 24 sene hapsi 
bir ehlivukufa havaleıılnl 1.!terlm, dem1ft1r. kQm olduğu için cezası bir buçuk a1 

Şirket veklll buna cevaben, 111 iddiada hapse tahvil edllmlştlr. Tevfik ~-! 
bulunmuttur: hapse mahkQ.m olmU§tur. İsmall HP""." ,. 

- Bu buausta verilen rapor vlzıh dettl - jandarma Mehmed de üçer ay hapJI IJ' 
dlr. Hangi zarar telbit edilecek. Aaab1 bir çer ay memurlyeUerinden ma 

Bu yaz modasında renge büyük bir hastalıktan bahsedlllyor. Bu noktanın tah - mahkQ.m olmu§lardır. 
ehemmiyet veriliyor. Herhalde yeni kiki !Azım. ----------~-

DOnJlftll en doğru saati Köpek mezarhğı ~ elbiselerinizin rengini yeni modanın Mahkeme, bu huau.sta blr karar nrmelı: 
Bu saat 1938 de Hyde Park'dan canlı renkleri arasından seçmelisiniz. Ur.ere, talik edilınlftlr .• 

Poliste: 
Grenvit rasadha- ge~nler güzel Ve bunlara şık teferrüatla hususiyet SahtekArhkla pıyangodan 1 O Bir Musevi para yOztındeJI 
nesine konan e - bir mezarlık gö - katmalısınız. ~luz, ~l~i~e~, şa~~~l. a - bin lira almak istemişler arkadaşını yaraladı 
lektrikli saattir. ·· l B yakkabı, hepsı zevkınızın ıncelıgını ve 0 ' rur er. u mezar- şahsi ef . . t b .. t . k . .. Asllye ı tıncll ceza mahkemeal dtın tan- Balatta Makarnacı sokağında oturJ,. I 
Senede saniye - tık, köpek me - ~ mızı e aruz. e tırme içın gu- tık bir aahteklrlık tddla.sını tedkl.lı: etmll - lamon ııe Yasef arasında para ynzDnd~ • 
nin bir .kem ka _ zarlığıdır. l 880 zel bırer fırsattır. Bılhassa bluz mo - tır. kan bir münazaa neticesinde Yuef ~ 
dar farlteder. Şiın de Cambridge dü delleri bu sene o kadar şirin ki onunla Hldlsenln suçluları Seyfeddin ilminde monu çakı il• batından ve karnında~ 
diye kadar Gren- kası kansının r.nk şıklığınıza yeni bir şıklık ilave edebi • AJUpafada btr apartıman kapıcım. ue arka- lamıt, yaralı Musevi hastaneaine ya 

r- lirsiniz. datı Panayottur. suçlu 7akalaDDU1tır. 
viç'de bulunan sevdi~ köpex.ı ö- tdd1 ö nı t 8 h ~ 

tl h 
_,.,___ .di. . .. 5A 6' .. Meseli· Geçen yılla . . d . h t aya ı re, ıuçı ar, ayyare ptyanıoau ir i tiyar ıigara11 ile yataı-

181 er, ep rAAJUIOlı ı Bunlar, ini lunce, buraya go- · . r ıçın e sıya a- bileUerinde tahrifat icraalle, muharreı bilete 
tahavvüllere ujradılrlan için, Astro - mülmesi için izin ~l~rla hemen daıma beyaz bluzlar taabet eden ıo bin lira ıtramlyeJi aımaıa tutuıturdu 

1 IOmik usul ve müşahedelerle &yar e • 1 ........ b .. diğ k" k k gorduk. Bu ıene modasında Myle bir tetebbüa etmlflerdir. BmlrgAnda Reıldpa§a mahall~~ .. J 
iilirlerdi. Bulutlu havalarda rasadat 8

"AU<J' unu goren er ope m~. - alışkanlığa yer yok. Siyah takımlarla Dün mahkemede sorıusu yapılan Bey - ran 80 yaşında Nazmı yatalında ~ 
ılamadığınd ıru .... ~lr h talar lıları, ölen hayvanlanru buraya gom- parlak mavi kanarya sarısı ve pembe feddin, fUDlan IÖylemlıtır: çerken uyum\lf ve elinden düşen 

rap an, ~WA a o - kd ri kalma l d 191 s d k h .. !. .. - Bilet benim delil, nçla da alllam yok. yatak yorgan ate§ alDllftır. YetlfeD 
iurdu. Bu yeni elektrik saatinde hata me en ge .~ış ar ır.. _e ço oş gorul.uyor. . Kabahat blleU ıetlrende. Tahrifatı tım J&P- lar ve ev halkı tarafından atet ıı6D 
lıtimall yüz milyonda birdir. de 300 den fazla kopek, kedi, kuş go- Yukandakı model Pansin en meş- llllf, onu da bilmem. Bir giln plyanıo uate- mtıı. ıötstınden alır surette yanııuf 

Jf. mülmüş, her birisine ayn ayn mezar bur terzilerinden birinindir. Siyahtır. dnde kendi biletime ıtramiye çıkıp oıtma- Numt ııhhl lmdad ot.omobW 11• 

Yanki kime derler? taşlan dikilmiftir. Jobosu pembe dantelden yapılmıştır. dı~ını arıyordum. Bu sırada Panayo• ıeıdl h~nestne taıdınlmıftır. 
=-===-----------=--=ıı:::a Şapkanın kordelası ve çiçekleri pem • ve. Bır kadın tramvayın lnDD"" A vrupaJ.ılar A· bedir - Benim bilete lkramtye çıkmıf, dedl. k __ 1_ k d 

merikada doğ • !anılırdı. Müriıru zamanla bütün Ame- • • . ... . Listeye baktım. Hatıtaten ıoo bin nra aç11111& i.ter en Otta Ye 1 ~ 
be kta . . . . . Aşa~dakı bluz da orıJınaldır. Be • laabet etmlftl. Blrllkte piyango lifeatne llt- oaıatada Btlyükbendek sokatınd• 

~::!ı yaz ~ ~ nkalılara te.şmil edildi. Yankı Masa - tinde sıyah kadifeden bir kuşağı, göf- tık n hakikaten bUete ikramiye çıkıp ~ - ran 85 yaşında Gfilbahar, Tepebatl ~ 
0 ara an çözen yerlileri tarafından İngiliz mils- sünün iki yanında ayni kordelanın en- madıtmı .orduk. Melene, bllet muharref • ainden geçerken 133 numaralı ıraınvat, 
der~er. Vaktile bu temlekecilerine takılan Yenges llka - sizinden birer ufak fiyongası var. Ka- mlf. baaının öntınden kaçmak ıstemlt, fa-' 
tabır. yalnız Ame- 1 ak kl' k 'd' Bl be- Panayot mahkemeye gelmemlftL Onun :re dilferek batından atırca yaral r '/. rikanın New Enı- hından muharreftir. Bu kelimenin pa l y anın ş~ l ço yenı ır. uz da celbi için dUl'Ufln& tallk edllm1ftlr. Sıbhl lmdad ot.omobW ile Beyotlu 

/ • land eyaleti aa - Fransızca Anglatı kelimesinden ıelıne yaz satendendir. Bir güzellik davası aıne kaldırılan tadıncalıa 7arım ..-ı 

---....... ~ ... --... ~~~~~--kul.: .. ?.~~~!'!.-~!.~~~~-.... .. Yemel 6alıwm: doai~:t~:ız:ı~:ı;:~ııı::ıcı.ımı:U:u':: ~~:~ öldllren Mahmud~ 

Cahil bir kadın 
Kendisini nasıl 
Yaldızlagablllr? 
Bana hu suali soran flmdl bilyllk 

fehirlertmlzden hlrinde oturan bir ka
im okuyucumdur. 

· Anlattıklarını biraz maya aokarak, 
biraz da dtizelterek lize de na.klede
Jlm. Hillhaten eliyor ki: 

- Ben Sıvasın •Şarkışlıı ınnda zen
lfnce bir aileden doldum. Biltün ha
ptımı dojdujum yerde feçlrdim, ııi
laayet blr hemşertm ile evlendim. 

Bütün tahsilim eski ve yeni yazı ile 

ıadece biraz okuyabilmekten ibarettir. 
.Bej on sene evvel ailem bunu ldf1 

ıörmü§tü, ben de kendimde blr eblk
llk duymuyordum. Fakat tesadüf, tı-

Wı, çalışma ve azim neticeli kocamın 
vaziyeti değiştL Yfl.kseldi, paran arttı. 
Şimdi büyük bir fehirde oturuyoruz 
Jiibek tabakadan birçok münaaebet
lerim.lz var ve ben bunlann arasında 

kendimi küçük buluyorum, muhave
duyuyoruın. Blru yükselmek için ne 
reden 1ızakta kalmak mecburlyetml 
yapmalıyım? 

· Bir gece mektebinin yokluju, olsa 
da devam edebilmenin ı:orlulu karp
ıında hatırıma .iki çare ,eliyor: 

Birincüıl: Muhitin Ulanekteblerin
den' birinbı en clddl ve sabırlı bir ka
dın öjretmeııJ lle anlaprak tıpkı bir 
ilkmekteb çocuju lfbi çabfmak ve b~
nu da mOm.kün olduju kadar ıtzl1 
tutmaktır. 

İkinci çare: Birinci yıpılamadılı 
takdirde ve muztar vaziyette ıazete 
okumaktır. 

Gazeı. anliklopedik maltlmıtı ihti
va eder, kafanızı açar, lfze okuma he
vesi verir ve blru da (yurd bilgisi) 
öireniraenlz llztn için pek müfid olur. 

Bu arada bilgilerini fazlı ıörecelt
niz kimseler arumda muhavereye ka
nımaktan ictlnab etmenizi çok yerin
de bulurum. 

* Silitniü Bayan (Z. K.) ye: 
cSevmekı ve .takdir etmekt yekd.1· 

ferinden tamamen farklı iJd fiilin ifa. 
desldir. ArıUanndaki münasebet twı· 
dan ileri eellr: 

cSevenı yQ..zde doban ihtimal ile 
takdir eder. Fakat •takdir eden. de 
aıutlab ...vp ;rottur. · 2'BYD 

Mısır unile tatlı dan JU&l&Dllf ... bld1M de &dllJIJ9 lntlkal Dün Haydarda Mahmud 1smlnde ~ 
etmıttlr. damın eski metresi Haticeyi bıça1cl• 

150 ıranı mısır iınu Durupna1a Bultanabmed 2 ncl IWh cua rat lUdürdllğttnü yaZDll§tık. 
100 • un mabkemealnde baflanmıttır. Huriye Jtlst1n - Mahmud cinayeti mtiteaklb :taçınaP 1' 
10 ; mayatozu dt güzellltınl bozacaıı: ablt bir bı taldılım vaffalı: olmuttur. Reshnler1 muhtellf _ _.. 
SO 

1 
,eker iddia ederek. tamıınat ta latemiftlr. tezlere dalıtılarak yakalanması içlıl ~ 

Bir bu,.nk litre .nt Mahknıe a.u 'bunnn tabibi adllda .o- den emirler verllmlftlr. Cinayetin 
"V- ıııımuına tarar vermlfib'. ıııı: yllzünden 1flend111 anla§llmlftır. 

Bir yumurta BldlaeJi '8dk1k eden adllye dottona an-
25 gram tereyal (eriftlml-) ftl Karan, bir doktor, ldr heyıı:eıtrq .,. bir 
Bir çay kaplı tuz. de muban1rden mtlnkteb bir eh11Tukuf tet-
Un pbr ve mayıtozunu brıftınnız. k111ne Umun ıörmtıt .,. keyftyett mahkeme-

ö • 1e bildlrmlfUr. ele Kı-'- ..... nce sütü, sonra yalı, daha sonra da iyi- Şifli DUtJ toplan..- 1,. 
ce dövillmilf yumurtayı yıvıı yıvq ill- Adam DldUran hırsızlınn ıtııııay hartuı mtınaaebeWe ]Dllld~ 
ve ediniz. Birbirine gllzelce brıftınnız. muhakemeleri 11 tubea! yarın alı:faDl '1fl1 Ba1ke'1 ~ 
Kenarlı bir tepsiyi yallayıp içine bo • nunda blr konferana terilb etmlft11'· ~ 
pltımz. Fırına vertniz JruvveW &tefte Polla Burtnln kaWl lfammla, ıunımıı:ta fen.nada profeaör Salih Murad, .eı-1!~-..---

' 1110 ortalı Bahriyeli 11.ıımın muhakeme!• - tında taydah iahat verecektir. 
yanın saatte pifer. Daha fula bırakıl • ıtne Atırcnada devam edllmeJı:tedir. mtlteatib ayni aalonda oaylı dam 
mamalıdır. 8uçlular hakkında muhtellf alrkatlerin t.ır. ~ 

1 iki ahbab çavuşlar: Röntgene gidi} 

Toplantılar: 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Ertesi gün ayni mektebe gene uşakla gönderildim. Fakat yürüyerek değil, uıağın 
sırbnda, boyunu vurulacak bir kuzu gibi tepine tepine, ağlıya ağlıyL .. 

DUnku kısmm 
hulasası 

S.yf• 7 

ı 11 ı ı Gözlerimiz bizi nasıl aldatıyor? 1111 ı 

Bu resimle dikkatinizi 
kontrol edebilirsiniz! 

111ı.. 14uharrır 18641 de 
,...dentn Tepeyran 
~kUnde, Yenice ma-
111qeatnde dolmuıtur. 

Geııc;ıııınde bir 9ot 
~~urıyetıerde bu -
~uştur. Jtastamo • 7 

lu nıektubl müme • -
11ıl, İzmir mektubcu • 
IQ, !dirne Vail muavı-
11, Dedealaç mutasar
~ olmuş, bir ~k te-
4'1l'lerde valll1k. f1lı'aJ1 
-,let lzalıtı JaPmlf. 
'1 defa dahlllye nazı· 
11 Obnuştur. Nlhayeı 
IQn defa BtıJüt. Mlll9' 
llecılııtnde NJ.tde me~ 
1111.utunıa aeçllmlftlı' 
llllhe.rrtr ıttraı ediyor 
'1. bütün bunlara ral• 
~ hlç bir 1bı1Tersite
-u ham blç bir 1d"4 

tlclen mezun delildir. 
8abaaı '" anne5 

lilbevver ımanıar • 
tir. Allenln D::t ertel 
locutunu ecel ıöttlr - cBu manzaradan sonra bir daha mekteb yüzü görmiyeceğime 11emin ettim.> 

~ buıundutu ıoın ebeTeJDl tendtstnı çok hevl, yani cKorku papazı• dedikleri Sonra düşün ki; biz ıeni mektebe 
......._ aevtyor. Evde aynca 19 m kardeşi ol- cSphinx> e döndürmüştü. verirken hocana· ı, 3, 5, e, a numaralı re.mnlerdetı hatlar ortadaki JUTarlat, JUt,andatl yuvarlaktan 
~ halde büttın 1ev11 onun üt.erinde top- . . v ' • birbirlerin• mtinzl olduklan halde, etr1 11- bQJiik J6rtlıımektedlr. Balbutı ikJsl de a7-
~or. Bu, 0011 ıımartıyor, tahnna tatla- .? uyurken, ıçınde bulundugumuz c- Eti senin kemiği bizim!• de de- bl duruyorlar. Müvul olup olmadıklannı an- nldlr. 
~ı htr çocut oluyor. NUıayet beş yaşın- hucreye, korkunç iırtınalardan sonra medik ... Bu, senin için ne nimet? ıama:t ıateraenıa, bir cednl ue aıçtıntıs n - 11 numaralı rea1mde, okların aralarında
~er·ı~ı bbUJnden onu mahalle mek - bastıran fevkalade sükUn, ve sükut sin- Biz, bu müsaadeyi vermedikce, ho- yahud f6yle mall bir tanda batıma. Bunun Jd mesafe •Jni olmatıa beraber, fazla gö-
~ e ıondertyorlar. Burada l~O klloluk kor mişti. can sana fiske vuramaz. en bariz mıaaunı 11 numaralı ruhnde l'Ue rllnQ7or. 
btı_ç, dev cQ.uell bir hoca vardır. Kasvetli BA 1 b · Ori . . k b" i b , tellmealnde ıörüyomıııuı. Bu teıımenlD ar- 11 Ue 11 numaralı res1mlere blr müddet 
"l:l'e, bu mlldhlt adam. falaka de~nekleri ıçare ya.~ .. ar, ır cana~a~ ~y~- un ıçın, sen me te ın ıraKma. kl olz&1ler1 mnvazl oldu:tıan halde dettl pb1 dlktatle batarsak tetıllerln yerlerini delif-
~tıt talebeyi lı:orkudan atndlrlyor. Hoca - d:rznaktap, urkutmekten çekınır gıbı 1- Derslerine çalış. Yaramazlık etme. Ne 16r1lnl1yorıar. tırd1klerln1 farkederls. 13 numaralı realmde 
::ı eunı öperken titriyor. Hoca vaktlle o - dıler ... Adeta nefes almamıya çabalı- ceza görür, ne de dayak yersin!• 2, ı, ıo numaralı rea1mlerdelı:1 mü.sellu, de, 1kl 19Jdl ayrı ı~rtınmekle beraber ay ~ 
~u da7JB1D.J dunrlardan birine ~la - yorlardı. Bütün bu sözlerden, kulağıma, kafa- murabba n dairenin feJdllerl ele bir acayip. Dldlrler. . 
'-za n 9ivtıed111ni aöyllyerelı: çocuğa busbU- Ve işte o sırada ben, hocanın bana ına tek kelime tek harf lirmiş değil· Bu da etn.tındakl hatlardan IMf'e\ ediyor. H numaraıı realmde, at ıözümüzü ta -

delışeı nrly'Or, sonra: .. vr ttr·· di ' ' 'l numaradaki Jlldıs rum1n1 bir dakika payaralı: llJah noktaya bakar, sonra sayfa-
- HaycU dene bqlıJ&}Jm, ben ne söyler- og e ~ı. .. ··· d1ttatle ı~n ıeolrln11, aonra J&llllldUi 71 ;rtldmGae yatlaftınnak <+> ipretı lnl• 

-.... aen de tekrar eıı dlJor. - Bısmillah! ı çekerek ayaklandım, Düşünün bir kere? Bumuna kalem beJu murabba& balı:mıa, 0 aman w rent- dt taJbol&C&ttır. 
[Habralar denm ediyor] Ye oradan bir ruh gibi hiç göze görün- sokulan yavrunun feryadı kulaklarım- ıı bir sem1n4e beyu bir Jllcm sOrecelı:atnla. 11 numaralı Nlbnde de adamların boJ"ll 

Mııw meden uzaklaşmıya çabalarken bir da- dayken, ve falakaya çekilen çocuğun 11 numaralı r.lmd9 aıılıda balmwı •JDldlr. llaibuJd b&Jl• 16rtlnmO::vor. 

: ~=~~:i:: -::ti:~kteb yüzü görmiyeceğime yemin ;=la~=y~~:n, =ıng: Gu .. zeıı·ık Kralı· çeler·ı lzm·ıre ueı·ıyorlar 
Besmeleden sonra, hocayla birlikte Eve döner dönmez, annemin dizleri- duğu yerde gül bittiğine inanabilir mly-

:abbiyessin i, ve cHurufu heca• yı o- ne kapandım, ve ağlıyarak: dim? 
.., duk: İlk ders böylece tamamlanmış- - Anne, dedim ... Beni bir daha Ertesi gün, ayni mektebe, gene uşak· 
1111.. mektebe gönderme!... la gönderildim. Fakat uşakla yan yana, 

11
_!akat bu gülünç dersten, benim ma- Diyebilirim ki, tahsilimin yarım ya- arkadaşca yürüyerek değil, onun su

\.~ kafamda, koskoca bir dehşetten ve malak kalışında, bu ilk ve müdhiş kor- tında boynu vurulan bir kuzu gibi te
~tkudan başka hiçbir fey kalmamıştı. kunun çok bilyük bir tesiri vardır. pine tepine, hüngür hüngür allıya at-
l:o ~uklar, birer minder, veya kuzu, Anneme, gördüklerimi anlattım. O- lıyal. .. 
lb.~n, keçi postu üzerine bağdaş kur- nun gönlü, benim de ayni işkencelere O insan dövmek, can yakmak mani
~lardı. Hoca bana, rütubetli döşe- maruz kalmama razı değildi. Bu, beni sine müptell olan sadist hocanın önün
~Yi gösterdi: dinlerken yüzünü, zehir içmiş gibi bu- de, gene ancak öğleye kadar sabrede-

- !Şimdilik şuraya çmnel... Yarın, ruşturuşundan belliydi. Fakat buna l>ildlın. 
~ de arkadaşların gibi, evinden bir rağmen bana şu nasihatleri vermekten Ve hocanın ebedt olası uykusu bas-
lrıiııder, veya post getirirsin!.. kendini alamadı: tırınca, ikinci defa, ve bir daha dön· 

.. Gösterilen yere çolrtüm ve dehşete c- Yavrum... Vaktile ben de ayni memiye kat'iyen ahdederek sıvıştım) 
4\işurüıen küçük bir mahkfun heyeca- mektebde okudum. Ben de ceza gör- Bu sefer, annemin himayesinden de 
lllle o :lşkence iletlerlnin nasıl kullanıl- düm. Ben de falakaya yatırıldım. Ben ümidi kesmiştim. Eğer, beni babamdan 
clıiını seyrettim. Göıleriımn önünde, de ağladım. Fakat, bütün bu cezalara, fazla seven amcamın evi de olmasaydı, 
0 Uzun sırık, ana elile okşanmıya ahş- kendi kabahatlerim yüzünden uğra- Hafız Osman hocanın yüzünü bir daha 
~ nice başlara indi madun. görmemek için sokaklarda sürünmeyi 

nersini yanlış bellemiş bir çocuğun Senin gördüğün hoca, beni, büyük bile tercih edecek, anamm1 babamın, 
:lağı yırtıldı. cR• harfini bir türlü iyi dayına cMekteb kalfası• tayin etmişti. kardeşlerimin yüzlerini bir daha JÖr- 931 Parla gizelt uı,_ OUı 131 1'nmn1 glali M~l. 7eniks 
~ edemyien peltek bir yavruca- Yani, dayını, derslerine ben çalıştırır- memeyi bile göze alacaktım. :bmır <Bumal> _ l'ran.sa Tarlmı Btlro • l'r...,. sauıı. l'raDl1ll pnç ıozıannın mil ... 

urnmıa koca bir kalem sokuldu. dnn. Bu yüzden, dayın, dersinde kaç O mekteb korkusu, küçük ruhumu sunun t.epbbtlallt kmlr tuannm açılJfmcla meutıı, ParJa lbell de Parla ,ehrlnln mü ... 
ken yüksek ses çıkaran bir yanlış yaparsa, hem onun tabanlanna, o kadar Urmlfhl ham bulun.matı telı:!lf eden rrana .,. Pa _ m...ut alarak kmlr fuarında bulunaca'lı:l~ 

)l\rru falakaya çekildi. hem benim avuçlarıma o kadar .sopa ~ rta ,uzeııertnın te'lı:11ft fuar mmıtellnce im- d:ırBer Dl J'ranm km. •Jni zamanda "V&l' ~ 
\...ı\re nihayet öğleye doğru, hoca, ağır vurulurdu! Fakat o sopalar sayesınde, Bir buçuk sene suren uzun bir hqa- bul edllm1t "' mall anlıflDuı ppılmıfW. yete aru.ntdtrler. 
~u~~da~L ~m~~~am~~h~~~~cl~h~~~~~~~~=~=~~=~===~=:~~~~~~~~-~---~~-

lt ~u, çocuk ruhumun bütün nefreti- ya~a öğren~im .. Zaten cHocan~ vur- ~aya tayin olunan babamla birlikte Bacaklarınıza dı.kkat Bayanlar' 
•Uzdüm: dugu yerde gül bıter!• Bunu da böylece Nigdeden ayrıldık. f 111 
~ alır uyku, onu, Arabların Ebül- bil!.. (Arkaıı NT') 

--------------------------------1 r.__~~ -------------
ingilterede yeni şapka modelleri 

._ İnlilterede Epsom'da 1apılan at yarışları mevsimin en mühim hAc:Uselertnden biri sayılır. O ıan. J&rll mtJdaıılanııda ıtne at • 
~ Jere dllfmez. Londranın en §ık bayanları, zarif, biç görülmemi.§, tuvaletlerln!, ttırltl drUl renlı: H duen tel&leal halinde 
~ Cllere gösterirler. itte JUlı:arıdaki şapkalar bu yal'l§ &ilnil J&tıf Jtrlndekl ilk llaJ&Dlarua bqlarmda 16rilemedlll modellerdtn 

taç t&nuldlr. 

Modaya uJmat ıoın. en clcill blclll elbl • 
Hlerl alıyorsunuz. Şapkalarınıza dlyecel& 
rot. Yastınt13, maıı:,aJın son harikasını ıös
tertyor. l'atat bacaklarınıza, ne dlyeceksı -
nlz. Bir 7erde oturdutunuz zaman, masa al• 
bdır, farlı:ına varılmaz, diye ası~ düşünme• 
J1nlz. itte resimlerde &nlaşılıyor kl farkına 
nrılı1ormU§. Bacaklarınızı hiç de gozu ok
f&IDJ7&11 pJdllerde UJ1tır, a?tınıza alırsıı.nı1, 

netice ıöntQ1inb 111>1 ıena olur. 
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Dünyanın en büyük fabrikası 
mamulatından dır 

MİELE Ekremözlerln imal kudreti rüzde 
Yüzdür. ~1111 .. 11111111111 .. IJlllDIDl-JnllllD~ Yazan: Peride CeliJI ~ili MİELE Ekremôzlerln otomatik yatıaııı• 
tertibatı vardır. İhtiyar kadın malız.un mahzun gülüm

sedi: 
- Bu kadar üzme kendini çocuğum. 

Biz insanlar dünyaya birbirimızi aldat -
mak için gelmiş gibiyiz. 

Genç kızın gözleri yaş içindeydi; ya -
naklannda yol yol parlak izler hisıl ol • 
muştu: 

- Daha nişan halkalarını parmakla -
rımıza akalı iki ay olmadı. büyük anne. 
diye mırıldandı, nasıl o adi bar artistini 
koluna ... 

Devam edemedi Teldrar hıçkırmıya 
başladı. Büyük annesi koltuğundan ya -
vaşça uzandı. Buruşuk ellerim onun ipek 
gibi ) umuşak koyu siyah saçlanncia gez
dirdi: 

- Yaptığı hatayı o da anlamıı htr 
halde. Seni görür görmez kadından ay -
rılıp kaçacak yer araması bunu ifade e
diyor. Onları olduğu gibi kabul etmek 
lazım kızım. Hem §imdi siz, gençler bir -
birinizle mücadele etmek için bir çok im
kanlara sahibsiniz. Halbuki bizim zama
nımızda hiç te böyle değildi. Hele zavallı 
kadınlar ne kadar zayıf, iclz mahllıklar
dl. 

Derin derin içini çekti: 
- Dinle, sana başımdan geçen eski bir 

vak'ayı anlatmak istiyorum. 
Genç kızın göz yaşları biraz dinıni.şti. 

Büyük annesine itaat ederek, ellerini çe
nesinin nltına kavuşturdu. Dinlemiye ha
zırlandı. İhtiyar kadın gözlerim uzaklara 
dikerek ağır bir sesle anlatmıya başladı: 

- Üzerinden tam kırk beş sene geçti. 
O zamanlar on yedi yaşındll, görgüsüz, 
fazla hnssas küçük bir kızdım. Evimizin 
karşısında bir ana oğul oıuruyorlardL 

E;kek genç bir bahriyeli idi Kafes ar -
kasından onu bir kaç kere görmüştüm. 

Uzun boylu, sevimli yüzlü bir adamdı. 
Annesi bize misafirliğe geldiği zaman -
2ar adeta sevinirdim. Kadının gözleri 
tıpkı oğluna benziyordu. Belki de göz -
leri bu kadar oğluna benzediği için onu 
çok seviyordum. Bazan genç bahriyeliye 
o kadar yakın olduğunu, onu her gün g~ 
rebildiğini, okşayıp sevdiğini düşünerek 

bütün bunlar olmıyacak garlb şeylermiş 
gibi hayrete ve heyecana düşerdim. İçim
de kendime bile itiraftan çekindiğim ha
sede benzer; his de uyanmaz değildi 

Bizim evladlıkla onlann kalfası ar -
kadaştılar. Bi~m kız, sık sık onlara gi -
dip gelirdi. Bir gün gene müsaade alıp 
gitti. Akşam üzeri döndüğü zaman oda
ma geldi. Korkak, mütereddid bir hali 
vardı, yüzüne hayretle bakarak ne la -
tediğini sordum. Birdenbire koynundan 
bir şey çıkardı, kucağıma attı ve hemen 
odadan koşarak çıkıp gittl Kucağıma bı
raktığı şeyi alıp baktım. MaVi bir zarf
tı. Sebebsiz bir korku içinde ütriyerek 
açtım. İçinden kenarlan yaldızlı, köşe -
sinde ağzında bir kalb, bir kuş resmi olan 
mavi bir mektub çıktı. O zamanın üslubu 
ile yazılmış ateşli bir aşk mek-tubu .. Genç 

~ cıSon Posta. nın edebi romanı: 

Bu"'fUk ellerini onun ipek 
bahriyelidendi Mektubu okuyup bitir -
dikten sonra yatağıma kapandım ve sar
sıla sarsıla ağladım. Her halde bu göz 
yaşlan teessürden değil, se~.nçten, he -
yecandan geliyordu. O günden sonra mek 
tublaşmıya başladık. Ne güzel yazıyordu, 
ne kadar samimi bir ifadesi vardı!. Rü -
yada yaşar gibi idim. Artık bir dakika 
yalnız değildim. Her zaman onun hayali 
benimle beraberdi. Çekmemde etrafı yal
dızlı, köşesi kuşlu, mavi mektublar birik
miştl 

Aylar geçti, sararmıştım, kendimi h:ıs
ta hissediyordum. Bu aşk içimi bir kurd 
gibi yiyordu. Onu öyle seviyordum ki .. 
Beni doktora gösterdiler, biraz hava al -
sın demiş, halbuki o sıralarda hiç bir yf
re gitmiyordum. MahaJledeki arkadaşla -
nmı bile ihmal etmiştim. Kimsenin yüzü
nü görmek istemiyordum. Kendi kendi
me. onu düşünerek kalinak daha çok ho
şuma gidiyordu. Doktor hava almamı 

tavsiye edince evden her akşam kapalı 
bir arabada sokağa çıkmam münasib gö-
rüldü. Belli etmemekle beraber buna 
çok sevindim. Çünkü onu görebilmem im
kanı hasıl olmuştu. 

Akşamlan hiunetçi ile çıkmıya ba§ -
ladık. Araba ile kırlara gidiyorduk Git
tiğimiz yerde kimseler bulunmazdı. A -
rabadan iner yürürdük. EJM?Y uzaklaştık
tan sonra bir çam ağacı vardı ki orada 
bahriyeli beni beklerdi. Hizmetçi uzak -
larda gezer, çiçek toplardı. Biz yeşil çam 
ağacının altında göz göze, ele!e heye -
candan ütriyerek on be§ dakika kadar 
yalnız kalırdık. çok konuşmazdık. O, eli
mi kuvve ile S"Ikar ve beni sevdiğini sık 
sık tekrar ederdi. Ancak bir iki kere 
böyle buluşabildik. Sonra tfiphelendiler 
mi, ne oldu bilmiyorum, evden çıkmamı 
menettiler, fakat gene mektublaşıyor -
duk. Bir gün ne zamandanberl görme -
diğim ayni mahallede oturan bir kaç 
komşu kızı beni ziyarete geldiler. Evve
la kendilerini hiç aramadığım için sitem 

MİELE Ekremözlerin btittın at.saı:oJ 
paslanmaz nevindendir. 

MİELE Ekremôzler1 bllQmum Ziraat 
Mekteblerl kabul vı tavsiye etmektedtrıer. 

MİELE Ekremözlerl en aar1 ve cıııer 
markalardan daha ucuzdur. 
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gibi saçlannda gezdirdl 
ettiler, sonra şundan bundan konuşmıya 
başladılar. Bir aralık içlerinden biri, 
karşı komşUdan, yani bahriyelideu söz 
açtı: cNe çapkın adam, mahallede aldaı
madığı kız kalmamış> diyordu. Öbürleri 
bu bahisle çok alakadar olmuşlardL Be
nim sapsarı olduğumun kimse farkında 
ci€ğildi. O sırada içlerinden biri, cBana 
da durmadan mektub yolluyor da bir tür

BALK OPERETi 
10 

HAZiRAN 
dan 

lü geri çevirmiye elim varmıyor> diyr, 
arsız arsız gülerek elini göğsüne soktu. ( 
Bir kaç mektub çıkardL Bağırmamak 

için kendimi güçlükle tuttum. Elinde~ 
mektublann hepsi benim mektublar gibi 
mavi renkteydiler. Kenarları yaldızlı ve 
köşeleri kuşlu idL Bahriyelinin ifad.? -
sini ve yazısını tanımakta da güçlük çek
medim. 

itibaren yaz 
temsillerine 

başlıyor 

Şchzadebaşı cFERAH• sinemada 

Bugünden itibaren üç büyük film birden 
1 - Aysel Bataklı damın kızı 

(Türkçe sözlü büyük film) 

2 - Petrol muharebesi 
(Büyük heyecan ve macera filmi) 

3 -Tayfmı 
CBllyük dram) 

İhtiyar kadın birdenbire sushı. Kapı 
açılmış hizmetçi içeri girmişti. Bi: şey söy 
lemiye geldiği anlaşılıyordu. Genç kız o
na elile beklemesini işaret ederek başını 
büyük annesine yaklaştırdı. Gözleri me
rakla parlıyarak sordu: 

-Sonra, sonra ne oldu büyük anne? 
İhtiyar kadın başını önüne eğdi, ya -

vaşça fısıldadı: 

- Etrafı yaldızlı köşesi kuşlu, mavi 
mektubları yaktım. Bir daha da mektub-
larına cevab vermedim. Bu hareketim o
na fazla dokunmuş olacak. Annesini gön
dererek beni annemden istetmiş. O sırada 
büyük baban da talib olmuştu. Hangısi-

• ni tercih ettiğimi sordular, ona öyle ru-
nlmıştım ki artık ne yapsa tekrar sev -
gimi kazanmasına imkan yoktu. Büyük 
babanı tercih ettiğimi aileme söyledim. 
Öbürünün tekliftni reddettiler. 

Genç kız gözleri teessürle bulanmış, 

büyük annesine bakıyordu. Hizmetçi te-
18.şlı bir tavırla yaklaştı ve haber verdi: 

- Nişanlınız geldi efendim .. 
Genç kız derhal yerinden sıçramıştı. 

Şaşkın şaşkın sordu: cDoğru mu söyfü. 
yorsun!> Hizmetçi gülümsedi: Çiçek te 
getirmiş, muhakkak sizi görmek istiyor> 

Genç kızın gözleri parladı, yanakları 

pembeleşti. Bir an ne yapacağını şa -
şırmış bir halde hareketsiz kaldı. Sonra 
silkindi, kendini topladı. Yanaklarındaki 
yaşları acele ile kuruttu, elinın bir ha -
reketi ile saçlannı düzelttL Titrlyen bir 
sesle changi odaya aldın?> dedi ve ce -
vah beklemeden seri bir hareketle dön
dü, koşarak dışan çıktı. Hizmetçı de ar
kasından gitmişti. Odada yalnız kalan 
ihtiyar kadının dudaklarında acı bir te
bessüm bclirdL Ağır ağır başını sallıyl!
rak mırıldandı: 

- Biz eski kadınlar lclz, ıayı! mah -
lUklar olmakla beraber muhakkak ki aşk
ta izzeti nefsimizi, kadınlık gururumu -
zu şimdikilerden pek daha üstün tutma
sını biliyormuşuz .• 

YARINKİ NiiSHAMIZDA: 

Takma kolluk 
Yazan: lımet Hultlsi 

MAFSAL AGRILAHI 

Çok müdhiş anlar geçir· 
tir. Fakat bir tek kaşe 
GRİPİN almakla, bütüıı 
şiddetine rağmen roma
tizma ağrısını çabucak 

sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılJSI 
GRİPİN kaşeleri en muannid ağrıW' 
kısa zamanda geçırir. 

GRIPiN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıla!11 

nızı, acılarınızı defeder. İcabında göll" 
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikk•" 

Taklidlerinden sakınınız. Ve GRİP~ 
yerine başka bir marka v~rirlerse f 41 

detie reddediniz. 

• 

ÇINARALTI 
timali düşünerek Feridunun koll.i.na 
yapıştım ve peşime bir adam taktığım 
için kızdığını belli etmekten çekinmi -
yen Nazlının peşinden köşke doğru yü
rüdüm. 

ten şeyleri üstüme alınmadan bir kah- için ciddi bir tavırla sözünü kesti.nl: . 
kaha attım: - Rica ederim. Evimde hepinız ııP' 

- !Aman Yarabbi, neler olmuş da safirimsiniz. Hepinize sevgim, hürııı' 
haberim yok. Sen çıldırdın mı NazlL. tim vardır. Burada güzel vakit geÇir 
ortada fol yok, yumurta yok. Neler i- mek isterseniz böyle dedikoduları br' 
cad eciiyorsun kuzum. rakalım. Ben çiftlik komşumu mu~~ ~ Bürhan Cahid~ 

Bütün bu gayretlerime rağmen vazi
yeti kurtaramıyacağımı anlıyordum. 
Nitekim daha on beş adım ilerlemeden 
Nazlı birdenbire bize dönerek yüzüme 
baktı: 

- Dün gece beyefendiyi yalnız bı
rakmamak istedim ama doğrusu eski 
mukavcmctimin kalmadığını kendim 
de anladım. 

Büyük bir tepsiye hazırladıkları yi
yecek ve içecek takımlarını Hasan da
yının eline vererek yanımıza gelen 
Nazlı: 

- Kusura bakmayın efendim, dedi 
Servis biraz ağır olacak ama çiftliğin 

henüz yabancısı olduğÜm için ..• 
Feridun müdahale etti: 
- Bu kadar alaka gösterişin.iz ne 

mutlu canım.. erkeklere kalsa ..• 
Bayrakdaroğlu güğredi: 

- Vay halimize! 
Bizimkiler İstanbuldan Adeta büyük 

bir sefere çıkar gibi hazırlıklı çıkm~
lar. 

!Nazlının getirdiği kutular, paketler, 
tabaklar içinde bizimktilerde olmıyan 
mezeler, ordöveler var. 

Bizim kar kuyusundan çıkanlnı~ bi
ra şişeleri adeta donmuş gibL 

Jale göz ucile bu hazırlıkları aeyre
diyor. Nazlı gelenleri yerleştirdikten 
sonra bana işaret etti: 

- Ömer beyefendi, büfeyi açamadım. 
!Biraz gelir misiniz? 

Onun beni ne maksadla çağırdığını 
anlamadan boş bulunarak cevab ver
diın: 

- Anahtar ilzerinde değil mi? 
- Evet ama bir türlü açılmıyor işte! 
- Emredersiniz! 
Jalenin gözleri projektör gibi üzeri

me dikildi. 

- Tebrik ederim seni.. burada boş 
oturmıyacağını tahmin etmiştim. Hat
ta daha dün akşam bunu sana söyle
miştim. Tahminimde yanılmadığımı iti
raf edersin değil mi? 

- Ne diyorsun Nazlı, anlamıyorum .. 
Bu kadının dili konuşmasa gözleri neden bahsediyorsun kuzum?. 

maksadını anlatıyor. Müşkül vaziyet- İçeri girmiştik. Yanımızda Feridu-
ten kurtulmak için çare ararken gözü-
me Feridun iliştL Jaleyi endişeden nun bulunduğuna da aldırmıyan Naz-
kurtarmak için Feriduna dedim ki: 11 parmaklarile kulaklarımı yakaladı. 

_ Hazır içeri gitmişken sana şu har- Yüzünü yüzüme yaklaştırdı.. gözleri
man makinesinin modelini göstereyım. min içine aç bir tilki gibi baktı: 
Merak ediyordun. Gelir misin?! - Kadın gözlerinden bir şey kaç-

Böyle bir modelden haberi bile olmı- maz. Seni içeriye davet ettiğim zaman 
yan Feridun gözlerimin ifadesinden bir onun sana nasıl baktığını, senin nasıl 
şeyler sezdiği için bozmadı. Yerinden kıvrandığını, sonra benimle içeri yaJ-
fırladı: mz girmemek için bu çocuğu da peşine 

_ Aman göreyim monşe.r. taktığını görmedim, hissetmedim mi sa-
Bu mechul harman makinesinin mo- nıyorsun? 

delini Bayrakdaroğlunun da görmek is- Fırtına başlamıştı. 
temesi ihtimali bizi kepaze edebilirdt Bu sağnaklara, bu karşılıklı bombar-
Bir an içinde hatırımdan ıeçen bu ih- dımanlara dayanmak llzımdı. Olup bl-

Kulaklarımı bırakan parmaklan çe- rem bir aile olarak tanıdım. Kanastw' 
nemi yakaladı. Başımı iki tarafa salla- bozmayınız. 
mağa çalışarak dişlerini gıcırdattı: Feridunu kolundan çekerek beJllı" 

- Yalan, yapmacık istemez. Gel şu- daireme doğru sürükledim: 
nu itiraf et de biz de budala yerinde - Haydi gel, şu modeli göstereYtıı" 
kalmadığımızı anlıyalım. Yoksa, emin Nazlının sesi arkamızdan yetişti: 
ol bu akşam bir rezalet çıkacak! Bak, - Çapkın! 
Suna da geliyor. Hepimiz farkındayız. Yukarı çıktığım zaman FeridUil~ 

Feridun yardım etmek için lakırdıya boynuna sarıldım: bJ' 
kar~tı: - Aman kardeşim beni yalnız 

- iBurada tatsızlık çıkarmayın Al· rakına .. bunlar beni çıldırtacaklar. 
lahaşkınıza. Ömer ev sahibidir. Biz ve Feridun zaten vaziyeti kavramıştı· 
onlar misafir olduğumuzu bilelim.. tc'' 
Yanımıza gelen Suna beni müdafaa - Üzülme, dedi. Ben çaresine bB 13ıJ 

etmek ister gibi: rım. Haydi içeride çok kalmıyalıfll· 
_ Bırakın şu adamın yakasını ca- sefer de dışardakini kuşkulandırırsıfl-1" 

mm, dedi. Keyfine baksın .. zaten ben - Bir şey daha var. Nazlı siz gitı:., 
d E · · ten sonra burada benimle k~mnk ıs Jaleyi görür görmez tam ım. mmım .. .. r $'6' 

ki o da beni hatırladı. Besim paşanm yor. Mumkun olursa onu berabe 
torunudur. Eskiden zengin bir aile idi- türmeğe çalış. ~1, 
ler. Bu kızı amcası büyüttü derler. Bir - Biraz şübheli ama ona da <;8~1q 
hariciye memuru ile sevişip evlenmiş, nm. Nazlının tabiatini bilirsin. rrıe' 
sonra ayrılmış. Ben evli zamanını bi- pervası yoktur. Kocasından çelcirt ti' 
liyorum. Adada çok tesadüf ettim. Fa- ki onun duyması ihtimali ile k~.r~~~ 
kat bu ihtiyarı nereden bulup buraya yun. Ama her halde bir şeyler duşu 
gelmf ş anlıyamadım. rüz. Haydi, gel çıkalım. J 

Bu biçimsiz vaziyete nihayet vermek (Arkaıı "°" 
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Tefrika nu.nıh~ i : 28 

<Her baktı ma.htusdv>. 

Rıdvan Sadullahın tertib ettiği oyun 
~ lııdvan Sadullaha dışarıda ne yaptı
gını sordum. Sadece: 
d - Tıb fakültesine kadar gittim! de-

ı. 

Tabiatini bildiğim için daha fazla i
Zihat istemedim. 

Erkenden yemeğimizi yedik ve saat 
~ediyi çeyrek geçe sokağa çıktık. Maç
k adan bindiğimiz otomobil yirml daki
a sonra bizi Eyübde Perili konagın· ö

n" unde bıraktı. 
d leapıda bekleyen nöbetci polise sor

Uk. Serkomiserle müddeiumumi mu
avıni henüz gelmemişlerdi. 
Rıdvan Sadullah nöbetci ile konuş

lnağa başladı: 
d - Ev halkından sokağa çıkanlar ol-
u rnu? 
- Evet efendim, çıktılar! 
- Kimler çıktı? 
- Subhi bey, Murad bey, Selma ha-

nını...... Tefrika mırın yarınki kısmına aid f'esiml erden: Rıdvan Sadullah kapıyı tmdenbire 
- Ayrı ayrı mı çıktılar, beraber mi? açtı ve eşikte o dakikaya kadar görnı.ediğimiz bir adam belirdi. 

te - Subhi beyle Selma hanım birlik- ğını gösteren bazı hareketlerinden bu sası serkomiseri olan muhterem meslek 
çıktılar, Murad bey ayrı çıktı. nu anlıyordum. daşım ... Yirmi dört saattcnberi bu ev-

- R:açta çıktılar? ~d~~n Sadullahın tembihi üzerine de müstemiren tahkikat ve taharriyat 
d - Subhi beyle Selma hanım siz gi- mumkun mertebe fazla gürültü ederek ile meşgulüz ... Karşılaştığımız muaın-
er gitmez çıktılar. y~karı çıktık. Doktor Bahanın odasına ma bir hayli karanlıktı ... Uğraştık, ça-
- Ne vakit avdet ettiler? gırerek kapıy~ kapattık. Herkes bir yer lışıp çabaladık, biTçok ümidsiz dakika-
- Biraz evvel. bulup yerleştı. Yalnız Rıdvan Sadullah lar geçirdikten sonra nihayet davayı 
- Ya Murad bey? ayakta kal~~tı... halle muvaffak olduk ..• Evet, bugün 
~ Bir saat evvel çıktı ve hemen ya· Odanın ıçmde bir iki defa gezindik- elimizde mevcud bütün deliller bize 

~at içinde geri döndü. ten sonra sesini mümkün mertebe yük- katilin kim olduğunu ifşa ediyorlar. 
Se - Ala! Biz yukarıda salondayız. selterek .. ko~uşmağa başladı: Onu yakalıyacağız, hapse atacağız ... 
be rkoıniserle müddeiumumi muavini - Muddeıumumi bey, cinayet ma- Adalet yerini bulacak... Adalet zaten 

Y gelince söylersiniz. sası serkomiseri olan muhterem mes- hiçbir zaman mağhib olmaz... Birçok 
lo 'l'Ukarı çıktık. Ser komiser on dakika lekdaşım. · · defalar onu gözden kaybederiz ... Cani 

0 
nra geldi, müddeiumumi muavini de Ne oluy?r~u? .. Rıdvan Sadullah çıl- muzaffer görünür, ye'se düşeriz, fa-

nu takib etti. dırmış mı ıdı? Bu Manakyan tertibi hi- kat her defasında aldanırız. Neticede 
Serkomiser fena halde asabi görünü- kayeye ne lüzum vardı? hak gene tecelli eder... Güneşin bal-

)ordu. Rıdvan Sadullah sebebini sor- ~ıdvan Sadulla!1 ~iraz sustu. Bir çıkla sıvanması mümkün olmadığı gi:u. Polis müdürü ile biraz atışmışlar· muddet daha gezındıkten sonra gene bi adaletin de mağllıb olması imkan· 
~· 'Müdür tahkikatın fazla uzadığını durdu ve bu sefer adeta bağırarak ey- sızdır. Cezasız kalan cani görülmemiş-

cınayetler birbirini takib ettikleri hal: ni kelimeleri tekrarladı: tir. 
de h·ı· M"dd . i b · dı~· ~ a sarih bir ip ucu ele geçirileme· - u eıumum ey, cmayet ma- (Arka.sı var} 
~·~~~i~~~~~~,~~~~~~~=~.~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1t l'inı soylemişti. Serkomıser de bıraz - Harıcı Askeri Kıtaah ilanları 1 
lı ~ cevab verdiği için aralarında mü- • 
ı~tşa .~~uş, bereket bu münakaşa Altı adet dizel motörlü yol silindir kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah-S: huyumemlşti. min edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat parası 2925 liradır. İhalesi 25/Hazi-

tkomiser: ran/938 Cumartesi günü aaat 11 dedir. Şartnamesi 195 kuruşa M. M. Veklleti 
di- liay Allah belasını versin bu i~in, Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
cai<>l'du ... Az kalsın başımı derde soka- 2 ve 8 üncü maddelerinde istenilen belaelarile teminat ve teklif mektublarını 
de tı. Şu beni tenkid edenler gelseler ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Veklleti Satmal-
ıar tah·k· ikatı idare etseler ... Ben de on- k · 

1 ma omısyonuna vermeleri. c85h ,2635, 
gorsem 

ltıdY,an &dullah: 
lı "k lizülıne Osman bey, çoğu gitti a
'ldı ... dedi. Ben sözümde duruya-

a Eksik olma hocam ... 
... ,_.u sırada salondaki saat ag~ ır ağır 
~ıı· 
etti· ı Çaldı. Rıdvan Sadullah devam 

ırı - 'Uzun boylu düşündükten sonra 
les~anın hallinin şu hayalet mese-

tnın b' v besi ır neticeye baglanmasına va-
ev e bulunduğunu anladım, dedi. Bu 
l'al dahilinde bir hayalet, yahud hayalet 
y0: 

0Ynıyan yabancı bir şahıs var mı, 
lrıa.ı lllu? Evvelfı bu noktayı aydınlat
lrıe 1d llleçhullerden birini bu suretle 
ırıe:h andan kaldırmalıyız. Bence bu 
dılikı Ul . 0 rtadan kalkarsa diğerleri ken
Osrn erınden onu takib edeceklerdir. 
l)ıld ~n bey böyle bir şahsın mevcud ol
~y ıgı kanaatinde... Ben aksini iddia 
lsba~ruın ve size bu akşam bu iddiamı 
~ltııu e~eceğim, .. Bir plan tertib ettim. 
llız fU §trndilik size izah edemem. Yal· 
~n kadannı söyliycyim ... Şimdi bu· 
aına {ukarıya, doktor Bahanın oda· 
aeın 8~~ ~cağız . .. Orada ben ne söyler
l;'lltru?~ıyeyim, itiraz etmiyeceksiniz ... 
~ ııı sorduğum takdirde de alaca
~ı~eva~ mutlaka müsbet olacaktır. 
lçitı b acagımız oyunun muvaffakiyeti 
~ıy1z,u hareket tarzı şarttır. Mutabık 

t!uci~ . 
•erik .eıumumı muavini ve serkomi

isı birden· 

~d'Mutabıkızl dediler. 
hıçbir"'an Sadu11ahın söylediklerinden 
his i k Şey anlamamıştım. Fakat bir 
hadıseı ab}elvuku ile pek mühim bazı 
h~Yec.ı~e Şahid olacağımızı anlıyor, 
lli heye anı~ordum. Serkomiser de ay-

can l!;erisinde idi. Sabırswandı-

~ 

İzmir tayyare alayında yaptırılacak altı aded erat paviyonu ile bir komuun· 
lık binası inşaatına talib çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. İnşaat hepsinin kepf bedeli 201511 lira 11 kuru§tur. Eksiltme 10/Haz.l
ran/ 938 Cuma günü saat l~ dedir. İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. Keşü 
proje ve şartnameler 10 lira 6 kurup. M. M. Veklleti satmalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
8 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari ıartnamenin 4 ndl maddesinin 
cF, fıkrasında yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarıru ihale saatinden be
hemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekileti Satmalma Komisyo-
nuna vermeleri c868, c298Q, 

~ 

Bir milyon kilo çam odunu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 25000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10/Haziran/938 Cuma günü 
saat 10 da Erzurumda Askeri Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname

si hergün Komisyonda görülebilir. Teklif mektublan belli gün ve saatten bir 
saatten bir saat evveline kadar Erzurumda Satınalma Komisyonuna verilmiJ 
bulunmaları. c876, c3M8, 

~ 

Sürttekl birlikler ihtiyacı için bir mHyon ild yüz bin kilo odun 20/Haziran/938 
Pazartesi günü saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnameyl eörmek iitiyenlerin hergiln it sa
atinde eksiltmeye gireceklerin mezkar günde aaat 8 e kadar teklif mektubları
nı komisyona vermeleri .en, c3049> 

Deniz Levazım Sah nalma Komisyonu llinlan 

1 - Tahmin edilen bedeli cl0200> lira olan c6000, kilo kösele, 23/Haziran/938 
tarihine rastlıyan Perşembe günü saat :t 4 de kapalı zarf u.sulile alınnıak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı •765> lira olup prtnamesi komlsyon<bn her gün pa _ 
rasız olarak alınabillr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı teklif mektublannı en geç belli IÜ n ve saatten bir saat evveline kadar 

Kasımpaşada bulunan komlsyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen be deli ,230, kuruJ olan c5000> kilo vake
ta 23/Haziran/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 1~ de kapalı zarf usu
lile alınmak üzere münakasaya konulın uştur. 

2 - Muvakkat teminatı •862> lira c50, kuruştur. Şartname.si komisyondan 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

HEKİM ALINACAK 
Devlet Demiryolları işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulunan hekim· 

liklere tayin edilmek üzere 8 hekim ile Eskişehirde bulunan idare hastanesi için 

bir Röntgen mütehassısı alınacaktır. Taliblerin doğum ve mektebden çıkış tarih
lerln.1 ve §imdiye kadar çalıştıkları yerleri bildirir bir tercümei hal varakası ve 

bir fotoğrafı istidalarına bağlı olarak A nkarada Zat işleri Müdürlüğüne müra· 
caatları. (1722) (3360) 

llıNW 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yaz.ılı 3 grup malzeme ve 
eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 30.6.1938 Perşembe günü saat on 
buçukta Haydarpaşada gar binası dahi tindeki komisyon tarafından açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 65 :ıdet Transformatör muhammen bedeli 1533 lira ve muvakkat teminatı 
114 lira 98 kuruştur. 

2 - 410 adet muhtelli eb'atta bilyalı yatak ile 6800 adet çelik bilya muham
men bedell 19171h lira ve muvakkat teminatı 143 lira 82 kuruştur. 

3 - 2000 adet kalo pili kavanozun muhammen bedeli 1300 lira ve muvakkat 
teminatı 971h liradır. (3367) 

Nt#W 

Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 kalem muhtelif kriko ve verenler 19f7 / 
1938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usülü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ip girmek isteyenlerin 3029 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saai 
H.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Gablmaktadır, 

(3309) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1668000 Adet ı2i X 45 eb'adında şarap mantarı 
100000 > 26 x 48 > >. • 
100000 • 23 X 35 > Likör • 

I - Yu'kanda mı"kdar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şarap ve 100000 adet llk8r 
mantarı şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 6/Vll/938 tarihine rastı ayan Çarşamba günü saat 11 de Kaba • 
taşta levazım ve mübayaat gubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda e.dı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c3875> 

"""""' I - 1938 İzmir fuarında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak inhisarlar 
paviyonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Ke§if bedeli 13568 l~a 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 liradır. 
Ill - Eksiltme 16/Vl/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11 de Kaba .. 

taşta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 68 kuruş be del mukabilinde İnhisarlar levazım Ye 

mübayaat şubesiyle İmıir ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerln fenni evrak ve ve.saikini ihale ,n

nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya l§ürak vesikası almaları Uizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ek -
alltmeye iştirak vesikasını ve 3 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtin 
edecek kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c3200> 

MMJ 

I - Ahır kapı Bakıınevinde mevcud 604 kilo hurda çinko pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık 17/VI/938 tarihine rasti ayan Cuma günü saat H de Kabatafta 

levazım ve mübayaat ıubesi Satış Kornis yonunda yapılacaktır. 
m - Satılacak malla.r mahallinde he r gün görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para
lariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona :müracaatları ilan olunur. 

c3198> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

700 Ton Kükürt alınacak. 
Tahmin edilen bedeli '72,000 lira olan 700 ton kükürt ve Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 26/Temmuz/938 Salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 60 kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 4850 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkfu' günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve 
aaatte Komisyona müracaaUarı. c3245> 

l//lllNlll 

100000 metre torbalık bez alınacak. 
Tahmin edilen bedeli .2s,ooo, lira olan 100000 metre torbalık bez Askeri Fat>-

' n1calar Umum Müdürlllğü Ankara Satın alma Kornısyonunca 21/Haziran/1938 
Salı günü .ut 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname eh lira c40> ku
ru§ mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan .2100, 
lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle 
mezkftr gün ve 1;aatte komisyona müracaatları. c3246, 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Yeni kanuna göre Haziran başından itibaren genel tatil günlerinde Asker! 

Müze girif blleUeri c5> kuruıtur. cl3> c3S6fS> 

her gün bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t<lrifatuıa uygun olmak üzere tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka

dar Kasımpaşada bulunan komısyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme -
leri c3352> 
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bir boks maçı --...o 
.~ . . . ~ .~ ... 

Yazan: A. R. 

Şatonun kapıcılan, kahya baba Morel' e kostular : " Kapıya, bir rahib geldi· Zen · A t 15 a dd 8 R ' d.. ere~ 
S d d d ·b • B · f. d·ı . . . d. d·ı cı rms rong, r vun a arney oss u ov 
ıtma an ıon erece e muzları mış. u gece mısa ır e ı mesını rıca e ıyor!,, de ı er t d.. · ld 

Manastırda anar~!, kırk sekiz saat Burada, bir gün daha misafir kalmama 
kadar devam etti. Senelerdenberi oruç müsaade edersiniz. değil mi? ... 
tutan zavallı rahibler, erzak depo!a - Demişti. 
rındaki yiyeceklerle, şarap mahzenin- Baba Morel; bu teklifi reddetmek şu 
deki içecekleri silip süpürmüşlerdi. tarafa dursun: 

Bir çokları, sarhoşluktan ve aç mide- - Bir, değil; birkaç gün bile kalabi· 
!erini birdenbire bir çok şeylerle dol- lirsiniz, muhterem birader! .. Sizin gibi 
Burarak mide fesadına uğradıkların - Allah adamlarının misafirliği, şatomu-
dan, hücrelerine serilmişlerdi. za saadet ve bereket getirir!. 

Antuvan, manastırın kapılarını ar - Diyet cevab vermişti. 
kasına kadar açtırmış; asma köprüyü Rahib, o gün öğleye kadar odasından 
de indirtmişti. Manastırı terketmek is- çıkmamıştı. Fakat öğleden sonra, biraz 
tiyen rahiblere, tamamile serbest ol - avluya çıkarak hava almak istemişti. 
duklarını ilan etmişti. Ve, hafif kar tabakalarile örtülmüş olan 

Erzak depolarile şarap mahzenlerinin taş yollarda dolaşa dolaşa, asıl şato bl· 
boşaldığını gören akıllı rahiblerden nasına doğru ilerlemişti. 

fendi. Görüyorum ki, siz keramet sa
hibisiniz! 

- Yavaş söyle, Tınet! .. Seni, tenha 
bir yerde görmek, bir şey vermek ist\
yorum: 

- Pekala, rahib efendi. Şu tarafa, a
hırların arkasına doğru gidiniz. Ben 
gelir sizi orada bulurum. 

Hiç kimsenin farkına varamadığı bu 
kısa muhavereden sonra, kurnaz rahib 
sanki geziyormuş gibi, ağu- ağır ahır
ların arka tarafına doğru ilerlemişti. 
Beş on dakika sonra da, Madmazel Ci
vannanın oda hizmetcisl olan Tinet, ne
fes nefese oraya gelmişti. 

- Geldin mi, Tinet? .. 

yarı or a unya ıampıyonu o u 
zenci boksör Armstronı, 

Nev - York'da yapılan blr maç
da 1kl stklette dünya şamplyo - · 
nu oldu. Tüy slklette şampl - , 
yon llı:en Welters fampiyonu 
Barney Ross'u mailüp etti. Çot 
heyecanlı geçen bu karıııaı -
manın tafsilAtını verlyoruı: 

Bamey 60 kilo 410, Arms -
tronıı da 60 kilo 100 i{eimitler
dlr. 

Saat onda 1kl boksör rin:;e 
çıktılar ve 83 500 kl§lllk blr se
yirci knlabn1J.4ım selAmladılar. 

On be§ ravudluk maçı sıra Ut 
:takib edellm: 

l • Çabuk bir başlanııt 

On beş ravundluk maça ben-

it - Armstroq ,....
S&TimQ'or 

Ross !kl tat oımuı- zet!I 
maçı bitirecek yuııınığu .. fll ~ 
racak yer al'lJor .. AYantaJ 
mstrong'da ... 

11 - RouU ce.an&i 
Ross feYkalldt b1r ~ 

gösteriyor. Zenci ile hficUDı:. 
tını arttırıyor. Barneı R()S.i , 
v\icudti yumruktan tıptıtıl'1 
u. Bal gözü tamaınlle tapall-

11 • ROIS maka..-.. 
Zenci blr mltra.1161 ıı-1~ 

geldl. Hakem Rosa'a deyaııa • 
dip etmıyecettnt aorda. e-JO 

) p von devam etmek lsUJOf • 
13 - uDarclaruınm!..-

bazıları, kıtlık dolayısile gene uzun o- Yabancı bir rahibin orada dolaşması, 
ruçlara maruz kalmak tehlikesini dü- şatonun hizmetcilerinde bir merak hu
sünerek, ellerine birer değnek almış- sule getirmişti. Derhal birbirlerine ha
İar, Antuvana dua ede ede manastırı ber vermişler, bu muhterem Allah ada
terketmişlerdi. mının elini öpüp duasını almak için, 

- Evet, rahib efendi. 
- Madmazel Civanna ğ 1 zemiyecek gekllde.. her iki ta -

burada de i raf da canlı .. Avantaj, Rosa da. 

ı· 
Halk maçın durduraııoa" ~ 

çin bağırıyor. Roas d6riifllD il' 
vamını istiyor. ArmStrODI 

Haricde kendilerine nafaka tedarik birer ikişer avluya in~lerdi. 
cdemiycceklerine kanaat getirenler de Açıkgöz rahib, elini öpmiye gelenle
şimrlilik burada kalmıya karar vermi~- re dua ederken, onlann çehrelerini 
lerdi. dikkatle gözden geçirmeye başlamıştı. 

Antuvan, ayakta gezinmek kudreti- Nihayet bunlardan birinin kulağına 
ne malik olanları..toplıyarak, şöyle bir şöylece fısıldamıştı: 
sual sormuştu: - Madmazel Tinet, sizsiniz, değil 

- İçinizde, bir kaç gün zarfında .. bin mi? ... 

"? mı .. 
- Evet, rahib efendi. 
- Birkaç gün evvel, burada.. hem 

sizin hem de Madmazel Civannanın 
falına bakan, fakat, tam Madmazelin 
falına bakarken, mütaassıb bir asilzade 
tarafından tevkif olunarak bizim ma
nastırımıza gönderilmiş olan adamı ha
tırladınız, değil mi? .. 

- E\•et, rahib efendi. 
(Arkası var) egü kazanmak istiyen kim var?.. - Ah, bunu nasıl bildiniz, rahib e-

:~J~~~~~~::~:;:: ~~~~~fff=~=~=~=~=~=~= 
rahibler birbirlerine bakışmışlar, bu - ~ = ~ ~ ~: 
nun ciddi oduğunu sanmışlar, hemen I 

7 8 
'I /() Bugünkü program 

hemen hepsi bir ağızdan: ı 

- Ben!.. 2 \ S TAN BU L 
Diye bağırmışlardı. 
İçlerinden biri, sormuştu: 
- Muhterem ve mübarek peder! .. q. 

Bu, bin egüyü kazanmak için ne yap-
5 

J;;r;ı;;;~~ 
mak lazım? .. 

8 Hat.iran 19H Çarşamba 

Öğle neşriyatı: 

12.30: P1fikla Türk muslklst 12.50: Hava
dis. 13.05: Plft.kln Türk muslkisl. 13.30: Muh
t.ellf pIAk neşriyatı, Antuvan, derhal cevab vermişti: 6 

- Kolay, çok kolay ... Kendisine ve-
7 

t--t=::=.+--+--1. ~ Akşam neşriyatı: 
receğim bir mektubu (Şeri) şatosuna 18.30: Plfıkla dans musikisi. 19.15: Konre-
kadar götürüp, çırada birisine vermek. 8 rf\ns: Şişli Halkevi namına, Dr. Niyazi All 

Bu kolay işe, bütün rahibler talip ol- 9 <Çocuklarda difteri hastal.ığı, korunma ça. 
muşlardı. Bin egüyü almak için birbir- ıcslJ, 19.55: Borsa hıı.berıerı. 20: Nezihe u -
l~rile müsabakaya koyulmuşlardı. 10 'J yar ve arkıı.daşlan tarafından Türk muslkl· -"-Q..-.I.._,._.....,_ si ve halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20. 

Antuvan, taliplerin içinden ,en açık SOLDAN BAÖ-A: 48: Ömer Rıza tarafından ıı.rabca söylev. 
göz olanı seçmişti. Ve onu odasına çe- 1 - cBir ömür böyle rıeçtb uımıı ıur 21: cemal Kfı.ınll ve arkadaşları tarafından 

k d t 1. t ermi•tl mecmuasının şalrl. Tu"" rk muslklsl ve halk ıarkıları, (saat Ayan). kere uzun uza ıya a ıma v " · 2 _ valide _ Bekuı olan. 

2 - Arınstrong ııikiyetcl çalışmasında devam ed1Jfl'·f"· 
Vücud vücude çıkıldıtJ blr H - Boss tılç bir '87 ~ 

sırr da Ross güzel blr kroıe u.- Hakem maçı dtn.m etürl~ 
vurdu. Zenci şikayet etti. A - yor. Armstroni{ ratl~ ~.!.ot 
vantaJ Ross'da.. ıekll yumruklar yapıfW..., · 

3 - Ross yoruldu t •-; .... tc:.:.-:..0-..1. Rosa bir şey yapamıyor. 
Çok çabuk allür devam e - 15 - ArmstroDI' ~O· 

diyor. Ross yoruldu. bu seferZenci boksör Armstronq Armstrong son pyreUie_..nf. 
avantaj Armstrong'da.. cumda .. Fa.kat Ross cesurane karp dOfW~, 

4 - Armstı·onJ' hikim Gonk yurdu. Ntlce llAn edlllyor: MJO'-
Armstrong daha canlı. Maça yuaı yanı trong ııaUb .. İki kere pmp1Jon.. Şimdi b , 

hakl~ oluyor. Ravund sonlarında Rou blr tüy slklet ve hem de yan orta dtinJ& fl1' 
iki güzel hareket yaptı. Fakat Armstronı l- pi onu ... Arınstrong 9, ROS3 & ... 
yl mukabele etti. Avantaj gene onda.. Y • 

5 - Ross gene gallbi1etıe.. • - oıan sel' 
ça.rpı§ma yavaşladı. Rou bir çok rnzeı Ikl slklette, de dunya şampiyonu ıll'" , 

uperküler kaznndı. Avantaj R<w'da.. cı Annstrong u biraz tanıtalım ... 12 ıt" 
G - Ross caııla.nıyor nuevvel 1912 de Sa.int - Loul.s'de doltdU· gSt 

Ross daha kuvvetu takfulyen. Bu arada senesinde amatör ola_rak botsa ba.fladl. :,,. 
Ross müsa.id bir zamanda blr aol krote " de profesyonel oldu. Ilk bilytllt maoını il , 
sa~ üperküler indirdi. Gene anntaj Roas'da. de yaptı ve puvanla mağlftp oldu. :bX b cP-

'1 - Arm.-.tronı ya.vat TU?DJor yük zarerinl de 1935 de nakaYutıa ~n 6J. 
Bu ravundda zenci durmadan hücum edl· 1936 da on dört maçtan 12 .ın1 kad11 

, 

yor. Fakıı.t lstek.<ılz ve yavB.f vuruşlar yapı - 1937 seueslnde 20 maçtan hepsini de ııaıJ 
yor. Avıı.ntıı.j Armstrong'da- , tl k d v dün a tüv siklet pıııpl ' 

8 - Ross tehlikede \ u a azan ı. e y " 
Zenci hücum ediyor. Birbir arkasına kro· yonu oldu. ederi" 

şeler yapıştınyor. Ross gllı:O.yet etti. Ann - Bu kere de Barney Rosa'u matJ.i).p otı , 
taJ Armstrong'da.. nynl zamanda yarı orta dünya pmpl1 

9 - Ross'un sai ıözö kapalı'l luğunu da o.ldı. Ot" 
Rosa sağ gözü kapalı dövfttll or. zencl lae Armstrong şimdiye kadar ttç attıet 

vurup duruyor. AvantaJ Arınatrong'da... ı1nde dövüşmüştür: Tüy, hafif, yan ~ ... 

Maruf profesyonel 
güreşcilerden 10 u 

memleketimize geliyor 

Galatasaray bu akşalll 
Belgrada 

hareket ediyor "'' 
Ye nihayet: 9 _Söz _ Da.hU oldutumuz tunetll blr 21.45: Orkestra. 22.15: Ajana haberleri. 22.30 : 

_ Bu talimat dairesinde hareket e- ittifak. Plfı.kla sololar, opera n operet parçaları. ~ 
der, mektubumun cevabını .getirirsen, 4 - İsim - Muharririmlz Ercümend Ekrem 22.50: Son haberler ve ertesi günün nrncrra-

Yugoslavyada üç mnç yapacak oıaıı _wfl" 

latasaray futbol timi bu akşam konnDlll
nel ile Belgrada hareket edecektir. Jı.6' 

Galatasaray takımı - Sacid, Sallı:ll. ~-' 
nan, Mustnfa, Halll, Suavi, Necdet, etııeP
Bülend, Gündüz, Hagiınden mUretJteb&it--

Talu'nun büyük babası. mı. 
bin egüyü derhal alacaksın .. · Fakat şu 5 _ uzunluk _ cRıt harfinin arabca •lfa-
şart ile ki; sana tevdi ettiğim bu vazife- bedeki telA.ffuzu • Tıbbi ıstılahta ak-
yi ne arkadaşlarına ve ne de bir başka- ciğer. 
sına söylemiyeceksin. Tam manasile 6 - Blr şeyin üstüne dÜfDle. 
ketumiyet göstereceksin. Yoksa, bin e- 7 - Numara çekmekle tefrik u.sult1 • Kır-

mızı bir mevsim meyvası. 
güden mahrum kalırsın. a _ Zeybeğlle meşhur blr vlllyetlmlı -

• ANKARA 
1 Haziran 1931 Çarşamba 

ötte neşri,atl: 
12.30: Karışık plAlt netrl1atı. ıa.60: PJlt: 

Demişti. Bir lstlfham edatı. 
Bu vazifeyi der'uhde eden, orta yaş- 9 - AUamak masdarından emri 

Türk muslklst ve hallı: prlı:ılnrı. 11.15: Dahlll 
hazır • ve harici haberler. 

lı ve Gaskonyalı bir rahibdi. Bu rahib, Abdal. 
10 - Dünyanın coRrafl reslmlert. 

ertesi sabah güneş doğmadan sessizce YUKARDAN AŞAtı: 
manastırı terketmişti. Bin egünün aş- ı - Keşfi tallh c.Kanunla menedllmtıttr.. 
kile Şeri şatosunun yoluna döşenmiş- ı - Yurdumuzun büyük blr kısmının bu

ti. • Şatonun kapıcıları, kahya Baba Mo-
rele gelmişler: 

- Kapıya, bir rahib geldi. Sıtmadan 
son derecede muztaribmiş. Bu gece mi· 
safir edilmesini rica ediyor. 

Demişlerdi. 

lunduğu yanmada. 
3 - Mutfakta olur, üzerine ta.bat., çatal 

koyarlar - Yarası olan. 
4 - Taş. 
s - Klbarlar. 
8 - Iztırab - Uzun oımıyan. 
7 - Büyük kız kardeş - Başa gllrqen peh-

11 vanla rımızdan blrlnln memleketi. 
8 - Zengln olmıyan - İ.almlerden tıfat 

yapmak lçln kullanılan llb.lta. 
9 - Yapmak ccllrüınler loln kullanılır• • 

Eme.net edilen ıeyler. 
O mutaassıb devirde, bir rahibin böy

le bir müracaati reddedilemezdi. Kah
ya Baba Morcl, esasen çok dindar bir 
adam olduğu için: 

10 - Kuvvetll - Bulut, tavra111 tablllyetl. 
, 'L.:;,'f56?89 

- Muhterem Allah adamını derhal I ÇANAK kL\LI: 
içeri aıını... 2 E R i A B E 

Diye evir vermişti. Hatta kendisi de , A y 0 
kapıya kadar çıkarak, elindeki değne- J " 

ğe dayana dayana güçlükle yürüyen 4 E 
hasta rahibi istikbal etmiş, uşaklar dai· ~ 
resindeki boş odalardan birine yerleş-
tirerek istirahatini temin eylemişti. S 

Rahib, o gece kendisine yapılan ilaç- 7 
lar sayesinde biraz iyileşmişti. Ertesi 
sabah, kendisini ziyarete gelen Baba 8 ..,_.......,~ 
Morel'e te~kkür ettikten sonra: 

- Vakıa, biraz iyileştim. Fakat, dün
kü gelen sıtma nöbeti o kadar şiddetli 
idi ki, beni fena halde zayıf düşürdü. 

"' 1 E 
EOHllıi hlmwnan lwılWilınlt tdQ 

Ak§am neşriyatı: 

18.30: Karııık plak nefrlyatı. 19.15: rUrt 
musikisi ve halk şarkılan (Servet Adnan ve 
arkadaşları). 20: Saat lyarı ve arabca neı
rlyat. 20.15: Türk musııwı ve halk şarkılan 
(Nihal ve arkadaşları). 11: Konferans: Şak1r 
Karaçay. 21.15: Stüdyo ıalon orkestrası. n: 
Ajans haberleri. 22.15: Yannld progranı ,.. 
İstlkldl marşı. ............................................................ _ 

Nöbetci eczaneler 
Bu cece nöl>etci otan eeuneler ıunlardırı 
istanbııl cihetindetiler: 
Ak.sarayda: (Ziya Nuri>. Alemdarda: <E
sad>. Beyazıdda: (Asador). Samatyada: 
<Rıdvan>. Emlnönünde: <Bensason). E
yilbde: (Hlk:met Atlamaz). Fenerde: Ul:
mllyadi). Şehremlnl.nde: CHamdl). Şeh
r:adeb~ındıı.: (Hamdi>. Karagümrültte: 
(Fuad). Küçükpazarda: <Necatı Ahmed). 
Bnkırköyünde: <İstepan). 

Beyoğlu clbeUncJekiler: 
istıklfıl caddesinde: (Galatasaray - Ga
rlh). Galatada: (Hidayet>. Kurtulu§ta: 
CKurtuıuı>. Maçtada: (ll'eylt). Be~lkta1-
ta: CNall Hıı.lld). 

Bofaziçl, Kadıkö7 n Adalarbldler: 
Uikildarda: (İttihad). Barıyerde: CNurl). 
Kadıköyünde: (Moda - Mertez). Büyük
adada: (Şlna.sl Rıza). Heybellde: (Ta
naı>. 

Alman profesyonel gü.rıı 14mplyon.u 
Şikat 

Klübün müessisl ve bir numaralı ,,. 
eski idman cemiyetleri ittifakı reisi N1-' , 
ml tame reisi olarak seyahat.e lf\lr&k 
mektedir. 

Tıkirdagh lzmirde Karı Ali 
ile karşılaşıyor • 

İzmlr, CHusust> - 12 Haziranda ~· 
cak stadında İzmir askeri hastanest ı" 
atine pehlivan güreşleri yapılacaktır.~ ,ıol' 
reşlere iştirak etmek üzere Kara All ~-"JP 
la Mehmed İzmire gelmlşlerdlr. TelDI .. 
Kara Ali ııe bir revan§ maçı yapacalU'· 

Ath spor kongresi • 
İstanbul Anadolu Yllkası Atlı apor ~flll 

bünden: Görülen lüzum üzerine l(al2P"'d 
(18) incl Cumarteal günü aaa' (18) -~ ~
merkezinde fevkalAde kongre &~ 
den lzaların klübe teşrınerı rıca oıunut· 

Diğer memleketlerde spor 
ATLETİZM: 

Temmuzun 1lk haftasında dtın1anın ma- Şayanı ıbayret bir 7ant ;: 
ruf profesyonel güreşcllerlnden bir ekip pb- Nevyorkta çok şayanı hayret blr 1•~~11 
rimlze gelerek en namdar pehllvanlanmıı- muştur. 440 yardalık (402 metre) blr ,....,;;o· 
la güreşler yapacaktır. Romanyalı blr orga- yedl Amerikalı, iki ingllla atletin bepSl lJ 
'nlzatörün idaresinde gelecek olan etıpde sabakayı bitirdiği zamıı.n kronometf'81d ,,,ı• 
meıhur Almanya şampiyonu Şltat, senet Ka- küsur saniye glbl mühim blr zaman il 
6'1m Abdlll, Romıı.nya §amp1yona Ar1f peb - etmişlerdir. _.~ 
livan, Romanyalı Hörza dahlldlr. Bu peh - Blrlncl gelen Amerikalı wııuanıs 1'11 ,v 
llvanlar hAlen Romauyada btr gt1ref turnu- sabakayı 46.1 de koşmuş, yar11ın .. P' .,ı• 
vaaı tertlb etınl_şlerdlr. Bu ıtlrefler Hulran letl İngillz Roberta bu mesafeyi te.I d# 
aonunda neticelenecektir. tlrmlgtlr. 1" 

Şlkat, Tekirdağlı Hüseyinle yalnıı blr ııı- 46.1 saniye ile ~.8 sanlye arasındJ 
rat yapmak şartue geleceflnl blldlrmtı n atlet vardır. _,,,,, 
800 aterlin lstemiıtir. Kendı.tne 220 ıterlln p • 
tekll1 edUmiıtır. Daha enel, Amerltada Dl- necell zannı hakimdir. Tekird~~ 
narlının ıırtını bet dakikada Jert ıetıren bu mirde bulunan menecerl Abdullab 
meıhur Alman pehlivanının TetırdallıJI r• Şlkatıa muhabe~ye devam etmıtt.etllt· 



Amerikada milyoner olan Türk 
tütüncüsü maceralanm anlatıyor 

~a.ıı Kadri Türkmen adında bir Türk, 
"ııbııı: 9 aeııe evvel, on p&rasız olarak is -
' ban a:vnııp Amerikaya git.mi§. ve o -
-, I? Çot maceralar aUattıttan aonra, 

!3u nı bir servet tazanmış. 
~ko ıaı, fU anda, İstanbula dönmüş, •e 
'-el ~le Jerleşmif bulunuyor. Arkadaşımız 
'aGf duUaıı, Bay İsmail Kadri ile göru~ -
~'ele onun butün hayatını dinlemişti. Bu 
._, ı:eresan mülli.katın dün çıkan kısmın-
' il an Kadri şunları anlatmıştır: 
-~~baın tutüncü idi. Ben de çeltlrdekten 
~u Yetiştim. Günün birinde istanbula 
~k · Ciball fabrikasına eksper staJlyerl 
'ıırı.k Yerleştim. Kısa bir zaman zarfında 
~ki anın harmancı başısı oldum. Fnkat bu 
lttt ~ni tatmin etmedi. Daha büyük iş
~ Şnıek, memur olmamak istiyordum. 
~ta~un, bu maksadımı, babamın en yakın 
~tını aşıarından, Bozok mcb'usu İbrahlme 

[B Bana yardım vfldettl. 
~ 0 Y lsmail Kadri anlatmıya de· 
b ediyor.] 

~eğerli saylavdan bu vadi koparJşım
:n birkaç gün sonra davet edildim. 

ay İbrahim· • ..... l:>e • 
~ likanh ... dedi ... Talihin varmış ... 
' iğin .oldu... Biz, bir şirk:t kuruyo
)ı ~u §ırkete, seni de alacagız ... Para
tcc, .. ~~Yllyoruz. Sen de, sermaye ola
h~ tutun işlerindeki kabiliyetini, anfa
-Ş: tecrübeni, bilgini vereceksin. 
4' kette eski Sıvas valisi Bay Ahmed 
~~ir •.. Aldığımız ortaklardan birisi de, 

li ~nda bir zat ... 
la~ eı:ıuniz, yüzde yirmi hisseye sahib o-
~~1~· Gt>ri kalan yüzde yirmi de, şir
~e(ıihtiyat akçesi olarak muhafaza edi-... 
v le ~·sen birkaç gün sonra, Bay Ahmed-

liıt ltlikte Amerikaya hareket edecek-.. 
~l!ay İbrahim, bütün bunları söyledilı:.-

80llra, yanmıa gelip sırtıma vurdu: 

'1.' liaydi bakalım ... dedi ... Git ... Haz1r 
··Ona ~ an sonra da: Marş! .. 

di~ 11 son derece inandığım ve güven
~ tın muhatabıma hiçbir şey sormadım 
litr~al'if olunmaz bir sevinç içind·? ye
~ en fırladım. Ayrılırken, Boy 1bra-

ar'kaından seslendi: 
ı_~ \>arın öğleden sonra, saat ikide mut
' l> trıburada bulun! .. Hep bcra~cr ~opl~
titıı Ukavele hazırlıyacağız ..• Her ış bı-

ecekı 

- Siz, dediler İstanbuldan Çapaçini • 
ile birlikte gelen Türkler mi'Jiniz? 

Merak ve hayretle cevab verdik: 
- Evet. .. Biziz!.. 
Amerikalıların, bu cevabı alına. duy

dukları sevinci, belki Amerikayı keşfot
tiği zaman Kristof Kolomb bil~ duyma
mıştır . 

Bize sual soran Amerikalı, cebinden 
bir Yenice paketi çıkardı ve ayni teha
lükle, ikinci bir sual sordu: 

- Bu sigaraları, Çapaçiniye siz mi ver
diniz? 

- Evet! .. 
- Bize, bu sigaraların tütününden bu-

labilir misiniz? 
Bu sual bize, bir buçuk aydır peşinden 

koştuğumuz fusatın ayağımıza geldiğini 

anlatıyordu. Ben derhal cevab verdim: 
- İstediğiniz kadar! 
- O halde, bizimle ortak çalışmak is-

ter misiniz? Bizim niyetimiz, bir si~ara 
fabrikası kurmak. Biz bu karan, şu sizin 
Çapaçiniye verdiğiniz sigarayı tesadü
fen gördükten, içtikten sonra verdik . .. 
Sizi, ne kadar zamandır aradığımızı bi
lemezsiniz. Koca Nevyorkta, uğramadık 
otel bırakmadık. 

Bugün Amerika, zehir gibi bir tütün 
içiyor. Burada, şu sırma gibi tütünün tatlı 
rengini henüz görmemiş, nefis lezzetini 
henüz tatmamış milyonlarca insan var ... 
Eğer bu milyonlarca insanı, içtiklerı sim
siyah tütünden kurtarıp ta, bu nefis tü
tüne kavuşturursak, üstelik milyoniar 
kazanabiliriz. 

- Fakat bizim, öyle fabrik.ı kuracak 
kadar sermayemiz yok!.. 

Bu cevabım, iki Amerikalıyı uzun u
zun güldürdü. Bir tanesi: 

- Siz, dedi. çocuk gibi düşü_nüyorsu
nuz. İnsanın elinde, bu nefis, bu eşsiz tLı
tünden daha büyük sermaye mi olur., :Rı
zim tam 19 milyonumuz var ... Eğer siz, 
bu tütünden bulmak imkanına hakika
ten sahibseniz, bu işe girmeye, ve sizi, on 
paranızı istemeden ortak almıya hazı

rız!> 

Bu iki sevimli Amerikalı ile bu şekilde 
başlıyan konuşma, anlaşma ne neticelen
di ve biz, şirketimiz namına, bu adam
larla ortak olduk!.. 

~y 1 * Bu anlaşmadan eonra, birimizin mem-
\oııu brahimin dedikleri çıktı. Ben, bu leketc dönmesi, ve tütün satın alması 
~ §?nadan tam bir hafta sonra, ve bu'1- icab etti. Tütünden iyi anladığım için, bu 
\~4il!n dokuz sene evvel, Bay Ahmedle işi benim yapmam llzımdı. Fakat Bay 
şit te İstanbuldan ayrıldım! .. . . Ahmed: 

~?tıa~t, tütün şirketi idi ve niyetım,z, 
l'ııı -...1.ltadaki büyük tütün kumpanyn1a- - Ben, dedi, daussılaya tutuldum. 
~~ı.büYük mikdarda Tüı k tütünü sat- Memlekette çocuğum, ailem var. Onların 

~1 hasretine de katlanamamaya başladım. 

~ •~ k .. tü" - •• ne Hazır fırsat çıkmışken, ben gideyim. 
1 • ı...ıncrikada. Tür tu nunur. 

\. rn kb d F Kendisine, bu hareketin menfaatimize 
~t A- a. ul olduğunu b .. ili_!o·r· u .. m. a-
ltıetı~':lllerıkahlar, Türk tııtünunun kıy- mugayir olduğunu uzun uzun anlattım. 
)~":'11 bildikleri halde, Türk tütünü j!';]i- Fakat o, ısrar edince, arzusuna ))oyun eğ
._. 1Yorıardı. Çünkü Türk tütünü bula· mek mecburiyetinde kaldım. Neticede 

~acakı d ise, korktuğuma uğradım. Çünkü Bay 
) arını sanıyorlar ı. 

t\ l-n~~an, "Ve Bulgar tütünlerine müşte- Ahmed, Türkiyeden, tütün yerine, yığın 
ı.. ~'llllı k yığın çalı, çamur getirdi! .. Ve ben, bu çe
"l!tldil ~ istiyen bazı Türk düşmanları, lıyı, çamuru temizliyebilmek için, 40 dc
~ ... 1 e-tlııi Amerlkada Türk diye tanıt-
""t ar~· rece hararet altında, tam üç ay geceli 

........ . .. \..~ 'V 'L. n1 . gündüzlü uğraştım. Neticede, muvaffak 
.;_~ a1Ua, demişler, Türk tütü erı, ta oldum. 
~ L. ten nefistir. Ancak, o kadar az ye-
' "1, bütün Türkiyede çıkan tütünler Fabrika kuruldu. Bu ilk tütünlerden, 
'- alınsa, bir tek fabri'Xaya kafi gel- Niksar, ve Galata isimlerila iki nevi si
~ 'üstelik te, mikdarı çok az olduğu gara çıkardık. 
~'. &atın almak dehşetli pahalıya pat- Bu markalar, Amerikada, görülmemiş 
~ b.i.r ~-ağbe~ u~andırdı ve biz, talihin yü-

t\ ll ti\alılar, bu garezkfırane iftirala- zumuze gulmıye başladığına ınandık. Bu 
' ~~ışlar ve Türk tütiimi bulmak- markalar tutulunca, Maka muda ismiie, 
~· 1dl<!rini kesmişler... bir sigara daha çıkardık. Bu markanın 

L... ~~ bütün bunl ve bu işd~ bizim a- manası cÇok güzeh demektir. Size diye-
}:?:ınnı arı, b"li · ki b A ...ı...:k d ki (f 
~ ~ Çevrilen bir si.ini dalavereleri ~ r~ . • .. e~, ~t:'lı a a muva a-
,~ için, Türk tütünlerine istedi- kıyetımın buyuk bır kısmını, Maka mu
~d kadar rnü t i bulacağımızdan e- daya borcluyumdur. Bunda dg, fevkal5-
~le~··· Bu sur~~: biz hem Türk tü- de bir tesadüfün mühim bir rolü olmuş-
~da ne :müşteri b~lmuş, hem propa- tur. Anlata~ım!.. . . . . 
~ Yaprnış, hem bu saçma zihniyeti Bay İsmaıl Kadrı, ceketınm mendıl ce-
~l't ~ henı Türk köylüsline mümkün binden çıkardığı püroyu bana uzattı: 
~ ~a e kar temin etmiş, hem de kendi- - Ağzınızdaki bittikten sonra, bunu 

liu i!anrnış olacaktık!.. içersiniz .. Maka muda budnr ... 

~a ~aksa~ıa Amerikaya giderken, va- Sonra beni fazla merakta bırakmamak 
~)anı E!Saduf bizi Çapaçini adında bir için, hayatında mühim rol oynamış olan 

)e ~d a tanıştırdı. Amerikaya gidinci- ikinci tesadüfün hikayesini de anlattı: 
:l\darar~ostıuk ettiğimiz bu adaml, bir - Tam bu sigarayı çıkardığınızı sıra-
'4t b rk sigarası hediye etmi~ik. larda, Amerikaya, Prens dö Gal gelmişti ... 
~l dü ~-hediyeyi verirken, hiçbir men- Prens dö Gale, bir paket Maka muda 
~ de~!ti1 ~rnü~, hiçbir mukabele bekle- hediye ettik ve bu hediyeyi gönderişi

A-et;l dık. ·~ mizden birkaç gün sonra da, Prens dö 'a t'ikab· Ya varışımızdan bir buçuk ay Galden bir siparişle, bir mektub aldık. 
~ 1 ır · 01>ltı· gun bulunduğumuz otelde, bi- Prens dö Gal, Maka mudadan 300 pa-

" ıyen '"-' vruar b· &&..1 Amerikalı ifa karşılaştık. ket ısmarlıyor ve yazdığı tebriknamcde: 
ııe: - Hayatımda savurduğum eı:ı nefis 

SON POSTA 

Avrupanın her tarafında! 
buğday sıkıntısı var 

~ayfn 11 

Fan tezi ve ticaret 
(Ba~tarafı 2 inci ıa.yfada) 

(Bcıştara1ı 1 lnci ıayfadaJ na chafızlık> derler; medeniyet 

lanması tavsiye olunınuşt-.ır. Bu sebeb- mek> tir. 

.işle-

prim meselesini kat'i surette ele almalt 
çok hayırlı olsa gerektir. 

Muhittin Birgen 

Hatay meselesi iyi 
bir safhaya girdi 

den şimdiye kadar tahmin edilen za:-ar Türkiye, bugün idhaline mecbur oldu
ve ziyan 65 milyon Türk lirasını müte- ğu teknik ve kimya medeniyetini mem· 
cavizdir. lekete sokabilmek için harice mal satmı-
İtalyada faşizmin iktidar mevkiine gel- ya mecburdur. Aksi takdirde döviz mü§

digi yıldanberi kaydedilmemiş ilk fena külatı içinde sıkılır dururuz. Türkiyenin 
rekolte tahmin edilmektedir. Bu noksan- ihracatını artırabilmesi için de, yapaca
lık yüzünden İtalyanın altı milyon ton ğı ve yapmakta olduğu diğer bir takım 
tahmin edilen buğday ibüyacınm üçte şeyler arasında mühim olan bir tanesi 
birinin hariçten idhaline mecburiyet ha- vardır: Prim. 
sıl olacağı muhakkaktır. İdhal edilecek 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tay meselesinin bidayctindenbcri geçir
diği safahatın bir tarihçesini ) apmış ve 
son kritik devreleri de zikrettikten sonra 
Faris büyük elçimizle Fransa hariciye 
nazırı arasında cereyan eden müzakere
leri anlatmış ve Fransa hükümctınin ta
ahhüdatını bu kere kat'iyetle tcyid etti
ğini ve hadiseler bu müsaici seyrı taki'::> 
etmekte devam ettiği takdird0 bir an
laşmaya varmak ümidinin beslenmesine 
imkan hasıl olacağını beyan etmi tir 

* buğdayın tutarı ise doksan beş milyon 
Türk lirasına yakındır. Türkiye, er veya geç bu •prim, usu-

lüne gelecektir. Çünkü başka memleket-
Ayni vaziyet Fransa için de varid olup 

Fransanın bu sene ~ mily:m lıralık buğ
day idhaline mecbur kalacağı muhak
kaktır. Fransanın bu idhalatı kısmen A
merika ve kısmen de Orta Avrupa ve 
Balkanlardan temin edeceği memuldiir. 
Diğer taraftan Sovyet rekoltesinin % 

33 zayıf olduğu ve Almanyanın da ild 
milyon ton buğday idhal edeceği muhak
kak görülmektedir. 

Hülasa aylardanberi Avrupada devam 
eden kuraklık ve donların bir rekolte 
buhranı tevlid edecek mahiyette olduğu 
muhakkaktır. 

Tarih sergisini 141,131 
kişi gezdi 

Ankara 7 (A.A.) - Türk Tarih Ku
rumundan bize verilen malumata gö -
re, Mayıs 1938 ayı içinde Dolmabah
çe sarayındaki Tarih sergisini- 4852 si 
talebe, 15.143 ü halktan olmak üzere 
19.995 kişi ziyaret etmiştir. 

Serginin açıldığı tarihten bugüne 
kadar ziyaret edenlerin yekfınu ise 
1 41.130 kişidir. 

dumanı, maka mudadan çektim! 
Diyordu. 
Bu tebriknarne, bizim i~in, eşsiz., em

salsiz bir reklam vesilesi oldu! .. Sigara
mıza reklam yapmak için, bu mektubdan 
daha mükemmel hiçbir fırsat bulamaz-
dık!. 

(Arkası vaT) 

ler bu usulü en geniş şekilde tatbik edi
yorlar. Yukarıda bahsi geçen sardalya 

ve buna benzer konserve işlerinde, üç 
sene evvel yaptığım tedkikte İtalyanın 
yüzde ondan yüzde kırka kadar çıkan 

bir prim listesi tatbik etmekte olduğunu 
görmüştüm. Bundan birknç gün evvel rie 
Yugoslavyanın - o da bizim gibi fakir 
bir büdce sahibi olmasına rağmen - bir 
takım maddeler üzerlne prim venneği 
kabul etmiş olduğunu gördüm. 

Türkiyenin, çok mal ihracm'i mecbur 
olduğunu hepimizden iyi bilen, memle
ketin iktısadi nabzını tecrübeli bir dok
tor ihtisası ile elinde tutan Celal Baya:
dır. Yaptığı birçok işler, biltıassa kömür 
ve maden politikası, İngiltere ile imza
lanan son itilaf, diğer birçok şeylerle 

birlikte, onun bu meseleye ne kadaı.- e
hemmiyet verdiğini gösterir. Hazırlan

makta olan buğday politikası da galiba 
bu prim ruhuna yabancı olmıyacaktır. 

(A. A.) 
l\fiizakcrcler neticelendi 

Paı is 7 (A.A.) - Anadolu ajan mm 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay meselesi hakkındıı Paris büyük 
elçimiz Suad Davaz ile Fransa hariciye 
nazırı B. Bonne arasında on gündenberi 
devam etmekte olan müzakereler mem-
nuniyete şayan bir surette neticelenmiş
tir. Burada yarın bir tebli~ neşredilme
si muhtemeldir. 

B. Bonne, eylfılde Ankaray! ziyaret 
etmek tasavvurunda bulunduğu hakkın
da gazetelerde çıkan haberlen bana te
yid eylemiştir. 

Kayıp /ngiliz 
Tayyaresi ağaçlar 
Üzerinde bulundu 

Bu bakımdan, bizim bu sözlerimiz de ne Captovn '1 CA.A.) - Bulavayo'dan Preto· 
yeni, ne de taze bir fikir demek olur. Fa- riaya İnglllz hava kuvvetlerine mensup üç 

boksör ile antrenörlerini nnklederken kay -
kat, bütün bunlara rağmen, zannediyo- bolan askeri tayyareyi aramakta olan tay -
ruz ki, kat'ı ve açık bir prim siyasetine yareler, kayıp tayyareyi Llmpopo'nun 30 kl
doğru gitmemiz günden güne kendisini lometrc şimalinde kfıln EvımgcUna civannda 
hissettiren bir zaruret oluyor. Paramızın görmüşlerdir. 
k r hal ··ks ktir 0 kı t• Oönmuşe göre ağaçların üstüne düşmüş 
ıyme 1 en yu e · nun yme ı- olan tayyare, ağır surette hasara uCramış-

ni düşürmeden harice karşı malımızı u- tır. Tayyareyi kurtarmnğa gelenler kaza -. 
cuzlatmanın en güzel yolu bu primdir. zede tayyarede hiç bir hayat eseri göreme
Bu sene memlekette mahsul bolluğu ola- dikleri için kesif nebatatın arasından bir 
cak zannediyoruz. Böyle zam 1 d bil- yol açmağa mecbur olaca~rdır. Kaza ma-

.. . an ~r a. · hnlllne bu nkşam veya yarın sabahtan ev-
hassa serbest dovızle yapılacak ışler için vel gidemiveceklerl zannedilmektedir. 
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ile öldürünüz. 
MflQUn ve buğday şeklinde olup bUyUk ve kUçQk her neTi fareleri 

sıçtmları derhal OldürUr. 'fesiri kat'tdlr. Fareler kokmaz. 

Bu~day oevllerinf serpınelidir. Macun olanlarını yağlı bir etmete H 

btnhangi bir gıdaya surereb. farelerin bulundutu yerlere koymalıdır. 
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İstanbul İkinci İflis Meımurluiundan: 
İstanbulda Çarşıkapıda İskcnderboğa

zında oturmakta ve evvelce kunduracı • 
lıkla meşgul bulunmakta olan Acemyan 
biraderler şirketinin iflbı 7 /6/938 ta -
rihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde ya
pılmasına karar veril~ olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlann ve is -
tihkak iddiasında bulunanlann alacak;
Iarını ve istihkaklarını ilandan bir ay 
içinde 2 nci iflas dairesine gelerek kay -
dettirmeleri ve delillerini (senet ve def
ter hülasa.ları vesaire) asıl veya musad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai rnes'uliyı?ti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçla -
rının ayni müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmelerl 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal -
mak şartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeledri ve etmez -
lerse makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezai mes'uliyete uğrıyacakları vf? rüç
han haklarından mahrum kalacak!arı. 

4 - H/6/938 tarihine müsadif Sal. gü
nü saat 14 de alacaklıların ilk içtiman gel
meleri ve müflis ile müşterek borçlu o -
lanlar ve kefillerinin ve borcunu tekef
fül eden sair kimselerin toplanmad-ı bu
lunmağa hakları olduğu ilan l)}unur. 

(8273) 

Daktilo aranıyor 
TOrkce, ı.lmımcıl iyi bilen tercn
meye muktedir bir bayan aranıyor. 
'ralibl1trln Yenipo~tırne knrş ısında 
Miınarvedad caddesi No 26 Radyo· 

lin diş macunu fabrikasınıt 
~---•müracaattan. ___ _.., 

İstanbul ikinci İfJas M~urluğundan: 
Müflis antikacı ve halıcı S. Hayimın 

son işleri hakkında alacaklıları\ malumat 
verilmek ve, icab eden kararlar ittiha:l e
dilmek üzere alacaklıların 13/6/938 Pa
zartesi günü saat 11 de dairede hazır bu
lunmalart idare kararile ilan olunuı·. 

(8265) 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısmda, Piyerlotl 
raddesinde 21 numarads hergDa 
Uğleden sonra hastalarmt kabul 

------• eder. ······························································ 

·uan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 lıuruı 
llıinci sahil• 250 )) 

Vçüncii •ahil• 200 )) 

Dördüncü •ahil• 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz· 
laca mlkdarda illn yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çryrek 
aayfı ilanlar için ayn bir tarife der· 
pf1 edilmiştir. 

Son Posta'mn ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

Dincıdılı: KoUeldU 91rkeU 
Ka.bnm.anzade Haa 

Ankara caddMI 

······························································ 
Son Posıa Matbaası 

Neiriyat Müdürü: Selim Ragıp Em.eç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG!L 

çıbanları Ye parmaklarının 
araıındaki kaııntılar 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
trao yaralan, ergenlikler, Ye 
koltuk altı çıbanları için 

VIROZA kullanınız 

iROZA 
En çabuk Ye en emin bir aurotte TEDAVi EDER 

PATI 
kullanınız 

Bazfran 1 

En kısa zamanda size de ayni parlalC 
netice i kezandırablllr 

Yakın Şarkın dİf macunlan Kraliçesidir. • Milyonlarca •t
Küzellik, sıhhat, 1ağlık vermiı Ye bu ha.uasiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmııtır. 

Sabah, ö~le, akşam ber yemekten sonra RADYOUN'le 
ağzınızı hrçalamayı unutmayınız 1 

Hasta kan Sağlam kcın . 
Kanda bulunan kırmızı yuvarla.cıklar; hayat mılkinesinin en birind_ ~ 

vetidir. Yaşatan bu kudreti her nıevsim değişmesinde tazelemek, çoplUJJ-' 
sağlıliın P.c;nsmı teskil eder. 

Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kam taze!~, kuvveti arttırır• ~ 
tihayı çoğaltır. Hafıza ve zek&yı parlatır. Uykusu7Juğu, fena diiJfbl~jfl 
giderir. Sinirleri yatışbnr. tnsaıi makinesine Jnzun olan kalori ve c;ıı ~ 
vererek azmü irade sahibi eder. Azamt bir hafta içinde vücudü tazelı~,..o 
gençleştiren (FOSFARSOL) hayat eksiri bütün doktorlanmız taraI1:f ~ 
takdirle karşılanmıştır. Ruhunuzda daima neş'e ve heyecan yaratan bu e . 
bel gevşekliği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temin eder. BeJ' ed' 
nede bulunur. 

NAS 1 R 
1 L A C 1 

DOKTOR JEMSI~ 
AMERIKADA UZUN TE1' 

KIKAT NETiCESi OLARA1' 
BULDUGU BiR FOR~: 
DÜR. KANZUK NASIR 6-
CI en eski nasırlan bile lı 

•• kUnden çıkarır. Ciddi ve p1 
nı itimad bir nasır illcıdır· 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - fSTANBUL 

• t 
En şık ve en saihım b.r7olalardır. Somyeleri dünyanın ~ ~ 

50myeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika 11lonlannd.ald meşheri .:JrP. 
edmiz. 

Sirkeci, S•llmmıöifld, Demirkapı eatldosl Ne. 7. Tel! 2ıtsS 


