
Avusturya - Çek 
anlaşması 
bozulmalı 

Şuşnig hafta sonunda 
cevab verecek 

(YUlll 11 inci sayfada) 

Almanya ile Avusturya 
anlaşamadılar 

Netice neye varacak ? 
Anlapna olmasmı biz de temenni 

ed"J..im, çünkü Avusturya meselesi, 
İspanya meselesi gibi değildir. Bir 
anda harb çıkarabilir. 

Yasan: Muhittin Birgen 
<Yuıaı 1t1nc1 sayfada cHERO'Ôlb 

atıtunundadır) 
~ Hodatl Şu,ing .......... ________ ....::::=============:..-.:..._ _________ ___ 

'.{azanç vergisi kanununda ,--0i-rit-en-0-.10-.1-
vtr _e_hemmiyetli tadilat yapılıyor 

:ının tarhında kar gibi zarar da göz önüne alınacak, 
~aJi1Yecek maddesi satanlann vergileri azalblacak 

~Unun~ Vekaleti kazanç vergisi ka- mektc, eğer mükellefin kazancı bu 
tıt"sı için as~-~ mükellefiyet kısmının matrahtan fazla zuhur ederse fazl~lık 
~ : Bu p ~uhım bir proje hazırlamış- nisbetinde yeniden munzam vergıye 
t~nı:Je Meclisin önümüzdeki ilk tabi tutulmakta idi. Kar yerine ziyan 

~tir. heyeti umumiyeye arzedile- etmiş veya ümid ettiği kadar kazana-
't ~~lkıdi11 mamış olanlar gene aynı vergiyi öde-
~gi bi. e kadar bir mükellefin işgal mek mecburiyetinde idiler. Bu gibi 
.:'~ç ~~.senelik iradı gayri safisi kimselerin müracaat ve şikayetleri na-

eı-gısıne matrah ittihaz edil- (Devamı 11 inci aayfada) 

Hastaneden mezarlığa 
gönderilen cenaze 

canlı olarak geri geldi 
Adana (Hususi) - Memleket has

tanesinde yatan hastalardan bir ka
dın öldü zannile mezarlığa gönderil
miş, fakat mezarlıkta yıkanırken öl
mediği anlaşılmış, hastaneye iade e
dilmiştir. Tesadüfün garib bir cilve
si olarak mezardan dönen bu hastanın 
sıhhati birdenbire iyiliğe yüz tut
muştur. 

.-------····----------.. , __ _ 
1 
l .. tısad Yek ilinin 

lzmirde ftdkikleri 
Ticaret odasında tütün 
ekiminin tahdidi meselesi" 

görüşüldü · 
İmıir, H (Hususi) - Şehrimizde ted

kiklerine devam eden İktısad Vekili Şa
kir Kesebir bugün ziraat mektebini, bağ

(Devamı 13 üncü sayfada.) 

Binlerce seyirci önünde yapılan güreş çok heyecanlı 
oldu. Tekirdağlı hakim oynadı ve " Bravo Türk " 

sesleri ile alkışlandı, ikinci maç haf taya yapılacak 
( Paris hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor ] 

Parla, 14 

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyin bu akşam binlerce seyirci önünde 
Letonya şampiyonu Passmann ile ilk 

maçını yapmıştır. Maç Parisin maruf 
Wagram salonunda yapılmıştır. Seyirci-

ler arasında Paristeki Türk kolonisinin 
hemen ekserisi hazır bulunuyordu. Maç 
müddeti yanın saat olarak tesbit edil
mişti. İki pehlivanın halka takdimi al
kışlarla karşılanmıştır. 

Tekirdağlı güreşe başlar başlamaz hi
kim oynaınağa başladı. Her geçen dakika 
seyircilerin heyeaanını artırıyordu. Te-

kirdağlı kuvvetli ve maruf hasmını mü
temadiyen sıkıştırıyor, Letonyalı pehli
van da yenilmemek için bütün gayretini, 
ince oyunlarını gösteriyordu. 

(Devamı 13 üncü. sayfada) 

Akay kaptanlarından 
Haşim ölü bulundu 

Çarşamba akşamı odasına giren kaptanın öldüğü ancak 
cuma günü anlaşıldı, ölümü şüpheli görülüyor 

Fatih Çarşambada Cübbecibaşı sokak ı 
3 numaralı evde hemşiresi Mediha ile o
turmakta olan Akay vapurları kaptanla
rından Haşim evvelki gün yatağında ölü 
olarak bulunmuştur. 

Hşim kaptan 34 yaşlarında; dostlan ve 
akrabaları tarafından çok sevilınif genç 
ve yakışıklı bir adamdır. 

Haşim, geçen çarşamba günü akpm 
üzeri evine gitmiş, yatmıştır. Ev hali bu 
ya, kaptanın hemşiresi Mediha ile birkaç 
gündenberi arası açıkmış, Mediha ertesi 
gün ağabeysinin uyanıp uyanmadığına 

dikkat etmemiş, cuma günü sabahleyin 
çamaşır asmak üzere ağabeysinin odası
na girince de onu yatağında ölü olarak 

(Dtr".ıamı 2 inci .al/fada) 

• 
Iskenderun müftüsü 

İstanbula geldi 

•• il 
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r--
Hergün 

A !manga ile Avusturya 
Anlaşamadılar 

Yazan: Muhittin Birıen 
IL..Jl eyecanlı haberler bakımından 

lr"ll büyük bir bolluk gösteren ge

çen hafta, Avusturya Başvekili Dr. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hakikatin anahtarı.. X 

Schuschnigg'in birdenbire Viyanadan 
kalkıp Salzburg'da kendisini bckliyen bir 
Alman otomobiline ntlıyarak doğru 
Berchtesgaden'e gittiğini gördü. Haber
ler bize öğrettiler ki almancanın ayni şi
vesile görüşen iki Alman şefi, Hitl~r ve 
Schuschnigg, ka~ı karşıya geçmişler ve 
Berchtesgaden'in bir salonunda sıkı bir 
halvet yaptıktan sonra, tam on bir saat 
konuşmuşlardır. Dünyanın diplomatik 
'konuşmaları tarihinde bir daha kolay ko
'!ay kırıl.rnası imkanı olmıyacağını zan
nettiğimiz bu on bir saatlik rekor esna-
sında bu iki devlet adamı acaba !le gö- İlimde ~iibhe fen adammı yeni kadlara sevkeder, ha- İlim ve fen hayatında şübhe insanın muvaffakiyet va-
rüıtüler? Herkesin zihni şimdi bu sual yatta şübh<· araştıranı bilinmiyen hakikatlere götürür, sıta~ı, yaşamak yolunda etrafa ışık veren feneridir. Işık 
ne me<:guldür. Avusturya gazeteleri su- sönünce insanın ayağı nirçer, çok parlayınca da gözü ka-

~ şübhe hakiırntin anahtarıdır, fakat izam edildiği zaman d h d 
suyorlar; Alınan gazeteleri de söylemi- maşır, ne her şeye inanacal-: k&dar saf, ne e er şey en 

insanı müvesvis yapar, evhamlı yapar, hayatı ona zehir ~bh d k k d ·· · ı H ı'stira yorlar. İtalyan gazeteleri de onlardan şu e e ece a ar muvesvıs o unuz. uzur ve -

aynlmıyorl~. Söyliyenlel\ ötekilerdir: ·=:h~a~li:n:e:g:e:t:ir:ir:.::::::::::::~::::::::~~:;~~=~:h:a:t:'":'a:s:a:tt:a:d:ır~·:::;::::~=========~~ 
Bizim gibi yabancılar. Başta İngiliz ve 

FranS?Z matbuatı olduğu halde diğer ( (E! 'CJ ~ ~ ffS) ~ le O N IR\ Ö J 
memleketler matbuatının sözleri de tah- i2J \\::IJ ~ ~ ~ ~ c;;;;ıJ l!::::/J ~ 
minlerden ibaret kaldığına göre iki dev- _ 

ıet adamı arasındaki bu nagehani görüş- Bir sinema yıldızı * 

1

1 ltalganın en büyük 
::ınb:~:; h::~;:ı~~!tı~!!~ 9 yaşına basıpor HERGüN BiR flKRA Tiyatrosu yandı 
uzun sürmüş. Bu üç hadise, mülakatın 

mevzuunun da, sebeblerinin de çok mü- Dediğim gibi oldu 
hiın olduğunu gösterir. Genç bir aktörden bir arkadaşına: 

* cDün akşam ilk defa küçük bir şch-
Umurni surette dünya matbuatında iz- mı tıiya.t!rosunda sahneye çıktım.. 

har edilen tahminler, mevzuun Alınan- Halk beni fena ~ladı. Sahneye 
ya ile Avusturya arasında mevcud bir bir çok portakallar, fıstıklar, fındık-
anlaşamamızlığı izale maksadından iba- Zar atıldı. Rezil oldum. Bu akşam ge-
ret bulunduğu merkezindedir. Bu anla- ne sahneye ç-ıkacağım. Fakat dün ak-
şamamazlık ta, 936 temmuzunda Alman- şamki vaziyet bu akşam tekerrür ft • 
ya ile Avusturya arasında akdedilmiş o- miyecektir.> 
:lan bir itilabn tatbikatına aid imiş: Bu 
itilafa göre Almanya Avusturya işlerine 
kanşmıyacak, Avusturya hükfuneti de 
Avusturya Nazilerine karşı iyi muamele 
edecektir. Fakat, geçen vukuat arasında 
görüldü ki ne bir taraf, ne de öteki ta
raf, verdikleri sözü tutmamışlardır. Hat
ta, geçende, A vusturyn hükıimeti, A vus
turya Nazileri arasında yaptığı zabıta 

tahkikatı esnasında, Almanyanın bunla
rı tahrik ettiğine dair mühim vesikalar 
elde ettiğinden bile bahsedildi. 

Vaziyet şudur: Avusturya, ister Alman, 
ister Avusturyalı, ne olursa olsun Naziye 
karşı emniyet gösteremiyor. Nazi de, A
vusturyaya karşı ne kadar emniyet eder
se etsin, gene onu Nazileştirmek meylin
den kendisini kurtaramıyor. Almanya, 
Avusturyayı ilhak etmek istemiyor; fa
kat, onun yerine Avusturyanın Nazileş
mesini istiyor ki bu da ilhakın başka bir 
şekli olur. 

Almanya, Avusturyayı siyaseten ilhak 
yerine ideoloji ile ilhak sevdasındadır. 
Avusturya da istiklalini muhafazaya ça
lışıyor. Bu çalışmalar arasında Schu
cchnigg'in gah İtalya ile, gah Çekoslo
vakya ile, hatta gab Fransa ile politika 
oyunları yaptığını gören Almanya da si
oirleniyor ve Avusturya Nazilerini - u
mumi kanaate göre - Viyana hükt'.'ımeti 

aleyhinde harekete sevkediyor. 

* Bu vaziyet bu şekilde tehlikesiz ve ha-
disesiz olarak böylece devam edip gide
mez. Buna bir çare bulmak lazım. Bu ça
reyi bulmak hususunda da birinci dere
:ede alakadar İtalyadır. Anlaşıldığına 
göre, İtalya Viyana ve Berlinle ayrı ayrı 
konuşmuş, bunları karşı karşıya geçip 
samimi surette konuşmaya ve anlaşmaya 
ıevketmiş. Belki de ara yerde, henüz hiç 
kimsenin bilmediği veyahud bilse bile 
söylemediği aile sırları da vardır; belki 
fU son günlerde arada mühim hadiseler 
ae cereyan etmiştir; - Dr. Schuschnigg'in 
bu kadar nagehani bir seyahat yapması 
iÇin, şimdilik aile sırrı olarak kalan bir 
takım mühim hadiseler bulunması zaru-

Meşhur çocuk sinema yıldızı Shirley 
Temple, gelecek nisanda 9 yaşına basa
caktır. Şimdi tenise merak sarmıştır. Bu 
vesile ile de şirin yıldızın solak olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Tenis hocaları çocuğun öğrenme kabi
liyetini hayretle takdir etmektedirler. 

lngilterede Krailn 
muhafızları Avusturya 
armasını taşıyacaklar 

İngiltere harbiye nezaretinin emri ü -
zere gelecek aydan itibaren kral muha -
!ızı dragon birinci alayının efradı başla
rında A vusturyanın iki başlı kartalını 
arma olarak taşıyacaklardır. 

Bu alayın fahri kumandanı vaktile A
vusturya - Macaristan imparatoru Fran
suva Jozef bulunuyordu. Büyük harb zu
hur ettiği zaman imparator bu alaya bir 
mektub göndererek teessüfünü beyan et
mekle beraber kumandanı bulunduğu a
lay efradından hiç birinin muharebe mey
danında Avusturyalılar ile karşılaşmı -
yacağı ümidini izhar etmişti. İmparator 
mektubunun sonunda bu ümidine ma -
kfıs olarak şayed bu alaydan bir ferdin 
Avusturyalılara esir düştüğünü işitirse 

onu huzuruna teJbederek diğer arkadaş
larının ne yaptıklarını soracağını da ila
ve etmişti. Bu alayın Habsburg haneda
nile olan bağı (1740-1748) senelerinde A
vusturya muharebelerine iştirak ettik -
leri zamandanberi başlamıştır. 

meselesi İspanya meselesi gibi değildir: 
Bir anda bir harb çıkarabilir. Madrid 
Avrupanın gobeği değildi; fakat, Viya
na A vrupanın göbeğidir. 

Muhittin Birgen 

* Genç aktörden ark~ına ikinci 
mektub: 
cDediğim gibi oldu. Gene sahneye 

çıktım, bu sefer tizcrime ne portakal, 
ne fıstık, ne de fuıdtk atıldı. Çii.nkii 

1 

gündüzden §Chirdc n.c kadar portakal, 
fıstık ve fındık varsa hepsini satm 
almıştım.> 

1 
~ * 
Amerika matbuatını 
Meşgul eden 
Bir hadise 

İtalyanın en büyük tiyatrosu olan 
Theatrv Lirico bir yangın neticesinde 
tamamile kül olmuştur. 

.Amerika matbuatı bugünlerde çok Yangın çıktı~ sırada, sahnede tem-
ciddi bir mesele ile meşgul olmaktadır: sillPrini veren bir İngiliz kurnpanyası

Birleşik Amerikanın yeni Londra el- nm artistleri tutuşmuş binaya girerek 
çisi İngiliz krah huzuruna kısa panta- dekor ve eşyalarını kurtarmıya çalış-
lon!a mı çıkacak? mışlardır. 

Eski bir an'aneye göre yeni elçiler Resmimiz, bu kumpanyanın prima-
itima1narnelerini vermek merasiminde donna~mı göstermektedir. 
kralın huzuruna kısa pantalonla çık
makta idiler. Amerika matbuatı bu 
an'anenin aleyhinde eskiden birçok 
şeyler yazmışlardı. Birkaç sene evvel 
de Amerika elçisinin itimadnamesini 
takdim ettiği zaman kısa pantalon ile 
alınmış resmi gazetelerde intişar edin
ce gazeteler Amerikanın böyle bir an'a
ne7e ittiba etmesini takbih etmişlerdi. 
Şimdi gazeteler elçinin uzun pantalon
la kralın huzuruna çıkmasını istiyor
lar. 

Alominyomdan ceb ve 
şapka icad olundu 

Yankesicilerin klasik bir usulü olan 
ustura ile ceb keimclerine mani olmak 
ıçın bir İngiliz mucidi alomin
yomdan yapılmış iplerden ceb icad et -
miştir. Bu şekilde yapılan ceblerle artık 
kimse hatta en büyük bir izdiham içinde 
bile olsa para çantalarını kaybetmiyor -
larmış. İngilterede alominyom ile kap -
lanmış şapkalar da moda olmuştur. Bu 
suretle en kuvvetli bir darbe ile bile baş
lardan şapkalar aşırılamıyormuş. 

Facia ile biten bir nikah . . 
merası mı 

Varşovada bir nikah icra edUirken: 
cGelini kanlığa kabul ediyor musun?> 
sualine damadın yüksek sesle: cHayır> 

cevabını vermesi üzerine gelin kalb sck-
1esinden ölüvermiştir. 

Bu çift üç sene evvel ilk defa evlen
mişler ve geçen ay da boşanmışlardı. 

Sonra papazın müdahalesile barışarak 

tekrar evlenmeğe karar vermişlerdi. 

ridir - bütün bunlar büyük Almanya ile ::==:::=::::;=::=:=:=:=::;::::;:::;:::;;:::;:::;::::=:::;:=:::;:=:=:==:::=:=~:::;:=;::::=:::;:::;:=:=;::::::;=========~ 
ıüçük Almanyanın böylece başbaşa ve- i 

Bu defa nikAhlan papazın evınde kıyı
lacaktı. Merasim ba§lamış ve papaz kan 
kocanın birbirine karşı ibrazına mecbur 
oldukları muhabbet ve fedakarlığa dair 
bir dua okumuştu. Bu duayı dinliyen 
gelinin dudaklarında beliren gülümse
meyi bir istihza şeklinde teiakki eden da
mad o dakikada evlendiğine pişman ola
rak papazın: cBunu kanlığa kabul ettin 
mi?> diye sorgusunu fırsat buisrak gayri 
ihtiyari ağzından chayır> cevabını fır

latmış ve bu chayır> ı işiten gelin o anda 
olduğu yere cansız olarak yıkılıvermiştir. 

rip konuşmala:rım mübrem bir ihtiyaç i s T E R i N A N, İ s T E R i N A N M A ! 
naline getirmiş oluyor. 
Konuşmanın verdiği netice, şimdiUk 

valnız sükuttan ibarettir. Resmi tebliğ 

tıiçbir şey söylemedi; iki tarafa mensup 
gazeteler resmi tebliğe hiçbir şey ilave 
etmediler. Bu sükut, yalnız bir şey ifade 
eder: Anlaşamamazlık devam ediyor. 
Anlaşamamazhğın neticesi ne olabi

lir? Her iki taraf ta iyilik olacağını ü-
01id ediyorlar; biz de temenni edelim ki 
iyilik olsun ve bir anlaşmaya varmanın 
lmkinlan bulunsun. Yoksa, Avusturya 

Biga muhabirimiz yazıyor: çivinin UC'una takılmı~ ve sırtJanan çuvaldan tane tane 
Çavuş köyünde ö~edenberi buğday hırsızlığı oluyor, buğday döl:ülınege başlamış. 

köylüler bir türlü hırsız1arm kim olduğunu anlıyamı- Buğ~ayları çalınan köylü sabahleyin kalkıp da ambar 
yorlarmış. Geçenlerde gene bir gün bir köylünün amba- kapısını açıli: görünce sokağa fırlamış ve yerde ip gibi u
rı açılmış ve birkaç çuval buğday çalınmış. Fakat bu son zanan bir buğday zinciri görmüş, bu döküntüleri takib 
hırsızlık da faillerin yakalanmasına vesile olmuş. Esra- ede ede hırsızlann evine k:ıdar gitmiş ve gece taşınan 
rengiz hırc;ızları yaka!atan bir çivi olmuştur. Hırsızlar buğdayları sırtlayıp tekıar ambarına götürmüş, hırsız
ambardan ç1karlarker. çuvalın biri ambar tahtalarında.ki ları da j:ın<larrnaya teslim etmiş. 

İ S T E R 1 N A N, İ S T E R l N A N M Af 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldujıı ipt 
Bagün Konammlı 

-·- .... - ·· ·-· ... ··~ 
Balkan devletlerı-

nin toplantısı 
(B<ı§ tarafı l inci sayfada} et 

,_:1eı ~1 
tesbit olunmuşsa da beyne.uuu ~d ediJ-
dolayısile bu tarihte de tereddU ls.ŞJ1!lt 
miştir. Nihayet kafi tarih kal'af 

tır. defa~ 
Ankaranın siyasi muhitinde btı Jlllllİ~ 

Balkan içtimaına hususi bir ehe g~ 
atfedilmektedir. Umumi kanaate , d 
Balkan devletleri arasındaki teS: t· 
son günlerde yeniden kuvvet~en.:~~ 
A vrupanın çok karışık olan vazıye . ,rr 
şısmda Balkan devletlerinin ken~ df 
lanndnki bağlan bu defaki i~ti.ID8 .:rııet 
ha kuvvetlendirecekleri tahmın edi t ~ 
te ve yeni içtimaın Balkan .An~ esil' 
kuvvetini bir kere daha izhara bit " 
olacağı kanaati izhar olunmakUdJt· 

Tataresko'nun tclgnifı bif 
Atfaa, 14 (A.A.) - Atina ajan51 

diriyor: efı 

Metaksas'ın Balkan Antantı J{~~ 
reisliğini uhdesine aldığım bil er 
telgrafa verdiği cevabda Tatareslt0ı 
cümle diyor ki: ~ ~ 

«Müşterek sulh hedefine do~ et· 
kan Antantının yeni başarılar el e,d" 
mesi ümidini veren yüksek devlet ir 
mı meziyeUerin:-~ tebarüz ettlı111~~,ıı 
terim. Yüksek idareniz altında aJti ,<t 
Antantının enternasyonal pland tV' 
riyetini muhafaza edeceğinden ;Jlt~ 
viye eyliyeceğinden eminim. ııır 
Antantı hedefinin tam başarılın8511Jllır 
susunda sadık işbirliğime emin ° 
nızı rica ederim.> 

Ahag lıaptanlarındııfl 
Haşim ölü bulundtl 

(Baştarafı. 1 inci sayfada} datı' 
bulmuştur ve ilk defa komşuları, 
sonra zabıtayı haberdar etmiştir· det! i• 

Vak'a mahalline gidenler daha ev şı11' 
çeri girerken, fena bir koku ile lt~spl'' 
mışlar, ve odaya girdikleri zaman cfC' 
nın yatağı üzerinde tıpkı namazda ğor 
deye varmış bir adam gibi yattığını ~ 
müşlerdir. Yüzü, boğazı siyah deflfld,ıı 
derecede morarmış, ağzından, burfl;

11 
el' 

gelen kanlar yastıktan yatağa, ora bilf' 
odanın döşemesi üzerine sızarak .f1111r 
cek bir kan gölcüğü meydana getıce# 
tir. Aradan geçen günler 7.arfında 8dr 

o kadar şişmiştir ki sırtındaki ça~e 'çr 
lar ancak makasla kesilmek suretı 
karılabilıniştir. •c 

Müteveffa birkaç gün evvel yetrfl~eıı' 
radan ibaret olan maaşını alınıştl:d ııit 
disi hasis denecek derece muktesı d bıJ' 
jnsan olduğu için parasının mevcıl 1>1J '1 

lunması icab ederken on para bile 
namamıştır. ıe<i'>" 

Cesedi ilk defa muayene eden be rl•cl' 
doktoru ayrıca polis ve adliye d~~~o rl11it 
nın da çağırılmalarına lüzum g~ ~;ırıil' 
yapılan muayene neticesinde ~1 ~ 
tabii bir ölümle ölmediği zehabı lı ırr 
larak cesedin morga kaldırıımasın~rıs~ 
zum görülmüştür. Hadisenin bir ~ deııl 
eseri olduğuna dair henüz elde b1:,rı89' 
yoktur. İki gündenberi bayrarn .Jll; ııır 
betile yapılamıyan otopsi ameli~ eıfil" 
gün yap;larak ölümün şekli tesbıt 1'1J 6' 
cektir.-Gerek adliye, gerek zabıtB ~ 
lüm hakkındaki tahkikata devaın e / 
tedir. ~ 
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r Eu Sabahki J [ (' ı 
1 = Gaze~elerde -,, oJ~~~~., 
' - Gördügümtız Fikirler -1 A~ -.~E-

1,ngı•ı• it 1 n mu·· zakerelerı· :.~;;:u;:~:::~:~~~~1~~:~~~ı R._ d iz - a ya derci: Romanyada Goga kabinesinin slyase- • Omonya Q 
tı_nın şüpheli şekmerde görünmesinin bugün- tebeddülü 

.E 
kabine 

ku kl\bine değişikliğini lcab ettirdiğini, do.~t 

Mulı temel b l·r a n la ş m an l n ve müttefik memleketin yakın zamanda nor-

e Sa S mnl vı:.zlyete geçeceğini yazmakta, Hltlcr -
Şuşn!g mülfıkatına da temas ederek bu mu
ıakat!ıı Almnnya - Avusturya işlerinde ileri 

e Avusturya - Almanya 
müzakereleri 

Yazan: Selim Ragıp F..ıneç fartları u··zerı·n -'e C'lıamberlain ile bir adım atıldığını k;:detmektedlr. 
U ~ Tan - Ahmed Emin Yalman v:Almıı.nya ıce on naftanın en şay•nı dikkat 

e;;;;;ıJ hadiseleri arasında gor.e çar. 

Eden arasın Ja ilıtilô." mı çıktı? ~=~:,:~·:::::.::::::~::::::~em;~ u~ 'J kllmlştlr. Zihinleri meşgul eden sual şudur: 
l.oııdra 1 d b d ğ" "kl"kl b _ k k t• e:Son askeri değişikliklerin dellUct ettiği 

1~11 h ' 14 (A.A.) - Bütün gazeteler sıkı ve itim.adlı bir işbirliği ha in e e - ~ ışı . ı eı· ~apı!ması.' ~~~n, ço a ı 1 vaziyet nnsıl inkişaf edecek? Almanyayı ıtı-
~aıı \'e a~ta sonunda dolaşmağa başla - raber çalışmaktadırlar. bır ihtunal daıresıne gırmışıtır. dal ycluna mı sevkedecek? Yoksa daha fazla 
e~llı.l Chıunberlain ile Eden arasında Daily Herald, diyor ki: . Londra, 14 - Avam Kamarasında, ifrata mı sıirükll~cck?• Deditten sonra 
~etüde e İngiliz _ İtalyan görüşmelerinin B. Eden alyhindeki hücumlar, nazarı ademi müdahale komitesinin işleri Almanyanm bugünkü vazlyetlnl anlatıyor. 
tında~ başlaması ve iki memleket ara - dikkati celbcdecek bir surette, İtalyan hakkında sorulan birçok suale cevab * 
l~... .. Uhtc.rnel bir anlaşmanın esas şart gazetelerinin manevraları _ile muta·b· akat veren Eden demiştir ki· Kurun - Sadri Erten işaretler sütununda-
... , 1.ı. ı G"" .. 1 .. . . · . . . Deli b::-şlığlle yazdığı yazıda diyor ki: 
dırezı lerin~e ihtilaf çıkmış olduğunu bil- halinde kendisini göstermış ve oy ece onu lulerm gerı çekilmesıne daır •Mermer üstüne plsllyen kedilerin pisllk-
~hset §aYialan chenuniyetle me\•zuu ilerlemekte bulunmuştur. hazırlanmış olan projedeki noktaların !erini örtmek için eşlndiklerl znman güleriz. 

l'nekted~r. Ufak bir söz ile bu manevra tamamile ekserisi üzerinde bir anlaşma hasıl ol- Fakat biz beyaz yakalıklarımız. cekeUermtz, 
Daııy 'l' aklın bırakılacaktır. Başvekilden ricamız duğunll zannederim. Komite mesaisi trnşh suratıarmızlıı kedileri gUldürecek ha-

Ya" ..,: elgraf And l\forning Post di _ 1 .. 1 h ld w d d h t f .1 ~ tl b ı rekeUrrln knhramanlığını yaparız .• • ~ bu sözü fenalık büyümeden evve soy e- ma rem o ugun an a a a sı a ı e-
' ~den .. me.sidir. ycinatta bulunaınıyacağun. Ancak şunu sz·yQSl.A 
:•11ıneli~1i!0~.söylediği zaman, şurası bi - Fakat diğer taraftan Daily Mail ise, ev- ~atırlatmak isterim ki müzakere edilen 
&ıl fak ı, yalnız kendi namına de - velce bildirdiği bu şayialar üzerinde ıs- Ingiliz teklifi muhanblik haklerının, z·ya etler 
Sıhsi at Başvekil namına da söz söyler. rar etmekte ve kabinede değişikliklerın gönüllüler kısmen değil, esaslı bir su- l T 
detiıı meseleler üzerınde ikisi arasında ne tarzda yapılacağı hakkında tefsilat rette geri nlmdıktan sonra tanınmasını \Tarşova, 14 (A.A.) - İyi haber alan 
iayiaı 8.nlaşrnazlıklar çıktığı hakkındaki dahi vermektedir. derpiş ediyordu. Bu cihet bazı miişkü- mahfeller yeni Rumen Başvekili Miron 
htr rn: bugün yalanlıyabilmekle büyük Uzun zamandanberi harici siyaset öze- Jatı mucib olan noktalardan biridir. Cristea'nın gelecek mayısta Polonyayı 
lain nuniyet duymaktayız. Chamber- rinde nazırlar arasında mevcut bulunan Son dört aydakilerden daha seri terak- ziyaret edeceğini öğrenmişlerdir. Bu 
len h~e b'f?den, son zamanlarda vukua ge- fikir ayrılıkları geçen hafta zarfında en kiler elde edildiğini görmek temenni- mahfeller bu ziyaretin bir müddet ev-

ç ır hadisenin haleldar etmediği son haddine vardıktan sonra, kabinede sindeyiz. vel kararlaştırılmış olduğunu ve Polon-
ya ortodoks kilisesinin reisi başpisko-

Ta h s l• ı çag.,ında bulunan ÇOCU'Klar 1 AHdaabnear ve Yeni pusnenis'inziyaretiniiadeeımekmak sadile yapılacağını beyan etınektedir-

g az ete J erİ Ier. 

1 
mektebsl·z kalmıyacak 3 gün kapatıldı B~~:c;:~-; :-::~:: ;:r;,; 

Kont Ciano da mayıs ayında Varşova-
ki k k b Ankara, 14 (A.A.) - Resmi tebliğ: ya gidecektir. 

le dOtnisyon kuruldu yeniden birçok yerlerde m~ te - Yabancı propaganda membalarından Gene m&yıs ayında cumhurreisi 
t e a } k •f d • } ·· •h t }ecek aldık~Jrı \'C memleketimizin harici Mo~cicki Budapcşteye gidecektir. çı aca , çı te te rısat usu une nı aye ven 
~ llostluk münasebetlerini rencide ede-

tliden ~~a, 14 (Hususi) - Maarifte ye- da bulunan bütün çocukların mekteb- cek V(· dost memleket devlet reislerinin 
~ ç·rırçok Yerlerde mektebler aç- siz kalmaması için çareler arıyacaktır. yüksek şahsiyetlerini müteessir ede-
tereıt 1 

te tedrisat usulüne nihayet ve- . - . . ·d cek bazı resim, yazı ve yanlış haberleri ~ faaliyet h . 1 tmek .. Dıger komısyon ıse bu mektebleı e 
re ik" k sa asını genış e u- ne .ıPttiklerinden dolayı, Adana' da çı-

l'Otı]ar~a 0~s.yon kurulmuştur. Komi~- muallim ihtiyaçlarını karşılamak için han Yeni Adana ve İslanbul'da çıkan 
6elel'(! n hırı ilk orta mekteblerle li- ne gibi tedbirler alınması lazım gele- Haber gazctcleıi üçer gün müddetle 

e tedkikler ~apacak, tahsil çağın- ceği hakl·anda tedkikler yapmaktadır. kapatılmıştır. 

Mısır Kralının Habeşistclnda Te-r-ue_l_c_e_ph_e_s ___ in.__d_e_ 

1 k ? Frankoc11/ar 5 bin 
J\nk seyahati karışık ı mı · Ölü gömdiiler 

teıefon~~a, 14 (Hususi muhabirimizden Aden, I _. ~-~.A.~ -:-w~tima~ şayan bir Lor.dra, 14 (H~usi) -:-- İs?anyada 
Cır ltr ) - Ecnebi gazetelerinde Mı- membadan ogrenıldıgın: gore geçende Estra.'Tladur cephesınde şıddetlı çarpış
tıtı.da alı Majeste Birinci Faruk'un ya- ekserisi yerlilerden rnurekkeb olmak malar cereyan etmektedir. 
~ltlda !nkarayı ziyaret edeceği hak- üzere birçok kıt'alar Zojam., Borana ve Teruel'in şimalinde cumhuriyetçiler
hahe11 Usırran intişar etmekte olan diğer mıntakalarda çıkan isyanları bas- den aJınart topraklarda Franko sıhhiye 
l'oktıı er hakkında burada mallı.mat tırmak üzere Adisababadan hareket et- heyetlerince gömülen düşman ölüle -
tnuıa~ liatta, Hariciye Vekilimizin mişlcrdir. . riniıı sayısı 5 bini bulmuştur. Alınan 
tı~da ~V~r ola~ Kahire seyahati hak- Roma, 14 (A.A.) - Hab~şıstanın ba- esir!P .. de on binden fazladır. 
~ış de·. hı henuz kat'i bir karar veril- zı mmhıkalarında karışıklıklar. vuku 
ıçıİllla gıldir. Bu hususta karar Balkan bulduouna dair çıkan haberlerın ta- Japonlar bir 

ı.tıd~onra verilecektir.' mamile asıısız oı~uğu burada resmen Fransız vapurunu 
ba" beyan edilmektedır. Tı kif ett•ı 
I~ ~rakhmn atlatt(QI tehlike Negiis tehdid mektuplan alıyor e~ l er 

fl'arıtnırıe Rarşı k d . l' k Ber!in 14 (Hususi) - Londrada bu- Parıs, 14 (A.A.) - Uzak doğu servi-
ltııı .. t ~a.YrakJı :a a artası~ a ış .ı1yecle lunan Negüs her gün müteaddid teh- sinde çalışan Fransız President Dou-

, l.ı.r '" apuru zmıre vası o - h f ş· k" 
ııullde · vapurun Cebelüttarık boğazı ö- <lid mektubları aldığından mu a azası- mer vapurunun ımenes ı ~çıkla::ın~~ 
~Ilı-. .. Irıeçhul b" t 1 t lb h" . t k'b" na tnhsis edilen memurların artırılma- Jnp'mlar tarafından tevkıf edıldıgı 

-"~ 1• ır a 1 e a ırın a ı ıne ._, . . t" ş h 'd b"ld ·1 k d" 
t hd 11.aldığı :e kl .. , t" s nı fııcriliz zabıtasından rıca etmış ır. ang. ay an ı ll"l me te ır. 
~· e hu , ayra ının sura ı saye- ı o ... v. •• b t b ----

ha_ı. •• takipten kurtulduwu a •ni talı- Londradan bildırıldıgıne gore za ı __ a u G i ••b d•l/ • 
tı 'lltın b" g ' ~ ki 1 tarafından gonde- ayr nıu a l erın 

Başvekilin 
Anlıe1rada ziyaretleri 
Ankara, 14 (Hususi) - Başvekil Ce

lal Bayar bugün öğleden sonra Anadc
Ju K:übü'ne geldi. Burada bir müddet 
istırahat ettikten sonra Ulus idarehane
sinı ziyaret ettL --------

Şimal denizinde fırtmalar 
Dunkerque, 14 (A.A.) - Evvelki 

geccdenberi şimal denizi sahilinde elli 
senedenberi görülmemiş bir fırtına hü
küm sürmektedir. 

Dunkerque limanı yirmi dört saatten 
beri atıl hir halde bulunmaktadır. İngil
tere sahillerile feribot servis1eri dur
muştur. 

Birkaç yük gemisi halatlarını kopar~ 
mışlardır. Mendirek şiddetli dalgaların 
hücumile kısmen yıkılmıştır. 

Muğla ovası su altında 
Muğla, 14 (A.A.) Üç gündür sürekli 

ve sağnaklı yağan yağmurlar bu sabah 
durmuştur. Her taraf su ve sel içindedir. 
Muğla ovası Karabağlar ve Karaçayır ka 
milen su altındadır. 

llS:Lahtan Sabaha: 

pan :ki vak'a bütün dikkatleri üzer:icrine 
çekıp ~c.ksif etmektedir. Bunlaruan l>iri 
Rornanyada ani olarak vukua gele.1 ka
bine değişikliği, diğeri de Hitlerle Avus
turya başve!illi arasında rereyan eden ve 
henüz scınu gelmediği anlaşılan müzake-
redir. 

Romanyada Goga kabinesinin tebed
dülü, alınan haberlerden anlaşıldığına 
göre bizzat kabine reisi için bile bir sü~ 
priz olmuştur. Bunda, bılhassa iki haricf 
.imilin müessir olduğu anlaşılıyor: 

1 - Birdenbire ortadan yok olan Sov
yct maslahatgüzarı Butenko hakkında 
Rus hükümetinin verdiği şıddetli nota. 

2 - Ekalliyetler meselesi hakkında İI14 
giliz sefirinin yaptığı iddia edilen te
şebbüs. 

Beynelmilel matbuatın neşriyatına ba
kılacak olursa Sovyet notası, bir ültima· 
tom mahiyetini haiz bulunuyor ve kaybc:>
lan maslahatgüzar hakkındaki tahkika
tın Fransız ve Çekoslovak sefirlerinin 
nezaretleri altında icrasını taleb edi· 
yordu. 

İngiliz sefirinin yaptığı iddia ediler. 
dem.arşa gelince; bu zat, ekalliyetlere ve 
bilhassa Yahudilere karşı tatbik edilmek 
istenen siyaset değişmediği takdirde kra
lın mart sonlarına doğru Londraya 
yapması mukarrer olan seyahatin dahi 
teahhüre uğrıyabileceğini ihsas etmiştir. 
Fransız matbuatının gayet sarih olan bu 
ifşaatına göre, bu müdahaleler karşısın• 
da, memleketin bütün zinde kuvvetleri
ni bir araya toplamak kral için bir zaru
ret olmuş ve patrik Miran Kristeanın ri
yasetindeki bugünkü hükfımetin kurul
ması, böylece takarrür etmiştir. 

Fakat kabine dışında bırakılan bir kı
sım liberallerle demir muhafızlar ve mil
li köylü fırkası ve düşen kabinenin tem
sil eylediği r.ıilli hıristiyanların vaziyı>ti 

ne olacaktır? Bunu, istikbal gösterecek
tir. 

* 
Her Hitlerle Avusturya başvekili ara

sında cereyan eden müzakerelere gelin

Avusturya -
Almanya 

ce; umumi siyasi 
vaziyetin gün geç
tikçe artan tazyiki 

mUzakerelerl önünde Avusturya 
ile Almanyanın, a

ralarında rnevcud olan ve bugünkü sta
tükonun devamını temin eyliyen anla~
mayı, rnevcud zaruretler karşısında göz
den geçirmek istemiş olmaları kadar ta
bii bir şey olamaz. Fakat on bir saat sü
ren bu müliikatm matlub neticeyi henüz 
\•('rmerrıiş olduğu da, mevcud malfımat 

cUmlesindendir. Avustur~.ı ile Almar.ya. 
karşılıklı bir surette birbirlerine sır.tan 

(Dt.?vamı 13 üncü sayfada) 

ha.tı ıraz sonra bir İngiliz gemisi- meklubJarm m er . . j 
tdığı haber verilmektedir. riliHğ:ni henüz t;sbı~ ~eı:nemışıır. S/ihkak/art 

~\J~ÇOı ı r- 1 Bunların Haile Selasc ıle bı:,Iıkte. çal~: Ankara. 14 (Hususi) Maliyede Giden gelmeegor! 
~ t( HABı:.RLER şan adamları taraf~nda~ g?nderıldıgı gavri'lliıbadillerin istihkaklarının tas-

•ttya silahsızlanma konferansı umumiyetle zannedılmektedır. fi~ nc;i için tedkiklere devam edilrnek-

~e~~tıgıo!Oplanrun1yacak mı? y •Te/iahdı geliyor tcdır. Söyl:ndiğine göre bunun için. bir 
le fl~t l5 (A.A.) Parliimrntodakl emen t' 

1 
• kcınun projesı razırlanacak YC hazıra-

1!\q tııı\l:tur ~eb'uslnrın bir takrir vererek re- Londra, 14 (Hllsusı) - Geçen mayıs- na kadar MPc1ise ~önderilecektir. Ev-
t.~~tıfer~~ndan bir dünya sllıihsızlan-J t.mbcri İngilterede bul~nan Y~men \'ele dağıtı mış olan bonoların da kıy
!'ııtı~1 habert ın içUmaa davetini istlye- veliahdi memleketine donmek uzere met!endirilmesi için tedbirler alınmak-
llıı.ııı taıe•- nı rnevzuu bahseden Nevyork .. h . k t tmiştir k k · · · 
J1t- a!eret ~31 böyle bl t. bb"" .. ldd tıt bugun aıe e e · · .. . w tadır. Alınaca anır nctıces.nae bono-

. e u~ r eşe usun ş e T • hd İt 1 ava \'e Turkt\'f>\'e ugn- '"k 1 k . lt() rıyacağını teb:ırüı ettlrınekle- \i c ':o 8 Y • • • la r yeniden vu ~e ece t r. 
4'-tıtta it yac:n'<til'. -

ltaı~haye 15 ~lya ile dost olmak istiyor 1 r ., 
~ı:ı~ Ue oıa~·A.) - Hoınndn hükümeti ~ 1 Okuyatdarımıza ı 
·qlt1t1ı h\ısusu diplomatik münascbeUerlnl •

1 
• • 

lt1ı1>r 1t ettır nctak1 arzusunu yakıııda ta-, Be:- y. erımıze 
tıııııctecht tay~cektır. Roma elçiliğine doktor d mında bir 
l:'ı~' "'~'t n Olunmuştur Elçi bu ay so- Emin Coıkun ere na 
tıı 'it · e l ba · · p t izafeten ~ 8.lya k şına gidecektir. IUmadna- ıahsın «Son os a» ya 

' ~~c Yaz ruah ve Habeşistan imparato- bone toplamak, takvim satmak 
~1 tdır a . . , . v • 

~la ... I>· • "b" ba•ı tesebbüslere ı:ırı-.ıeı ••-.;ltoda b""t"" O A gı ı ... O 

ltıo teş k .. u mi :.ıyası . • b ·ıa· ·ı ktedfr. Bu 
te1t1t -.Jatıeır. e kuller kapatıldı ıdaremız.e r ırı me . 
'ır. ~er \re 

0g:~ <A.A.) - Btitun siyasi te- fahsın, «Son Posta» namı~a _h ç: 

Japon notası 
Nasıl karşıla11dı? 
Londra 14 (A.A.) - Deniz inşaatı hak

kındaki f ngıhz notasına Japı1nva tara· 
ında11 verılcn cevab Eden tarafından 

ıedkik edıldikten sonra çarşamba ı!i.ınü 
nazırlar tarafından miızakere edilecekt r. 

A\am Kamarasında deniz silah!an 

1 
•akkıı daki Japon notn ına dair Edı>n !;U 

bP\""ıno tta bultı nmustur: 
.,. Çlik taşkUdtıarı kapatılmış- bı'r muamele yapmıya salahıyetı 11t_, l d 1... Jnponya. saffı harb gemileri ve kı u-

~~~-c.iIYanl . olmadıg~ı gibi gazetemize e a a-
"ll it y vazorler hakkındaki niyetlerine daır lxı-

fe• l>JJıa.tıeır0 15 < eıu tat~telbahirleri ka•ı mevcud değildir. Göriilen 
~Ye teı )'aPUan A.~.> __ Italyada Brezilya .. .. . keyfiyetin ilanma ıı mnlUmat ve teminatı \•eremiyPccğin-
'tlı~ltılşıır üç denizaltı gemisi Reci- luzum uzerıne den dolayı müteessif olduğunu bildır-

e~et ~eneraı Monelro bu gemileri zaruret ha•ıl olmuıtur. miştir .• 
lere bu şehre gltmlştlr. 

Alaturka musiki diye dinlediğimiz €serleri, halk şarkılan, ağır besteler, bir de 
Enderun şarkıları diye üçe ayırmak la iyi kôtü bir tasnif yapmış oluru:ı 

zannederım. Fakat son zamanlarda öyle bestekarlar türedi ve öyle besteler 
yapıldı ki bu tasnif ölçüleri de kıymetten düştü. Hele halk şarkılarının bi
raz rağbet gördüğünü hisseden oazı bestekarlar /'ı nadolunun mahalli havauı
rmı kendi zevklerine göre İstanbul malı güftelere işlemekde o kadar ileri 
gitt ler ki, mesela Sirkecide oturup uir Dicle havası dolduran, Taksim ıney
dnnmda İlg:..r manisi besteliyenler peyda oldu. Zaten tabii ömrünü yaşam11 
olan bu mus:kinin dünden kalan tek tük güzel eserlerini olduğu gibi mu
h.ıfuza etmek varken ve yeni yeni yaveler, ham, kof nağmelerle bu musi
kınin ihtızar mevsimini uzatmak faydasızken bir tarafdan da yeni yeni 
hanendeler meydana çıkıyor. Bir damla musiki, lisan ve edebıyat zevki tat
ımıdan radYo mikrofonuna- kn<lar sokulup bağırıp çağırıyorlar. Geçen ge
ce bir Ycmı:>n türküsü dinlE>dım. Zaten guftcsi de bestesi kadar melankolik 
olan bu eserin Öz Türkçe kelimelerini hanende öyle fena söyledi kı hırsım
dnn az kalsın radyo makinesinden oluyordum. 

Bu tür~üniı:ı bir parçası vaı. "'rlı Yeml'ndir, gülü çimendir, giden gelmıyor, 

acob nedendir? İşte buradaki gc ... 1:·or kelimesini: 
Gelmeeyor! diye okuyorlar .. Peki nmma; mübarek san'alkar! Şunu grlmi

) Or dıye okus.ın da vezin ve beste bozulacak değil. Bunu gelmeeyor diye ne 
okuıs:ın! Sonra en meşhur hanenrle1cr içinde nağmenin cg• sıni çatlatanlar 
v~r. Neden? Güzel ses sahibı olnı:ık Tanrı vergisidir. Fakat radyo gibi kül
türel bir neşir vasıtıısı önünde okuyanların biraz da lisandan, edebi)•attan 
b lgileri olmak ~arttır. Mikrofon ba§ında keten helvası satılacak değil, eser 
okunacak! Burh<ın C4hid 



İstanbul • 
ımar edilirken .. 

İş yeri erinin ya!unlarında modern halk mahalleleri tesis 
edilecek, iş yerleri de şehir dışına alın"cak 

Her kazada bir 
orta mekteb 

açılacak 

Traş olması için berbere götürülen ihsan muhafaı;j 
memur gardiyanın meşguliyetinden istif ada e 

ziyaretçilerin arasına karışmış 
d ı~ 

İki ay evvel, Üsküdarda Yenimahalle-
} · h J•lk t d • ıı· l • de bir cinayet olmuş, Onnik isminde 65 lst bul ehri elli senede imar oluna-ı Küçük büdceli işçi ve halk küt esı e- J e rısat mua ım erJ 

caktı~ İmarş müddeti her biri on sene ol- men her yerde olduğu gibi İstanbulda ~a lik bir ihtiyar, yalnız olarak oturduğu e-
mak üzere beş devreye ayrılmıştır. Bi- en gayri sıhhi yerlerde, kaba ve n~ulsuz ( maaşlarını muvazeneİ vinin merdiven sahanlığında, başından 
. . elik imar bitecek ikinciye yapılmış münferid evlerde ve şehrın or- umumiyeden alacaklar bıçakla yaralanmak ve boğazına da men-

rıncı on sen • ~ ki b · 1 n dil tıkanmak sure tile öldürülmüş olarak 
başlanacaktn". İmar planında işçi vazi- ta hallilerinin bıraktıgı ~es ına arı Ma:>rif Vekaletinde çalı.şan bir ko- ·bulunmuştu. Tahkikata başlıyan zabıta, 
yetleri işçilerin yaşayış tarzları ehemmi- toplu bir hal~e bulundugu semt!erde o- misyon maarif teşkilatı kanun proje- evde, aşağı katta bir kağıd bulmuştu. Bu 

etle gözönünde bulundurulmuştur. tmmaktadır. Beride bunlar yerme kol- sini ikmal etmek üzeredir. Yeni teşki- kagvıdda cGalatalı Fakabasmaz Zeki ve 
y · 1• k d lazam tanzim lektif bir şekilde, sıhhi ve nasyonal halk 

Jmar p anı ne a ar mun . . . . .. ii ve latıa Türkiyedeki her kaza merkezin- Kurabağalıdereli A ... > diye uydurma iki 
edilirse edilsin, imar işlerinde mimar, mahallelerı ınşa edılecektır .. G~neş . de en az birer ortamekteb bulundurula- adres vardı Diğer taraftan da tahkikat 
mühendis ve kalfalar mühim rol oyna- havadar, yeşillikli yerlerde ıntıhab edı- c:aklır. Ortamektebler sekiz sene ola- ilerlemiş g~ne o civarda oturan 33 yaşla
maktadır. istanbulla beraber bütün Tür- len arsalar satın alınacak halk mahall~- cak, ortamekteb bulunmıyan yerlerde- rında İh~an isminde bir gemici üzerinde 

k k :eri şekline sokulacaktır. Mahalleler ış ık' b fl ·ıknı kt hl rt kt b- · kiye şehirlerini imar ettirme ararım • . . . ı eş sun ı ı e . e er o ame e şübheler kuvvetlenmişti. Ihsan, hadise-
vermı·ş olan hükumetimiz mimar, mü- verlerine yakın olacaktır. Iş yer1erının lcrin ihzari sınıfları mahivetini alacak- d .. .. b. bah ·k· k ı 

• • •• • • • J en uç gun sonra, ır sa , ı ı gece a -
hendı·s ve"·"'irenin istedikleri şekil ve bi- ci\'arında, bol yeşıl saha uzerınde şehır ıa.-dır Bu tt~~kilat vücude getirilince d v G 

1 
t d R t 

1
. d k 

- •. . . • • -ı ıgı, a a a a omanya o e ın en çı ar
çim lerde inşaat vücude getirip şehirle- kenarınd~ vucude ~etırıle:_e~ bu mahal- ilk Ve orta tedrisat umum müdürlükle- ken emniyet ikinci şube cinayet masası 
rin bina vaziyetlerini garib şek.illere sok- leler şe~ır ke~fetıne n_ıanı olacaktır. ri tevhid edilecek, ilkmekteb muallim- memurları tarafından yakalanmıştı. İh-
tllrmamak l·çı'n yapı ve yollar kanun.unda Her çeşıd fabrıkalar şehır dışına alına- leri maaslarını müvazenei umumiyeden .. . k. d ·ı· f 

· san, once suçunu ın ar, sonra a ı ıra 

mi.ıhim tadilat yapmıştır. Ayrıca Istan- caktır. al~cak'ardır. etmiş, sorgu hakimi tarafından yapılan 
bul belediyesi de mimar, mühendis ve Son Paris sergisi münasebetile Pariste Ilkmekteb muallimleri ımaaşlarını sorgusu neticesinde tevkifine karar veri-
kalfaların inşaat esnasında tabi olacak- yapılan beynelmilel amele ittihadı kon- muvazenei umumiyeden almağa başla- lerek Üsküdar tevJtifhanesine nakledil
ları hususattan bahseden bir talimatna- gresinde amele evlerine dair verilen ka- ymca muhasebei hususiyelerin mual- mişti. 

me vücude getirmiştir. rarlar bize de bildirilmiştir. Fm maaşlarına tahsis ettikleri paralar Fakat, dün haber verdiğimiz gibi İh-
,,,. .. -------.... """"--·....... şehrin imar işlerine harcanacaktır. san, bir kolayını bularak Üsküdar tev-

Topk apı müzesi Tauyare yolcuları H lk ı k.ifhanesinden kaçmağa muvaffak ol-
Eshi haline Şehir telefonu ile a ev erinin muştur. Firar hadisesi şöyle olmuştur: . 

U b •ı ı.ı } ' İhsan, tevkühanede, hemen hiç kim-Geliri/ecek .11c onuşa 1 eceıi. er yı ctÖnÜmÜ seyıe konuşmamakta mütemadiyen, bn-
n0vıet Havayollarmın Yedikulede hassa fransızca roman vesaire okumakla Bir milyon lira sarfile tamirine ihti

yaç gösterilen Topkapı sarayı müzesi
nin kısımlara ayrılarak her sene bir 
parçasının tamiri düşünülmektedir. 

1938 ser.esi içinde tamir edilecek kısun
lara dair hazırlanan proje Maarif Ve
kaletirıe yollanmıştır. 

kurdubıTu yeni telsiz istasyonu faalive- ıo şubat pazar günü Halkevlerinin vak.it geçı'rınektedı'r 4 şubat cuma gu··nu·· 
t ·sı· J yıJdönümüdür. Bu münasebetle Halk- · ' 
e geçmı. ır. , . . ertesi gün muhakemesi olduğundan bah-

B . d d t k ··ıA evlP.rı~de muazzam merasını yapıla- k, k fl d b b H . u ıstasyon a son ra yo e emmu a- . . d setlere mev u ar an er er üseyın-
A . . . . . caktır. Merasune Ankara Hal.kevın en 

tının kaffe::.inden ıstıfade edılmışt:r. , .. 1 k b' t kl b 1 k b den bir şapka tedarik etmiştir. 5 şubat 
. k ' . soy .enece ır nu u a aş anaca , u 

Bılhassa tayyarelerle karada ılerm te- k d t .
1 

h t ft d' cumartesi günü de traş olacağını bahane 
lefonla konusma tertibatı en son sis- ~LJtu :: yo vası ası e er ara an ın ederk, tevkifhanenin berberine gitmek 
tem tekem.mUlatı haizdir. Bu tertibat 

1 
enAec~ ırd. .. 

1 
k tukl b't _istemiş, gardiyanlardan Musa, saat 14 

• • w , n.tara an soy enece nu ar ı - İh 
s~yes.ınde tayyar~ ile. ~~lculuga çıkan 

1 

tikten sonra bütün halkevlerinde aynı den sonra, sanı beraber alarak berbere 
hır kımse karada ıstedigı adamla konu- zamaoa merasim başlıyacaktır. götürmüştür. Fakat, Musa, mevkufların 
şabilecektir. Tayyaredeki yolcu telsiz İstanbul Halkevleri bu münasebetle geçmemesi lazım gelen dışan taraftan 
telefonla telsiz istasyonunu bulacak ve birer program hazırlamışlardır. Aynı gitmiş, ziyaretçilerin bulunduğu, demir 
gfö·üşmek istediği adamın telefon nu- gün Bakırköy, Eyüb ve Fatih kazala- parmaklığın dışarı tarafına geçmiştir. 
marasını söyliyecektir. Telsiz istasyon rmda yeniden birer Halkevi açılacak- Tam berberin bulunduğu mahalle gel-

dikleri zaman, İhsan, bir aralık, Musa-
memuru tayyareden verilen numarayı tır. nın ekmek almakla meşgul bulunduğu-
telefonla bulacak ve hattı telefon ciha- Beyoğlu Halkevinin yıl~önümü mü· 

. . nascbetile hazırlamış oldugu programa nu görmüş, fırsattan istifade ederek ka-
zına raptedınce tayyaredekı yolcu ara- .. . t 21 d k he e pıyı açmış ve ziyaretçilerin bulunduk~ 

~ . . .. .. b'l kt' y . t gore merası.me saa e oro Y - • 

A • sıra 11 .ı 
sı lazım gelen, halbuki, o . arı ' 
bulunduğu anlaşılan başgardıY~ ~ 

·· ınu 
medi mevkufen asliy: . cur u 81şd" 
mahkemesine sevketmıştır. :B 

1 
"aıı 

• k 1 İh b' ·· evve'' cııf rarı ati sanın, ır gun ~1ıırıı ma günü traş olduğu da anla~ aJI ~ 
Gardiyan Musa ile başgard1Y da f 

onıııı . med, yapılan duruşmaları s r ,ıc~ 
ile birlik olmadıkları, fakat, h~ i sıJl 

if ıerıll de hadisede ihmal ve vaz e ··çtt 
malleri tahakkuk ettiği için, ~0~11 
hapse, üçer ay da vazifeden Jl'le .st'~ 
mahkum ve derhal tevkifhaneye 

4 
mişlerdir. . \-e 

Müddeiumumilik, derhal. P011

11

5 ~,ıl 
. . • d h Adisede ~ hıl zabıta teşkılatını a a . bİ! ı 

dar ~tmiş, İhsanın, h:r~a~gı li ot 
ile, Istanbula ~eçmesı ıhtıırıa ıırıdııl 
kaldırılmıştır. Ihsanın, o zaTl\ pı~ 
denizden karşı tarafa geçınedıg .J 
kak görülmektedir. . ~~ 

Bu aralık, mevku~ardan b~eodı 
müddeiumumfüğe, Ihsanın bili, 
bir müddet evvel: cEğer ka.~~ııÇ 
Karacaahmed mezarlığında bıatlııYıP 
saklanır, oradan da bir vapura ·~it 
yere kaçarım> dediğini söyleırıı rıır 
nun üzerine, Karacaahmed Jll~~ ti' 
müddeiumumiliğin eınrile, P 8

1:tır-..J 
fından devamlı tarama ve a:riİetııtl".' 
yapı.lmış, fakat, katil, ele geçı 

1 
,-eY 

tir. Ihsanın, karadan, Adapaza.r Jıı.I' ~ 
mit civarına kaçması ihtimalı .,,ıır ııt 
görülmektedir. Bunun için, o ~ı .. 

11 
ıı .ııl 

deiumumiliklerine ve diğer bu::ab tJ' 
deiumumiliklere de haber ve 1 

maltımat verilmiştir. ç oıl ~ 
İhsan, oldukça okumuş, birk3 P1'~J 

len, zeki bir adamdır. Ayrıca, t ııa' ~ 
yapmakta ve şekil değiştirmelt eıı~ıJf, 
bir mahareti olduğu da anlaş11:11 ı rıı '. 
. bı~ • 
Bınıun için, yakalanmasının . JW 
külce olacağı zannedilme~t~e.~ı~il' ı~; 
zabıtanın, üzerinde yürüduğU ge<f" .. 
yoktur. Fakat katilin ergeç ele 
muhakkaktır. 

~~-----------~-----
Poliste: 

Topkı:tpı saray müzesi muhtelif za
manbrca tamir edilmiştir. Fakat bu 
tamirlerden hiç birisi restore esasları
na uyacak şekilde yapılmamıştır. Hal
buki seyyahlara doğru malfunat vere
bilmek için saray aslı gibi bulunması 
iktiza etmektedir. Yeniden yapılacak 
büyük tcımiratta ı·estore esaslarına uy
durulm2dan tamir edilen yerler yıkı
lacak, buraları restore esaslarına göre 
tekrar yapılacaktır. Bu suretle Topka
pı sar2yında büyük bir değişiklik ola
cak, müze eski haline yakın bir şekle 
kalboJunacaktır. 

dıgı kımse ıle goruşe ı ece· ır. enı e- tinden bir grup tar.afından çalınan ve ları, demir parmaklığın dışarı tarafına 
süe':at marttan itibaren tayyarelere te~- ı söylenen İstiklal marşı ile başlanacak- geçmiştir. Buraya geçerken de, bir gün Dünkü' kazalar ~r~ 
mil edilecek ve tayyare yolcuları az hır tır. evvel berber Hüseyinden tedarik ettiği İstinycde Kırzadelerin vapur "~pıı~ 

Mus:mdra, sedir, sayvan taksimatını 
bozan sonrı:tdan yapılma ekler ve ha
rem dairesine ilave edilen inşaat tama
men ~nkılacak, Revan köşkü, Hırkai sa
adet, harem daireleri yeni baştan res
tore esaslarına göre tamir edilerek ihya 
olunacaktır. 

ücretle bu cihazdan istifade edecekler- Bilahare Beyoğlu Halkevi başkanı ve koynunda sakladığı şapkayı çıkarıp sinde tamir edllmekte olan Atına e.rıı~ 
düzelterek başına giymiş, havlı olarak ça~an ameleden Mustafa vapurullır . dı·r. Ek!'em Tur bir nutuk söyliyecek, musi- t 

111 1 1 
d n a~ r_, 

Deniz işleri : 
kullandığı boyun atkısını andıran bir düşmüş .muh e yer er n e ıcııdl' JI", 

ki şubesi tarafından bir konser verile- yaralanmıştır. İfade veremiyecek ıedıYt t/ 
cek, halk dershaneleri şubesi atölyesin- bezi de boynuna kaşkol gibi takarak 7i- yaralı olan Mustafa, Beyoğlu :aeur· 1' 

Karadenizde fırtına kesildi 
de yapılmış olan elbise, şapka ve sun'i yaretçiler arası.na karışmış, ziyaretçile- tanesinde tahtı tedaviye aıınınışdıt· ,/ 
çiçekler davetlilere tevzi ve hediye e- rin çıktıkları umumi bahçeye, oradan da umurnillkçe tahkikat yapılmakta ııırıe.ı1 

ziyaretçilerle beraber umumi kapıdan dı- e Şnför Baklnln idaresinde bU ıd~ 
Sinob civarında karaya oturan De

nizyollanrun Aksu vapurunu kurtar

mak üzere kaza mahalline giden Hora 

dilecek, milli oyunlar gösterilecek, bir .. .. de ı:ı.eş " 
Şanya çıkmıştır. Bu aralık, İhsanı, mev- numaralı otomobil Kadıkoyun erı v. temsil verilecektir. d k k ldan ge\ ~11 'J Mahkemelerde: 

Üsküdar adliyesinde meşhud suç tahlisiye gemisi kurtarma ameliyesine 
Müzeler idaresi 
Sebillerin 
Tamirini istiyor 

va.k'a)an devam etmektedir. Aksu'nun aldığı su-
3005 numaralı meşhud cürümlerin lar boşaltıldıktan sonra vapur Hora'nın 

muhakeme usulü kanunu mer'iyet yedeğinde olarak bugünlerde limanı
rnevkiine gireli bir buçuk sene kadar mıza getirilerek tamir edilecektir. Ak
olmaktadır. Tutulan istatistikler, bu su'nun yaralan hafif olduğundan va
.zaman zarfında, İstanbul tarafında ol- pur kısa bir zaman sonra tekrar sefer
duğu gibi, Üsküdar kazası mıntakası }erine başlıyacaktır. 
dahilinde de işlenen suçların azaldığı-

Sebillerin bakımı Vakıflar idaresin
den belediyeye geçmişti. İstanbul için
de sayısı yüzlerce yekfuıa baliğ olan ~e
billerdt'n çok ktymetli bulunanlar da 
vardır. Bakımsızlık yüzünden sebiller 
harab, bazılarının iradı kaybolmakta
dır. B11 sebilerden Yenicami sebili ile 
Beyazıd civarındaki bir sebilden su sa
tış yeri y&pılarak istifade olunmakta

nı göstermektedir. Bu azalışın nisbeti, Bir haftadanberi K aradenizde hü-
geçen seneye nazaran yüzde otuzdur. küm süımekte olan şiddetli fırtına din-

dır. 

Müzeler idaresi İstan buldaki sebiller 
Ankara baytar fakültesi talebeleri hakkında te<lkikat yaptırmış ve yüz 

Dört gün bayram içerisinde Üsküdar miştir. Fırtına yüzünden bozulan va
adliyesine intikal eden meşhud suçlar pur seferleri d e intizama girmiştir. 
adedi, biri asliye, ~i sulh mevadm· 
dan o:mak üzere altı tanedir. Bunlar da 
ale!acie suçlardır. Bayramın birinci 
günü Üsküdar adliyesine hiçbir meş
hud cürüm vak'ası intikal etmemiştir. 
İkinci günü 3, üçüncü gün iki, dördün
cü gün de bir meşhud suç davasına ba
kılmıştır. 

Bir kurşun hırsızı yakalandı 

şehrimize geldiler yirmi tanesinin tarih! kıymette ~ ?ldu
ğundan muhafazası lazım gelecegı ka-

Ankara baytar fakültesi son sınıf ta- naatine va~tır. Bunların hemen 
lebelerinden altm!.§ kişilik bir grup bu- hepsi harabdır. Esaslı bir surette tamir
gün An.karadan İstanbula gelmiştir. lerine lüzum vardır. Tamirleri için faz
Talebeler bir hafta İstanbulda kalacak- la paraya ihtiyac gösterilmektedir. Mü-

1 P d.k b kt · ı ·· 1A b t zeler idaresi tarihi sebillerin her halde 
ar, en ı a erıyo OJı a ora uarını, . ·ım . . b 1 d' d · t · ı· 

.. . . tamır edı esını e e ıye en ıs emış ır. 
kuduz muessesesını, mezbahayı geze- Bu hususta müzelerden belediyeye gön-
ceklerdir. Grupa hıfzıssıhha profesörü derilmiş olan rapora göre restore esas-

kuflardan biri gö:nıüş ve cİhsan kaçı- dl sokağın an çı ar en yo "fe.rr f 
ç:ı.rparak başından yaralamıştır. ı.)JJl~' 

yor!> diye bağırmıştır. Diğer bir mevkuf hak Nümune hastanesine kaldı! I 
ta, gardiyan Musaya koşarak İhsanın Baki yakalanmıştır. 

1 
"'ı 

kaçtığını haber vermiştir. Firar hadise- e Şoför Yahyanın idaresindelt rıı:t~ 1. 
sinin üzerinden daha on dakika geçme- maralı otomobil Bahçekapıdan geJetııı1''/ 
den, bir taraftan jandarmaya, dig~ er ta- tör Aklfln idaresinde bulunan 201 de• 'r' 

t aks\ otomoblltne çarpmış, nası raftan müddeiumumi Ahmed Tevfike 
uğramı~tır. !I .J 

haber verilmiştir. Silahlı jandarmalar et- Ayvanaarayda yaııgliit'a ~ 
rafa yayılarak bir tarama yapmışlar, fa- Dün saat 9 da Ayvansarayda 5yııtıl1' 
kat, ya bir eve, ya bir kenara girip sak- maya ::ı1d dükkanda ocağın fazl:St ~I. 
landığmı, yahud da yan sokaklara sapa - dan yangın çıkmış, dükkanın ·d ıJ! f 

yıı. ı:ıı -~11 rak sür'atle uzaklaştığı anlaşılan İhsanı yanında bulunan gene Kozma rs ıtfı>'" 
y ff k ı 1 dır ıı ev tamamen yandıktan son ~ı 1

":( bulmaga muva a o amamış ar . .. d'' film' - t- ııer ııv_ıt~Jl'J • T . d h 1 rafınd::m son ur uş ur. ıd,,,. 
Müddeiunıumı Ahmed evfik er a 4 bin lira mukabilinde sigortalı o 

tahkikata geçmiş, gardiyan Musa ile zi- ııımıştır. Yangının sebebi hakltJlldll . J.. 
yaretçiler girip çıkarken kapıda durma- yapılmaktadır. -~ 

;.-; ...................... •!l•liiftOii'"'ii-iiFM;l·N·O·O· .. ·~"l'ii""··-~· .................... -.-·-··· ···M•~O ·--·······-- ···M-··-- ·-····-··- --......... -~~~eti 

~;RETT~Y'oüNO ;:ii~Ni g;·~;•' 

Aşk Modadır 
Fransızca sözlü lıomedisinde 
gençlik ve cazibelerile göz kamaştıracaklardır. ~~· 

Evvelki akşam Beşiktaşta Kılıç Ali 
Paşa camiine merbut medreselerden 
bir hayli kurşun çalarak, kaçmağa te
şebbüs eden Mehmed oğlu İhsan, etraf
tan görülerek yakalanmıştır. Suçlu, za
bıta tarafından Beyoğlu müddeiumu
miliğine teslim edilmiştir. 

Bu Perşembe akşamı SARA V sineması Doktor Hofman riyaset etmektedir. larma göre tamirlerine lüzum hasıl o-

~~-----·--· d • -- --- lan~hlllerin t~~krinden soma~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Acı Bir Kayıb hafazası için birer birer kiraya veril-

Nafıa Vek8.letı Malzeme Direktörü Bay A- mesi muvafık olacağı yazılmaktadır. 
sım Tertemlz'ln validesi ve arkadaşlarımız- Müzeler idaresi sebillere dair bir 
d!ln avukat İrfan Emin ve dlş tabibi Fikri proje hazırlatmaktadır. Projede sebil-

Haseki de yoksul bebeklere teberruH Emin Kösemlhaloğlu'nun teyzesi Bayan Hfili- 1 . l . . t dilm kt ta 'hl . 
sc'nln kalb sektesinden öldüğünü esene ha- erın yer en ışare e e e, n en 

Beyoğlundaki Notre Dam de Sion bcr aldık; cenazesi bugün Aksarayda Millet hakkında malumat verilmektedir. 

itfaiye teşkilatı 
mektebi tarafından Haseki kadınlar caddesinde 52 No.lı evinden kaldırılarak E
hastanesinde mevcud fakir ve yetim ve dimekapı'da Halebi merhum civarında eşi 

kimsesizlerin çocuklarına elbise teber- ~lernadan ve eski şeyhlerden merh.wn Bay Memleketteki bütün itfaiye teşkilat-
Ibrahlm Hakkı'nın yanına defnedilecektir. ı h · d ·ı·b f b rü edi!miştir. Elbiseler mektebin mual- . . lbli h kk h !arının azıran an ı ı aren se er er-
Merhume, çok ıyi ka , a a ve ayra 'k "d'' lükl. . b vl v alil; 

limlerinden Vecdet Köymen'in huzuru . bağlı muhterem bir kadındı. Geride kalanla- h mu u~ .. e~e. ag anacagı a-
ile çocuklara dağıtılmıştır. n sabır, gidene ma~tlret dileriz. darlara bıldirilmiştır. 

ıııflllıı 
Bir haftadanberi misline rastlanmamış bir muvaffakıyet ~: /iJ 
RAMON NOVARRO'nun Tiirkçe sot 

ŞEYH AHMED 
filmi Ş,ir~aç~d•ba~!.~~TadS 



... Bundan sonra da böyle 
gidece~ine eminim .•• 

. . . Artık kışa veda ettik . 
Kar falan yok... Bunu nasıl 
bildiğimi mi soruyorsun? .•• 

... Parklardaki tahta sırala
rı görmüyor musun, hepsi sa
pasağlam yerinde duruyor. 



1 = HAdiseler Karşısında 1 

KADEHLER 
K adehlerin ,biri boşaldıkça öteki j daha yanın o~madan yüz~~ ~ -

dolduruluyor, boşu gidiyor, do- du. Masaya bır yumruk ındırdı: 
lusu geliyordu .• Ben dolu kadehlere ba- - Beşinci kadehte de aslan yelesi var-

kıyordwn. Her biri gözüme bir başka dı. 
türlü görünüyordu: İyi tahmin etmiştim. Çünkü adam ha-

hk kadeh rakı geldiği zaman kendi kikaten barut olmuştu. 
Altıncı kadeh ateş tesirini yaptı ve ha

. kendime: 

- Yorgunluğa karşı ilaç! 

Dedim. 

İkincide fikrimi değiştirdim. 
- Teessüre birebir geliyormuş. 

Üçüncü geliyordu: 

- Mükemmel bir neş'e ilacı! 

Dördüncü geldi. Adam kadehi yarı ya

rıya boşalttı. Gülen gözlerle etrafında -

kilerine muhabbetle baktı: 

- Bu dördüncü de, dedim muhabbet 
musbsı idi 

Dördüncüyü beşinci takib etti. Kadeh 

rut birdenbire parladı; garsona bağırdı: 
- Bu ne pis kadeh! 
Bağırdı ama ateşi de yuttu ve nihayet 

yedinci bir uyku ilicı oldu. Masanın ü
. zerine başını koydu. Horlamıya başladı. 
Garson hesab pusulasını bir kova soğuk 
su gibi yetiştirdi Sızan sarhoş soğuk su
yu başından aşağı giymiş gibi kendine 
geldi; elini cebine soktu, para ç:ık9.rdı, 
paranın üstünü aldı. Tezgahın yanından 
geçerken yedinci kadehi yuvaTlamayı 
düşündü. Bu da her halde evinin yolunu 
bulması için pusula vazüesini görecekti. 

lsmet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? :J 
lngilterede bulunan şayam 

hayret bir aile 
İngiltcrenin Gal 

m e m l e k e t i n
de Gwellyn J ones 
adlı bir aile var
dır. Şeceresi on ba
tındanberi m•.ınta- ;% 
zam bir surette tu-~ 
tulan bu ailenin 
her batın reisi bir 
erkek olmuş ve 
her birinin yedi ' 

Bir erkek kostümünde 
dikiş var? 

Peşteli bir terzi-

nin iddiasına göre 

bir erkek kostü

münde takriben 

(143920) dikiş var

dır ve bunun (36) 

bin kadarı el ile 

yapılmıştır. Gelin 

de dünyada poste-

ne kadar 

erkek evladı dünyaya gelmiştir. İşin ga- ki sayına rncraklı
ribi şudur ki her batının yedinci evladı 
doktor mesleğine intisab etmiştir. Nite
kim bu ailenin on birinci batınının so
nuncu yani yedinci erkek evladı olan 
Mister Allen Jones de elyevm bir doktor
iur. 

Dünyada 

-

* mevcud örlerin 
sayısı Uç milyonmuş 

Dünya yüzünde 

3,000,000 ama bu

lunduğunu kayde

den yeni bir ista
tistikle karşılaş

tık. Bu mikdann 
yüzde (65) i Hin
distan ve Çine aid
miş. 

\ 

sı insan yok deyin, 

bak al mı, 

* 
Sadeca beyaz beygir 

yetiştiren hara 

tiştirmiş değildir. 

. Saksonyanın 

Hermansburger ka 
sahasında Hister
hof adlı büyük bir 
hara vardır. Bu 
çiftlikte yalnız be
yaz renkli beygir 
yetiştirilmektedir . 
Hara, şimdiye ka
dar bir tek beyaz 
olmıyan beygir ye-

ISL 
Bir zaf ın şiddeti 
Nasıl anlaşılır? 
Bayan A. B. ye: 
UZUil mektubunuzu dikkatle okudum. 

Görüyorum ki, zekanız, sizi, benim irşa

dundan müstağni bulundurabllecek bir 
lncellktedlr. Muhakcmelerinlzin isabeti 
de, bu kanaathnl takviye etmektedir. 
Bahsettiğiniz oyun akşamı, bu gencin 

gözlerinde okuduğunuz manıılar, slze, 
benden beklediğiniz cevabı bllflll vermiş 
olmuyor muydu? Diyeceksiniz ki: 

•- Ben o geceki görüşümde yanılmış 
olmasaydım, bu gencin ondan sonraki 
karşılaşmalarunızda duygularını bana iz
har etınest IA.z.ım gelmez miydi?• 
Bayır lazım .. . Tıısvirlerinden anlıyorum 

ki, babsett.lğin genç. kıskançlığın kendlsi
nl ateş\en blr cendere gibl kıvrandırdı~ı 

bir anda bile, duygulannı yüreğinde boğa
cak derecede çekingendir. Bir iz:zeti nefis 
darbeslnden ürkmekten doğan bu tabii 
lhtlru, bilhassa onun gibi kimsesiz buyu
müş olan insanların hemen hepsJndc ay
nı derecede ıiddetlldir. 

Nitekim, bana sorarsan, sana açılama
yışı da, bu derin lhttrazın aynı derecede 
tabii bir netlcesidlr. 

Senin evlenmene mani olnhyıı kalkışa
mamış. Çiınkü evvelii, senin glbl kendicılne 
mütemadiyen arkadaş muamelesi yapmış 
bir Jı:adından başka duygular istemlye ce
saret edememiş. Bu cesareti bula.mayışın
da, senin kendisine kuvvetli bir ümld ver
memiş bulunmanın da tesiri vardır. 

Üc;tellk de bahsettlğln genç, o zaman 
henüz, bir izdivacın mes'uliyetlerinl göze 
alabilecf'k bir mevkide de değilmiş. 

Çunku henüz mekteb sıralarındn bu
lunm rmu1 Nitekim, senin aynldığını, 

a) ı ıldı tan &onra da kendisini hi\la bntır-

ladığını görünce. yeniden ümide kapllmıŞ 
Te sana mektubla.r yazmıya başlamıı,. 

O mektublarında sevgisini açı.kca ttıraf 
edemeyişi de, gene aynı cesaretsizliğin ve 
ınıkutu hayale uğramak korkusunun netı
cesldlr. 

'Fakat mektubundan anlıyorum ki, bah
settiğin genç hakkında, gene o oyun ge
cesi verdiğin hükum tamamen isabetlidir. 
Ve onun sana karşı beslediği zaf, senin 
ona karşı duyduğun sempatiden bile şld
deWdlr. 

Onun zitının şiddetini de, sana karşı 
duyduğu ümidslzl!ğin, hürmetin, ve mah
cubiyetin büyüklüğünden anlıyorum. 

Çünkü erkekler, en büyük cesaretsizliği 

ve cur·e~ltliğl en sevdikleri kadınlara 

karşı hissederler. 
E~er onuo mektublarına ümldlerln1 

ku\"vetıendirlci cevablar yazarsan. görece
ğin mukabeleler, bent teytd edecek mahi
yette olacaktır kanaatindeyim. 

Ona sevglnlz1 nasıl anlatacağınızı da 
benden soruyorsunuz. 

Bıı sualln, mektubunuza dalgınlıkla ka
ralandığını sanıyor ve gülüyorum. 

30 y~ına glrmlş bulunan ve sizinki ka
dar işlek bir zektlya sahlb olan bir kadın, 
sevgisini izhar etmenin sayısız yollarını 

b!lmez mi? 
Girişeceğiniz bu muhaberenln fena bir 

neUce veremlyeceğtne de kanlim. Bende 
bu kanaati uyandıran da, slzln, bahsetti
ğiniz genç hakkındaki tyl kanaatlerinlz
dir. Onun hakkındaki hükmünüzde oldu
ğu gibi, bu knnaatlerlnizde de yanılmamış 
bulu'lmamzı temenni ederim. 
Eğer muhabereniz, müsbet, meşru ve 

mes'ud bir netice verirse, bana müjdele
rr.eyi de unutmazsınız değil mi? 

O takdirde ben de, bu müjdenin key
finde. bu müdahalemln mükAtatını bol 
bol bulmuş olurum! 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADDNI 
Arı peteği garnitür 

Bu garnitürün modası hemen hiç bat
maz. İşte size son modeller arnsmdan s:ı
çilmiş, bu şekild~ 
süslü bir bluz ö. 
nündeki eşarpa 

benzer parçanın 

ucile, kol ağızlan-

na carı peteği> ya- ···---
pılmış. Geniş sen~ 

tür arkadan düğ -
melidir. Yalnız ~r 
kaya lconulan bask 
eteğin içinde ka -
lacak, b1uzun yu -
karı kaymaması -
na yarıyacaktır. 

An 

s 
uyucu arın or 
al re cevabi r ın 

~ * * iti' Anason ziraati nasıl yapılır? - Satılmıyan meyvalardan i•P;;,ı> 
karmanın usulleri nelerdir? - Erikler neden kurdlanır ve 111 

ıekilleri nelerdir? 

Yazan: Tıınmınan 

Susıgırlık tayyare kurumundan Bay çok yetiştirmek kadar, iyi Itali 
LUtfi Yücel cAnason ziraati> ni soruyor: mak da hüner olduğundan bil 

Anason ziraati: Anason oldukça sıcak yabana atmamalıdır. ıııı' 
iklimleri sever. Ekileceği top:-ak kuvvet- Anason yerine, havasına, Y1 
lı, d.?rin yapılı ve nemini sa\tlıyabilir bir dönümünden 80-100 kilo tohum 
tabiatte olmalıdır. Böyle iyi yerden se - pı samanı yakmaktan başka bir 
çilecek tarlayı da anasonun ıstediği bi - ramaz. 
çimde hazırlamak lazımdır: Bunun için, * 
larlanın anızını daha yazdan bozup - e- Bursadan Bay Hakkı; cbir ~ 
ğer üç yıldanberi gübrelenmemişse - iyi lcketi olan Bursada her yıl pelc 
~ürümüş bir gübre ile gübrcıemcH. Sonra t·anını satılamıyarak atıhrı.ıY'I 
ta ekim mevsimine kadar en aşağı üç de- olduğunu, burada bir ispirto 
fa sürüp tırmıklamalıdır. Anason zira • çıl'f!UŞ olsa bunların ko1a11ıJcll 
atinde toprağın kaba bir döşek gibi ol - çevrileceğini> yazıyor: 

ması istenir. Topaçlı, kesekli bir yere ek- Satılamıyan meyvalarbll 
mektense hiç ekmemek dana karlıdır. çıkarılması meselesi: Meınle 
Son de!aki sürmeden sonra, tırmığın ar- çok köşelerinde satılamaytP 
kasından bir de sürgü çekilerek tarlanın mahkum olan meyva vesai~ 
yüzü düzeltilmelidir. Bundan sonra eki- çıkarmakta kullanılması ciddellı 
me girişilebilir. seledir. Satışın dar olduğu tJ 

Anasonun Türkiyede en çok hoşlandığı m~yvnlanmızın ispirtoya çevri 
ve en fazla yetiştiği yer Çeşmedir. Bu tile kıymetlendirilmesi elbette 
sebeble tohumluğu da oradan tedarik et- düşüncedir. Yalnız bunu dil .. 
mek iyi olur. Getirtmenin bir kolayını menni ederken, ispirtonun da 
bulamazsanız, bulunduğunuz yerin ziraat tihlaki cihetini gözönüne kO 
dairesini araya koymanız mümkündür. Başka memleketlerin çoğıı. 
Dönüm başına 500-600 gram tohum elve- sullerin artıklarını kıymetlen 
rir. Ekicisi usta olursa bundan daha az yolu tutmuştur ama, elde edildl 

çizin:z. bir mikdan da yetirebilir. Seyrek ek - nun sarfı meselesini de sağ~_.., 
Bunların üstünü birer ~anlim aralıkl:ı j menin bir mahzuru olmadığı gibi, bila- mışlardır. Bilhassa büyük .ha~ ..J .. ~ i 
noktalayınız. Her noktanın bir milım.:t- kis kökenlerin daha canlı büvümesi ,.e ra ispirto sarfiyatını nrttı.rrrı.a~ ~ ı'lllt 
re ilerisinden batıp, bir milimetra ge - daha çok hava ve güneş alma~ itibarile büyük tedkiklere girişUrniştil'· 
risinden çıkmak suret.~le çizgilcr;n iiS'- faydası bile vardır. tın güzel çare; cbenzinlere jsp.i.rtO 
tünden iri bir dikiş geçiniz. Bu dıkişleri Anason, Çeşmede kanunusanı on be - tırılmas1> dır. Filhakika bu~.; 
- büzgülere vermek istediğiniı sıkıığa şinden - mart on beşine kadar ekilir. O- sarfiyatı düşünülürse, onun 1"".ua 
göre - büzünüz. Sonra yanyand duran radan uzaklaşıp başka yerlere geçince bu :iilecek ispirtonun mikdan da 
~er .. iki pliyi bluzun renginoe ibrişimle müddet nisan on beşine kadar uzıyabilir. getirilebilir. 
fl~tunden tutunuz. (İkinci resım) bu di - ı Mesele havaların ılıklaşmasıru beklemek- Benzinlere ispirto karıştı~ 
kışte daima iki sıra birden yapılır. Bir 1 tir. Anasonu, tabii rüzgarsız hır havada zinin dinamik vasıflarına b.iÇ 
sıranın birincı ikinci plisini tutturunca ve alçaktan ekmelidir. Saçımdan sonra vermedikten başka bilakis bati 
alt sıranın ikinci liçüncü plisiM geçilir, bir tırmıkla karıştırıp, nemlenebilmeleri lan bertaraf ettıği ve karı~ 
ora.dan gene - üçüncü, dördüncii ilmik- 1 için de bir sürgü ile sıkıştırmalıdır. motörler için dahn faydalı oıdo; 
l~r.ı tut~u:.111~~ için - üstte!d sıraya ge _ Tohumlar, 10-15 gün sonra fışkırırJ:ır. tecrübelerle anlaşılmıştır. Bil~ 
çılır. (Üçuncu resim). Boylan 8-10 santim olunca kadıl'l ve ço- ca zirni mahsulleri kıymetıend fi 

Bu bluz krepsaten, lame vey:ı mat :t:er cuk amelelerle onları ayıklatmalı. Bu !unda ispirto sanayiinin inkişafı 
hangi bir ipekliden yapılırsa şık olur. arada sık gelen yerleri de seyreltilmcli - sü de kolaylaşmıştır. 

rlir. Bu ilk hizmet, anasonda çok mühim- Bugün bir çok memleketler fi 

Spor kazak 

Yer yer ikili, birli lastikle jerse örgü
sü karıştınlmıştır. Eteklerindeki band, 
yakası, kol bilezikleri birli J:ıstik, robıı 

yeri ve kollarının yukarısı ikili Histik, 
sonra dört parmak düz örgü, daha sonnı 
iki misli ikili lastik, tekrar düz örgü, 
(evvelkinin iki genişliğinde), eteğe ka -
c.!ar hep ikili lastik. Arkası, önün tıpkı -
sıdır. Omuzlarla beden bir arnda örül _ 
müştür. 

dir. Sonradan icab ettikçe caba bir kaç benzinlere ispirto kanştırınaktl dl 
kere ot alınırsa da, birincisi dikkatli ya- lelikle hem yüksek randıman el 
pılmazsa anasonlann gelişmesı geri ka- ğe, hem zirai mahsulleri kıynıetl 
lır. Kökenler kamışlanınca, artık tarlny3 ye imkan bulunmaktadır. Bu ıt) 
girilmez. Aksi halde çiçekleri dökülerek !erden İtalya ve Bulgaristarıd• 
mahsulün azalmasına sebebiyet verilmiş Fransa % 25, Macaristan ve Ç 
olur. ya % 20, Almanya % 6, fspanY' ~ 

Bundan sonra kemale gelişıni dikkatle betinde benzine ispirto karıştı 
gözlemek gerektir. Vaktinde yolunmıyan bul etmşilerdir. -
kökenler, tohwnlannı dökerek emeklerı Bizde yıllık benzin sarfiyatı 
havaya götüriirler. Tohumlar kararmıya, yon litreyi bulmaktadır. Jial~~ 
yapraklar sararmıya başlayınca anason sarfiyatımız ancak 3 milyon h ti 
c·rişmiş demektir. Bu hale gelen köken- nun çoğunu uzum, incir ve P'11 

leri sabahlan erkenden bulnp demetıc - ~ık~anndan çıkarmakta ve. e JJtf 
melidir. Böylece üç beş elde toplanan :le- ıçkıyc, kalanını da sıhhi iht•Y~ 
metleri bir müddet, tarlada üstüste bı - camaktayız. Halbuki ispirto sa '/.:, 
rakıp kurutmalıdır. Ama bu kurutmada, başka memleketlerin yaptıklat' 
pek giineş görmiyecek şekilde bir istii misline çıkarmamız kabildir. 11' 
yapmayı unutmamalıdır. olunca da memleket içinde kl 

Dört beş gün sonra demetler güneşı: a- mek için tepinen bir çok zirai 
çılır. Bir taraftan da harman yenne ki - canlanmak imkanını bulur. )lıJ 
l:mler yayılarak ortaya ayrıca yassı toş- Bir kaç sene evvel alakadarJaf 
lar konur. Çoluk çocuk ellerine bırer de- çok çalışmışlar, hatta bir kal'_~ 
met alarak önlerindeki taşta bunları elle de hazırlamışlardı. Fakat ~ i 
oğmıya başlarlar. Bu esnada tohumlar nüz zamanı gelmemiş görüldiJı 
kilime saçılır. kaldı. * 

Artık söylemeğe lüzum yoktur ki bu Bay Kamil ceriklerin 
tohumlar savrulur, kalburlanır, çuvala 
doldurulur. Anasonun kendisine mahsus 
olan kokusunu kaybetmemesı için, rutu -
betsiz yerlerde saklanması lazımdır. Malı 

1 ihi ahbab çavuşlar: 



SON POSTA 

Deniz müteh3ssıslan kat'i kararlarmı verdiler 

tayyare değil zırhlı I 
istikbalin yeni siliihları belki ~ır~l11_ıın kıymetini 
sıfıra indirecektir. Fakat bugün ıçın tayyare bu 

işi görmekten çok uzaktır 

) • ı..-..ı....ıı- ı..-. d,_,;., bwetleri flf'Uftnda biT çcırpıfm4 ·~ Y analei ,...,-UUC' , ... vcz oe ... _ 

~lltıın :müstakbel deniz progra-ı 
e ı!'tınası sabık Vaşingt~n mua-

~ bir lta:a koymuş olan devletleri 
• tı >t\ltu ar almıya sevketti. 1 

de· Padan gelen bir telgraf ha-
' trı:u 
"ı ~ tere A .. 
~ harb • :ınerika ve Fransa ıı:ıus-
lorıu g genuıerinin büyüklüklerı 35 
§iıtıdi~Çecektir ve bu zırhlıların plan

~ di>'ord en hazırlanmış bulunmakta-
Q~ h u. 

aber b· 
a ihtUlfı ıze 2 Yıl evvel İngiltere - 1-

"'- 'l'a esnasında: 
etı Yl'arenin vardığı tekamül dere
ettı\}':ra büyük harb zırhWarının 

~ il hat a iddiasında bulunanlar ol-
.,~ ırJaıtı. 

1§ ~ılan bu iddia sözden ibaret 
torıdanc~~ ki bugün Japonyanm 35 
1~l lniII Uyük zırhlı yapması diğer 
~~"4:~eri telaşa düşürmüştür ve - . . harb emilerin e konan bu yeni ve otomatik silô.hla1' ~~&lhı ngiliz tezgahlarında 5, Al- Tayyarelere karşı Ingılız . ~ .

00 
bin. den fazla mermi cıtmaktadırla1' 

\ ·'- llrında 4, Fransız tezgahla- 5-10 sanıye ıçı e .. b 
1 t.._ ·o.ın~r·k . İn . . · -ı land üzerinde yaptı.klan tecru e er var-~ ~a:ıı... 1 

an tezgiblarında 2, Ja- '- d-~1 gilız ımpa ha b d lili' · 
' 0 ~~tın müş olursa. parayı q;• ' dır ki bunlar da bir r e yenne U)Glt da 2, İtalyan tezgihların- k betmiş oluruz. ~ ~- h.rb gemisi inşa halindedir ratorluğunu ay geçebilir. 

b. ""11t"et 1:> * 1 · pe'- ge- Bu zırhlı 24 saatten fazla bir zaman "Ç •·- .. -1 •• ""usyanın memleket dı- h -1·-ı mese eyı • 
~ .. b İngiliz müte ass.~aaaı . ler ve her muhtelif tayyare filolarına nişangah va-~ ~UYiik harb zırhlLo;ı yap- niş bir surette mutalea .etmiş zifesini gördü. İçinde hiç kimse olmadığı t"'d~Uıakerelerde bulunduğu 1 b 

" ır. şeyden evve : are hücumu için deliği deşiği tıkanmadı ve una ._!,~ * _ Muadele zırhlının tayy hkum olup rağmen beheri 1000 kilo ağırlığında bom-
.~, ht karşısında az çok mahv~l m;akat bugün balardan milteşekkil~l6 tane direkt salv 
1.. ...._ bil \tSe~teıı tayyare ile zırhlının olmadığını bilmekte değı .'. . surette almadan batmadı, ve bu, eski bir zırhlı 
~it\ .._ dewı~:~rıetl.eri nedir? F:çansanın dahi açık deni~ler~ en ı::~~ini muha- idi. Demek ki güverte zırhı kalınlaştınl
~) .,.. 'erınden kaymakam Bal- kontrol .eden bır .sı.l~ ::.bity etmektedir, mış olan bugünün gemisi. bu noktadan )Qı. ~'hııı .~e ~akkında esaslı bir e- faza edıp etmedığinı ice şu olmuş- daha emin bir vaziyettedır. s: gorduk. Bu zat hülisaten demişlerdir. Vardıkları net Modem zırhlınn tedafüi silihından 
\ı.. ~ d.._ • tur: t ~ · i tavva- bahsettik, tecavüzi silihına gelince: Tay-"' ti...._~ı~i h .. k • B .. zırhlının yap ıgı ış .u 
-.._'"' _ ~ınd u umetıer tarafından c-:- ugu~leceğini gösterebilecek hiç yare topçusu harb içinde yapılan gemi-

ttı~1 l tedıtikıer yapıldı, fakat renm yapa lı odası geç- !erde (75 yahud 76) milimetrelik 2 ila 7 
er gizı· bir delil yoktur ve zırh nın m . 1927 d h' t ~ l'aln ı tutuldu, bunlann ile deniz inşaatını tatil eden tcıpa inhisar ediyordu. e ızme c 'ı -...~altlt\dız İn~iliz hükumeti deniz tiği zehabı kılmdur.• giren İngilberenin 'Nelson ;ZtThlısında 

..... ~~ 85ıı:rı alaka gösteren millete bir millet mahva mah zarhbmn 
15

,2 lik 12 ve 12 lik 6 toptan müteşekkil 
.~ ~~le'c.u hareket etmek an'anesi- Haya hücumuna kal1I orta topçu hem deniz, hem de havadan 

!S' ~~ t1edkikatı yapan komlsyo- muhafaza• h.. 1 gelecek küçük tecavüzlerin def'ine tah-~ı.... o du.ıır... l zırhlının hava u-ı ~ ~ ""YO!ı d 5"" gibi neşretti. Şu halde mcse e kline rücu sis edildi. 
~-~ '-1lh· eniz V"e hava nezaretle- cumlarma karşı muhafazası te Gerek havadaki, gerek denizdeki kü-

~~ · 1,.1?etıi, en mütehassıs tek- etmiş oluyor. . . riılısı- ç·ük dütmanlr.ra bir tek vasıta ile muka-

~ ır .... ıe aı- . kı bır Fransız zı -w b . f ··ı ~tl 4'111Ştı, en fenni şekil- Bereket versın . '. bir Avusturya bele etmek için bulunan u yenı ormu tb\..~ iııı..5alıŞnıı.ştı, kendilerinin mn Adriyatik denızındı:_ - dıi1ı bizim Dunkerque sistemi zırhlılarımızda 
--... 1t1.. "'ilr d l · f dan hucuma ugra 0 • · b" t" · hl l ~- b· ~ ı emiyeceği gibi, tayyaresı tara ın 1 t . e mevcud olduğu gıbı u un yenı zır ı ar-'•ı ır .. . ·1e mukabe e e mıy d . . . l 
L..'"" hakim neticeyi bütün beda- zaman tufek ateşı 1 d ~ ·ıiz Bugün zırh- da da \'ardır ve bu hal e hır ıstıha e 

"•~l\~h--ı- çıka. rdıkları ithamı çallflığı 1914 yılında egı · 
1 

d füi devresinden ibarettir, zira, istikbalde bil-
~ -.. "~ l · karşı hem e a ' k k lla t ltı"h a arı da mümkün o- lı hava hucumuna _ h zd" Te- yük topçuya da tayyareye ar§ı u -) ,.. .. akkaL • ·ı·hıarla muceh e ır. . k . 11..~ .<ı.1ea•,,,1. . ıı; ki omuzlarına hem taarruz1 sı a kal t-ş- :ıılma Jertibatı v.erilece tır. ~ ~ Yeti ·· te zırhının ın.ca: l k 

""'- \>e ahL n derecesini pek iyi dafüi silahlan guver . d 'l Diğer taraftan 20 ile 40 mi imetreli ~ 1b ~ş 1 ltl' de kolavlıkla temın e ı - "k t . d edil--:.ı· ~l lthaıteın 
1 

~Yor ki şöyle bir tırılması şe m · bütün seri ateşli otomatı top ar ıca u.a•ll.9 ır ~ ~i~ 'rdı: enın tesiri altında miştir. Tayyare taraftarlan:ın surt>tle ki beheri saniyede 2 ila 4 mermi atmak-\1'~ hi~i~ - iddialıarına rağmen esast'n u .. tadır. ı.._ ' ıırhJ d b' rhlının hava hucumuna 
,..,_ 'l:toJttQ· ı an vazgeçmemizi mücehhez ır zı . h' b" man 'n- Gazete haberlerine bakılırsa İngilizle-
~ ı.._at ~:~azarları doğru ise mukavemet edebilmesı 

1
:ç .1rdezabu ha~i- rin King George zırhlısına bu toplardan 

~,.&.._ -cı. llYın · A ed"I is'i fakat e ımız 1 ~ ~t~ · arnakia sadece kar ı meın •' ' . karacak hiçbir dörtlü gruplar verilmiştir. Bu gruplar ~~ ~ :.;•uruz, fakat buna kati bed~het dereces;nke tçı Amerikalıların sayesinde zırhlının üzerine hayatını fe-
!lolttaı n •r Yanlış iae ve biz harb delili y~ktur, ~~ lan Ostfries- da ederek pkuli vaziyette inecek bir tay-aıar üzerincle yirii- Mbtk bir Alman zır -o 

Sa•fa 1 

Dünyanın en buyuk operatnrunon harikullja maceraları: 15 

Bir lokantaya garson 
olarak kapılandım 

işler tıkırında giderken çekirdekten yetişme garsonların 
gazabına uğrayarak tekrar sokak or~as~nda kaldım, bu 

sefer de bir tiyatroya elektnkçı oldum 
Nakleden: lbrahim "1oyi 

Barones, ayaklarını kocakarıdan kur -
tarmak istiyerek geri geri çekildi ve: 

_ Fakat, ikinci mektubunda ben
den 5000 İngiliz lirası istemeğe sıkllma -
dm diye payladı onu.. 
Kocakarı cevab vermedi Fakat çocuk 

gibi hıçkıra hıçkıra ağladı.. . 
Barones büsbütün sinirlendi, ve: 
-Haydi defol ve bir daha gözD:me_ g~ 

ıiiıime. Oğluna söyliyeyim de sem koyu., 
ne yollasın, dedi. · 

Madlen odadan dışanya çıkar çıkmaz, 
geniş ve rahat bir nefes alan genç ve gü· 
zel madam, bana en şirin gülümsemesile 
baktı: 

- Mon jeune ami (genç dostum); o ha· 
rikulade keşfinizle beni rahata kavuş • 
turdunuz, kurtardınız. Şimdi müsaade e
diniz de size karşı olan minn~t. şükran 
borcumu ödiyeyim. Fakat ne yapsam, bu 
borcun altından kalkamıyacağımı da bi
liyorum .. diyordu. 

Madam galiba gene keseye davrana -
cak. Afiyi bozrnıya gelmez. 

- Barones cenahları, diye atıldım. Şu
rasını kemali hürmetle arzedeyirn ki, hiç 

bir veçhile adi bir falcı menzilesine duş- : Gen kız deh§etli ıztınıb çekiyonfu 
mek istemem. Sizin yüksek dostluğunuz 1 ç . . 
benim için en büyük maddi mükafattan, yavaş ısmdığun, .kal~rını pek .ıyı 
karşılıktan çok daha kıymetli ve zevk ve- tanımıya başladıgım Pariste barınabıle-

d ceğimi anlamıştım. Nitekim, tarihi ziya-rici ir.. ki R 
Güzel kadın, gene beni ezip bitiren bir retin üstünden 48 saat geçmemişti ue 

jestle gülümsedi: de Vincennesde bulunan mütevazi, fakat 
_ Peka18., dedi. Fakat, asıl kendiniz güzel bir lokantaya yamak old~. Fran

bunu istediniz. Biraz evvel sizi bir hafi· sızlar buna commis diyorlar. Işim, sa -
ye şeklinde göstermemi söyledi~iz. Fa.rzı bahleyin lokantayı süpürmek, cilalamak, 
muhal, bu iş için, .meslekten bır hsfıye mutfakta zerzevat ayıklamak, iş zama -
tutsaydım, onunla pazarlık etseydim,. o- nında da, müşterilerin tabaklarını değiş
na her halde beş bin frank verecektım. tirmekti. 

Belki de size açıldığım gibi ona açılamı- Gayet az bir zamanda patronumun gö
yacaktım. Onun için aramızdaki bu ziıne. girmiş olmalıyım ki ve gene elime 
garazsız ve ivazsız samimiyete güvene - çabukluğum, çeviklik, atikliğim hoşuna 
rek, bu 5000 frangı kabul etmenizi rica gitmiş bulunmalı ki. günün birinde gar
edeceğim. sonluğa terfi ettim. Mükellef !rakımı 

_ Bu yaptığınız, hele teklifiniz doğru sırtıma geçirdim. Ve o gün bugündür bu 
mu? .. Elinizi göğsünüze koyarak söyle- yüksek sosyetede giyilen. ayni zaman 
yiniz böyle bir hareket bana reva mı?.. da alelade garson üniforması olan bu 

- Amaaan mösyö, ne kadar müşkül - elbiseye okur dururum. Hıncım o kadar 
pesendsiniz. Hele o kendinize mahsus fi- ve sönmiyecek kadar büyüktür. 
kirlerinizle ne kadar gülünçsünüz. Bir Hah aklıma gelmişken, bu garsonluk 
yandan ben~m dostluğuma kıymet verdi- zamanıma aid bir hatırayı kaydedivcre
ğinizi söylüyor, öbür taraftan da, yaptığı- yim: 

nız iyiliğe karşı, size vermek istediğim, Bir pazar sabahı idi. Metrdotel, Sava 
Iaşey kabilinden olan hediyeyi kabul et- dedi. Filan numaralı yatak odasına he -
miyorsunuz.. Çok tuhaf doğrusu!.. men üç kahve götür. Ama, dikkat et bun-

Fazla ısrar kabalık olurdu. Hem baba- lar titiz müfterilerdir. Bardaklar temiz 
mın hangi has fırınına güveniyordum olsun, kahveyi de tabaklarına taşırma e 
sanki.. Söz temsili yarınki nafakayı ne - m1 k 

uzum .. 
reden çıkaracağımı düşünüyordum. Böy- Geçmiş zaman, iyi hatırlıyamıyorum. 
le ayağıma kadar gelen nimeti tepmek o gün acele bir fŞim vardı. Kahveleri 
budalalığın her halde katmerlisi idi. Ni- tepsiye dizdim, yatak odasına vardım. 
hayet. bana verilmek istenen 5000 aded Kapıyı vurmamla açmam bir oldu. Keşlti 
hAlis franktı. Adeta küçük bir sermaye ... açmaz olaydım. Sinirlerime hakim bir a
Buna rağmen açgözlülük etmeği de iste- damım. Nitekim o gün de öyle oldu. Yok
miyordum. Onun için: sa, tepsi çoktan ellinden kaymı11 gitmiş -

- Madam, teklifinizi ve hediyenizi ka- ti. Siz de seyredeydiniz o vakit güm -
bul edeceğim. Fakat bir şartla ... Arzede- bürtüyü. Kapıyı açmamla, bir de ne gö -

yim: reyim, methur bir balet kumpanyasının 
Ben üniversiteye girip, doktor çık - üç yıldızı, Havva annemiz gibi çırılçıplak 

mak istiyorum. Bu benim en büyük ve ol.arak dans numaraları yapmıyorlar mı? .. 
muhakkak da sonunda erişeceğime emin Karşılannda böyle gözleri şaşkınlıktan 
olduğum en büyük emelim, gayem. Do - ı faltaşı gibi açılmış birini görünce kanlan 
layısile, siz bana ceste ceste 2000 frank beynine sıçradı ve müdhiş, keskin bir fer
ödünç verirsiniz. Ben de bu suretle üni- yad kopardılar. Fakat ancak birer örtüye 
versitenin aylıklarını öder, lazım olan ki- sanndaktan aonra, hiddetlerinin sebebi ma 
tabları, eşyayı satın alırım. Zaten bir kaç lüm oldu. Çünkü kar_şılarına Hazreti A
güne kadar da işe gireceğim. O zaman, dem cinsinden bir erkek çıkmıştı. Fakat 
bir seneye varmaz, belki daha az bir müd- hazırcevablığım, o esnada hiç istifimi boz
dette bu parayı size öderim, dedim. ve madan gösterdiğim celadet, daha yeni ye
gül kokulu nermin elini öperek villadan ni palazlanmıya başladığtm işimden atıl -
dışarıya çıktım. maktan beni kurtardı. 
Madamı ziyaret uğurlu gelm~ti. o gün, - Hayır, bayanlar .. dedim. Ben bir erkek 

villada bir kaç gün sonra da iş bulaca _ cieğil, bir garsonum! ... 
ğım diye atmış, dol~ tutmuştum. Yavaş Oooh .. Hele ıükür .. Gülün yahu!.. Be-
•• """"'" ... - .......................... - ..... _ nim de gönlüm açılsın., Filvaki bu $(}zü-

yareci bu sukutun devam edeceği beş on mü, hiç işitilmemiş bir nükte gibi teliık
saniye içinde binden fazla mermiye ma- ki eden genç kızlar kahkahalarla gül -
ruz kalacak demektir ki, binden b iri bile cfüler, ve getirdiğim kahveleri aldlla:-. U
ölümü davete kafidir. lu Tanrının yardımı ile, sulhu ve istik-

Görülüyor ki zırhlı dahili teşki!Atını balimizt sigortalamıştık. Fakat bana sa -
değiştirerek, eslihasına yeni bir istika- rarsanız, bendeniz hiç de nükte savur -
rnet vererek hava tehlikesine kar§ı k('n- mak gayretine düşmemiştim. Bir garso -
disini adapte etmektedir. nunı, derken hakikati söylemiştim . Cı1 -

İstikbalde bir harb silB.hı belki zırhlıyı mm siz hak veriniz. Ve benim yerimde 
mahvetmiye kiti gelebilecektir. Fakat olunuz. Başka türlü yapabilir miydiniz? .. 
bugün için tayyare bu vazifeyi f§Örmek- Elbette ki hayır değil mi? .. 
ten çok uzaktır. (Devamı 14 üncü ıayfada) 



Hikaye: 

Hırsız 
Bay Tomruk, derin 

tıykuda uyuyordıı. 

Uyku ar.u;ında lru .. 
lağına bir takım IH

ler geldl, ve birden 
\JyandL Etrafma ba
kındı. K.imseler yok
tu, dinledi. Alt kat -
tan seslu geliyordu. 
Demek uykuda iken 
rüya gt.inncmiş, ha - "J."'//;.I. 
Jtikaten se.s duymU§-~ -~ 

/~---
tu. .~-

var! .. 

. Ac.aba kim olabf - ~-==-c lirdi? Bay Tomnık ____ _._ __ ...._ __________ __,..__.;;.. __ ._ __ .,...._.,__ 

•vinde tek başına otururdu. Hiç kimse
al olmadığı gibi hizmetçisi de yoktu. Her 

b~ld~ bu bJc hınu olacaktı. Bay Tomruk 
\:{lrkak Wr adamdı Bvde bir hınn.zın bu

hındultı aklı.na gelir gelmes korkusu 
arttı. Ne yapacatuu pşırdı. Seslere ku
lak verdi Eveot bu muhakkak bir hırsı.ı. 

olmalıydı. Ya şimdi oduma ıtrlver.irsıe, 
r:ı.e yapudı! Ya kendisini d6ver, be.ğlar, 
yahud da öldürürse. 

Bay Tomruğun korkusu gitgide daha 

ı Küçük 
Okuyucularımıza 

Geçen camarle•i günii ~a -
calr olan çocai .ayla.ar, cumar
le•:nin bayram olmtı11 Jolayuile 
bagWN kalJı. 

Bundan .anra çocuk aayltaı 
gene altiJen olJağu gibi her 

artıyordu. Yataktan çıktı. Şemdan elinde 
odanın kapısına doğru yürüdü. Fakat bu 
arada alt kattan daha fazla bir gürültü 
geldi. Şamdan Bay Tomruğun elinden 
düştü. Avazı çıktığı kadar; 

- Hırsız var! 
Diye bağlrd.L O kadar hızlı bağırdı ki 

onun sesini mahallede duymıyan kalın.a
dı. Yataklanndan fırlıyan konu komşu, 1 

köşe başında nöbet bekliyen polisle, hep 
birden k~tu.lar. 

Eve girdiler .. Ses evin altındaki bir 
bölmeden geliyordu. Polisler baltalan al
dılar. Kapıyı kırdılar ve içeri girdiler. 
Meraklı konu komşu da polislerin ark.ası 
sıra oraya girmekten kendilerini ala -
madılar. Bu kadar insandan cesaret alan 
Bay Tomruk da yanlarında idi Ve ev~ne 
giren hırsızın tutulduğunu görmek isti
yordu. 

camarlea ,rina mant42'UJlall ga- Fakat hep birden şaşırdılar. Ve hep 
~emm lıonulacaktır. birden kahkahalarla güldüler . ....., _____________ _, 1 Çünkü gördükleri bir hırsız değil, bir 

SON POSTA 

Büyük yazıcılarımız: 

Tevfik Fikret 

Jstanbulda doğdu. İlk tahsiline Aksa
raydak..i Valide rüşdiye.sinde ba§ladı. Ga
latasaray sultanisini birincilikle bitirdi. 
Hariciye ist~re odasında vazife aldı. Bir 
taraftan da cGedikpaşadaki> ticaret o
kulunda cfransızca:t dersi veriyordu. Mü
sabaka ile cGalatasaray sultanishne türk
çe öğretmeni oldu. Asıl edebi şöhretini 
inançlayan cServeti Fünun> şimdiki, 

c Uyanış> dergisi olmuştur. En güzel ya
zılarını bu dergide çıkardı. İstibdadın en 
korkunç zamanlarında en kuvvetli siir -
lerini yazdı. Ahlaklı, bilgili, seciyesı sağ
lam bir artistimizdir. Doğruluktan bir 
an ayrılmamıştır. O, yenilik bakımından 
memleketimize en büyük hizmeti yap -
mıştır. cAruz veznini. tamamen değişti
ren, yazıda yepyeni bir c;;ekil yaratan 
şairimizdir. Bizde çocuk edebivatma ge
reken önemi vererek ilk çocuk manzu -
melerini yazan da cTevfik Fikret.. Jir. 

Eserleri: Rübabı Şikeste, Rübabın Ce
vabı, Halukun Defteri, Şermin. ......................................................... __ 
t>şekti. Bay Tomruk o gün pazardan bir 

eşek almış, ve eşeği evinin altındaki böl

meye bağlamıştı. Bir eşek aldığını ve o

raya bağladığını da tamamile unutmuştu. 

Duyduğu sesler eşeğin ayağını yere vu

rarak çıkardığı sesten başka bir şey de.. 

ğildi. * * 
Tuzağa tutulan tavşan 

nç arbdq bir gCin kırda seziyorlar
dı. Tuzaja tutulmut biır ta.pn sör -
diller. Her üçQ • tavpna ahib ol -
mayı istiJ'orlardı. 

İkinci: 
- Ben de, dedi, gök yüzündeki yıl

dızlann pırlanta olırullarmı ve onların 
hepsinin sahibi olmamı iltecim. 

Aralarında fU suretle anlaştılar: 
- Hangimiz an kanaat etmezsek 

tavşan onun olaun! 
Dediler. 

n ç(lneüını: 
- Ben de, dedi, sizin istediklerinizi 

eltle etmenizi belrlerlm, çünkü o .za -
man on1an &izden alacak, elmulara ve 
Jırlanıalara ben nhib olacatımt 

~ 

Biri: 
- Ben, dedi, denizlerdeki bütün 

lrumlann altm olmasını ve onların sa
hibi de ben olmamı isterim. 

Bahsi kazanmıştı. 'lllvoan onun hak
kıydı. Tavşanı aldı ve ~vine sevine e
vine götürdü. 

Resimli masal: 

• Kambur Terzı 

Kambur tersi çolı: fatırdl. 

Bir Jı:.ao para kazanabll -
mek lçln, ıece alliıdil.z hiç 
durmadan çalışırdL Bl.r 
gece gene ç~. ı.

marlanan b1r elb18efl seç 
Vakit b1t1rebllm.1fU. 

İhtiyar, terziye sordu: 
- Benden ne ister.sin? 
Terzi içini çekti. İhtiyar 
bu iç çekifteki m!nayı an
lamıştı. Terzi sırtındaki 

kamburu hatırlamıştı. 

Ertesi gün terziyi, komşu
su ayakkabıcı gördü ve ~
tirdi : 
- Kamburun ne oldu? 
Dedi. Terzl olan biteni an
lattı. Ayakkabıcı sevindi. 

- Ben de, dedi, sana bir 
hediye vermek isterim. 
Ayakkabıcı sevindi. İht.l
yar sözüne devam etti : 
- Diın bir terzl elbise ver
mişti. Onun kamburunu 
.sırtından almıştım . Sana 
hediyem olsun. 

VEND 

Han eotuktu. Elinde fe
neri )'Ol1L çı.lı:tıtı zaman 
QşO.yordu. Yolda ihtiyar 
blr dilenciye rutgeldl. Dl
lenc1nln elblaeleri yırtık

tı, 80luk '1leudüne i/Jllyor, 
adam tir Ur Utrtyordu. 

Ona dalma abrap veren, 
ODU t1zıen mrtındaki kam
burdu. Ah blr kurlulabll
ee. takat kendine elbl.se 
bulamıyan dllenc1 onun 
derdine derman olabilir 
m17d1 ki? 

Kendi kendine: 
- Şimdi bir çift ayakka
bı alır gtder:bn; t.erzlnln 
elbl.se verd.lti ihtiyarı bu
lur, ona ayalı:kabları veri
rim. Ve bol bol para iste
rim. Kamburu yok eden 
ınaan parayı da lcad eder. 
Bana istedlftm parayı ve
rir. ömrümün aonuna ka
dar rahat yqanm. 

O anda ayakkabıcının sır
tında blr tambur ha.sil ol
muştu. Ve ihtiyar da ar -
tılı: gorünmüyordu. Ayak
kabıcı fafU1lll4 bir halde 
batıra bağıra lı:O§lI1ıya 

başladı. 

~ 
Köprünün üzerindeki balıkçı gayet büyük bir balık yıak•~ ~ 

dığı balığı kaybetmiştir. Anyor, bulamıyor. Siz ona yar~ 000:. ı 
Bulursanız resmi kesin, balığın olduğu yeri işaret edin ve bize ~ 1 
kişiye bir futbol !{lpu, bir kipye bir kilo çikolata, diğer yüa )if>" 
.Son Posta, yazılı kıymetli hediyelerden vereceiiz. 
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"Son Posta,, nın 

Ustk~ 
Dunku kısmrn 

hulasası 
Bit 

lışııklagece Yansı yan-
trı•e TllJ:nsle Gre
'l'eıero::defon edlliyor. 
bıUlıatab aıu a d a m 
latb k ııu Lcndranın 
~ SOk ı s nı ı n d a • 
,

11 
ali'uıda 175 nu-

Yor. 'I'a eve çnğın
tııeraltJ. 'lllsie sergü~ 
diJ bir lli1 l'e derya
te be adanıdır. Dave-
Yor. ~en icabet edl-
175 nı sokağındaki 
buıuyon\Unaraıı e v l 
l>ısuı1 r. lier katın ka
katta, t çaııYOr. İlk 

' 

anıdıkJ r1l 
ııa11Yor . a e kar-

ta, kap · lkınci kat
llaıı it 1Yı Ylizüne çar-

Otkat b' Yar b ır ihtı-

zabıta romanı: 2 

• • 
1 1 

ka.tta lllu:vor. 'Ü çl.incll 
faıı bir 1ae kabak ka
bıaktacıırhnıez:wı otur
~1~ • Uat kata 
klıYor Tll.Jnsie kapıyı 
Yor.~ cevab aıaını
~or. -y°: ÜJııertne kapıyı ıterelı: içeriye gl-ı _ Hayır, hayır .• Yirmi dakikaya ka - f size telefon ettim Mister Topliss, bu da ' 
... ~alttaA·- elbiseli bir kadın, yerde cansız dar oradayım. beş dakikadan fazla sürmedi. 
""llftü .....-. Bir çorabla boğul k .. ld" ül-r, ara 0 ur _ Bekliyorum.. - Şu halde, bu beş dakika içinde, bi-

( Ron,crn dev t kt d. ) Tamsie, telefonu yerine astı ve 175 nu- risi semin evden uzaklaştığını anladı. Ce-
am e me e ır k y d.. d ·· ed • tl d y • • d Ça ~ maralı evin bulunduğu so aga on u. ~ _ı s~r _a ıgı gıbı mcr h·enlerden aşa-

lnen Ydanhk daha hila kaynıyordu. He- Binada, şimdi yalnız dördüncü kat~a ışık gı ındır~ı ve evden dışarıya kaçırdı de
l'ası ;a'l.J. ~esti. Odanın içini araştırdı. Bu- kalmıştı. Kahveye girdi. Bir masaya mek .. bıraz tuhaf bir nazariye değil mi, 
ianıh ır ~.1Zınetç.i odasına benziyordu. Mu- çökerek beklemeğe başladı. Sokaktan dostum? .. 
Sak -~ do§e}i bir masanın üzerine iki bı- ciört adam geçti ve gözetlediği evin al - Tamsie düşünceli düşünceli: 
iQı ·~ ~ataı ve iki kaşık konmuştu. Belli tındaki kahveye girdiler. - Kim bilir, cesed belki de daha hala 
U~er cınayetteıı evvel yemek yemek Tezgahtaki barba! evdedir. Bir köşeye saklanılmış olamaz 
g0zl e Sofra kurulmuştu: Tamsie endişeli - Bu gece pek soğuk değil mi? .. diye mı? .. 
.-e~: sofraya baktı. Sonra: Iaf açm~k istedi. . Topliss, her türlü ihtimali düşünen bir 

dı ~ Y canına be! .. diye söylendi. Şim- Tamsıe, kısaca, evet.. dedı. adamdı: 
tık h n. ne Yapayım. Ama da belaya çat _ - Birisini mi bekliyorsun?... - Neye olmasın! .. Bu yoldan da yürü-
teceka ... Polis çağırsam, başım derde ni- Tamsie kolasını çevirdi, ve nerife: yebiliriz ... dedi. Sonra muavinine döne-

. Bir ~ .,, K · · k ·· l d "b' k ·ı· tt· oldu? .. N SUrü istintaka çekileceğiz .. :Ne - es sesını, ço soy eme.. . er g· . ı re ı ave e ı: 
!?<ird" asıl oldu?. Kimler vardı Katıli baktı ve sabırsızlıkla tekrar saatınc bır - Joe, sen etrafı iyice araştır, bakalım. 
taca~n nıü? .. diye bir takım suaıİer so _ göz attı. Biri yirmi geçiyor diye söylen- Buradan da uzaklaşma. Ben de Misler 
re kar~· Benim de bu gibi bulaşık işle- di. Bir sigara yaktı. İki nefes daha çek- Green ile birlikte aşağıya ineceğim. 

l:lnek nııya niyetim yok.. meden, hemen tabağında bastırarak si;n- - Pekala usta ... 
dan so saatine baktı. Saat gece yarısın- dürdü. Saat ikiye on kala, köşeden bir o- Topliss ile Tamsie Green merdivenler-

'.l'arn;ra tam birdi. tomobil göründü, ve sokağa girdi ve 175 den indiler ve üçüncü kata geldiler. 

bıt Sefe~e kapıyı kapadı. Binbir itina ile, numaralı evin önünde durdu. - Bu katta kime rastlamıştm, Tamsie?. 

- Bay direktör, ikinci direktör be
ni kııcaklamak istedi. 
- Bana neye söylüyorsunuz, her 
şeyle ben meşgul olacak dcğııim ya.! .• 

Tekrarlamıyorum 
Evvel5 güzel güzel içıniye başlamış -

]ardı. Sonra ne -
A ";J den aralarında 
'Y~}..rl p,._, ,~ kavga çıktı. Bıri 

::::, ~~ , ötekine bağırdı: 
__..-1\-1 ~ - Budala! 

t ytl ~ ı { Öteki yerinden 
fırladı: 

- Tekrar et, bir daha duyayım! 
- Tekrar etmem. 
- Korktun! 
- Hayır korkmadım; senin arzunu ye

rme getirmemek için tekrar etmiyorum. 

• Rüya 
Güzel kızı, çirkin erkekle nişanlamış

lardı. Bir gün bu
luştular.. Erkek 
sordu: 

- Beni rüyanız
da sık sık görüyor 
musunuz:-

- Evet, bilhas
sa fazla yemek yeyip yattığım zamanlar
da daima korkulu rüyalar görürüm. 

• 
Boğulmuş:ar 

Adam, derede yıkanıyordu. Balık me _ 
llıakları nıerdivene tutunmıyarak par - Otomobilden üç kişi indi. - Bır Amerıkalıya Mister Topliss. 
lerd<:!n ~ın ucuna basa basa merdiven - Tanısie, tezgaha bir şilin atarak dışa - Müfettiş kapıya yüklendi, bir ses çık-
lelttrik ındi, ve Rom sokağına çıktı. E- rıya fırladı. madı. Bu sefer yandaki pencereye vur- ~--,.,,.,~~ '"baıa,!lcları, gelip giden otomobil!er, Adamların en uzun boylusu: du, gene bir ses ç•kmad•. Birden geri ge- ( '-' ;-" 
'atet v çıkardığı sesler kendisine ce- Hallo! .. diye seslendi. Bu başında me- ri gitti. Bir şeyler aranırmış gibi yaptı. ~" dit~ erdi i"i · k Eli lon şapka, sırtında bir gamsela olan ve Düşünceli düşünceli etrafına bakındı. - --t:, tr\1 

S~i. Bay~~~ nbı çeğti.t 1
'ni alnında g~z- yüzü de sanki "entik çentik dilinmiş gi- Sonra elini kaldırdı. Kapının u··st perva- •'~~· ~~ "· tW 

raklısı gördü: 
- Orada yıkan -

mayın! 

-Neye? 
- Tehlikelidir, 

Ok 
s• ayn ı er emic:ti :s • !:-_ ,_"..;?"> _. :p;_._-_.,_, 

· ağı :.- ' bi kalın kıvrımlarla dolu bir adamdı. d b h ...._ lıtdi. t:>en başındaki telefon kulübesine zın an ir ana tar çıkardı, gülümsiyerek: b taı. ~ı. hberi r ld İ - Nedir bu telaş Tamsie. - İşte biz kapıları böyle açanz, dedi. et.. 

boğulursun uz.. 
-Ne münase-

1 .rı bul e ıne a ı. stediği numa- - Dinle Bill. Telefonda sana an!at - - Ben burada balık tutacaktım. Bir 
t!l'i Ö"l ll'l~k için sayfaları çevirirken el- Kapıyı açan müfettiş, elektrikleri yak-~;: . " e tıtriy d k ' mıştım ya .. Cesedi, orada dördüncü kat- tı. İlk girdikleri oda yanan havaga?.mm tane bile tutamadım; hepsi boğulmuı:: _ 
.. ~t,.,. kt· or u i, az kalsın rehberi K k - <l l d :w •u .... ~ ... e 

1 
N'h ta tesadüfen buldum. apı açı lı, .'<a ın hararetinden daha hala sıcaktı. İccıide ar a .• 

, ~·ıaray1 b. 1 ayet güç hal ile aradığı çoktan ölmüştü. keskin bir püro kokusu vardı. Topli~s so- • 
Düğme 

lıtrıara ka uldu. Parayı deliğe attı ve Polis müfettişi William Topliss, mua - k ğ b k d d k Cadd dranını çevirdi. a a a an o anın a apısını ardına ka-
'ıttı edekj h • vinine döndü. dar açtı. Burada, pencereden gelen ışık-

trak avagazı lambasının sa - Joe, sen benimle gel, dedi. t d k kt y k 
Olduk ışığı kulübeyı· aydınlatıyordu. an maa a ışı yo u. a tığı elektrik Sivil memura da kapıyı işaret ederek f ner'le odanın ta t k ld ğ 
....._ ı. Ça heyecanlı bir sesle: e ı m a ır o u unu gö-
... ..lıst"r T f'mir verdi: ren müfettiş arka odaya g""ti. Gaz soba-
..ı·eıe.r " opliss evde mi? -:s ~: ondan cırlak bir kadı~· sesi akset- - Sen de burada bekle... sının tam karşısında geniş, fakat dağı-

Müfettiş, elinde elektrik Himbası, ar - nık, yırtık yüzlü bir sedir görünüyordu. 
....._ l<:irn k katlan gelen Tamsie ile muavinine yol Yere iıdi cinsten bir seccade serilmişti . 
....._ h 0nuc:uyor' 'd k d' l · 1 tıı Qen 'l' }' ·.. göstererek önden gı ere mer ıven crı ki iskemle, üzerinde iki şişe viski ile bir 
ak istiy arnsıe Green, kendisile konuş- cıktı ve Tamsienin başile işaret ettiği sifon şişesi bulunan bir konsol ve sedi-
lki orurn. ~ ' k y • k k d;ı}} dakika kapıyı çaldı. Sonra to mngı çevırere ·a- rin yanındaki komodinin üstünde gay~t 

Çatı k sonra da, bu sefer uy::m - pıyı açtı. tçeri1e girdi. Işıklar daha hala şık vf' pahalı bir elektrik lambası odanın 
' Aıı:, <;a~lak çıkan bir ses: yanıyordu. Odam bomboştu. Yerde dece- mobilyasını tamamlıyordu. 
'l'ilr..-· ··· dıye seslendi. sed filan görünmüyordu. Müfettiş: 

"''öl(! ~' Sen a~e~e acele bağırdı: Polis müfettişi öteki kapıyı da ardma - Buranın sahibi hiç te burada gece-
~h-ı Sok· ~ısın Bili. Ben Tamsie. Dinle. kadar açtı ve boş odanın elektriğini yak- )emişe, geceliyeceğe benzemiyor... diye 

ı buıaagında bir evde, bir kadın ce- tı. Sonra Tamsieye dönerek: mırı1dandı. 
O Çatıa:ın, şimdi... _ S! .. Tamsie anlat bakalım .. dedi.. Tamsie de sedirin üzerine eğilmiş bir 

ıı..':' l<irn .k ses bu sefer büsbütUn çıkış!ı: Tamsie afallamıştı .. Kekeliyerek: sC'vlere bakıyor. birer birer karıştırıyor-
""Vif?., onu~yor, dedin, söylesene be _ Vallah, billah şurada idi. Kendi gi)z- dıı. Kendi kendine söylenirmiş gibi: 
' :n !erimle gördüm. İşte nah buracıkta uzan- - Bill, diye seslPndi. Bu adamın oku-
' en 'I'a . )• Saı-haw ~~ıe Green, Tamsie Green. mış yatıyordu .. dedi. duğu ~eyler de amma garib hau bak, he-
°l'allısie? fılan değilsin, aklın başı;ıda Topliss melon şapkasını geriye itti ,.e lr, şu kitablara, mecmualara bir bak .. 

~;; \rahu··~ Tamsieye hiddetle bakarak: New Yorker, The Spur, Country Life .. 
~S...:. ÔOl~ı n s~a Rom sokağında bir - Sarhoş olmadığına emin misin? .. di- yahu şu kitablara ne dersin, Paristeki 
let"d'll buıd a~ak oldürülmüş bir kadın ye sordu. meşhur Brentano kitabhanesinden satın 
hir en bah u~~rnu söylüyorum. Sen ne _ Polis müfettişi Topli~ hiddetle bur- alınma .. tuhaf vallahi .. 
~telefon s~ ıyorsun. Evin civarındaki nundan soluya soluya tekrar sordu: - Nesi tuhaf Tamsie?. 
~atlı' 8arıa .. ıt·a.kasından telefon ediyo- - Kızın cesedi nerede idi?.. - Daha ne olsun?. Bu kitablar, mec-
~t Yok. F' k u ışle benim zerrece :ıla - Tamsie Green heyecanla cevab vere- mualar böyle kötü bir yerde oturanın o-
oı~~- binle a13;~ kadını o odada buldum, rek, bir noktayı işaret etti: kuyacağı, kitablar değil. Bunlar zengin 
tc:tlıi bu işle 1 • Yalnız ne suret1e olursa - İşte şurada yatıyordu.. adamların harcı... Mecmualarda öyie 
t~l ~otum başırnın derde girmesini ü;- _ Cesedi gördüğün zaman saat kaç açık saçık resimler yok. Anlıyacağın, bu 

· bo • · Allah a k b' k · d d · ı· ? h · f b' · fta d y ·ı ......_ Rl'\ı 
8

.. Ş ma ızzat endın \'ar ı. emış ın... erı , ızım sını n egı , kibar, lord 
ltıtı? İleki 

0 
oylediğirni anlıyacaksın. - Den cesedi buldum, gördüm diyo- cinsinden .. 

··· raaa se · · · · d b' h k'k tt' T 1 k d ......._ nın ışın ne ıdi baka - rum size .. ve bu sözüm e ır a ı a ır. op iss, uy usun an yok yere dedirgin 
l)~ :Sura Bir saat evvel gördüm. Yani tam saat <.>dilmiş insanların tavrile: 

tiıar Ya gel' \te ,_. alı ev ınce anlatırım sana. 175 birde. Havagazını söndürdüğüm zaman - Gene saçmalıyorsun Tamsie, diye 
\aıııar. $eni .. Rarşısında küçük bir kah- saatime bakmıştım. homurdandı. Haydi yürü ikinci kata ine-

Bekarken dalına, ceketinin düğme • 
leıi eksik gezerdi. Evlendi. Arlık ce-

ketinde düğmeler eksilmiyordu. Ar -
kadaşları ondaki bu değişikliği farket
tiler: 

- Evlendin de ne iyi oldu, dediler, 
artık ceketinin düğmeleri eksilmiyor. 

Yeni evli memnundu: 

-: K~::m, dedi, düğme dikmeyi öğ -
rettı. Dugmem kopunca dikiyorum. 

* 
Uyanıktım 

- Saat on oldu, sen hala yatıyorsun ... 
- Ne yapayım, gece geç yatmıştım. 

- O da laf mı ben gece hiç yatma-
dım.. öyle olduğu halde gene saat sekiz
de uyanıktım. 

j 

Sayfa 9 

Suçum yok 
Komıser yankesiciye sordu: 

- Seni, elini tramvayda yanındaki a
damın cebine soktuğun zaman görmüş
ler.. buna ne dersin? 

- Vallahi bay komiser, bu işde hiç su
çum yok, ellerim üşüyordu. Kendi ceb

lerirn de dolu idi. Çaresiz kaldım. Isın
ması için yanırndakinin cebine soktum. 

* Vazgeçiniz 
Sizinle evlenirsem muhakkak sizi 

mes'ud ederim. 
- Muhakkak mes'ud olmamı mı Jsti

yorsunuz? 
- Evet! 
- Öyleyse benimle evlenmekten vaz-

geçiniz. 

* Kalmıyacak 
Karı koca bir mağazaya girmişlerdi. 

Kadın bütün dai -
releri dolaştı. Bir 
~ok şeye baktı. 
Kocasına döndü: 

- Senin hasis
liğin olmasa, ben 
bu mağazada ne 
var, ne yoksa hepsini alırdım. 
Kocası güldü: 
- Ben hasis değilim karıcığım, ama 

başkalarını düşünüyorum. Mağazada on· 
lar için bir şey kalmıyacak! 

• Para pul 
İki sevgili birlikte yemek yiyorlardı.Er .. 

kek, kıza söyledi: 
- İnsan sevdi

ği zaman her şeyi 
unutuyor. Ne 
para, ne pul dü -
şünebiliyor. 

Garsona döndü: 
- Garson, şu hesab pusulasndaki yeku

nu bir daha yap .. Beş kuruş fazla olmuş! 

• Büyük tehlike 
Kadın, eski nişanlısını; yeni kocasını 

gôsterdi: 
- Haline bak. 
- Kim o? 
- Eski ~n -

lım.. Ben nişanı 
bozduğum

danberi mütema
diyen içiyor. 

- Olabilir .. Büyük tehlikelerden kur • 
tulanlar daima neş'elenecek b.ıhanelcr 
icad ederler. 

\ 

\\ 
- Bayan, 1ıaydı e~r.., .ııe buruau 
iken ne ise, fakat siz bu yeni makıne 
ile de geıu> imla yanlt§lan yapıyor
sunuz. Buna ne diyelim? 

'~ h g0 orada bekliyecegY• H d _Demek sonra çıktın ve bana telefon lim de, sırf güzel hatırın için oravı da 
,.ıı )\,.., Zetıeri- Ç ım. ~m e J 

.. q?.. .... ok geç kalmazsın, ettin, öyle mi? bir yoklıyalım .. 
- Evet, kö§cdeki telefon barakasından - Arkası var-

- Bu Y~i komşulann kavgaları da hi ç çekilmiyor.. Kan koca isvanlJolca 
ka~ga edıyorlar. bv kelim.elim ~U. en ~ 
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Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz., 

_ mar_ka.;.1 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli İstanbulda Ct>rrahpaşa hastanesinde yapılacak 
Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şwılardır: 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık Genel şartnamesi. 

D) Özel şartname. 
E) Keşif cedveli, tahlili fiat cedveli, mesaha cedveli 
F) Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrekı keşif bedelinin yüz binde beşı nisbe
tinde bedel ile Güzel San atlar Ak11demisi tatbikat bürosundan alabı

lirler. 
3 - Eksiltme 24.2.938 Perşem~ günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilf:?rin 18 bin 950 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

I} 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in -
şaat müteahhitlik vesikası ve blibin kendisi bizzat mühendis veya mi

mar değilse inşaat müddetınce fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahud..:ia bir mü -

hendis veya mimarla mü~eken taahhüde girdiğine dair noter senedi 
vermesi. 

5 - Teklif rnektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel eksiltme 
komisyonu Baıkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön-

derilecek mcktublann en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmi.J 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ~arttır. 

Postada gecikmeler kabul edHmez. (722) 

ı __________ ı_~_ta_n_b_u_ı __ Be __ ı_ed_ı_·y_e_s_i __ iı_a_n_ıa_r_ı __ ~----' 
Senelik muhammen kirası İlk teminatı 

Florya çarşısında 8 No. lı dükkin 90 6,75 
Bebekte Bebek bahçe ve gazinosu. 1200 90 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939, 940 se

neleri şubatı sonuna kadar ayn ayrı ki raya verilmek üzere açık artırmaya ko-

nulmuıtur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya me1dubile beraber 1/3/938 salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (822) 

Belediye nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelif boyda iç ve dış lastik kapalı 

1.arfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine on bin lira bedel tahmin edil
mi tir. Eksiltme 18/2/938 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Listesile prtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka

nunda yazılı vesika ve 750 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektublarını ha\'i kapalı zarflannı yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar 

Daimi Encümene vermelidirler. Bu aaatl'ıen sonra verilecek zarflar kabul olun-
maz. (B.) (686) 

Kadı~öy Vakdlar Dlrektôrlilğil llinları 

is anbulda Bahçekapısında idare!lÜ\ Tqdelen ve Tefneli su Atıf d~ için 
pazarlıkla bir adet su soğutl!la tf'Siatı alınacaktır. Şartnamesini görmek ve al. 
mak istiyenlcrin her gün İst•nbul Başmüdürlüğündeki Su komisyonu ile Kadı
köv Vak1flar Müdürlüğüne müracaatları ve teklif vereceklerin de 22/2/938 Salı 
güıı ü saat on beşde mezkür mücliirlikte toplanacak komisyona tekliflerial ıe -
t rmoJeri ilan olunur. (715• 

l Yeni neşriyat =ı İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Avcılık n Atıcılık - Bu aylık avcılık, 

balıkcılık ve atıcılık mecmuasının Şubat sa -
yısı zengin bir münderecatıa ve güzel re -
simlerle çıkmı~tır. 

Trakya Dergisi - Trakya Umuml Müfet
tl,llğl tarafından ayda bir çıkarılan bu mec
muanın 15 ve 16 ıncı sayıları Trakyaya ald 
bir çok resimler, yazılar ve haberlerle lnti -
şar etmlşUr. 

Ha vacı.lık ve Spor - 208 incl sayısı çık -
mıştır. 

l\lanon Lesko - Abbe Prevo'nun bu bey
nelmllel eseri Blracettın tarafından Türk
reye çevrilerek Hllml Kitabevi tarafından 

basılmış ve satılığa çıJaı.rılmıştır. Yıllardan

bert bütun dünya gençlfğinln severek, bü-
yük bir zevkle.okuduğu bu aşk ve vur romanı. 
bugün bile tesırin1 muluı.faza etmektedir. 
Renk!• bir kapak içinde, temlz bir baskı, 153 
resim ve H tablo lle basılan Manon Lesko her 
münevver Türkün zevkle okuyacağı çok gü
ırel b!: eserdir. 

Ar - PlD.sUk san'atıar, fonetik san'at.lar, 
Arkeolojiye dair kıymetli yazılar ihtiva e -
den bu san'at mecmuasının 2 lncl yıl ı incl 
ı.ayısı çıkmışt.ır. 

Yeni Tür.1t - Eminönü Halkevlnin ayda 
bir çıkardığı Yeni Türk mecmuasının 62 inci 
ıaym Ziyaeddin Fahrinin, M. Halid Bayrı -
nın, Raşid Oökdemlrln, Aziz O~anm, H. Tur 
t.an Dağlıoğlunun. Naci Yungillün yazılan 
He çıt.ımştır. 

Halkbllglsi Haberleri - Eminönü Halke -
V: DU, Tarih ve Edebiyat Komltesl tarafın -
dan her ay çıkarılmakta olan bu Folklor 
mecmuasının 'i'G mcı sayısı çıkmıştır. 
-·-· ••• - 1 1 - • - -· ···~----, 

Bu gece nöbetci olaıa ecu.neı. 1wılar
dır: 

İstanbul cihetindekfler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri) . Alemdarda: 

CF-~ad ı. Bcyazıdda: (Asador>. Samatya
da: (Teo!llos>. Emlnönunde: (Salih Ne
cam. Eyübde: CArlf Beşir), Fenerde: 
(Hfısameddln), Şehremininde: <Nazım), 

Şehzadebaşında: <Hamdi), Karagüm -
rfıkte: (Ke.ıruı.n, Küçukpa.zarda: (Hulü
sll. Bakırkoyiınde: (Hilfil). 
Beyoğlu clhetindekiler: 
İstlkl~l caddcslnde: (Dellasuda), Ga

latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(L1monciyan >. Pangaltıda: (Nargllecl -
yani , Beşiktaşta: (Ali Rıza>. 

Boğaziçi, Kadtköy ve Adalardakiler: 
Üskudarda: (Ahmedlye>. 8anyerde: 

(Asnf). Kadıköyunde: <Moda - Merkez>. 
Biıyükadada: (Halk>. Heybellde: (Halk). 

Dr. A. K. KUTlEL 
Karaköy ·ropçular cad. 43 

400 adet kopya muşambası. 
104 ş~e kopya mürekkebi 1/2 kJloluk. 
219 şişe kopya mürekkebi 1/4 kiloluk. . ffPk 
I - Kabataş kırtasiye amblrında dllevcud olan yukarıda cins ve mıkdarı 

üç kalem kopya muşamba ve mürekkebi pazarlıkla satılacaktır. Jtalı" 

II - Pazarlık 16/Il/1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da 
ta§ Levazım ve Mübayaat Şubesı satı§ komisyonunda yapılacaktı~... ·ur. 

III - Satılacak mallar hergün Kabataş kırtasiye deposunda gonılebı ,tJt' 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı 

komisyona müracaatlan illin olunur. (519) 

354 Aded Pirinç bel kayış toka• 
13 » Müstamel çifte 
25 > Çifte naırilusu 
8 > Doldurma makine si 

31 > Çifte kundağı veya dipçiği 

529 > Maa km yatağan 
263 > Kılıç 

508 > Pirinç kolcu yaka ve numarası 
400 :ıt Kolcu bel kayışı 
194 > Boynuz düdük , 

1 - Teftiş binasında bulunan yuhrıda cina ve mikdarı yazılı 5 kalen\ 
eşya pazarlıkla satılacaktır. ~ 

2 - Pazarlık 19/2/938 tarihine rastlı yan Cumartesi günü saat 10 da 
Levazım ve Mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. ...J> 

3 - Satılacak mallar heıgün Yenipostane karşısında Erzurum han sırtt"'" 
teftiş binasında görülebilir. ,; 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edi ien gün ve saatte yukarıda adı 
komisyona müracaatlan ilan olunur. c697t 

,.,.,,.,,_ 

1 - Cibali fabrikasında bir sene zarfında terakümden ve c450-500• çuval ,r 
dar tahmin edilen ince toz tala§lar pazarlıkla satılacaktır. lf 

2 - Pazarlık 18/2/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabatıf 
vazım ve Mübayaat Şube.si satıs komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satılacak mallar hergün Cibali fabrikasında görülebilir. r'ır 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 temınat ~161 
rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. / 

1 Devlet Uemiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilAnıarı 
·ıı' 

Muhammen bedeli 5250 lira olan 1000 çüt keçe çizme 24/2/938 perşembe giJdl' 
saat 15 de Haydar:paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu tarabP 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. . ıfl 

Bu işe girmek istiyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik, Resmi gazeteniJS . dl 
937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname d~lre:ıJ 
alınmış ehliyet vesikası ve 393 lira 75 kuruşluk teminatlarını muhtcvı 
zarflarını ayni gün saat l4 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazırndıt::# 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma koDP"' 
nu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (679) ~ 

öksUrenlere va 
göftüs nez1ele,.ina KATRAN HAKKI EKRE~ 

.,_...,.....,_ __________________ __, ____________ __,r 
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1 ~ilik bahisleri: Erzurum kar Şuşnig Hitlerden sonra Çek aşvekill 

Peri i gemiler v r ıdı ? E!~·.~~A.:ııtı~~:h•- ile de telefonla görüşt" 
t ? valisi kesif bir kar yığını altındadır. e ı· • z ek e r . Şehrin içinde bile kardan dolaşmak 

Ce · 11- 11- >f 
., l>'ııde Jı• b" l. · de duruyordu. C\G .. • ·~ ır ıeye dollanulmamıştı. Her ıey yer ı yerın . 
~h bır mücadele ehemmiyetsiz bir karga§alık zuhur etmıf oldıı-

iuna dai: küçük bir ize bile tesadüf edemedik. 

Yazan: A. Cemaleddin Saracoğlu 

~iınd· - 4 - f 
ıye kadar çıkan kısımlarm duğuna dair küçük bir ize bile te~adü 

edemedik. Güverte tertemiz silinmış ve 
liir . hulasası kurulanmışb. Mutfakta tencereler parıl, 

Yazund Ir.gııız gazetecisi Cebelüttanğın parıl oğulmuş, sanki aşçının işe koyul -
illa., C a Kuçuk Llnea kasabasında Tho- masını bekliyorlardı. Suda ıslatılarak bı
ne ka arr lsnı!nde çok ihtiyar blr tay!a rakılmış havuçların renkle~ ?ile solma
larısı r:ııaşıyor. İhtiyar, bu sıralarda sü- mıştı. Tayfonın brandaları ıhtımamla sa-
lan Ob Ulunduğu gemiyi kaçırarak sır o- h'l ı 
lıla1tta SOtnc ismindeki ı;emlclyl tanı- rılm(ş, yelkenler nizami veç ı e açı -
te bU~ Onun mncernsını anlatıyor mış ve bağlanmış, iskotaların boşla~ ~
ile Çok :ı. eski kors:ı.nlık menkıbeleri- lınmış bir halde duruyorlardı. Gemmm 
bayata llleraklı olduğunu ve böyle bir iki tahlisiye şikampavyası ınetaforala.-
tıa,e can atmakta bulunduğunu da t fta 
ll~ Jı: edJyor. Cenub denizlerinde pek rında asılı duruyorlardı. Diğer ara n 
ileler açakcııık ve korsanlık yaparak se- sallar vücude getirilmek için gemiden 
l'ill gee geçinebileceğini söylüyor ve pc- hiç bir ahşab kısmın sökülmediği ilk ba -
Yor etlıUere aid bir hatırnsını anlatı-

kışta anlaşılıyordu. 

'lle~87~ de Anın adalarında bulunurken Kaptan kamarasında gem.inin seyir 
011~aııa vapurunun süvarisi denizin jurnalına o günün sabahına kadar geç -
Seı sı da Yalnız başına bulduğu Marie miş olan vukuat nizamı veçhile, kayde
~r. Vapurunu yedeğine alarak getir- dilmişti ve bu ~eyir jurnalında gemide 

lıa lleı Gratıa•nın süvarisi kaptan Mor- gayri tabii bir halin zuhur etm~ş oldu -
?tıa ~ biraz sonra meyhaneye gelerek ğuna dair en küçük bir imaya bıle tesa -
Aia~tan anıatmağa başlıyor. Kaptan. düf etmedik. Kaptan kamarasının ma -'te a; Selest'in süvarisi kaptan Briggs'i 'sası gözünde (250) İngiliz lirası olduk -
~nı nı klgemıde dalma bulunan genç ka- 1 rde duruyorlardı. HüJasa nizami 

~ den tanımakta ldl. arı ye . _ 
( }' Qz d d. ) evrakın heps1 tamamdı. Kamaranın ya 

ı evam e ıyor tak ranzalarından birisinde Madam 
\ıa ~ cBriggs• in bir robası yatağın üzerin"! a-

güç oluyor. Kop dağında dört metre 
kar yağmış yerler vardır. Yolların u
zun müddet kapalı kalmaması için yol
larda kcsıf amele kütleleri çalışmakta
dır. Münakalat kısa mesafelerde bile 
kızaklarla ve güçlükle temin edilmek -
tedir. 

Musolini Alman fakirlerine 
Habeşistan 

kahvesi hediye etti 

itleri talebi: 
anlaşması 

Av sturya 
bozulmalı 

- Çek 

Paris 14 (Husu.sl) - Geçen gün, tama-,~ükUtn rağmen, Royter muhabirinin ı. 
men ani olarak Berchtesgadende Hitler yi haber alan diplomatik mahfilden: 
ile Avusturya başvekili Schuschnigg ara- öğrendiğine göre, Bitler ile Şuşnig a
sında yapılan uzun mülakatın akisleri rru:ıında müzakere edilen meselelerin 
el'an devam etmektedir. genişliği ve ehemmiyeti dolayısile lr~-

Viyana ve Berlinin salahiyettar mah- tün hususatın karşılıklı bir anlaşrnay~ 
fellerinden sızan haberlere göre Hiiler, Yarılması mümkün olmamıştır. Maama
Schuschnigg'e şu dört teklifi yapmıştır: fih, yakında bütün meseleler üzermde 

ı - Avusturyanın da antikomintern bir fikir beraberliğine varılacağı ümid 
Hamburg, 14 (A.A) - Mussolini - paktına iştirak etmesi. edilmektedir. 

nin Alman fakirlerine dağıtılmak üze- 2 _ Avusturyanın Milletler Cemiye- İki nokta 
re hediye ettiği 100 bin kilo Habcşis -
tan kahvesi buraya gelmiştir. Kahve tinden çekilmesi. Viyana, 14 (A.A.) - Avusturya - Alı
pakctlerinin üzerinde cbu Harrar kah- 3 - Avusturya ile Çekobslova

1
kya ara- manya meselesinin şu iki nokta üzeri.tı

vesini milyonlarca Alman'ın lezzetle sında mevcud anlaş~anı~ ozu ?1n~ı. de topland1ğ1 gittikce daha bariz bm 
· · · d"l · M 1. · "b · 4 - Avusturya kabınesıne Nazılerın de surette görünmektedir: lçmesmı ı erım. usso ını• ı aresı ya- . d" d 

1 d iştiraki ve bilhassa Viyana Emnıyet ı- 1 - Hitlerin 20 şubatta Rayştag' aı 
Zl l ır. . . . . 1 . h kk d 

Bulgar - Yunan ticaret 
anlaşması 

Atina, 14 (Hususi) - Yunanistan ile 
Bulgaristan arasında aktedilen yeni ti· 
caret mukavelenamesi birkaç güne ka
dar tatbik mevkiine konacaktır. Yeni 
mukaveleye göre Yunanistan Bulgaris
tandan bilhassa kesim hayvanatı ve hu
bubat alacaktır. 

Almanyada bir casus 
idam edi:di 

Berlin, 14 (A-A.) - Halk mahkeme
si tarafından casusluk cürmünden do
layı ölüme mahkum eclilen Alman 
Karl Dischoff bu sabah idam edilmiş-

rektörlüğüne bir Nazının tayını. Avusturya mese esı a ın a yapaca.-
Başvekil Schus~nigg ibu tekliflere ğı beyanatın mahiyeti ne olacaktır? 

müsbet, menfi bir cevab vermek için Vi- 2 - Avusturyada bu beyanatla mu,. 
yana ya döndükten sonra Avusturya cum- vazi olarak alınacak tedbirler neler olaı. 
hurreisi Miklas ve diğer kabine azalari- caktır? 

le müzakereye başlamıştır. Bu hususta Viyana , 14 (A.A.) - Neue Wicn~ 
bazı dost devletlerle de temas edileceği Tageblatt gazetesine göre, Berchtesgn • 
söylenmektedir. den müHi.katında, 11 temmuz anlaşmaM 

Bu müzakereler neticesinde verilecek sına mütemmim olarak bir anlaşma 
olan karar, hafta sonuna kadar diploma- hazırJanması kararlaşmıştır. 
tik kanalla Hitlere bildirilecektir. Akisler 

Hitlerin, 20 şubatta irad edeceği nu- Roma, 14 (A.A) _ Röyter ajansıma 
tukta, Berchtesgaden mülakatına temas muhabiri bildiriyor: 
.edeceği muhakkak sayılmaktadır. Florisdorf'daki büyük Austro-Fial 

Çelwslovnkya Başvekili Şuşnig ile fabrikalarında bugün gürültülü içt;i-
görüştü malar aktedilmiştir. 

Söz alan hatibler Berchtesgadcn'de 
Pnris 14 (Hususi) - Çekoslovakya baş- Bitler ile Şuşnig arasında ne gibi rnilı-

teııiş ~~ •Briggsı> sırtında çiçekli mavi tılmış duruyordu. Hani cMarie Selesb 
~ du~r elbise, •Marie Selesb in kıçın- Nevyorktan hareket ederken kaptanın 
~l'i Ya Yor Ve bana ellerile veda işaret- zevcesinin arkasında görmüş olduğum 
~ba "Pıyordu. Bu zarif ve ince kadın şu çiçekli mavi roba... Gemiyi gezdikçe 
~ bire haşin gemicilerin ortasında tu - hayret ve dehşetimiz artıyordu. Yemek tir. 
tİdde... tezad levhası vücude getiriyor. salonunda bir masanın kenarında kapağı 
t!,_ .. esi • · d d ""l!1 •e . rı bır rnahluka benziyordu. Ma- acık bir kadın el işi sepeti uruyor u. Kazanç vergisi kanununda 

Ehemmiyetli 

vekili Milan Hodza bu sabah telefonla zakcreler cereyan ettiğini derhal öğ. 
Avusturya başvekili Schuschniggle uzun renmek istemişlerdir. 
boylu görüşmüştür. İşciler Avusturyanın naziler elinde 

Bu görüşme esnasında Schuschnigg, kolmasından korkmaktadırlar. 
Hodzayı Berchtesgaden mülakatının bil- Pari.c, l 4 (A.A.) _ Paris gazetelerle 

~illin· rıggsa elinde tutup salladığı mi- Dikiş yüksüğü bile olduğu yerde duru -
\iıçUı~~ l'nendi}i ile gemi açıldıkça yordu. Masanın üzerinde ise henüz ılık 
~' g~' küçüldü ve nihayet cMarie Se- iki bardak çay göze çarpıyordu. 
qı_ ozden kayboldu ve enginlere açıl- Her şey gösteriyordu ki, bu gemide ta-

• '~i Cr r bii hayat birdenbire ve ani olarak du -
) daha a ıa, ·~evyork. limanında iki ruvenniştir. Belki de muvasalntımızdan 
llıandan ka!dı. Ben de işimi bitirip li - bir saat evvel Marie Selest de her şey 
•nrigg "1ra demir ettiğim zaman tabii cereyanını takib ediyor ve bu gemi 
~ttnl§8' hı •'Plyroouth, limanına çoktan yaşıyordu. Halbuki şimdi her şey birden 
''albuki ~:duğunu tahmin ediyordum. ölmüştü ve geminin mürettebatı sadn -
~' ad 1 un sabah cMarie Selesh le cA- mesiz, gürültüsüz ve patırtısız bir halde 
~arı 'tlf}a ~tı açıklarında karşılaştığım za- buhar olup kayıplara karışmışlardı. Ben 

~"-l'eder . e~ece şaşırmış olduğumu tak - kendi hesabıma bu gemide daha fazla ka
. sınız G · · d d ·· ld v nladım Bu ış old · eınının, yukarı a a soy- facak olursam çı ıracagımı a · 

~l.ıtüşı1 , l~~~rn gibi bütün yelkenleri a - nasıl işti? Bu adamlar birdenbire orta -
\ !föıe .. ı~. teknede canlı bir tek mah- dan nasıl kaybolurlardı? Kaldırıp kendi
•lıtarie ~runrnüyordu. }erini birer birer denize atmadılar ya! .. 
~~ 'lllane elesh e yanaşmak için icab Hele 0 zarif ve ince kadın, Madam 
d ~ltı gU \rraYı yaptım ve bu acayip ge- cBriggs> ne olmuştu? cDei ~ratia• ya 
~ Vertesine ilk atlıyan da ben ol- avdet edip okşama kadar .o cıvan ~raş-
l)aha, tırdık. Nihayet esrarı cMane Selesb 1 ye-

tıı~... bir k . t ğım sı 
lı'ı "'tında b aç ay evvel cNevyorkı> lı- değe almak üzere manevra yap ı -
:ı bu or?a bordaya yatmış olduğu - rada yedek halatını bu ıssız gemiye bağ
:~ ıa:e~ınin güvertesine bir göz a - lamakla meşgul olan tayfam tek bir ema
tı....:_ aıııad~ın~de yanılmamış olduğu - re elde etti. Bu emare biricik olmakla 
~ Ve ~· Filvaki koca güverte bom - beraber çok korkunç bir şeydi: Bu umu~ 

dı lten~~ti.inürde tek bir kimse yoktu, mi intizam ortasında ve her şey yerlı 
'~ 1llle: yerinde duran geminin baş tarafında yn-

"~ ~" U.lloka d'ıy a·· .. a·· t r . !ın bı"r kılıç vardı ve bu yalın kılıcın tib vtkurı '. e uşun um, ay a sarı 
~~: kırıırnçı hır. hastalığa tutularak sinek 'T?amlusu kanlı idi ... 
~ .... , altınd ş, şımdi 1.avallıları 'başkasa - cHomas Can> buruşuk yüzünü d~ha zi
~ ti.ita \tz aki tayfa mevkiinde bıranda - vade buruşuk bir hale getiren hır ~?a 

il~1ı.. anmış öl.. b' h ld b 1 ~ :1 k 1 çatık bir halde bana bu soz-
l :• ıa u ır a e u acagım. ı e aş arı . .. ş· 

~ltitı ValJılaraı.. lerj naklederken bır muddet sustu. un-

-~ lle o~dcaba kaptan cBriggs, ile zev - di piposundan derin nefesler çekerek ken 

'
Gı>.... Ular? d" . latılan bu inanılmaz maceranın 

""<ll1». ısıne an ld 
cij ~., ka 0 zamanlar kendisinde uyandını:ış o u-

'l',~ ttı. Laı/ort~ya koşarak aşağıya ses- ğu heyecanı bütün kesaf e.til.e,. yemden ya-
ı:.~· attıd,, ... ın. hıç bir cevab alamadım. eli d 
:'411 ... , b k şamakta olduğu beseb 1 ı ı. . llcı. gu._.e"te ı.r açını yanıma alarak bü-

"il~t • Yı Pı'posundan üstüste ne!esler çekıyor ve ~ v ltn. c·· .' .~Yfa koğuşlarını gezip k 
~'\Satı birorunurde hiç kimsecikler yok- asabi hareketlerle parmakla?~.1 ım!J 1~ )Qı htarıd hastalık yüzünden ölü ola - datıp duruyordu. Nihayet sozune şoy 
~ "ettiği,:larına serilmış olarak tahay- devam etti· 

.roı.t •• , tayf d _ işte kaptan (Morhouse) un bana an-ni il \t. a an meydanda hiç bir 
flvciı:t l'l'ıuddet !attığı şeyleri size yukarıda ~yn~ ~ak -
~ıb t ettik sonra hepimiz güvel'teye leyledim. Şunu da ilave edeyım. k~, uç ay 
bıt~ı <ıçıtrn1" liayrct \"e korkudan faltaşı sonra ben (Senmişel) i terkettığım za -
V;ı,l'i tlttıizi; o~a~ gözlerımizle alık alık man cMaı ıe Selesb hala limanda. yatı -
~t) lta?rıar YUzune bakıyorduk. Ne sü- yordu ve bu işi örten esrar perdesı halle-
ı~. ·aı-.~ asına · · d ~ idi ~ ·aııcıa le a, ne de gemının anı - ciilmiş egı · k 

l.&~ıştı'k. Uçuk bir hayat eserine rast- Zaten bugun bile bu karanlık v~ or -
tUı ~ll'J b• kunç sır çözülmüş değildir. c~arıe Se -
tı~ gaYt;ı~~~.a bizi dehşete sc>vkeden Jc>sl» vak'asını herkes başka bır ~.rette 
flt}l'Jd ltabuı e ıı'. aklın almıyacağı, man - i1.ah etmeğe kalkıştı. Gemiciler, muhen
bır a huı trnıyeceği bir vaziyet kar - disler, şairler, alimler, büyücüler bu ~-
'.il §e:'i Unlllakl ~ . . k' başka birer ımrette tefsır 
•1 ı:l'itıd e dokun 

1 
ıgırnızdı. Gemıde hıç cayıp va ayı h. b ... t~y 

<ır, ~ ~duru u lllarnıştı; her şey verli ettiler. Lakin bunlardan ıç ırısı . . -
l ttleıı Yora u .. d etmı·s dogwruluğuna kanaat getırıl -
f:t. Q er h lt. ·~aıat yığınları, silah- yu -:ı;ı b 1 d"l 
ltıı~{!t:'.ltıiıie ~-pu·· :~bii vaziyetlerinde iJi - miş bir sureti hal şeklinde ka u c 1 

-

"lllz h "' SUk bi medi. cMarie Selesb in sırra kadem bas-
it ka r rnücadele, ehem- k bl karı<mlıs mürettebatından 

rgaşalık zuhur etmiş ol- ımş, ayı ara :.-··.-, 

Tadilat yapılıyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

zarı dikkate alınıp kazançlan nisbetin
de vcrgı alınmasına kanuni imkan bu
lunmamukta idi. Yani verginin kazanç 
nisbetindc fazlalaşması, fakat ziyan 
nisbetindc azaltılması mümkün değildi. 
İşte Maliye Vekaleti en ziyade bu nok
tayı nazarı dikkate alarak kanunun bu 
kısmının lağvedilmesiniı istemektedir. 
Bu yeni proje kabul edildıği takdirde 
badema herkes ancak kazancı nisbe • 
tinde vergi verecektir. 

Bundan başka Ankarada teşekkül C
den cHavatı ucuzlatma> komisyonunun 
işlerini kolaylaştırmak için Maliye Ve
kaleti yiyecek maddesi satanlann ka
zanç vergileri hakkında da tedkikata 
başlamıştır. Fırıncılar, kasablar ve bu
nn mümasil havayici zaruriye üzerine 
i~ yapanların kazanç vergileri mikda
rmdan mühim bir tenzilat yapılması 
çareleri aranmaktadır. Bu mesele et
rafında sızan haberlere göre bu işin de 
pek yakında halledılrnesi kuvvetle 
muhtemel bulunmaktadır. 

Buhran vergisi tarhında kazanç ver
gisi esas ittihaz edildiği için bu gibi eş
hasın buhran vergisinden de istifade e
deceği muhakkak görülmektedir. 

tün tafsilfıtından haberdar etmiş ve A-
. nin büvük bir ekseriyeti, bu sabah ye-

vusturya ile Çekoslovakya arasındakı . ~B ht d "'l:.1_ t dan 
v v v • • • nıden, ere esga en mu dl\a :ın 

dostluga baglılıgı teyıd etmışhr. k" Ort A · ı· ·· e ·nd.a . . • sonra ·ı a vrupa vazıye ı uz rı ~ 
Schuschnigg'in bu hareketı Prag sıyası .. 

1 1 
.. .. tm kt d" 

. k .. ·a b' t . b ak muta ca ar yum e e ır. mahfellcrınde ço musaı ır esır ır -
1 

· . . B ı· h b'n· 
mıştır. 

Timcs ne diyor? 
Londra H (Hususi) - Schuschnigg -

Hitler mülakatını mevzuu bahseden Ti
mcs gazetesi, Schuschnigg'in Avusturya 
kanunu esasi çerçevesi dahilinde Avus
turyanın istiklaline riayet edileceğine ve 
Alman Nazilerinin Avusturyanın dahili 
işlerine karışmamalarına dair Hitlerden 
teminat aldığını yazınakadır. 

Times, buna mukabil Schuschnigg'in 
de Avusturylı Nazilere bazı tavizlerde 
bulunacağını Hitlere vadetmiş olduğunu 
ilave eylemektedir. 

Berlinin yan resmi tebliği 

Berlin 14 (A.A.) - Yarı resmi bir su
rette tebliğ edilmiştir: B. Hitler ile B. 
Şuşnig'in mülakatı hakkında bugün ya
bancı matbuatta mevzuu bahsedilen bir 
çok tahmin ve faraziyeler bura siyasi 
mahfellerinde az çok bir aliı.ka ile görül
mektedir. Mülakatın mevzuu hakkında 

Journa gazetesmın er ın mu a ı 
diyor ki: 

Bcrchtesgaden'de 11 /7 /1936 anlaş
ması esası üzeripde bir gerginlik izale. 
sinin mevzuubahs olmuş bulunduğıJ 

muhakkaktır. 
Journal gazetesinin Viyana muhabi

ri ise şöyle diyor: 
Tecyyüd ettiğine göre, Berchtesga 

den tr'ülakatını doğuran sebebler ara.o 
smda en mühimmi, bun<lan üç hafta 
evvel tevkif olunan nasyonal sosyalis.' 
şefi Tavs bir ihtilal planının meydana 
ç:knrılması üzerine Almanya ile A vug. 
turya arasında beliren vahim anlaşma~ 
Jıkhr. 

------------~~------------------

Tavşanhda avcılar barut 
bulamıyorlarmış 

Tavşanlı (Hususi) - Ziraat Vekfıleti 
J·öyliiyü ava teşvik etmekte, köylü der 
ava büyük bir rağbet göstermektedir. 
Yalnız, köylü, barut ve saçma bulmat 

ne Almanya, ne de Avusturya tarafından hususunda müşkülat çekmektedir. Ki~ 
resmi hiçbir ma!Cımat verilmemiş oldu-

tahya başbayii bura bayiine malzemeyi 
ğundan, gazete tefsiratmın hayale müs- m. göndermektedir. İnhisar darcsine 
tenid olduğu tabii görülmektedir. Bunun 

yapıisn müracaatlcrden de fayda görül.. için de bu haberler Alman gazetelerinde 
memiştir. Köylü, hiç olmazsa, patlayı,. yer bulmamaktadır. · İ 

Orduya sa borulan ı;etirtiliyor c1 olmıyan saçmanın Inhisar daresinde 
Ordu (Hususi) - Yeni su borularının mart Anlaşma olmadı bulundurularak satıcılara verilmesi su• 

avına kadar gelmesi ciheti sa~ıanmıştır. Bo- Berlin, 14 (A.A.) - Alman efkarı u- :retile karşılaşılan güçlüklerin kıs.mem 
~ıar işi 27305 liraya ihale edllmlştır. mumiyesinde muhafaza edilmekte olan giderilmesini temenni etmektedir. ................................................................................................. ..._ ... 
hiç birisinden bahsedildiği de işitilmedi. , mek üzere bulunuyordu. İkimiz birlikte ğunu, elile ufku işaret ederek bir takım 

o inanılmaz vak'anın tahaddüs ettiği ayağa kalktık ve cLinea> dan çıkıp hu- kumandalar verdiğini görür gibi oldum. 
tarihte o bavalide bir fırtına olmamıştı. dudu geçerek (Cebelüttarık) a döndük. Evet ihtiyar cThomas Carr> ın h:ıkla 
Ve bu sırrı çözmek için ileriye sürülen Ana caddelerden birisinde mızıkaları vardı. Uçsuz, bucaksız. enginlerin ı>sran 
ihtimaller birbiri ard'11ca suya düştü. başta olarak geçen İskoçyalı bir müfre - da uçsuz, bucaksız ve bu Ifıyctenahiye~ 
Acaba halim ve sükuti kaptan cBriggs• zenin uzaktan uzağa akseden milli tulum bana o kadar vüs'atli göründü ki beıı. 
ne olmuştu? Zari! zevcesile, tayfasının mızıkasının cırlak sesi aksf'diyordu. He- yanımda yürüyen ihtiyar gemici, li • 
haşından nasıl korkunç bir sergüzeşt men hemen ihtiyarsız olarak yuvarladı - ınanı dolduran son sistem dritnotlajı\ 
geçmişti de koca geminin mürettebatı bi- ğım viskinin ve işitmiş olduğum acayip hattı harb kruvazörleri bu vüs'atin ka:ıır 
le ani ohırak ve birdenbire ortadan yoko- deniz minkabesinin tesiri altında ser _ şısında küçiildük, küçüldük; minimin§ 
Juvermişlerdi? semlemiş gibi idim. Yanımda yürüyen ve birer z&re olduk. 
Şayed .Marie Selesi> mürettebatının eski yelken devrinden içinde yaşadığımız Perili gemiler, tekin olmıyan tekne ı 

müşterek bir cinnet buhranına tutulup şu buhar ve tarbin asrına, solgun bir ta- ler!.. Yirminci asrın müsbet fenler ~ 
birbiri ardınca kendilerini denize atmış rih yadigarı gibi, arta kalmış olan ıh - 'niyetile kabul etmediğimiz, h:ıval~ 
olduklarını kabul etmekten başka makul tiyar gemiciye bakıyordum. Hayır bu masaldır, efs:ınedir, dediğimiz bu oklıı 
bir sureti tesviye bulunamadı. İşte cMa- adam yalan söylemiyordu. kabul cdcmiyeceği şeyler de ac:ıbıı (M• 
rie Selesb vak'ası böyle hikmetinden Güzel ve zarü Madam cBriggs> ile rie - Sclcst) vak'ası gibi insan zekl:sınm 
sual olunmıyacak acayip ve korkwıç bir onun zayıf nahif kocası sanki dumanlDr beşer mantığının ha1Jedcmt'diğ1 h!rel! 
sır halinde her gemicinin muhayyelesi- ıırasından bana tebessüm ediyorlardı. ncnyip sergü~eştin r.ı:ı.hsu~lerl değil ~ 
ni işletip duracaktır. Sonra bütün bu ifşaatın başlangıcı olan dir? 

cThomas Carr> anlatacağını anlatmış, o asri gönüllil korsanı, kaptan cOsbor - Kim bilir? dedim ya! Uçsuz bucnksa 
artık susmuştu. Avrupa kıt'asının koca - ne> ~ düşündüm. Onun kahkahalar ko- enginlcrın esrarı da u~uz bucaksız ahı.. 
man omuzbaşı diyebileceğimiz (Cebclüt- pararak, nara atan sarhoş efradı arasın- y«. 
tank) kayalığına akşamın karanlığı çök- da gemisinin dümeninde ayak" durdu - -SON-
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Hi·~aye~.--, ~ Yazan: 

Kadircan Kaflı 

• (Akropol) a yaklaşıyordu. r vardı. Sepeti mezarın başucuna .koydu. f nun da tekniğini bir türlü kafasında ol -
Saçlarını başının arkasında toplamış, Dizüstü çöktü. Yüzünü toprağa sürüyor; gunlaştıramıyor, formunu veremiyordu. 

bir şeridle çepeçevre bağlamıştı. Geniş -ı hıçkıra hıçkıra ağlıyor; toprak kokusunu Düşünmekten yorulunca şehre gidi -
çe alnı, çekme bumu, güzel ağzı ve kuv- ruhuna sindirdikçe daha çok sarsılıyor - yor; her tarafa, her şeye bakıyor, uçan 
vetli çenesile tam bir Yunan güzeliydi. du. Arasıra bir şeyler mırıldanıyor; san- kuşta bile ilham arıyordu. Bu ilham ar-

Bursa Merinos fabrika sın~ı 
tiftik ve kıl da işleniyor 

Ketenden büyük bir bez parçasını sır- ki mezarın içine sesleniyorda dında Atinaya kadar geldi. 

Sümerbank, Bursa Mertnoo fabrı.taauıınlyapılan kundura satışlannlll ~ 
kuruluşunda. tiftik imalatı meselesini de arttığı görülmektedir. İstanbul~ I' 
ehemmiyetle gözönünde bulundurmU§ ve bu len, kadın ve erkek, seneYl s.cıoo: 
sistemin lcabettırdl.ği ma.klnıelerle fabrllaı- yakkabınm iki milyon çifti ıııub 
ya tiftik kısmını ilave etınl§tlr. ıu şehirlerine satılmaktadır. __.A tına almış, sol koltuğunun altından do • Böylece saatler geçti. Genç kadın ba- Baharın ilk günleriydi. Atinada gör • Memleketimizde yüksek numarada df tıf- Ki ., '1"8fSV"" 
tlk ipliği yapılması Merinos fabrikaslle bir- 8Vland pamUQU 1, laştırıp sağ omuzunun üstünde bağla • şuıı kaldırdı: Güneş (Egaleos) tepelerin- mediği şey kalmamıştı. Şehirden çıktı, 

mıştı. Belindeki ucu işle.meli kuşak vü _ de kızarıyordu. kırlara açıldı. Rastgele yürüyordu. Me
cudünün güzel ve düzgün çizgilerini be- Son defa mezara yüzünü sürdü, öptü. zarlığa saptı. Orada bir şey bulabilir 
yaz kumaşın dalgalı kıvrımları altından Doğruldu ve geri geri uzaklaştı. Bir ara- miydi? 

lltte başlamıştır. !Merinos fabr1$sı, diğer 1 
lmalD.tı hariç, senede (50000) kilo kadar tlf- o muyor 
tik ipliği verecektir. Tiftiğe mfihlın blr mah
reç olan kadife endüstrlsl memleketimizde 
hen\iz kurulamadı~ı için, fabrika kendi tif
tik !malAtını standardlze edilmiş tipler ha-

Adana <Hususi) - Bu sene 
faZla ya.ğması yüzünden \çtMil8' ',J 

mahsullerinin yerlerini IAyıJcıle ,,J1.. ~ 
mnmışlardır. Kış yağmurlarının ~ 
mnsı hububatın tam arzu edlldiJl 

belirtiyordu. Jık gene mezara doğru yürüdü. Sepetin Kenarda bir çocuk mezarı gördü. Ayak-
Ayaklarında sandallar vardı. yıkılıp yıkılamıyacağına baktı. Güvene - ucu biraz çökmüş, etrafını yeni çıkan ot

Onun yalnız yüzünden değil, bütün 
varlığından derin bir yeis dağılıyor, ağır 
bir yosun kokusu gibi görenleri de sarı
yordu. 

Sol kolunda bir sepet vardı. Genç ka -
dının sağa doğru azıcık eğilmesi bu se -
petin boş olmadığını anlatıyordu. 

(Akropol) un önüne geldiği zaman ba
şuıı kaldırdı, sağa baktı: 

(Prikles) in yaptırdığı saltanat ka -
pısı göz kamaştırıyordu. İki taraflı mer • 
Jner merdivenleri yavaş yavaş çıkan bir 
kaç adam, sanki beyaz bulutlara bürüne
rek, beyaz bulutlardan bir merdivenle 
göklere yükseliyorlardı. Yukarıda (Par
tenon) un oluklu mermer sütunları gök 
kubbesinin ayaklan gibiydi. (Erehteon), 
ondan aşağı olmadığını haykırıyordu. Da
ha geride ve yüksek bir sütun üzerinde 

(Atene) nin heykeli duruyordu. (Faler) 
açıklarından bile pırıl pırıl görünen bu 
ilahenin yüzü ve elleri !ildişinden, ken -
disi som altından yapılmıştı. (Fidyas) ın 
eşsiz dehası orada parlıyor; güneşle ya -
rış ediyordu. 

Genç kadın bu (Tanrılar tepesi) ne, 
boynu bükük, gözleri yaşlı, dalıp gitti: 

- Benim sevgili minimini kızımı ni -
çin aldınız? Mademki alacaktınız, niçin 
onu tanıttınız? diye söylendi. 

Kalbinde onlara karşı istemeksizin bir 
kin uyanıyordu. 

Durmaktan korktu ve gene başını önü
ne eğerek uzakfaştı. 

Artık (Akropol) gittikçe küçülüyordu. 
Kırlarda yılın son çiçekleri açmıştı. Genç 
kadın oralarda sevgili yavrusilc yaptığı 
.gezintileri hatırladı. Her tarafta onu giz
lenmiş sanıyor, fakat bulamıyordu. Se -
petini yere bıraktı, sağa sola giderek kır 
çiçeklerini, hareli yaprakları topladı. Bü
yücek bir demet yaptı. Onları da sepetin 
içine koydu; küçük bir flavta, pişmiş top-

raktan nakışlı bardak, istridye kabuklan, 
.renkli bez parçaları, bir çift sandal ve 
<I'enkli çakıllar çiçek demetinin altında 
kalmıştı. 

Bunların hepsi minimini yavrunun sev
diği şeylerdi. 

Genç kadın geç kalmış .gibi hızlı hızlı 
yürüdü. Söğüdlerin, bir su akıntısının 
kenarından geçti. Büyük bir mezarlığa 
girdi. Ta uçta küçük ve taze bir mezar 1 

memiş olacak ki etrafa göz attı. Duyar lar bürümüştü. Başucill1da bir yeşillik yı
dibindeki büyük bir tuğla parçasını onun ğını vardı. Bunlar bir sepetin dibinden 
üstüne koydu. Böylelikle en sert rüzgar- biten çeşicfii çiçekler ve otlardı. Örgüle
lar bile onu yerinden kımıldatamıya - rin aralarından fışkırmış, çevresinden 
caktı. ı>açak saçak sarkmıştı. Zira üstündeki 

Gölgeler, gökle yerin arasını dolduru - tuğla parçası onların yukarıya doğru yük 
yor, koyulaşıyordu. sclmesine engel oluyordu. 

Genç kadın, kalbini orada bırakmış gi- Kalimahosun kafasında bir kış gece -
bi, sürüklenircesine uzaklaştL sinin sabahındaki aydınlık belirdi. Göz-

* Mimar (Katiınahos) 
şünüyordu. 

leri parladı. Karşısında bir sepet değil, 
sanki bir sütun başlığı vardı. Böyle bir 

aylardanberi dü - başlığı o zamana kadar ne görmüş, ne de 
düşünmüştü. 

(Korent) de (Zeüs) mabedini yapa -
caktı. Onun da (Partenon) dan aşağı ol
masını istemiyordu. Hatta istiyordu ki 
büyüklük noktasından olan geriliğini gü
zelliğile tamamlasın, hatta ileri gitsin! 

Onun en çok üzerinde durduğu nokta 
sütun baslıklarıydı. Çünkü çatı başka 

türlü olamazdı. Cepheyi kabartına re -

simlerle süslemek güzel bir usuldü; mer
divenlerde değişiklik yapamazdı. Sütun -
ların ince oluklarla süslenmesi o kadar 
göz alıcı buluştu ki hiç bir diyeceği yok
tu. Fakat sütun başlıklarının daha güzel 
olabileceğine sarsılmaz bir inancı var -
dı. 

(Dori) biçimindeki şu başlıkları ·hoş 

bulmuyordu: Bir küreyi bir defa orta -
sından sonra da onun bir karış kadar aşa
ğısından biçmişler, mermer direkle çatı 
arasına koymuşlardı. 

(İyoni) başlıklarını da şuna benzeti -
yordu: Kalın bir hamur tabakasını orta
dan ezerek iki taraftan taşırmışlar, sonra 
bu taşkın tarafları aşağıdan içeriye doğ
ru kıvırıp bırakmışlardı. 

Aylardanbe'ti asık duran yüzü gülüm
sedi, çatık kaşları ayrıldı. 

- Düzene sokar da mermere işlersem 
bu bir şaheser olacaktır. 

Dedi. 
Sepeti alacak oldu. 
Sonra vaz geçti. Onun karşısına, ye§il 

ve nemli otların üstüne oturdu. Saatlerce 
baktı, baktı ve gördüklerini kafasının de
rinliğine, derin derin işledi. 
Artık (Zeüs) mabedini yapabilirdi. 
(Korcnt) e döndü. 

Mabed bittiği zaman bütün gözler sil -
tun başlıklarına saplanıp kalmıştı. Çatı
lar bir çiçek vazosuna oturtulmuş gibiyv 
di. Bembeyaz mermerin, en güzel kır çi
çekleri, irili ufaklı taze yapraklar halin
de kıvrılışı aslından daha güzeldi. 

(Kalimahos) defne dalından zafer ta
cını giymişti. Adı dillerde dolaşıyor, öl -
mezler arasına, bir daha silinmemek üze
re, yazılıyordu. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

O Zaten Aramamış ki f. 
Yazan: V. Karlovskoya 

Rusçadan çeviren: H. Ala.: 

linde değil, piyasanın bugünkü ihtiyacı olan 
muhteııt çeşidlere göre tanzim edecektir. 
F'abrlka, "1lmanla yapacıağı varyasyorııam, 
tiftlğln saf veya karışık bir halde sarfiyat 
sahasını genişletmeğe çalışacak ve bu su
retle imalatına bir kaç m1sU kuvvet vere -

lamıyacağını göstermektedir. ~ 
KJevland pamuk cinsinden de bil ıP f 

çlftçllerı şikfıyet etmektedirler. Bt ~ 
muk her toprakta olmamakta " fı' 
mahsulü vermemektedir. oeçen ~ -
klevland pamuğunun tohuınlıı.J'I eii-'J 
sene siyah yerll tohumu gör(ilıD ~ 

llm 1Ubartle bir kaç sene sonra ' 
yeril malı hükmünü alacağı tabJDIO 
tedlr. ..J 

cektir. 
Dokuma endüstrisinde t1ft.ik. dünYB pi

yasas:ında yerini dolduracak ikinci bir cin3l 
olmadığından, değerli blr saha işgal et~
tlr. Türkler tarafından bundan (2400) sene 
evvel yetiştirilmesine başlanan Ankara tif
tik keçileri zamanla Orta Asyaya ve oradan 
Çine kadar yayılmıştır. Şüphe göturmez blr 
hakikattir ki Türkler Uftlğl yün endii3trlsl
ne hediye etmekle insanlığa büyük bir hiz
mette bulunmuşlardır. 

T1Ctlkler, mensucat endilstrlslnd~ bilhas
sa mobilya kadifelerile bir kısım halılar, el
bise astarlıkları, soflar ve pek az da yünle 
karıştırılarak muayyen tip kadın kumaş -
lan imalinde kullanılır. Türk tlftlklerlnden 
taranmış lpllk sisteminde (56-60) numaraya 
kadnr !pllk yapılabilmektedir. 

Tiftikler yüne nazaran daha yağsız ve ter
siz olduklarından yıkandıklan zaman kirll 
ağırhklarının t'47. bir mikdaıttıı ve ancak 
(yüzde 10 - yüzde 20) kadannı kaybetmek
tedir. 

Tlftlklerden maada kıl Jpliğl 1maldtını da 
yapan Bursa Merinos fabrikası görülüyor ki 
taranmış yün ipliği endüstrisinin bütün im
kan ve imaliit sistemlerine maliktir. 

• İngiltere, memleketimizin iyi tiftik alıcıla-
rındandır. Türklye, Cenubi Afrlkadan sonra, 
İnglltereye en fazla tiftik ihrac eden memle
kettir. İngllterenln 936 yılında idhal etti~! 
8.522.000 libre tiftikten 6.063.000 libresin! Ce
nubi Afrika, 2.168.000 llbre.slnl de Türkiye lh
r:ıc etmiştir. 

937 yılında da, İngiltere 6.349.000 libre pa
muk idhnl etmiştir. Bunun 4.231.000 llbresl 
Cenubt Afrikadan, l.916 000 llbresl memle
ketimizden, mütebaki 202.000 Ubresl de muh
telit memleketlerden alınmıştır. 

Bir libre, 500 gramlık İnglllz ağırlık ölçüsü
dür. 

Memleketimizden mal almak 

Karaburunun bir yılhk ~ 
Karaburun <Hususi) - Geçen -:ı J 

.te Knraburunda 222250 ton afPlo ~t 
bakla, 162200 ton buğday, 2500 ~ ~ 
7600 ton mısır, 6075 ton soğan, it'. 
züm, 1040 ton zeytin, 360 bln tU0 ~ 
ton badem, 1250 kilo bal, 35 t11° 
lstlhsn! edilmiştir. ~ 

Karr.burun zeytin, zeytin yatı"~ 
leri ile tütllnlerl dünyl\llın h~ _:.~: 
büyük bir rağbetle müşteri b~;.J 
nun için de iyi fiaUarla satılma 1'.1 
rada yumurta He yoğurt pahalıdd'· ~ 
fzmirden getirilmektedir. Kara~~ -J 
çılığn çok müsaid olmakla ve d~ ,-~ 
tıalık bulunmakla beraber ba}ıkfil,.. 
icln l-u mahsulden pek az istifade dJI'! '!, 
b:lrbunyanın kilosu 70 kuruftan. ;,.., ,.. 
lıkların da kilosu 35 - 40 kuruştan~ 
memektedlr. Bu muhit gerek ,'i' 
gerek yumurtacılığın inktşatına çok 
lttlr. 

lzniklifer pamuklarını 
satamadllar ~ 

Bursa (Hususi) - Geçen seneye ~ ~ 
nlkte yalnız yerli pamuk eltllmekte pt1' ~ 
yıl Ziraat Vekfüetlnin İznlkl de Sa !11.'j 
muk mıntakasına alması üzerine Jj5 ~ 
Akala pamuğundan da ekilmiş, fa_..J 
!.!'tlhsnl edilen pamuklar satııam~~·) 
!ünün elinde kalmıştır. Köylü bu fUP"ııJ f' 
teesslrdir. Pamukların sntııması içlD 
bulunması temennlslndedlrler. .,,,_ 

Bunlar hep sade, hatta basit şeylerdi . 
O bu başlıkları, dalga dalga saçlarını 

başının etrafında toplıyan bir genç ka -
dm başı haline koymak istiyor; fakat bu-. . ........ ·- ... -· ... ·---

..... ~ ~ ~! . . ' • ', • ... • 6 ,.. • • 

Koyulhisarda fındık yetişti~ 
Koyulhisar (Hususi) - Yapılan "'1"',J 

Hamhurgda bir firma memleketimizden neticesinde bu ha.valide fındık ye~~ 
karbolöl ve emsall maden kömürü müştekka- • ~ı 1 1 e .,--. Y. 
tı·, SeyJAnda bir müessese muhtelif cl'"""ler- .ece6 nn aşılmış, o resundan v -~•· 

u • .., dık cinsinden 5 bin fidan getirlllJ1>'J 

isteyenler 

de kuru meyvıı; İtalyada bir müessese de ıdt vadisinin muhtelit yerlerine "":" _. ~ 
p:ıçnvra ve döküntü almak istediklerini bll- Dikimde ziraat müdürü Bahtiyar M" 
dlrmişlerdlr. zat nezarette bulunmuştur. 

Bir İtalyan firması da ham sığır ve keçi 
derısı ıstedığını buaırmiş, kendisine, bazı ih- Sıvasta deri piyasası J 
rncntcllanmızın adresleri verilmiştir. ,,JJ'J_ 

·i~;E\I R :Q,J~-l-N 
... . . . . . . . -~ ~ . . ... -- . . . .... .,.__ -· .... - .. · . . e~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma va bütün ağrılarmızı derhal 
keser, icabmda günde Uç kaşe alınabilir. 

' ... . . - "' . . , - .. . . . ,. . . .. 

Diğer taleblert de, Türkofls, alı'ikadarlara Sıvas <Husust> - Piyasaya bOl 'J 
tlimim etmiştir. tilki, tavşan, porsuk ve sansar aerf'I f'ı 

Anadoluya kundura ihracab ~~t!:~:e~::.tırv~:~er;~ı ~:~~ 
artıyor düşüklük devam etmektedir. zı.ra•!,-' 

köylüden buğday mübayaasına de 

" Son Posta ., nın edebi romam: 64 

İstanbuldan muhtelif Anadolu §ehlrlertne ınektedlr. ~ 

fı, halasının kararını bir an evvel öğ- ne geri kalıyor... Dün bunu düşünür- - Trabzon postası ne zarnall 
renmek teJaşile titriyerek açtı. ken içime büyük bir acı düştü: yor efendim? 

- «Sevgili kızım, Selmacığım, - Seni daha ne kadar zaman gör- - · Yarın akşam sekizde .... ~ 
«Uzun mektubun beni sevindirecek memeğe mahkfun kalacağım kızun? - Birinci mevkide bir kişilik 

yede pek üzdü. Hatta bazı satırlarını Diye gaiplere hitap ederek sana sor- mara ayırınız .. bir saate kad8t 
okurken göz yaşlarımı tutamadım. dwn. Gözlerimde yaşlarla sorduğum aldıracağım. 

Muazzez Tahsin Bcrkand «Benden hayatın hakkında bir karar bu sualin cevabı 0 kadar ferah ve se- -- Emredersiniz efendim. ~ 

Bir Genç Kızın Romanı 

Otomobilde yalnız loalmca göğsün
aeıı hıçkırığa benziyen bir ses çıktı. Bu 
gülmek mi, yoksa ağlamak mı idi? Bel
ki ikisi de ... Onun haline gülüyor, ken
dininkine ağlıyordu. Başını kanapenin 
yast•ğma dayıyarak gözlerini kapadı ve 
bila ihtiyar gene onu düşündü: 

vermemi istiyorsun. Uzaktan bu nasıl Onun bu ani kararı karşısın<I' · h · · ? vinç verici oldu ki bilsen ... Birdenbire çın gene ona e emınıyet verıyorum. olur kızım? Mektuplarından senin hu- şaşkın yüzüne bakan Fikri 
J. . . b"l d" v. b d be . . kar§ımda seni gördüm; iri gözlerini yü-
smım ı mc ıgım u a am nım içın yunu, görüş ve hislerini tanıdıgv ımı ve döndü: 

- Şapkasını çıkararak yanıma yak
.!aşm3sı ne güzeldi! Konuşurken gözle
ıi buğulanıyor gibiydi. Sesinin tatlı 
ahengi iliklerime kadar ılık bir zevk 
ulaştırdı. Keşki onunla yürüseydim! 
Keşkı kaçmasaydım! Beraber olacağı
mız yarım saat içinde bana kimbilir ne 
güzel sözler söyliyecekti! Benim ken
di sırrını keşfettiğimi bilmediği ıçın, 
şah i şeyler konuşmağa cesaret edeme
den kirnbilir bana neler anlatacaktı! 

Kendini bu avutucu şeyleri düşün
m~ğe bıraktıP,ı için pişman olmuş gibi 
birdenbire gözlerini açtı. 

- Fakat bu adam kimdir? Bir ya -
hancı, alelade geçici bir adam değil mi? 
Onunla niçin beraber olmaktan mem
nun oluyorum? Bana karşı yaptığı ha
reketin alçaklığını bildiğim halde ni-

kt k B lk. d ka zümc kaldırarak: ,,,ı 
yo ur artı · · · e . 1 e bir _ ç gün öfü·endig· imi farzetsem bile, hiç bil- · 01·-.ı 

M f:f 1 l - ~ Sen gelem1·vorsan ben gelı·nm· - Bh· şey degı··1 Fikri efendı; , sonra uz_a ere nış~n anacagım ve o- rncdigvim, görmedigıın· · , ailesi hakkmda - J ı; 
t l t - halacıg·ım dedı"n lasla v. üzüme bakmayın ... Ha --A nu amamı e unu acagım. hiç bir fikir edinemediğim Muzafferle ' · - eJIY. 

"İsmini bilmediğim adam• diye dü- st-ni nasıl evlendiririm? Buna nasıl ra- Bu sözlerin beni o kadar mes'ud et- Trabzona çağırıyor, ben de h 1ıd 
.. .. k S 1 ti ki, bütün gece helecandan uyku uyu- meğe karar verdim .. geliniz, on 1 şunur en e manın içinde yeni bir is- zı olurum? Birbirinize uygun bir çift içinde yapılacak işler hakkındll 

tek, bir kıvılcım gibi parlamıştı. olup C'lamıyacağınızı bile bilemiyorum. yamadım ve bu sabah erkenden sana l.ı 
1 

;ıl 
yazmağa koyuldum. 'İraz konuşalım, çünkü faz 8 

- Niçin bu adamın adını öğrenmiyo- Danlrna bana Selma; senin Muzaffe- yok, hemen eve gidip hazırla 
rum? Ona ehemmiyet vermediğimden ri istediğinden de pek emin değilim Bir kaç gün p iyanonu ve kütüpha- yım. 
mi. yoksa onun böyle bir muamma gibi ben ... Eğer onu sevdiğine kani olsay- neni benim için feda ederek ilk vapu~ * 
kalması hoşuma gittiğinden mi? dır.1 hastalığıma bakmadan hemen o- la gel yavrum. Geleceksin değil mi? .'11 

B ·k· · "ht' li d h d v k .. .. .1 .1 S k d . 1 baka b b Vımur Galata rıhtımından BJJıt u 1 ıncı ı ıma n a a ogru oldu- raya oşar, onu gorur, aı esı e konuşur ana açı enız ere n a anın S 
1 

• k d' . k tr.
1
.f 

ğunu kendi kendisine itiraf etmemek i- ve seni onunla birleştirirdim. Fakat odasını hazırlatıyorum. Burasını çok S ed:;r e: ısıne ş;.~ as1ı;~aJl P? 
çin , kütüphaneye vanr varmaz Fikri kızımı sevmediği bir adamla bağlama- seveceğine eminim. Esasen bütün evi Na h ~ 1~Ye:1 me~. ı sa ~i}ctetl 
efe11rliden bunu sorup öğrenmesini ri- ğa gönlüm nasıl razt olsun! seveceksin, her köşede onun izlerini ezb:ı. ~ . : erı e s~ .am.bv_ergözteri"' 
ca etmeğe karar v di. kl k 1 ra, ırısını arıyormuş gı ı ~ 

er . Sen yorulmuş, biraz da s~irle?IDiş- onun çocu u ve gençlik hatıralarını rafta uzun uzun gezdirdi. lç~w 

Buna sıra kalmamıştL Mağazanın ka

pısında postacıya rast1adı. 

-· Sizin için bir mektup bıraktım ha-
nımefendi. 

- Nereden? 
- Trabzondan. 
Kalbi çarparak kasaya koşta ve zar-

sın kızım ... Bunlar ehenunıyetsiz ve bulacaksın. yamadığı bir his onu göreceğırıL 
ge~ici şe~1er! Doğru olan.~~ ş=~ .. varsa İhtiyar ha.lanı çok bekletmeden ?.el yakınlarda olduğ'unu ve kendiSİ~ 
o da senı~ yalııızlık~ uzul~ugu·~· ve kız_ım ... Sem sabı~ızlı~la bekler, goz- tığını söylüyordu. Böyle ikeP ~ııı 
b:mım senı çok çok gormek ıstedıgun- lenni. yanaklarını operım.• şapkacile kendisini selamladı~ .. · 
d_ir. Romatizmalarım bu sırada .beni ~e- . . . . • rünce, hiç beklemediği büy?~ b~ 
nmden kaldırmıyacak kadar şıddetlı... Me.ktubu bıtırIT bıtırmez, şapkasını karşısında kalmış gibi kalbının 
Binaenaleyh, geçen yazdan beri h~ bile çıkarmadan telefona sarıldı. Kara- le çarptığını duydu. 
retle yanarak beklediğim seyahatim ge- rını derhal verm~tL 
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'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanayi casu•l•rı arasındaki mücadele 

Sayfa 13 

Bravo Tekirdağlı! 
Parisleki ilk maçta 

14 dakikada 

İtalyan tayyarecileri 
devrialem 

seyahatine çıkıyorlar 
Roma, 14 (A.A.) - İtalyan tayyare

leri bir devrialem seferine çıkmağa 

hazırlanmaktadırlar. Bu sefere Cenubi 
Atlantik denizini geçen üç cYeşil fare> 
tipinde beş tayyare iştirak edecektir. 
Tayy:1reler mart ayında sefere çıkacak
iardır. Bu tayyarelerden birini Duçe'
ııin oğlu Bruno Mussolini idare edecek
tir. 

A nkara Halkevinde 
Timurlenk g ecesi 

Ankara, 14 (Hususi) - Anka:ra Hal
kevinde 19 şubatta Timurlenk gecesi 
yap1lacak1 23 şubatla da resim sergisi 
nçılacaktır. 

Tekirdağlı hasmını 
tuşla y endi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

cılık enstitüsünü, haşerat istasyonunu zi. 
yaret etmiştir. Vekil ziraat mektebinde 
köylerden gelen zürra ile temas etti, di· 
!eklerini tesbit etti. Müteakiben fuarı. 

Saat on birden itibaren Ticaret Oda· 
sında her sınıf ihracat tacirlerile uzun 
müddet lhasbıhalde bulunan, idileklm 
dinliyen vekil odadaki toplantıyı şu cüm
lelerle açmıştır: 

cArkadaşlar, muhtelif mahsuller hak
kında tecrübeye müstenid düşüncelerini· 
zi açıkça bana anlatınız. Mütalealannızı 
dinlemekten fayda bulurum. Bugünün 
aktüel meselesi olarak bizi düşündüren 

mevzu yoktur. Tütün, üzüm, incir satıt 
ları iyi gitmiştir.> 

Bunun üzerine ilk söz alan Amerikan 
Tabako müdürü Mister İngliş, vekile hi
taben, tütün ekiminin tahdid edileceğini 
işittiğini, Amerikalıların her sene 15 
milyon kilo iyi cins tütün mübayaa et· 
tiklerini, tahdidden sonra kalacak mik
dardan bu kadar iyi tütünün bulunamı
yacağından endişe ettiğini söylemiştir. 

Vekil şöyle cevab vermiştir: 

c- Tütün istihsalatını başıboş bmıka
mayız. Fakat tahdid bahsinde verilmi~ 
bir kararımız henüz yoktur. Tahdidi kü
çük çiftçi lehine yapmakta fayda uma
nın. Ailesile beraber tarlasında çalışan 
küçük çiftçi için tahdidi doğru bulmuyo
rum. Rastgele bir tahdid yapmıyacağız. 
Faydalı bulduğumuz tedbirler olursa en· 
cümenlerde tedkikte olan tütün layiha· 
sına aksettireceğiz.• 

Ticaret Odası tarafından gece vekil şe
refine İzmirpalasta bir ıziyafet verilr 
miştir. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlYATR03U 

Bu gece: 
(Bakırköy - Miltiyadi) 

Yarm gece: 
(Üskndttr - Hale) 
sinemalarında 

CE H E N NEM 
Piyes: 3 Perde 
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UÇ BOZ ATLI 

F otoğrat tahlilleri 

Tenkidlerden çabuk muteesir 
olan bir tip 

H k T• 1 k'• • d Yazan: Ziya Şakir 
er es ~mu.ren ın. y~rın en fırlamasını ve daima dizleri üstünde tuttuğu kılıcını 

lzmirden Sür~
ya imzasile soru
luyor: 

h~vada hır şımşek gıbı parlatarak iki noyanın üzerine saldırmasını ve iki kellenin 
b~r. anda yere Y.~varlanmasını bekliyordu. Fakat Hakan yerinden bile kımıldamadı 

!ki genç noyanın vucudlan, tepele
rinden t~rııaklarına kadar titredi Kısa 
bir tereddüd devresi geçti Evvelfı. A
dil Şah cevab verdi: 

- Muvaffak ola
cak mıyım~ 
Başkalarının fi

kir ve tenkidlerin
den müteessir ol
mam&ğa, daha zi
yade istifade et
meğe çalışmak la- Hakan!.. Gördünüz .. arkasından, 

koştum. Yakalıyacaktım. Fakat, mü -
barezeye girişti. Hatta; Ad.il Şah ile i
kimize, saldırmaktan bile çekinmedi. 
Bu ~nrpışma esnasında kılıcım kırıldı. 
Artık ona, bir şey yapamazdım. Öyle 
olmakla beraber, gene arka~ından atıl
dıın. Belki de, yakalıyacaktım. Fakat 
siz, aı·kamdan emir verdiniz. Ve beni, 
~lduğum yerde tevakkufa mecbur et
tiniz. 

- Evet.. bütün bunlar, doğru ... Yal-
111z, lıh nokta var ... Herhangi bir düş
mana saldınrken elindeki kılıcı kınlan 
bir noyan, yarım kılıçla geri mi döner? 
Koca bir kaleye bile, elindeki kırık kı
hçla hücum eden zabitleri görmedin 
mi? 

- Sen söyle Adil Şah!.. Vuruşurken 
Fen niçin birdenbire duruverdin? 

- Biliyorsunuz, Hakanım.. om•· 
r • ., yaralanmıştım. O andan itibaren, 
J .ç kullanamadım. 

- E .. o anda, karşındaki bir d~ -
man olsaydı; ve sana da teslim ohnayı 
teklif etseydi; teslim mi olacaktın?. 

- Kılıcını, son elinle kullanamaz mı 
idin? 

-- Evet.. belki.. fakat, yaramın ıztı
rabından bunu düşünemedim. 

- Pekala .. bunu da kabul edelim. 
Şimdi, şu sualime cevab veriniz. Bu 
günden itibaren, tam iki ay ve on üç 
gün evvel.. bir gece .. Toptepe kervan
sarayında yattınız mı?. 

İki noyan, fena halde sarsılmışlardı. 
Art1k Timurun her şeyi bildiğini ve öğ
rendiğini anlamışlardL Başlanın önle
rine eğerek: 

- Evet. Demiye mecbur kalmışlardı. 
Timur, gittikçe ciddi bir vaziyet al

mıştı. Sesi ağırlaşarak suallerine de -
vam etti: 

cSanboğa sizi öldü~yi teklif etti hakanım!. 

s?yliy.erek bizi, oraya davet etti. Git-ı acı çarparak bütün gözler Timurun ü
tlk. Blz~ ~:nd.~si ile ~irleşmeyi ve bera- zerine çevrilmişti.. İşte ~imdi Timur, 
bcrce sızı oldurmeyı teklif eyledi. Biz yerinden fırlıyacak.. daiına dizlerinin 
onu.:ı bu teklifini, şiddetle reddettik. üzerinde <iur.an kılıcı bir şimşek gibi 

Timur,. a;ı acı g?Jümsedi: parlıyacaktı.. bir anda, iki kelle yere 
- Pekala .. o dakikada Sarı boğayı ni- yuvarlanacaktı ... 

çin tevkif etmediniz? • Hay.r .. böyle olmadı. Timur, süku· 
- Yabancı bir memlekette, bunu na- netini kat'iyen bozmadı. Yerinden kı-

sa yapabilirdik? mıldamadı. 
- Şu halde, yolunu bekleyip öldür- Sadece; ezici, öldürücü, kahredici bir 

meli idiniz. tavırla gözlerini Adil Şah ile Hatay Ba-
- Bu da, kahpelik olurdu. hadırm yüzüne çevirdi: 
- Eh .. oradan avdet ettiğiniz zaman, _ Noyanlar!.. Sizi, öldürmüyorum. 

bana niçin haber vermediniz? H ay;ıtınızı, bağışlıyorum. Şimdi, zincir-
- Veremezdik ... Çünkü Sarıboğa, 1erinizi de çözdüreceğim. Ve hatta sizi, 

bu fikrini söylemeden evvel, bize no- hizmetimde de ipka edeceğim. Fakat 
~~lık namusu üzerine yemin ettirmiş- yal!ruz s-izden k?.lıç taşımak hakkımı 

kaldırıyorum. Bundan sonra da, gene 
- Ala.. Sarıboğa, beni niçin öldür- noya.."llanm arasında bulunacaksınız. 

mek !stiyordu? Fakat, ebediyen kılıç taşıyamıyacaksı-
- Kendisine yaptığınız muamele - nız. 

den dolayı, intikam almak için. DedL 
- Hepsi bu kadar mı? .. Başka sebeb O anda, boğuk birer hıçkırık işitildi. 

yok mu?. Zincir şakırtıları arasında, iki noyan, 
- _Bize sö~l~~ Hakanım. ı ölü gibi yere kapanıvermişlerdi. 
İstıntak, bıtmıştı. Herkesin kalbi, acı - Arkan var-

zımdır. İçten gelen duygulan, umumi te
l8.kki.lcrle ölçüp aksaklıklara mahal ver
memek isabetli hareketlere dela1et ede
bilir. 

Neş'eli bir tip 
Ankaradan Cc. 

maJ imzasile so-
nıluyor: 

- Muvaffak ola
calc mıyım? 

Muhafaza edilen 

sur olmak lilzı.mdır. 

ll/ıllılW 

Heyecanlı bir d• 
Ankaradan. 

mail hnzasile so
ruluyor: 

- Mtıvaffalc ola
cak mıyım? 

Ancak buhranlı 
ve fevkalade za
manlarda ve işin 

neş'e .:a, .~aj_ .tın ameline göre acele 
b:r1;-uk muşkülle- etmek ve bır ka-
rn:ı.e karşı koymak rar vermek lazım 
imkanını elde et
mek mümkün oln- öelir. Yoksa esaslı nıa\'S 
bilir. B~ da, kendi sahasında bir muvaf-1 meydana. gelmesi için ciddi 
fakiyettır. ve bir planla harekete ihtiyıÇ 

.................................................... 
Dünyanın en büyük operatörü 

harikulade maceraları 
(BCl§tarafı 7 nci sayfada) 1 kalmadı. Yok.. yok.. Sanki 1/# 

Sanki anadan doğma garsondum. İşimi kıran girmiş.. Nihayet ~ 
öyle bir kavrayış kavramıştım ki, her gö- yüzü güldü. Ve garib bir -· 
rene parmak ısırtıyordum. Patronun bile baltaya sa.hib oldwn. Berınu 
gozune girmiştim. Sava diyor, bir dahn mak için bir otele girJnişt~ IC 
demiyordu. En itibarlı müşterilerin otur- dansör olduklarını öğrendiğitll 
duğu masalara ben bakıyor, on, on iki ki- kanlı ile, her nedense tu~ 
şiyi birden idare ediyordum. Basma kalıb bir ağız dalaşı yaptık. Hidde 
garsonluk etmiyordum. Müşterilerin e _ tışınca, hele sinirlerimiz ge"lf! 
mirlerini bir daha tekrar ettirmeden ı:ıp- medeni insan gibi, :ınasaııJJl ~ 
pndak anlıyor, daha hala bir çok garson- çevrelendik. Ahbablığı koy\11' 
ların yaptığı gibi ısmarladıkları yemek - nizin derdini deştiler. Ben de 
leri deftere yazmıyor, bir bir aklıma Yahu ne düşünüyorsun, dediıet· 
hakkediyor, tabaklan her gözü okşıyıı- man buluruz buna, ve dalt 
cak bir incelikle düzdüğüm tepside gcti- müdürlerine takdim ettiler· .... t 
riyor, her müşterinin mizacına göre şer- nab1arı, her patron gibi bı;y .... .J 

- O gece .. o Kervansarayda ne işiniz 
vardı? 

Hiç beklenmiyen bu suale bir cevab r
hazır1amamış1ardı. Onun için ikisi de Bir Doktorun 
§D.şalamışlardı. Adil Şah, adeta kekeli- Günlük 

..., 
jlRADVOI 
Bugünkü program 

ISTANBUL 

bet vererek., ve hiç de 'kaba kaçmıyan gülümsiye gülümsiye beni ~ 
nükteler ynpara} yemeğini veriyordum. bir süzdü. Kaç numara verdJI~ 
Velhasıl sizin anhyacağmız, çalıştığım mem ama, herifçioğlunun _1 A 
lokantanın gözbebeği olmuştum. Patron merhum Lord Gürzonun ~ 
benden memnun ya, ikincitcşrinde Tıbbi- kıpırdamadı. Kendi kendi.JYle, 
ye mektebi açılınca, fırsatı ganimet bil- avucunu yala oğlum Sava, 
dim ve kendisinden izin istedim. Hiç mı- lin kahvesinden dışarıya Ç 

yerek cevab verdi: müdürün: 
- o tarafa .. ava gitmiştik, Hakanım. Notlarından 
- Fakat .. o Kervansaray, bızim ül-

nn, kırın etmeden cpeki oğlum, dedi. 
Git, oku, ve her gün saat on bir buçukta - Hey bana bak delikaıJI. 
burada ol da başka bir şey istemem ... > yahu!.. Hele gel bir kahve iç. _.
Allah razı olsun babacan adamdan... diğini duydum. İstemiye isteıP"'.J kemiz dahilinde değildir kt. K3.şgar 

hakiminin toprakları içindedir... Ül
kemiz dahilinde, bu kadar av yerleri 
''arken, Toptepe civarında avlarunanı· 
:za sebeb ne idi? 

Hatay Bahadır, cevab verdi: 
- Yolumuzu şaşırmıştık, Hakan. 
- Pekaıa .. bunu da kabul ediyorum. 

Şimdi, bir sual daha soracağım. Fakat 
düşününüz ki, hayatınız bu suale bağlı
dır. Doğru söylerseniz, siz karlı çıkar
sınız. Fakat inkar ederseniz, çok piş
man olursunuz ... Söyleyiniz, bakalım .. 
o gece orada Sarıboğa ile birleştiniz 
neP.il mi? 

1 

İl{isi birden, titriye titriye cevab ver
diler. 

- Evet.. görüştük. Fakat bu, bir te
sadüften başka bir şey değil. 

Timur acı acı gülümsedi: 
- Dikkat edin. Hakikati tamamile 

söylemiyorsunuz. Orada, Sanboğa ile 
lb~le.~eniz, bi!' tesadüf eseri değildı. 
Çunku.! s.~rıboga, Kervansarayın kapı
wıı guçlükle açtırıp içeri girdiği za
man, en evvel sizin oraya gelip gelme-! 
ruğinizi sual etti. Geldiğinizi haber alın
ca, sevindi. Ve Kervansarayın bir kapı
cısı onu doğruca sizin odanıza getirdi. 
Orada başbaşa verdiniz. Uzun bir mü
zakereye giriştiniz. Tabiidir ki bunlan 
inkar edemezsiniz. Şimdi. doğ~ca söy-1 
!eyiniz, bakalım. Bu müzakere netice-! 
sindr·, neye karar verdiniz? .. Bana ya
pılan bu suikasda mı? 

Adil Şah büyük bir cür'etle atıldı: 
- Hakan!.. Görüyorum ki, artık 

Giyim 
Meselelerir:den: 
Ayakkabları 

15 Şubat 1938 Salı 
Öf it neşriyatı: 
12,30: Plfi.kla Türk musikisi, 12.50: Hava-

dis, 13,05: PlCıkla Türk musikisi, lJ,30 Muh- Desturu aldım ama, bu yandan da gün-
telif plft.k neşriyatı. düz iznini gece çalışmaları ile ödedim. 

İnsanların gerek Hlyad ve gerekse gö- k Ve gece saat on birden sonra Kokteyl ba-
renek neticesi başlarını açık bulundur- A şam neşriyatı: 
malan, şapka veya kasketsli!i gezmelerl 18.30: Plakla dans musikisi. 19: Nebil oğlu rında hizmet ettim. Her sabah saat se _ 
mümkündür. Hat.ta bazı clld mütehnssıs- İ. Hakkı ve iki arkadaşı refakatlle 19.30 Kon- kizde üniversiteye gidiyor, ıı e kadar 
!arının noktal nazarınca umuml hıfzıs- ferans: Beyoğlu Halkevl namına Operatör 1 derslere giriyordum. Fakat d"n d h _ Fahı1 Arel (Cerrahinin hudut ve lmklinlnn> . . u ya n an 
sıha bakımından saçların havalandırıl- 19,55: Borsa haberleri, 20 : Klasik Türk mu~ gı sandet vardır kı e\x>didir. Bana da ay-
mnsı muvafıktır. Kasket veyahud şapka alt.mdn saatlerce dolaşanların saçlarının slklsl: Okuyan Nuri Halil, keman Reşad, ke-ı ni nasib geldi çattı. Bir kaç ay sonra da 
havasız kalması ve bu yüzden saçların mençe Kemal Nlyaz1. tambur Dürrü Turan, garsonluğu bıraktım. Babacan patronun 
dcikülmelerl v~kl olacağı iddia edilmek- ney Tevfik, kanun Vecihe, ut Sedat, nısfiye safiyet daman mı tutmuş nedir klrn ol-
tedlr Fak'at ayakk bl 

11 
Saliih::ıddln Candan, 20,30: Hava raporu d ~ . 1 • · a anna ge nce in- 2'l,33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev: ugumu, ne. ış e~ ~aptığ~mı ağzından ka-

sanlnrm yaz ve kış ayaklarını iyice mu- 20,45. Rndlfe ve arkadaşları tarafından Türk çırnuş. Benım halis çekirdekten yetişme 
halaza edecek kunduralar giymeleri za-ruridir. Bilhassa kış ve rutubet.il mev- ı musikisi ve halk ş:ırkılan, (Saat nyan> • 21,15: bir garson olmadığımı anlı yan garson 
simlerde buna çok ehemmiyet vermek Tnhsln ve arkndaşlan tarafından Türk mu- nrkadaşlar fena halde i""rled'l V 

sfklsl ve halk şarkıları. 21,50: Orkestra 22 45· r ı er. ny, 
lli.7.ımdır. Ayakkablarının kösele kısımla- AJam: haberleri, 23 : Pl~kla sololar, o~ern' v; hnnım e~IAdı, gelmiş bizi tongaya bas -
rını'1 rüt.ubet.l çekmlyecek kuvvet ve ev- operet parçalan. 23•20 : Son haberler ve er- t_.rnuş, dıye ilk önceleri içtc-n içe, son _ 
safı haiz olması şarttır. Bunun için 1 gnyet iyi cinsten köseleden veyahud yal- tesl gilnün procramı. ra arı açıktan açığa hoşnudsuzluklarını 
nız alt kısımları kauçuktan yapılmış A N K A R A belli ettiler. 
aynkkabları giymek lhundır. Fakat bü- K tün nyakkablarının li'ıstlkten olmasını .. 15 Şubat 1938.-Sah emali hürmetle frağı çıkardım. Pat-
hıfzıssıhha kaideleri kabul etmez. Ayak 1 oıı~ nr.şrfyatı: rona teslim ettim. Hayatta tam muvaffak 
teneffüs etmelidir. Hava almalıdır. Las- 12.:ıo: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: Plt\k: olduğum sırada, bir kere daha kaderin sil
tlk ayakkablarında bu mahzur vardır. Türk musikisi ve halk şarlolan. 13.15: Dahi- lesini yemiştim. Ve türlü türlü emek ve 
Teneffüs lliylklle va.ki olamaz. Ve ayağın il ve harici haberler. üzüntülerle tırmandığım huzur tcpesin
ter~ tebahhur tdemlyerek parmaklar a- ı Akşanı neşriyatı: 
ras·nda ve ayağın ak.samı salreslnde bir 18,30: Muhtelif plAk ne,,rlyat.&, 19: Türk den bir kere daha tepetaklak yere düş-
tnkım tnhrlşler ve bunun neticesi yara- musikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve müştüm. Ama, aldırmadım. Artık dün -
lar ve kokular hasıl olur. nrkadaşlan), 19,:o: Saat ayarı ve arabca yanın ikbal ve idbarı vız geliyordu bana .. 

Ayakknbları ne kadar mukavim ve iyi neşrlynt. 19,45: Turk musikisi ve halk şarkı- l Feylesof kesilmiştim y h be .. 
cinsten olursa olsun ayakların içine ge- ları (Cemal Kamlı ve arkadaşl:lrı), 20,15: .. · a u, . n ne guç
ne gunduzun muhtelif sebeblcrle yürü- Sıhhi konuşma: Operatör Şevket Pek, 20,30: l~klerle karşılaştım, pençeleştım. Bu da 
m"'- mecburiyeti dolayıslle tozlar nüfuz PHl.kla dans musikisi, 21: Ajans haberleri, bır şey mi? .. diye kendimi avuttum. Ve 
ede:- Bu sebeble her gece ayaklan sıcak 21,15: Stüdyo sa~on orkestrası, 21,55: Yarın- bavulumun ancak bir köşesini dolduran 
suya sokmak lazımdır. Bu çok lbım olan ki program ve Istlklfı.1 marşı. bir kaç parça eşyamla· p·1~ d d" · 
blr temizlik olduktan ba k h t -·----·· ~ ~·- ···--~·- - · 

1 
av an oner.ın ş a ra a uyu- - kaşığı kırıls 'dd' ·1 t k ıııa?c ve dinlenmek için en iyi bir vasıta KutaJhyada bil' temsil heyeti ın.. ı ıası e e rar Paris 

ve en.redir. Tavsiye ederiz. Kütahya (Hususi> - Tamburacı Osman sokaklarına daldım ve nasibimi aranuya 
Pchll\'nnm da içinde bulunduğu bir temsll koyuldum. 

kelleyi kurtarmak imkanı yok. Size her <•> Bo not.tarı kesip saklayınız. yahud !'ıeyetl şehrimize gelmiş. Halkevl salonunda Ü 
konsP.r ve temsillere başlamıştır. stüste hesablasa.m tarihteki meşhur 

şeyi açık bir surette söyliye~eğim ... E- bir albüme yapıştırıp koleksiyon yapımz. 
vct .. bunların, hep i doğru ... Sanboğa Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
biziıYı 1 " mühim bir şey görüşeceğini __ ,ı_b_ı_ım_d ... ad_•_n_•z:a_1_e_ıı_·,_eh_n_ir_. _____ , 

Halkevlerlnin yıldönümüna daha parlak serser:l Yahudi benim kadar taban tep _ 
o?arak kutlulamak için Halkevl crfuıt.arıt «olu memiştir. Üç gün üç gece baş vunnadı -
tlmdlden faallvete ıı:ecmlstlr. ğım oteL ipini cıekmediiim kabft DPlll 

gittim. Ismarladığı kahveyi 
!adım. Laf arasında, gene bet 
adamlarından şikayet etti. 
içini çekerek, hele ışıklan id'. 
cuktan hiç memnun değiliıo. 
hiç bir zaman başkasının f 
yen bir insan değilim. Hiç 
ekmeğinde gözüm yoktur. ~ 
du, bilemem. Ona, ben bu ~..4 
kasını çakarım.Hem fenni, }leı' 
mını pek iyi becerebilirim, d 
dum. Adam da sözüme inanııııf 
kahvelerin parasını verdiği ~ 
dırdı ve doğru Trocadero ti~~ 
türdü. Ve hemen imtihanı çt'_ 

llıba muvafık• bulunca ar~ 
Bir kaç gün sonra da, on ild 
Bluctte bale kumpanyasına 
pılandım. Kumpanyanın ış~ 
olmuştum. Bir gece gene p 
başına geçmiş, sahnedeki 
rine, oyunun yerine göre icıl' 
!arı tevcih ediyordum ki, b ... 
dan birinin hasta olduğunıı 

Yüzü boyalı olduğu için, dı 
zaktan bir şey anlaşılaınazdJ. 
seri bir hareket yapışında ti 
kıvrandığını düpedüz görd~.ı 
hiş ızbrab çekiyor, rnuha1'Y. 

Tam bu sırada, baş rakkase 
kıp tek başına raksedinceı 
kulise çekildiler. Aralarındl ,-. 
dettir gözden ayırmadığı.rtl 
dı. Kızcağız makyaj odasıJ11., 
kuliste bir köşeye çekildi 
kapıyarak durdu. Yanına '! 
sik kesik ve zorlukla nefes 
ta IOWduiwm &ördüm. 



S O N P O S T A Sayfa l S 
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T. Cumhuriyet erkez Bankası 
5·Şubat·1938 Vaziyeti 

Ziraat: 

Okuyucuların 
sorduğu suallere 

cevablarım 

19.690.156 

• • • • • • • 
• • • • 

27.695.779,61 
19.769.032,-
1.179.250,76 

t4i · · • • • • • • • • f __ 9_50_.2_1_1_;2_5_ 

'· lluhabirler 1 
~ . Satı kil 
... ~~ •· ogram 6.482.909 
hı...... -.ıhVili k • 
~~ döıiu abıJ Serbest Jövızler . 
·"'ti . er ve Borçlu kliriııg baki-

. . . . . . . . . . . 
~ 'l' Qhvilleri : 
L'Ollte edi 
~Uıı 6 · evrakı nakdiye karşıhltı. 
"""1 ~ve 8 inci nıaddeler!ne tev-

e tarafından vaki tediyat . 

"Ca~aru: 
BONo:r..Aıu 

8ENEDAT •••••• 
• • • • • • • 

0e rQ,. .1 .. ~ vı öt Cüulant : 

' ~eıı · de edilen evrakı nakdi
<~a ı.n karşılığı Erulam ve Tah

' Ser~(itibari kıymetle) . • • 
esham ve tahvilat 

• • • • • 
• • • • • 

• • • ~ • • • • • • • • • • • • • 

1 

9.118. 729,56 
1.790,81 

~63.992,52 

1
158.748.563,-

14.372.277,-

2.500.000,-
36.169.887,40 

I 
38.827.876,02 

5.203.405,51 

\ 68.378,-
7.523.777,68 -

Yekan 

Lira 

48.644.062,37 

950.271,25. 

34.884.512,89 

144.376.286,-

38.669.887,40 

44.031.281,53 

7.592.155,68 
4.500.000,-

13. 750.065,89 

337 .398.523,01 

T. .. BAHKA~I 
1938 

KGçük Ca;ri Hesaplar 
ikramilje planı== 

4 adet 1000 lirahk -4000 lira 

4000 8 500 .. 
" " 

,, 
16 250 - 4000 " " " 76 100 - 7600 " " " 4000 80 50 - " " " 200 25 - 5000 " ,, 

384 28600 " ,, 

Kuralar: 1 Mart, 1 Hazirıın, 1 Eylul. 1 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektır. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

Jqhil edilecektir. 

P A S 1 F 

Samaye • • • • • • • • • J htiyat Ak~eft • • • • • • • 
.Adi ve fevkalade . • • • • • • • 
Husus! . . . . . • • • • • • • 

T edavülJeki Banhnotlat' ı 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan ha7Jne tarafından vaki tediyat . 

.Denıhde edi evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak iJAve
ten tedavüle vazedilen . . . . . 
Reeskont mukabili ilAveten ted. Yazd. 

Türk Liran Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

. .... 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

1
158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

] 9.000.000,-
13.000.000,-

2.089,78 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.376.286,-
9.155.427 ,92 

Altına tenvili kabil dövizler • • • • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı klir"ng ba· 
k . 1 • 28.824.367,33 

IY" en • • • • • • • • • • • • -------11 
28.826.457 ,11 

101.419.171,88 
Muhtclil ı 

t 337.398.523,01 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 51 Altan üzerine avanı o/o 4} 

rf 
• w 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
kadar olunca her halde farketmişsiniz • 
dir ki bir çoğunun üzerindeki delikler • 
den zamklı ve pis bir su akar. Bu erile • 
)erden bırisinin içini deşerseniz, orta ye. 
rinde beyaz esmer renkte on çift ayakla 
bir kurdun bulunduğunu görürsünüz. 
Bu kurd tahtakurusu gibi kokar. Meyva.
nın içini yedikçe pisliğini, bir delikteıı 

dışarı akıtır. Zaman geçtikçe erik yumu
şayıp çürür ve nihayet yere düşer, yere 
düşen erikteki kurd, toprağa karışıp bU• 
1ün kışı orada geçirir, ayni .zamanda göm.. 
fok değiştirerek anaç olur. Ve gelcceli 
sene erikler çiçek açınca bir arı halinde 
meydana çıkar. Bu arının dişı erkeği bir· 
birile çiftleştıkten sonra dişiler çiçekler• 
deki tomurcuklara yumurtlarlar, yumur· 
talardan kurdlar çıkar ve her biri bir e
riğe dalarak bildiğimiz zararı yapar. Ba 
böcüye ccrik talaş kurdu:. derler. Fen di· 
lindcki adı Hoplocampa Fulvicornistir. 

Çaresine gelince: Mademki iş yapan bir 
kurddur. Ve o meyvaların içinde yaşıyor. 
O halde yere düşen meyvaları kfunileıa 
toplayıp yakmalı, toprağa karışmasına 
meydan vermemelidir. Ondan sonra son
baharda ağaçların dibini derince belle • 
melidir ki toprağa karışan kurdlar kışıa 
körclsinler. Bir de çiçek mevsiminde to
murcuklar üzerine zehirli bulamaç serp. 
mek faydalıdır ki bunu bulunduğunua 

yerin ziraat dairesinden kolaylıkla öğ

renebilirsiniz . 
Yalnız bu mücadeleyi bir muhitteki 

bütün ağaç sahibleri yapmalıdır ki baş
ka bir bahçeden çıkan anlar gelip sizin: 
ağaçları da kirletmesin! Yoksa o civarda 
bakımsız ağaçlar varken başa çıkılamaz.. 

Tanmman 

--~ DİŞ T ABİBI ~-• 

RA TiP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. :.!6, Kat 1 de hergnn öğleden 
sonra saat 14 den 2u ye kadar 
hn~1ıt1arı kabul eder. 

İstanbul Asliye Alhncı Hukuk Da.lresinden: 
Fntıh Hoca Uveyiz mahallesi Mimar Sinaıa 

sokak 48 numarada mukim Mustafa Karkm 
tarafından Ak.saray Tevekkfilmlllet cadd811. 
161 nlllllarada İhsan aleyhine açılan boşan
ma davasının tahkikatında: Müddeialeyhin 
ikametgahının meçhullyetine binaen daveU
yenin on beş gün müddeUe ilanen tebliğine 
ve tnhklkatın H/S/938 pazartesi saat ıı e 
tallklne karar verllrniş ve davetiyenin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine asılmlf 
bulunduğundan muayyen gün ve saatte is.. 
tanbnl asliye altıncı hukuk dairesinde ha· 
zır bulunulması, aksi takdirde gıyabınızda 
tnhkit:ıta devam olunacağı tebliğ yerinde ol4 
mat uzere ilin olunur. 

Doktor 

lb~ahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergnn 

Öğleden sonra hastalarını kabUJ 

~--•••• eder. 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadla Ye Halk ıazetesı 

Yerebatan, Çatnlç~me sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reı:.im!erin bütim hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

1 6 
Sene Ay 
hr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. t.r. -------TOnK1YE 1400 750 :WO ıu.ı 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 J 400 j 800 80ll 

Abone bedeli peşiı:dır. Adres 
degiştirır.ek 2!> KUruştur. 

Gelen evrak geri verilme%. 
llcnlardar mes•uliyet alınma. 
Cevap için mektublara l(j k~luk 

Pul ilavesi Iazımciır. 

············ı Poata kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telejon : 20203 
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aşelerin esirini Oğrenenler 
Baş, Diş, Adale Ağrılarını Unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRiP VE t.MSALI 
HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR 

Terkibi ve teairiııdeki ıür'at itibarile emalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karfl ihtiyatlı bulunmu~ olur•unuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. ----- --

Bir Çiçek Sergisi 1 
Galata Voyvoda cttdde-> .m t\o. yu 

ziyaret edenler, oral.la binbir 
çeşid renkli 

JUNiOR 
yelek cebi fenerleri sergilerini 

göreceklerdir. 
Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL ÔMER İŞÇEN 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlann kOk.lerinl kuvvetlendirir. 
DOkUlmesinl keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bUyQme kabW
yettnl arbrarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu latif, kullaıuşı 

kolay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • lsT ANBUL 

Mastarcı T esfiyeci 
Alınacak: 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden. 

Kırıkkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı tesfiy~ 
ciye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine aid olmak üz.ere yapılacak imti

handa takdir olunacak gündelikle çalışmayı kabul edenler imtihan için nüfus 
re askerlik, tahsil ve san'at vesika ve bonservisleriyle doğruca Fabrika Müdür-
üğüne müracaatları. (748) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi 

Asitfinik 
Gılscrin 

Formalin 

Muhammen fiab 

120 Kr. 
130 > 

100 > 

Mikdan 

200 Kilo 
800 > 

200 > 

Muvakkat teminatı 

111 L. 
Tıp Fakültesi Anatomi laboratuvarına alınacak üç kalem ecza 25/2/938 Cuma 

günü Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanunun da yazılı belgelerle rnezldlr gUn komis-
yona gelmeleri. Şartname her gün Rektörlükte görülür. c756. 

SON POSTA 

Taklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

Taklid benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

1 

Ooyçe Levante Linye 
G.m. b. H. 

HAMBURG 
o..tscllı lırwute-llııtt 1 •tı11 U.ıntt-llıll A.·1., 
ttaınııı.ı ....... "....,,. .,.. .. 
Hamburg, Brem. An\'crs, Istanbul 

ve Karadeniz arasında azimet ve 
avdet munta1.am oostıılar 

Ho.mburg vapuru 13 şubatn doğru. 
Morea vapuru 22 şubata. doğru. 

Akka vapuru 23 şubata doğru. 
Burgaz, Varna, Ki:>:;t.cnce lçln 
Umanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Borea vapuru 12 şubata doğru. 
Akkn vapuru 25 şubata doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve 
Roterdam Umanları lçln 
nare:u t edecek vapurlar 

Achnla vapuru 15 şubata doğru. 
Mora vapuru 22 şubata doğru. 

Faıta tar .. ııat için Galata'da On. 
kimyan hanını\·\ DOYÇF. LEV A..ı."'\1'E 
ı.iNYE npur ac.,ntalıtına müracaat. 

,_,.. Tel~ton : 44760 - 44769 c_, -----... -------- ·- ..... _ .. _ ----
lian Tarifemiz 
Birinci sahil• 400 kuruı 
ikinci uıh:le 25G » 
Oçüncü &ahile 200 » 
Dördüncü uıhile 100 » 
iç ıahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müdde c zadında fazla· 
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı taci!em;zden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı blr tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler iç:in şu adrf"Se müracaat edil
melidir: 

tılncıhk KoDektff Şlrlı:ett. 
Kalırarnanzade Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

A.HiBLERl: S. Ragıp EMEÇ 
S . A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Dişlerinizi daima 

Diş Macunile Fırçalamalısmıı. 
Çünkd1 

Bir defa ~ 
dişler temiz!~ ~ 
Ağız guddelerinill,ıtf 
hill uzuvların ıııu 1, 
ifrazatı, dışartdsll 1. 
madiyen alınB0 1Jfı 
maddeler, ın.UtroP ;ti, 

• dll.l'J 
mek, içki, Slr,- ~ 

dişlere, diş eti~ 
mikrop aşılar, 
sule getirir. B~ 
birike nihayet . o~ 
rüme, etlerde ~ 
başlar. Artık fe ~Jf 
lemek ve durdutJI"' 
tur. 

Vaktinde ihtiyah Elden Bırakmıyarak 
Dişlerinizi Muntazaman I 

RADYOLiNLE fırçalafl 
t .. ... .... ..-...... . . ........ . -.- .. .. . . il' . 
. .... - . . 

. 
Türk 

BUYUK "PiYANGôs~ 
5 inci keşide 11 I Mart/ 1938 dedir ... 

Büyük ikramiye: 5 O. O Q Q Liradır .. · 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikraıısifel" 

( 20.0'.)Q ve 10.0JO) Liralık iki adet mükafat vardır. . ~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu pıf 

iştirak ediniz ... 

İstanbul (Jniversitesi A. E. P. Komisyonund~ 
İstanbul Üniversitesi Merkez binasının c719> lira keşifli çatı 1'tJ 

tamiri 17 /2/938 Perşembe günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğünde 
yaptırılacaktır. p'İ 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair fst'; 
yındırlık Direktörlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel aııııtŞ~ 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikasile 54 liralık muvakkat temiJıBi 1 

rını hamil olmaları lazımdır Şartname her gün Rektörlükte görü~ 
• 

t i tc;.hti ern.n.t~ette 
- } ALAN 2 ANAHTAR,! 

elektrik ptll•,J 

En çok dayanu ve ~ 
f •z:Ja k. .,.,.. 

Dünyanın en iyileri o .. 11 

Eveready pllJerlııl 


