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~:~orta firltetlerinin teltiı ve müralıabeli hakkında haulanan yeni 

"" Projesi Mecliıe gönderilmeden evvel umumi bir anket mevzuu 
/\. . teı kil etmeli için gazetelerle neırolunuyor 

~) tıkara 15 t(A. mi§ olduğunuz bir 
Ceıaı - Başvekil fıkra vardır ki ay-
.\rıad B.yar bugün p.en şudur: 
barri:lıu .ajansı mu. - Memleketimiz-
t\i k b erınden biri- deki sigorta endüs-
~ğıd: ~l ederek a- trisi hakkında mev-
h1.ııu ki beyanatta cud kanuni ve ni-

tli' ~Uşlardır: ıami hükümler on 
\>e enıks dö Viyen ı senetik tecrübeye 
~u~ b -'lUrk· a eraber ' göre yeniden goz-

ao11 ıye Milli Si- den geçirilmiştir. 
lllu a şirketinin ı Milli ihtiyaçların 
et .... arnı elelerinı tatil bize emrettiği §Q-

·•ıe erı ·· tortaı uzerine si- kilde müzeyyel ve 
dıkı ılaruı uğra- yeni bir kanun pro-
'tarı arı lllühim z.ı- jesi hazırlanmıştır. 
ltıaıardarı korun- Proje Büyük Millet 

arı i . , 
tl'db· Çın alınan Meclisine arzo.un-

ırle · ~iıı d" ~1 ve ati i- mazdan evvel umu-
ı\fans UŞUndükierimi CeW Bayar mi bir anket mev-
ıetın· tvasıtasile efkarı umumiyeye ar- zuu teşkil etmesi için gazetelerle neşre- ı 

Bu ışn:· dilecektir. 
Yanda altı numara ile neşret- (Devamı 5 inci sayfada) 

~~ ~~ ................................................ ..) 

Organizatör Asım "Son Posta,, ya 
haber veriyor:" Paristeki pehlivan

lardan hiçbiri Hüseyin ile 
güreşmeğe cesaret edemiyor!,, 

Tekirdağlı Pazartesiye 
Türk isrrj taşıyan Bulgar 

Arif ile güreşecek 

Başpehlivanımıza Londradan 
teklifler yağmağa başladı 

• 

(Yazısı 8 inci sayfada) Türkiye Ban>ehlivanı aslan HÜffJ!f• 

o'·· ·-·-·1 ... :-·~-· ... i-i-.... ~-· ·-~ ..................... b ..... :-· ı-· ...... iı ........ ·-·-·-··-·-n-· -oman ya· da ... G·ö·g·a · · · hük öm·e tin; ö .. .. Organizatör Asım 

tekrar öldü bütün yaptıklan yıkılıyor 

Avusturya Hitlerin 
laleblerini kcihul etmek 
lrıecburiyetinde kalıyor 

PQ,.is, Almanların hududda tahşidat 
f kl b ·ıd· • iki doktorla hemşire 

1-{· yap l arını ı ırıyor sorguya çekildiler Askeri mıntakalarda tedbirler alındı, 
bilhassa Besarabiada faaliyet var ~erin Şuşnig'e verdiği mühlet bugün • bitiyor, Adana ıs (H~susi) - Memleket 

to \'usturya kabinesine bir Nazi nazır gırecek hastanesinde yatan hastalardan bir ka-
llıt tıdra 15 , dının ölü zannile mezarlığa götürülür - Goga hükumeti tarafından tayın edilen bütün valiler 
\r ler :tn\W (Hususi) - Schuschnigg - r • ' ken sağ olduğu anlaşılarak tekrar has- "} b 1 ·ı • h • d 
v~.tebeıl'· ukatının neticeleri yava~ ya- Viyana da hır taneye iade edildiğini bildirmiştim. Bir azı ' un ara verı en seçım ta sısah mu sa ere olundu 
lçı· lli, bu u.~ etmektedir. Avusturya baş- d ld• mii~.det iyilik al~m:ti ~ös~eren kadın Bükreş, 12 (Hususi muhabirimiz yazı- dan gelen iki harici tesir arasında, mem-
'~lllaındag~n \Ti~a~ada ya~ıl~n kabiı.~c te bligv neşre İ 1 bugu~. rna~tteess~~ -~lmuştur. .yor) - Goga hükumetinin nagehani su- lekete milli bir siyaset temini için ne de-

h . lltlta..ı- u mulakatın butun tcferru- • · ı ş Muddeıumumılıgın talebi üzerine rette istüası ve yerine Romanya .,;1·ıs!'-"lğe '4<tŞlarına bild. . t' Paris 16 (Hususı) - Hıt er - u- '" - rece büyük bir gayret sarfedileceltnl 
'lıtı r tilt'. f ırmış ır. ' akk d v· d otopsi yapılmıştır. Hadise etrafında sinin ruhani reisi tarafından teskil edil- gösteriyor. 
C. ,~~alet =._ftlan. vatanperverler cebhesi- ı §d~g akmüISkatısm~ bı'rı~e:li" :;şrs:~i~ sıhhiye müfettişi tahkikata başlamış, miş bir kabine getirilmesi, büfün Ro-
,._ "\ll>lA ..... lt" erı de Şuşnig'in riyasetin- . un şam re ı .. ~ .k. d kt 1 b. h Teşekkül eder etmez, Romanyanın her 
·~ l\t -ınıışlardxr B •kil k d'l ._ miştir. Tebliğde ezcumle şoyle denil- 1 •1 ~ or.a ır emşire s~.rguya çe :. manyada umumi bir siyaset hareketi vü- tarafında örfi idare ilan etmif olan hl--

tlıanya ile ~··ı kaşvb:l ' . ent· ı.elrı mektedir- (Devamı 9 uncu sayfada) kılımşlerdır. Süleyman cude getirmiştir. Yeni hükfunetin neşret- kumet, ayni zamanda muhtelif ukeıl 
(O u c a ı en ım ıyaz ar • t.,.. R 

~mı 9 uncu sayfada) \.__ J y • k k A ı5ı program, omanyanın sağdan ve sol- (Devamı 5 inci sayfacicı) 

lktı;;~ı-··v~kiii···Eğ·~·d~k·i· en~i;e ti~:ret arlı Şehirler gibi köyler de 
ledk• k} • d Pivasada beyaz havyarı J" } • d•J k 

~ ı erın en memnun siyaha boyayanlar türedi p an a ımar e 1 ece 
!halılıkJ k·t M . d Siyah havyarın kilosu toptan on dört 

buçuk liraya satılmaktadır ve bu işin ti
careti ile piyasada mahdud birkaç tüccar 
meşgul olmaktadır. Nehir ağızlarından 
elde edilen siyah havyarın tedariki çok 
zor olduğundan fiatı da o nisbette yük-

"&. • a mücadele faaliyeti arhyor, Ve ı anısa a 
edk"k d"" ·· 1 lerde bulundu, bugün Ankaraya onuyor 

( Devamı 9 uncu sayfada) 

Hitler sefirleri 
kabul etti 

Artık köylerde gelişi güzel inşaata müsaade edilmiye
cek, köy evlerinin projelerini mimarlar yapacaklar 



2 Sayfa 

r--
Her gün 

Anafor 
Hastalıeı 

- Yazan: Muhittin Btreen 

cAnafor> kelimesini cihan harbi icad 
etti; bunun ifade ettiği fenaJık da acaba 
cihan harbinin etrafa saçtığı hastalıklar
dan mıdır? Zannetmiyorum; bu, daha es
ki köklere malik içtimai bir illet olsa ge
rektir. 

Ne tarafa baksak bu hastalığın cserlc
ı·ini görebiliriz. İstemek ve almak hak -
kımız olrnıyan bir şey, hile ve hud'a ile 
ve yalnız kendi faydamızı düşünerek 
elde etmeğe çalışmak canafor> demek 
olduğuna göre, bunun eserlerine her gün, 
her adımda, her yerde tesadüf ederiz. 
Hatta, garibi şudur ki, .anafordan şikayet 
etmiyen içimizde kimse yoktur; fakat, en 
çok şikayet edenlerin bile anafora karşı 
bir incizab duyduğu muhakkaktır. cHa
ramın eti tatlı olur> derler; belki de se
bcb buradadır. 

SON POST='A 

Resimli Makale: En büyük fenalık .. 

Mesela, büyük istasyonlardan trene bi-
nersiniz. Hangi kompartimanın kapısına Bir Çin alimine sormuşlar: İzzeti nefsi kmlan adam kendi kendine karşı besle -
baş vursanız içini dolu bulursunuz. - Bir insanın bir diğerine yapabileceği en büyük fe- diği itimadı kaybedt:r, her telkini kabule hazır bir kukla 

haline gelir, artık yaşayan bir ölü halindedir. 
- Burada boş yer var mı? nahk nedir? d~ler, Çi.ıı efsanesinde yaşayan bu alim: 

Hatalı gördüğünüz bir hareket karşısında kalırsanız, 
- Hayır, görüyorsunuz ya, doluyuz! - Onun izzeti nefsini kırmaktır, cevabını vermiş ve onu izzeti nefis kırmadan tashih ediniz ve hatanın bir 
Hakikatte o kompartimanda iki yolcu ı bu cevab da Çin dilinde darbı mesel hükmüne girmiş. dalgınJıktım ileri geldiği.ne inanmış görününüz .. 

vardır; ötekiler, orada size sadece yalan -=:;::=:=:=:=:=::::=:==:=~::=:~:==~=~~==~~~~~===~=====~===~==~'."' 
söylüyorlar. Onlar yolcuyu selametle - ( N fR\ ~ ) 
meğe gelmişlerdir. O kompartlınanda gi- S O :Z A [R A S O tbJ, A 
decek olan yolcuların rahat gitmeleri için ' 
or:ıda figüran rolü oynamaktadırlar. İşte, 
bu hal bir nevi anaforcuıuktur. Ehramların içinden l* 

Gene meselfi, birinci mevki kompar - Radyo ile konferans HERG. "N BiR FL H 
tımanını açarsınız: Dolu. Halbuki orada 
o mevkiin biletini taşıyan tek bir yolcu 
vardır; diğerleri, yer bulamadıkları için 
oraya oturmuş olan ikinci mevki yolcu
lardır. Tren kalkar, kontrol başlar, o za
man kondüktörlerle yolcular arasında 

münakaşalar başlar. Bu da başka türlü 

• 9000 hemcinsi arasında 
ı Birinci olan köpP.h 

bir artaforculuktur. 
Başka misal: Seyahatten gelmiş: köp -

rüye çıkmışsınız. Rastgele bir taksiye at
ladınız. Eğer dikkat etmezseniz, ekseri -
ya, taksi daha evvel başlamıştır. Biraz 
sonra farkına varırsmız, şoförle mümı -
kaşa başlar. Ya o galib gelir, ya siz. 

Halbuki o yolculara sorunuz, bu şoförle 
derdleşinız, bunların hepsi de anaforcu
luğun aleyhindedirler. Anaforculuğun 

aleyhinde, fakat, bunu başkalarının yap
mamaları için! Eğer kendimiz yapacak 
olursak anafor helfıldır! 

* Her günkü hayatımızda böyle türlü tür
lü anafor nümuneleri görürüz. Geçen 
gün Ankaradan gelirken bizim kompar -
limandan üç ikinci mevki yolcusunu çı
karmak için bir hayli ter döktükten son
ra, genç bir kondüktör bana şu sözleri 
söyledi: 

- Ah, efondim, bilseniz neler çekeriz! 
Eğer bu memlekette herkes vazifesini 
yapsa ve hakkını bilse değil tren, biltiın 
Türkiye tam bir intizam içinde yürür gi
derdi! 

Genç kondüktörün bu derdli felsefesi 
beni hem güldürdü, hem de memnun et
ti. Demek oluyor ki Türkiyede kondük

törler, artık böyle düşünüyorlar ve fikir
lerini bu tarzda ifade ediyorlardı! 

Vazifesini yapmak, hakkını bilmek ve 
evvelkini yaptığı kadar ötekini de iste -
mek bahislerinde dikkatli olmıyan bir 
cemiyet, fena bir hastalıkla mallı! de -
mektir. Anafor bize neden taUı geliyor? 
Neden dolayı herkes anaforun aleyhinde 
bulunuyor da gene bunu yapanların mik
darı aleyhinde bulunanların mikdarından 
pek de eksik olmuyor? Bu sualler, birer 

çelik ok gibi vicdanımıza saplanmalı ve 
bize ıztırab vermelidir. Yoksa, bizde ah-

laki temelleri çürük olan bir cemiyetin 
insanları oluruz. 

Herkesin hakkına razı olması, ekme -
ğini ancak alnının terile kazandığı ve 
hak ettiği şeyden beklemesi, gerek içtimai 
ve gerek ferdi emniyet ve selametin esa
sıdır. Hakkına razı olmıyan adamın hak 

ıstemesi, vazifesini bilmiyen insanın baş
kasından vazüeye sadakat istemesi ma -
nasızdır. Hakkın ve vazifenin hakim ol-

madığı bir cemiyet içinde de hayır ve 
selamet bulunamaz. 

Eskiden, annelerimiz, şurada burada 
mahsus para cunuturlar> ve bizi bu su -
retle kontrol ederlerdi. Unutulan parayı 

bulan çocuk bunu doğru annesine gö -
türüp teslim etmezse, onun vicdanına hi
tab eden bir konferans karşısında kalır -

Ehramların içinden ilk defa olarak 

radyo ile konierans veren İngiliz arke

olog'u Emery, son zamanlara kadar 

yaptığı keşfiyattan bahsetmiştir. 

dı. Galiba, bu anne terbiyesi bugün ih -
mal ediliyor. 

* Ferd olarak kendi kendimize, aile un-
suru olarak ailemizin içinde ve nihayet 
bir vatandaş olarak da bütün vatandaşla
rımız arasında bu anforcu ruh ile ınüca
dele etmemiz lazımdır. Balıkpazarından 
aldığı sıra yumurtasını sepetine doldu -
rup cköy yumurtası> diye satan köylü -
den, ikinci mevki bileti ile birincide o -
turmıya çalışan tren yolcusuna ve kremi 
alınmış sütten yoğurt yapan yoğurtçuya, 
yahud bahşiş almadan iş bitirmiyen müs
tal.deıne kadar hepimiz bılmeğc mecbu
ruz ki bu yollarla kendimize temin ettiği
miz tek ve miskin bir menfaat mukabilin
de dolayısile gene kendimize verdiğimiz 
zararlar pek büyüktür. Bunları anlıyarak 
gerPk kendimizi ve gerek muhitimizi hak 
ve vazifeye dikkate sevk için bir taraf tan 
vicdan mürakabesi, öte taraftan da sıkı 
bir telkin faaliyeti yapmazsak, elbet aki
betimiz hayır olmaz. 
Şu menfur anaforculuk ruhunu bu 

memleketten mutlaka atmalıyız! 
Muhittin Birgen 

Artar ile 
Alcksandr Düma, bir giin bir Ame-

1'ikalı dostile Avrupada yetişen bü
yük insanlara dair konu§Uyordu. A
merikalı, bir aralık: 

- Sizin Avrupada, dedi, çok büyük 
insanlar yetişmiş, eğer bunların hep
si için birer abide dikmek lazım gelse 
Avmpamn bütün tll§ları kafi gclmi
yecek. 

Aleksandr Düma güldü ve ccvab 
verdi: 

1 

- Sağlıklarında onlara atılan taş
ları hesaba katarsak yetişir de artar 
bile! .. 

* * Amerikada açılan yeni 
Ve garib bir mekteb 
Hayır işleri için büyük teberrüler ya -

pan, mektebler ve kütüphaneler tesis e
den meşhur milyarder Andria Karnaci 
ile hiç bir münasebeti olmadığı halde bu
gün onun kadar meşhur olmuş başka bir 
Karnaci daha vardır. İsmi Dal Karnaci 
olan bu zat Amerikanın cMuvaffakiyet 
mektebi> müessisidir. Bu mektebe talebe 
olanlar haftada üç ders alarak altı hafta
da hayat mücadelesinde nasıl muvaffak 
olacaklarını öğrenmektedirler. 

cMuvaffakiyet mektebi> nin bugün 
1500 talebesi vardır. 2000 talebe de mek
tebe kaydolundukları halde sıra bekle -
mektedirler. 

Tedris ücreti 84 dolardır! Yani mekt~b 
müessisi vasati olarak ayda 100,000 do
lar kazanmaktadır. 

Mektebde tedris edilen dersler de şu 

aşağıdakilerdir: 

1 - Hayatta muvaffak olmak için hü
tün tanıdıklarınızın ve size tavsiye edi
lenlerin elini bütün kalbinizle sıkınız. 

2 - Dudaklarınızda dalına tebessüm 
bulunsun. 

3 - Hiç bir vakit, hiç kimseye size her 
ne anlatırsa anlatsın haksız olduğunu 
söylemeyiniz. 

4 - Hiç bir vakit saçınızı çok derin 
kesmeyiniz. 

Bu prensiblerini tavzih eden Karna -
cinin kitabı kapışılmaktadır. Şimdiye ka
dar 500,000 nüsha satılmıştır. 

Bu sevimli köpek Londrada ziraat 
rne~herinde 9000 köpek arasında birin
cil:ği kazanmıştır. 

Meşhur gangster Al Capone 
çıldırdı mı ? 

San Francisco körfezinde bulunan Al -
catraz ıslah evinde bulunan Al Capone -
un çıldırdığı bildirilmektedir. 

Bir müddettenberi hasta bulunan A
merikanın bu meşhur gangsteri müşahe
de altına alınmıştı. Islah evinde bulunan 
diğer mücrimlerin tecavüzüne uğrıya -
rak öldürüleceğinden korkan haydud, 
bir akşam bir kaç katil ile kavga etmiş, 
yüzlerine tükürmüştü. Çıldırmadan önce, 
günlerce sabahları yatağını yapıp, tekrar 
bozmakta, bir kaç defa bu işi tekrarla -
dı~tan sonra hücresinin bir köşesine çe
kilerek, yüzünde hayret ifadelerile etra -
fına bakmmakta imiş. 

70 yaşında bir kadın ikiz 
çocuk dogurdu 

Fransız gazeteleri Marsilya civarında 

70 yaşında bir köylü kadının ikiz doğur
duğunu yazıyorlar. İhtiyar kadın bir tıb 
heyeti tarafından muayene edilmiş, teşek
külatı bedeniyesinin pek sağlam olduğu 
tahakkuk etmiştir. Heyet ihtiyarın ikiz 
olmasa bile tekrar doğurmak kabiliye -
tinde bulunduğunu tesbit etmiştir. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Bu yıl yurdun bir çok yerlerinde mevcud ilk rnek -

teblerin sayısı arttırıldı, bazı yerlerde de orta mektcbler 

kuruldu. Fakat memlekette okuma hevesi o kadar sür'at
le artıyor ki sarf edilen emek, geniş mikyasda olmasına 

rağmen ihtıyacı karşılamaktan gene uzaktır ve el'an şu
radcı burada mekt~bsiz kalmış veya tahsilini muayyen 

bir derecede bırakmak tehlikesi ile karşılaşmakta olan 

yavruiar görülmektedir. O halde ne yapmalı? 

Kültür Bakanlığı vaziyeti tedkik ediyor ve yeni öğ -

retrnen yetiştirilinceye kadar ne yapılabileceğini araştı -
rıyor. Hatıra gelen tedbirlerden bir tanesi yeni orta mek
teb açmak güçlüğiinden kurtulmak için ilk tahsil müd -
detini 5 yıldan 8 yıla çıkarmaktır. Fakat bizde, hele kü
çük şehirlerde ekseriyet çocuğunu bir an evvel hayata 
atmak ister, 5 yıllık ilk tahsil müddetini bile çok görür. 
Eksiltilip eksiltilemiyeceğini düşünür. Bunun içindir ki 
biz hatıra gelen çarenin matlup neticeyi vermekten zi -
yade bir kısım çocuklarımızı ilk rnekteb diplomasından 

mahrum bırakacağına inanıyoııız, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R l NAN M Al 

Şubat lG ~ 

Sözün ısası 

.. ,. 
Yazı Çok Olduğu ıp 

Bugün Konamadı 
..... ......... ----------~-----· · ·İkt~-s.~d· ··vekili . 

Egedeki tedkiklerı 
(BCl§ tarafı 1 inci sayfada.) 

şu beyanatta bulunmuştur: ı;ge 

- Tedkiklerimden memnunUJJllaiet e" 
bölgesinin yer yer refahına da de 0nıi
den eserler artmaktadır. Bölge e~o~~ğil" 
sinde belli başlı bir mesele mevc~ ıçill 
dir. Vasati kazanç bütün Türkıyc ,:ılt" 
erişmeyi temenni ettiğimiz badl~r~;mı-' 
laşmaktadır. C. H. P. hükumetlefl ı tll'f 
lizm prensiplerini bütün imkanl~ rdif• 
lanarak Egede tatbike itina eıın_ış e peJ' 
Değerli şahsiyetini bugün Egen~I<iıı!lea 
yakından tanıdığı Celal Bayar hu·uııs1' 
tinin bu hususta ayni dikkat ve 

1 t p8" 
göstereceğinde şübhe yoktur .. ~8~~9 f" 

lıalılığı ile mücadele faaliyetımızı cııebi 
lıyabilmek için dünyaca tanınJOl§ e bıll" 
mütehassısları davet ettik. Yakında idlıı 
lardan biri gelerek çalışmalarunız8 ' 
rak edecektir. tirıı'le& 
Yaş meyva ihracatını usulleŞ ıalst! 

için frigorifik tesisatlı nakil "'~~ ıerd9 
tedarik edeceğiz. Denizbank bugun IJ1lıı1' 
frigorifik tesisatlı vapurlar satı.Il 8 Jllll~ 
üzere müzakerelere girişmiş bulun 

tadır. . birlil1 
incir, üzüm işleri kooperatıf 

13 
ıer 

cebhesinden inkişaf bulmaktadır·. ·~rar' 
kiliitlanma sayesinde satışları ıstı 
mazhar kılabileceğimizi görüyoru~ ~ 

Bankaları bir araya getirerek 1!' 
yon sermayeli bir teşekkül vücudte o19" 
tirmek ve bunu nazım bir ]tuVVe ettil"' 
rak icabında piyasaya müdahale seıı' 
mek kararındayız. Bu teşekkül b~el; ~ 
Adana ve İzmirde faaliyete geç 
tir. . b. kafilı; ' 

Izmir fuarı beynelmilel ır ııe' 
ter kazanmıştır. Komşu mexnl:ek~il' ı1 
rin bu fuara bu sene daha geni.Ş ıJ'1 
yasda iştirak edeceklerini wnuY0;11;ıııı 

Biz de komşularım.zın :fuar dll)-ı:tı 
~tiraki genişletmek tasavvurun i 53' 
Izmir fuarında inşa edilecek s~rg 
ray~ için tahsisatımızı ar~tıracagı~~ıd -

Izmir 15 (Hususi) - Iktıs~d d IJS:: 
li Şakir Kesebir bugün saat uç ~8bııli 
nisaya hareket etmiştir. Yarın 
Ankaraya gidecektir. 

Mnnisadn t ,re' 
Manisa 15 (Hususi) - iktıs: ıcııt"" 

kili Şakir Kesebir geldi; barare;;i W 
şıfandı. Tedkiklerine başladı. "!-. izlııı' 
şaa~ yerlerini gezdi, takdirlerını ec;'eJJ 

.. are rı ~ 
etti. Gece şerefine verilen su 
geçti. 

Şehirler gibi kögletff6 
Planla imar edi/ece 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) f3ır' 
ktııdtf· .oi

!şlerini de ele almış bulunmn t v-cı>"' 
güne kadar köylerimizdeki inşaa rııpı1" 
re hiçbir ölçüye tabi tutulmadan ·rı bl1 
makta idi. Bu yüzden her köY a:iıililldS 
manzara arzetmektıe, köyler atttııdıf1 
çok defa sokaklara tesadüf olunJll ı-o)"' 
Bu mahzur ortadan kaldırılacak, projf1 
ler de şehirler gibi muayyen iı:nar 

0 lerine göre imar olunacaktır. . ıcsllıı 
Köylerimizin imarına dair bı~ .,11tcı~ 

P oJC J ·~ projesi hazırlarunamaktadır. r ıstbl 
da formalitesini ikmal edecek, 
mevkiine konacaktır. detıı>" 

Köylerde evlerin ve inşaatın. p1Aı1" 
köylüye bırakılmıyacak, köyle:n ~!" 
Jan muayyen mimarlar tarafın rzd' ı!Y 
zırlanacaktır. Her köyde~pltinlı tıı 
şnat yapılacaktır. 
-··· ....... ,...., ,_,_...... All 
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SON POSTA Seyra J 

[ 
Bu Sabahki J (' ı 

l-1 Gazetelerde -ı 0~~.____.-

Çinliler Rusların yardımından 
L Gördüğümüz Fikirler - 1 A" ı • E 

Cumhuriyet - Bugünkü başmakaleyi ya- 1.. 
zan Ni.1d1r Nadi, son zamanl::ırda bazı ecnebi ••••••••••••• 

E 
mahrı filde Turklye-İran-Efganlstnn arasın- ı ••• 
da '.lır antıkomiten p::ıkt imzalanacağı yo- e ıngiliz kabinesi içindeki 

•• unı •dı • • b •• b •• t •• k ı•ı aAvnıpanm bu içinden çıkılmaz müşkül 
;~n;:m~~~~~i;aıan rhayetl kaydederek şöy- ihtilaf şayiaları 

1 
ı .erını us u un es ı er ,:~!!;!:!~~~~=~:;:~!~:i:.r~:~ 

apon ileri hareketini durdurmak için Çinliler Sarı nehrin vetll bulunuyor.. ~ 
Tan - B. Felek Saygı olmazsa başlıklı ya-

se d ıe rl• Dl• yıkmıya karar verdiler ıısında diyor ki: 
l . .Eskiden seyrek evli mahallelerde bile bir 

~ "'l>ndra 1 evderı oteklne gürultü gitmemesi düşünülür, 
ı.:~tl Şefj • 5. (Hususi) - Bütün Çin alman haberlere göre Çin hükfunet ri- diriyor: Çin ve Japon kıtaatı, Lung1ıai hattrı sokakta çocukların şamata etmemele
~ bir erının i§tirakile Hankeu'da mü- cali büyük bir hayal inkisarına uğra • demiryolunu ele geçirmek için Sarı neh- rine dikkat edilirdi. o zaman gürültü yasağı 
~ll~ Yolto~!ant~ yapılmış ve Lunghai mıştır. Çünkü Moskovadan henüz gel- rin şimalinde çok çetin bir surette mu- da yoktu. 
~~etin1· du uzerındeki Japon ileri ha - miş olan yeni Sovyet elçisi, Çine as - harebe etmektedirler. Yüz bin Çin askeri Bugün yasak var, gürültü de beraber. Her 
~ Urd b' saygısız ve terbiyesizin peşine blr polis ta-

en tectbirl uı~a.~ .~çin .. al.~ması icab ker'l yardım yapıl~cağına. d.air hiç ır düşmanın mütemadi topçu ateşine ve ha- kılmaz.~ 
~ llu c" er goruşulmuştur. vad ve teminat getırmemıştır. va bombardımanına rağmen Ucihei müs- ltıltıNfl 
~l~l~en olarak Sarı nehrin sa- Hankov 15 (A.A.) _ Çenkçov'un Japon tahkem mevkiini müdafaa için kahra- Kurnn - Asım us, geçenlerde çıkarılan 

~lir. :nr~nın Y~kılmasın~ ka~·ar veril : tayyareleri tarafından bomb~rdı~anı ~s: manca çarpışmaktadır. tayynrPcl Llndbergln kalblnl çıkararak yerl-
11.. 11111 ara .. 1takdırde nehrın cıvarındakı nasında ölenlerin mikdarı şıındı 500 ıla Nehrin şimal kıyısındaki Fenkkiu da ne sun'i bir kalb takacağı ha vadisinin üıe-
l'llQ ıı .. ı_ .. sular altında kalarak, Ja- 1200 tahmin edilmektedir. Lunghay şiddetli diğer bir muharebe cereyan edi- rinde duruyor. Ve bunun sırt meşhur tay-
llıe --.erlerin· .

1 1 
. h . :ıareclnin şöhretinden istifade için uçurulan 

il i.'llk· ın ı er emesı emen he- dem.iryolunda çalışan bir çok Fransız yor. bir balon oldul!unu kaydederek şöhretin bir 
~ nunda:nsbız olacaktır. Ve .Hollandalı mühendislerin oturduğu Çin haberlerine göre, Yançeu ve Çufu l insan için hazan cidden bir belA olduğunu 
~lU bir aşka, bazı mevkilerde şid- ev b"r bomba düşmüş ve bunlar öl • arasındaki hücum Japonlara ağır zayia- ilave ediyo_r_. --------

tarıac-ı !nukavemet gösterilmesi de .~ ı··ı ta malolmuştur ve ölenler arasında ge- • 
• Y ltılınıştır. muş ur. neral Nakaskime de vardır. J d 

~n llUsya yardım etmiyor Çinliler kahramanca çarpışıyorlar . İki Çin fırkası Tsinningi tekrar işgale S pan Ya a f dra 15 (Hususi) - Hankeu'dan Hankeo 15 (A.A.) -Röyter ajansı bil- çalışmaktadır. Nasyonalistler 

~gilizler İtalyanlara para! Bir hava faciası Burg~.~a<A~~>yo!~~~ • k } içinde 14 kişi bulunan 

t • 1 Nasyonalistler Estramadure cephe -
ı r az e mıyor ar bir talyan tayyaresi sinde dün gece, saat 23 de nihayet bu-

h kayboldu lan parlak bir zafer kazanmışlardır. 

0İt t •ı• • ı •k d Roma 1; (A.A.) _Pazar günü vu- Beş hat üzerine tesis olunmuş düşman 
ngı iZ gazetesi: "ita yaya istı raz a ku bulan bir kaza neticesinde, Pollen- siperlerinin dördünü pek kanlı bir mu 

h ı 'd t 13 30 d h k t d C harebed(::n sonra güneş batarken zap -

u unmak bir deliliktir '' diyor ::ix ~n :o~ h~ttmd: ~~e~ ;oı:: d~ tteL'nkişler, beşinci~inidde ge~e!eyin .. müş 
t . t . R 1 . ı· ere topçu ve oıya e ateşının muza -

ı..:-Ondra 1 ruz nyyaresı omaya ge memı!'i ır. . • . . . 
:"lflnd 5 (A.A.) - Londra banka lan zetesi İtalyan İngiliz münasebatı hakkın- Tayyarede 1 O yolcu ve dört tayfa var- her~t~l~ ele ~e~ırmışlerdır. Zamal:a 
~lrıdıı.na~ İtalyaya kredi açılması şayia- da şu satırları yazıyor: dı. Tayyare ile en son olarak saat 14.30 geçı~ın~ en h~k~ ~oktası bomba hu-
'I: ahseden Financial News diyor cİngiltcre kabinesi Mussolini ile bir da muhabere edilmişti. Tayyarenin ta- cumıle ışgal edılmıştır.. . 
ı. 'llôyıe b' anlaşma meselesini tcdkike hazırlanmak- kib ettiği yol üzerinde yapılan bütün Argallen şatosunun ışgalınden ev -

t deği. ır ınuameleye kat'iyen taraf- tadır. Başvekil Chamberlain, mümkün araştırmalar net' e i kalmıştır. Tay - vel Cumhuriyetçiler tepeleri, Nasyona
~ neu Uz. İtalya, verilecek bir istikra- olduğu kadar seri bir surette, Akdeniz, are c ka bolın~~ ~:zarile bakılmak • listll"r de vadiyi işgal ediyorlardı. Şim-
>~aŞ?tı ccsf olarak vukua gelecek siyasi İspanya ve Yakınşark meselelerinde, İn- fad,; y di ise vadide Nasyonalistler hakim 
R•tarııu;11ın hayatiyeti hakkında kat'i gilterenin şerefi ile münasib bir surette · · mevkilere yerleşmişlerdir. 
btr istik r Verınediği takdirde, İtalyaya Mussolini ile anlaşmak taraftarıdır. Mübadil Rumlar 
~ tıf.!~l:~zda bulunmak bir deliliktir. Eden ise, bu acelenin yavaş yavaş ya-
)~. tıa1: ne derece fazla tedkik eder- pılmasında ısrar ve Mussolininin İspan- hakkında bir 
etı 0 d. aya istikrazda bulunmak keyfi- ya işi ile meşgul olduğunu, kendisine ne 

1>1 ereee · · b • ~ ihttın 
1 

antıpatik bir hal alıyor. En kadar geç yardım edilirse o nıs ette suya tamım 
... ~rurn ha .de, bu krediler, istikrardan batacağını ve anlaşmaya daha uysal bir 
"l f ır r ·· . kt d' Ankara 15 (Hususll - Dahlllye Vekaleti 
t erıa ihr eJımı takviyeye yarıyacak, şekilde gireceğine işaret etme e ır. tarafından allkadarlara gönderilen bir ta -
~ iQııı Inı.alde ise İtalyan silahlanma- Mussolini mali bir yardım istemekte- mlmde mübadil Rumlar hakkında §unları 

deni~d anılarak binnetice istikbalde dir. İtalyanın ticareti gittikçe bozulmak- bildirmektedir: 
~iYetsi~lı~~ Yakın şarkta gerginliği ve tadır. Habeşistan istilası çoğa malolmuş İki ay müddetle memleketimize gelme -
"I:~'- .. ~ı t b·ım· t' İt 1 lerine lzln verilen mübadil Rumlardan ba -

111• "lltır. İn
6 • .ar tırmaktan hnli kalmı- ve pek az bir kar vere ı ış ır. a ya 

.~ g l 1Jları; bu kısa zaman zarfında tabllyetıml-
~ değU<i· ı ız hükumeti bunlan bil- bankasınm alUın 1ihtiyatlan !düştükçe zı kabul etmiş bulunan Rumlardan alacak • 'h da.ha. .;r .. Bu sebebden dolayıdır ki düşmüştür. Müstacel bir istikraz akdi l!mnı tahsil gibi hukukl muamelelere gl -

illriı_, 1 erıye gitmiycceğini temin e- zaruridir. İstikraz mikdarı 25 milyon f n- rlştıklcrl görülmektedir. Mübadele dolayısı-
"' giliz lirası tahmin olunmaktadır. le karşılıklı olan Türk ve Rumların menkul 

&o ~Yli ...,..__ · · b gayrimenkul emvali; tasfiye edilmiş oldu -
rı hAsı- ~pres ne diyor? Ingiltere hükıimetinın u parayı vere- 1 d 1 MJ '<t il ğundan mübade e en evve vultua gelmiş 

~a lk a ~ gA;f; ~~~'~kg~~·;; ;i' bk ;·f ;İ y•;W~~elt e ~~:r:~~~~.:~;~~;t!:;?::r: 
Bir sebzeci çukura düştü 

1( 
ayın 25 ı·nde toplanıyor iki kolu kırıldı 

Kuzguncukta oturan Yasef sebze sat-
On ma1~ üzere Yani.köy caddesinden geçer-

Sey reisi General Metaksas ge~ecek çarşamba ken 1 s metre derinliğinde bir çukura 

,. .\tih. günü Ankaraya hareket edecek yuvar!anmı.ş, iki kolu birden larıldığı 
.,~~'it 15 en gibi b:tşının muhtelif yerlerinden de a-
~,ıı~ llalkan ususi) - Ankarada topla- Ankarada 25 şubat tarihinde toplana- ğır surette yaralanarak nümune hasta-'e 'il! Antantı devletleri konse- caktır. nes:nP. kaldırılmıştır. 
t eltiı tıanista Atina 15 _ Atina ajansı bildiriyor: 
~t;ıı. Ve h nı temsil edecek olan G h ede bı·r k 
~ ~litıd ariclye M t ks l Romanyada kabine değişmesi münasebe- az an aza 

Büyük ziraat 
kongresi 

Toprak mahsulümüzün 
sürü mü temin edilecek 
Ankara 1 S (Hususi) - Mart için -

de, şehrimizde toplanacak olan büyük 
ziraat kongresine iştirak edecek mü -
tehassıslar. müdürler raporlarını ik -
mal etmektedirler. İktısad Vekili, bu -
raya döndükten sonra kongrenin tari
hi tesbit edilecektir. 

Toprak mahsullerimizin dışarıda 
sürümünü temin edecek kalitede olma
sı esas tutulacaktır. Bunun için bazı 
mıntakalarda mahsulün ekimi tevsi 
bazı yerlerde de tahdid edilecektir. 

, 

Kongrede zirai te!iekküllerin ne su
retle :dare edileceği hakkında raporlar 
okunacaktır. Aynca memleketin zirai 
grup!ara ayrılarak her grupda iklim 
şartlarına uygun olarak faaliyete ge -
çilmcsi knrarlaştırılacaktır. 

ISabahtan Sabaha: 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

f'C3) ir müddettenberi İngiliz ka

lg) binesi azası arasında, beynel

milel meselelerin telakkisinden doğmuş 
bir noktai nazar ihtilafı mevzuu bahs.ll
maktadır. Son günlerde, İngiliz gazete
lerinde şiddetli akislerine tesadüf edilen 
bu mesele etrafında yazılan ve söylenen
ler hep mütenakızdır. Fakat sabit elan 
nokta şudur ki İngiliz kabinesinin bazı 
azası tarafından siyasi meselelerde ihti
yar olunan bazı hareketler, muhafazakar 
partinin muhafazakar bir mümessili nd
dedilebilecck olan başvekilin pek hoşuna 
gitmemektedir. Hariciye nazırı Edenle 
arasında bu yüzden ~ıktığı iddia olunan 
noktai nazar ihtilafına aid şayialara da, 
tarafların, partileri içinde mensub bu
lundukları hizblcu-in meyelanı sebebiyet 
verse gerektir. Çünkü, Mister Çember
lnyn, Vayhart denilen parti cenahına 

mensubdur. Lord Eden ise, daha mutedil 
bir telakkinin mürevvici görünür. Deyli 
Meyi gazetesinin üzerinde ısrarla durdu· 
ğu bu ihtilaf tahakkuk edecek olursa, bit 
hayli zamandanberi inhiraflı bir seyir ta· 
kib eden İngiliz siyasetinin de yeni bir 
istikamet alması lazım gelecektr. Eğer 
iki tarafın görüşleri tclü edilemeyip u 
Lord Eden ~ekilecek olursa, bu siyaset 
daha az tercddüdlü bir safhaya girecek 
demektir. Maaınafih her şey, bazı gaze
telerin söyledikleri gibi, başvekil Mister 
Çemberlaynin bu hususta alacağı tavır 

ve vaziyete bağlıdır. Ya bu zat, şirndil:~ 
resmen tekzib edilen bu ihtilafın mev. 
cudiyetini itiraf edip işi açığa vuracak, .. 
yahud kendisinden istenen bu jesti, anti
politik bularak susacak ve ancak zamanı 
geldiği vakit harekete geçecektir. Fakat 
İngiltere gibi cihanşümul menfaatleri o
lan bir memleketin, bu ibham içinde ya
şamasına imkan yoktur. Bundan ötürü
dür ki, pek yakında, İngiliz kabinesinin 
~"U veya bu istikamette sözünü söyley;p 
harekete geçmesi beklenilmek lazımdır.? 
Zira vaziyetin daha ziyade beklemiye 
tahammülü yoktur. - Selim Ragıp Emeç 

Suriye, Ankara, Kahire ve 
Bağdad'da konsolosluklar · 

ihdas edecek 
Şam 15 (A.A.) - Suriye hüku

m~ti, Fransa - Suriye muahedenamesi 
mer'iyete girer girmez Ankaraya, Ka
hireye ve Bağdada konsoloslar tayin 
etmeğc karar vermiştir. 

Yeni konsoloslar vazifelerine baş -
~aınadan evvel bu şehirlerdeki Fransız 
konsoloshanelerinde staj görecek.lcı: -
dir. 

Prens Pol 
Metahsasla görüşlü 

Atina 1 S (Hususi) - Prens Nikola
ııın cenaze merasiminde hazır bulun -
ma~~ üzere buraya gelmlıJ olan Yugos
lm·ya Kral naibi Prens Pol Başvekili 
hususi surette ziyaret ederek uzun sü
ren bir mü!akattn bulunmuştur. 

Her • 
lŞ ehline! 

~~e~ Ça:ki heyet a;~zı~~irmi e ~çü:sc~ tile başvekil Mctaksas ile yeni Romanya Dün gece saat 23 de Yedikule gaz fab-
"\:l!ltı §arnba ·· .. lıasvekili Patrik Miron Kristea ve baş- rikasmda kazanlardan biri şüt yap -

li ~t•tıaetdir. gunu buradan hareket vekil muavini ve hariciye nazırı Tatares- ~mş, yani hava almış ise de itfaiye vak'a 
j'or: 15 (A. ko arasında çok samimi telgraflar teati mahalline gidinciye kadar amele tarafm-

Ba~ı i~ler vardır ki ilk bakışta hamur gibi çok su kaldırır görünür. Bilen 
de, .~ılmıyen de akıl öğretir, fikir yürütür. Bu işlerden biri şehircilik, biri de 
polıtı kacılıktır. 

li~ı" llorna ... ·A.) - Atina ajansı bildi- dan söndürülmüştür. 
t Jl! "Ya T" olunmuştur. 

ı 1 ~ lla~ırl ' urkiye, Yugoslavya ha- Tataresko, ce,•abında ezcümle diyor ki: Kaza hakkında zabıtaca tahkikat ya-
~l'ı i · lı.fet~ı, Balkan Antantı konseyi cEkselansınız ile Balkan Antantı çerçe- pılmaktadır. 
llqlı Çttrn.aın sasın Balkan Antantı kon- vesi dahilinde dostane işbirliği yapmağı, .----------------
tılıı~~;Q~lifin~n 25 şubata taliki hakkın- su ıh için ve ınilletıer arasındaki iyi mü- Makineye veri. irken 

arından l'lluv:ıfakat cevabı vermiş nasebetlerin inkişafı için bir garanti say-
Er ' Balkan Antantı konseyi maktayırn.» 

İngiltere Alınanyanın silahlanmasına 
Malen yardım mı ediyor? 

~uruınd-- 1 ···-------

~ ista a hlr tohum ıslah Mı sır hudu~unda ltalyan 
Londra 16 (A.A.) - İşçi meb'uslardan Ge

orges Strnmss, bazı Londra firmaları tara
fından Almanyayn verllen kısa vadcll borç
lnrın gittikçe çoğaldığını bildirerek Alman
yanın c::IU\hlanmasına yardım edilmemesi 1-

t, b~~ıun1 <~on~ açılıyor kıt'alarınrn harekatı 
~lqh tı doğu ~~sı) - Ziraat Vekale
ırq etll'lek · . olgesinin tohumlarını 
~ ., t· ıçın E 
lıl'th _ , lle b· rzurumda bir milvon 
~ -·ıa, ır toı . 
t 

1()1• a 1-tara 1uın ıslah istasyonu 
ı:- ıı:\l~ t Verrn · t. 

tıı · lsti tane ın .. ış ır. Bu müessese-
~<iU ll'llfı.k utchassıs bulunacak-

tlU • .. e başı 
gune . anması için Zirnat 

etnır Verilmiştir. 

K:ıhire 15 (A.A.) - Mısır - Libya çln lıilkıimetln ne gibi tedbirler düşündü
hududu istikametinde İtalyan kıt'ala - iZUnu mnllye nazırından sorması üzerine, 

Slr Jcıhn Simon kendi mnlfımatının bunun 
rının yaptıjı söylenen haıekete burada aksine olduğunu ve hilkümetın müdahale-
hususi bir mana atfcdilmcmekte ve bu sini icab edecek bir vnzlyet mevcud olma-

dığını bildirmiştir. 

hareketin sevkü lceyşi bir gayesi olma- Pragda iki t~n·are çarpıştı 
dan yapılan bir yürüyüş taliminden Pr<\g lG (A.A.) - IkJ askeri tayyare Prag 
ibaıet olduğu söylenmektedir. yaklnlndeki Milovlce üzerinde çarpışmış ve 

yere düsmüştilr. Dört kişi ölmüştür. 

Siz me~.eıa .. ~~nşt~!" nazariyeleı i, iktısad davaları üzerine münakaşa va
p~nl.a~ı gordun~z mu?. Ne mün-ısebet!. Fakat ortaya bir politikacılık, bir Şe
hırcılık meselesı çıktı mı hepimiz profesör kesiliriz. 

. Politn~a~a~. ~abis açıl~ı .. mı ıınada n doğma diplomat oluruz. cEfendirn, İn
gılız bu ışı yun.ıtccek, yurutecek amma uımanını kolluyor. Hele bir hazırlı-
ğını yapsın, Amerika da işlerde gevşek davranıyor, amma hele bir muharebe 
patlasın, geçen seferki gibi tam işin bam teli koparken kendini gösterecek ... 

Bu yav~n k~ldırım diplomatlığı b ır y&nda harıl harıl ıı-lcrken bir yanda 
alaylı şehır mutehassısları cevher sa çarlar: 

- Efendim, İstanbul imar edilir, edilir amma para lazım. Versinler yirmi 
milyon lira, bak İstanbul nasıl ~nn ete doner! 

. Kahvchan: peykesinden salon köşelerine kadar ayni dC'ğersizlikte sürüp 
~ıden bu fıkırlere ne yazık ki mühendis, mimar, ulim, mütefennin geçinen ve 
oyle tanınan şöhretler bile karışıyor. Hiçbiri tevazu gösterip: 

- Bu işi bir mütehassısa bıraktık. Para verdik, bize plfın yaptı. Artık bil
diği gıbi tatbik etsin, biz de sabrede tim, demiyor. 

İçine alim, profesör, operatör, mimar, gazeteci, mühendis velhasıl ~ehir
ciden başka her meslekte ukalanın !karıştığı bu dava bakalım ne şekil 
alacak? Biirhan Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

Şehir Meclisinde dünkü 1 

müzakere ve münakaşalar 

Otomobil ve 
otobüs sahibleri 
müşkül vaziyette 
Otomobil ve otobüslerin Şubatın bi

rinci gününden itibaren kırılır fakat da 
ğılmaz cam kullanmaya mecbur tu -
tuldukları malumdur. Otobüscüler ve 
taksi sahibleri belediyeye muhtelif mü 
racaatlar yaparak bu mecburiyetin bir 
sene daha geri bırakılmasını istemiş -
lerse de mecburiyetin talikini temin e
deıı:emişlerdir. Kmlınca dağılmaz cam 
Avrupadan gelmektedir. Taksi sahih -
leri ve otobüscüler Ticaret Odasına 
müracaatta bulunarak piyasada kırı -
lınca dağılmaz cam bulamadıklarını 
~öyiemişJerdir. Ticaret Odası keyfiyeti 
Istanbul belediyesinden sormuştur. 0-
tobüscüler ve şoförler dün belediyeye 
gelerek ayni şikayeti belediye riyase -
tine de yapmışlardır. Söylendiğine gö
re kırılınca dağılmaz camın metre mu
rabbaı yirmi beş liraya kadar çtlanış -
tır. Şehir içinde ~efer yapmakta olan 
otobüslerden plakaları sökülenlerin sa
yısı kırkı bulmuştur. Bunlar kırılınca 
dağılmaz eam bulamadıklarından ga -
rajlarda beklemektedirler. 

Dün yeni zabıtai belediye ta!imatnamesinin o!~mobill.er~ 
aid maddeleri konuşuldu, bırçok maddelere ıtıraz edıldı 

Şehir Meclisi toplantılarına dün de de
vam etmiştir. Yapılan teklifler encii
ınenlere gönderilmiş, muhtelif mükellef
lerin tanzifat ve köpek re.simlerinden o-

lan borçlarının tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilmesi kararlaştırıldıktan 

sonra yeni zabıtai belediye talimatname
sinin müzakeresine geçilmiştir. Talimat-

boyanın A 1492 numaralı nefti rengi ile 
ve üstü ile çamurlukları ve altına isabet 
eden madeni kısımlarının da siyah renk
te boyanması şarttır. 

Ressam Cem buna itiraz etmiş: 
•- Belediye zabıtası talimatnamesin

de bir fabrikayı reklam etmeğe lüzum 
yoktur. Bu cümle değiştirilsin> demiştir. 

Belediye makine dairesi müdürü Nus
:::ct bu itirazı haklı görmediğini söylemış, 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Refika Hu1Usi Behçet taksi otomobil

nameye göre her otomobilin önünde iki 
beyaz ve arkasında bir kırmızı fener bu
lunacak ve bunlar geceleri yürürken de, 
dururken de yanacaktır. Duraklarda bir- lerinde ayni rengin muhafaza edilmesi 
birinin arkasında dizi halinde duran ara- için belediyenin çok titiz davranmasını 
balardan en öndeki ile en arkadakinden lüzumsuz bulmuş ve demiştir ki: 
başkası fenerlerini söndürebilecelclerdir. .Avrupanın hemen hemen her şehrin
Ağır arabaların yokuşlarda geriye gitme- de taksi otomobillerinin renkleri başka 
lerine maru olmak için tekerleklere hu- başka, yalnız kuşaklan bir renktedir. 
susi istinad tertibatı konacaktır. Bizde de bu tarzda olsa ne lazım geli:·.> 

Motörlü bir nakil vasıtasını belediye Refika Hulllsi Behçetin itirazına diğer 
sının içindeki yollarda veya denizde azalardan bir çoğu da iştirak etmiştir. 
sevk ve idare edebilmek için belediyece Neticede keyfiyetin makamdan sorulma
ve deniz ticareti müdürlüğünce yapıla- sına karar verilmiş, diğer maddelerin 

cak imtihan ve muayene neticesinde ve- müzakeresine geçilmiştir. 
rilmiş bir ehliyet vesikasını taşımak ~art- Otobüslerin genişlikleri iki metre otuz 
tır. Şoförlük için amatörlerin on sekiz ve beş santimdir. Şehrin sokakları dar ol
profesyonellerin yirmi bir yaşını i.kmal 

1 duğundan bu mikdar iki metre on santi-
etmiş olmaları lazımdır. me indirilecektir. 

Refik Ahmed Sevengil bu sırada söz 
Bu madde okunurken azadan biri .. oto

mobil kullananların, otobüs, kamyonet 
gibi ağır nakil vasıtalarını idare edebil-

mek için daha bazı şeyler bilmeleri ilrti
za eder. Bu bakımdan ehliyetnamelcre 
bir şerh konması Iaz.ımdır> şeklinde tek
lif yapmış, bu teklif tedkik edilmek üze
re encümene havale edilmiştir. 

Yeni talimatnamPye göre taksi otomo
billerinin karoserileıinin Duco markalı 

almış: 

•- Bu zamana kadar İstanbulun so
kakları genişti de şimdi mi daraldı? Vak
tile düşünülmeli ve otobüslerin eb'adı 

ona göre tanzim olunmalı idi> demiştir. 

Bunun üzerine otobüslerin eb'adına 

dair talimatnamede gösterilen maddele
rin tedkiki encümene havale olunmuş ve 
meclis cuma günü toplanmak üzere da
ğılmıştır. 

___ ___... - w ... - ----

Dün belediyeye gelen otobi.iscüler -
den bir grup ayni şekilde derd yanmış
tır. Belediye vaziyeti tedkik etmekte -
dir. 

Aksunun yaraları Sinobda 
kapa!ılacak 

Hamulenin bir kısmı ıslandı, bir 
kısmı da Tarı vapurile lstanbula 

get ·riliyor 
Sinob civarında karaya oturan Deniz

yollarının Aksu \·apuru evvelki akşam 

yüzdürülmüş ve Sinob limanına götürül
müştür. 

Aksu kazadan sonra fırtınanın tesirile 
hüsbütün karaya sürüklenmiş. kurtarma 
~ımeliycsi bu yüzden çok güçli.ikle yapıla
bilmiştir. Evvelki sabah Hora kurtarrr.a 
gemisi ile Tan vapuru dört saat kadar Denizbank umum müdürü 

Ankaraya gitti 
Dün 50 bin çift palamut 

t-utuldu ı uğraşmışlar, fakat Aksuyu kurtarama
, mışlardır. Bunun üzerine Aksunun ha-

Denizbank umum müdürü Yusuf Dört beş gündenberi, fırtınadan do- 1 mulesinin bir kısmı Tarı vapuruna yük-
Ziya Öniş ~ehrimizdeki tedkiklerini bi- lay:i., balık tutulamamaktaydı. Bu yüz-1 lE-nmiş, Hora tahlisiyesi tarafmdan kanal 
tirmiş ve dün akşam Ankaraya hareket den, bütün bayram zarfında, babkha - cıçılmış ve vapur daha bir takım mütem
etmiş.tir. Yusuf Ziya Öniş Ankarada nede faal!y~~ durmuştu. . . 1 mim ameliyel.er ve Tarının yar~ım~ i.le 
on gi.ın kadar kalacak ve bankanın u -1 Evvelkı gun fırtınanın dınmesıle ba- ancak evvelkı akşam kurtanlabılmıştır. 
mum müdürlük teşkilatı ile meşgul o- iık tutma faaliyeti imkan daniline gir- Vapurun müteaddid yaraları vardır. 

;acaktır. mi§, dün de balıkhanede faaliyet yeni- Sular tamamen boşaltılarak, yaraların 

Umum Müdür dün akşam hareke _ den baş göstermiştir. ~·erleri belli olduktan sonra bunların ka-
tinden evvel kendisile görüşen bir mu Dun, ~alık~a~eye, 50.000 çift pala-

1 
patılmasına başlanacaktı!. Yaralar . ~~-

harririmize şunları söylemiştir: mut gelmış; çıftı, toptan olarak 7 - 6 pandıktan sonra vapur Istanbula gctm-
- Denizbank idare meclisi azaları _ kuru~tan satılmıştır. lccek ve esaslı surette tamir edilecektir. 

nın tayinleri hakkındaki kararname bu •• _ 
günlerde yüksek tasdikden çıkacaktır. I Daruşşafakaya kurban gonderenler 
Kararname çıkar çıkmaz idare meclisi Bu yıl Darüşşafakaya Temyiz mahkernc-
A • si azasından Cevdet Gücün, Bahçıvan Mus-
~z~ larını Anka_:aya davet ederek ılk tafa ikişer, Bayan Leyla, İkinci Ticaret mah-
ıçtırnaı yapacagız. kemesi Reisi İsmail Hakkı, Bayan Hafız Ke-

Bu içtiınaa refakatlerinde İktısad blre, p!yade Aste~menl Nuri Dercan, Tüccar 
Vekili Şakir Kesebir olduau halde biz- Varnalı Şahabettln, Keteli zade Hacı Yu -

. • C: 
1 

suf ve Hacı Sabri, Rumellhisannda Avni, 
zat fül~vekıl Celal Bayar rıyaset etmeK merhum doktor Talip Rıza namına Niza -
1fıtfünde bulunacaklardır. Sayın Baş - l'!lettin, merhum dokt.or miralay Hasan Tev
vekilin bankaya aid umumi direktif - !lk ailesi birer ve islm.lerJnl blldlrmeyen iki 

lerini aldıktan sonra normal faaliyete zat tıtrarın~an da bir~~ ~~~a_n gönderil -
başlıvacağız.» ~~ştlr. D~ruşşafaka Mudurluğünden teşek -

A
·, . . 

1 
D . kur olunuyor. 

ımanyaya gıtmış o an enızban - --------
kın fen muavini Harun bu ay sonla - Kadın hekimleri aylık toplantısı 
rm:ı doğru şehrimize dönecektir. De - Türk G1negologi cemiyet! bu ayın top _ 
nizbankın İstanbul teşkilatını muavin- lantısını prof. Kenan Tevfik Sezenel'in baŞ
liklere tayin edilen Harun, Nihad ve kanlığ:nda yapmıştır. 
Tahir Kevkeb miiştercken kuracaklar- Cemiyet gelecek ayın toplantısını 10/ 3/ 938 

dır. Denizbank, idare meclisi kurul - ~:~p.:.::.ı::::.:._ _____ , __ w __ 

duktan sonra önümüzdeki ay içinde 
faaliyete geçecektir. Denizbankda kuv
vetli bir fen hey'eti de teşkil edilecek 
ve bu hey'ete ihtisas sahibi iki ecnebi 
müşavir olarak alınacaklardır. 

Hatay Eti müftüsü 
Ankaraga gidiyor 
Şehrimizde bulunan İskenderun ye 

havaHsi Eti Türklerinin müftüsü Şeyh 
Abdülhamid Hayat, dün Dolmabahçe 
sarayına giderek defteri mahsusu im -
zalamıştır. Şeyh Abdülhamid Hayat, 
bugün Ankaraya gidecektir. 

TE,EKKOR 
AHcmizin yegane istınadgahı, çok sevgill 

zevcim ve babamız Ye kardeşimiz, İstanbul 
Zaman manifatura IJmited Şirketi Sahib -
Jerinden merhum Bay Ahmed Sabri Oğanın 
cenaze merasimine iştirak ve çelenk gön -
dermek hususunda bizzat ve tahriren bü -
yük acılarımıza lşttrak etmek liltfünda bu -
lunan bllfımum akraba ve ahbabımıza muh
terem gazeteniz vasıtaslle teşekkür ve mln
nettarh~ımızı arzederlz. 

Eşi 

Fitnat Otan 
Otlu 

Recep Otan 
Hemşiresi 

Bafısa Seynur 

Oltu 
Osman Senai Otan 

Kızı 

Leman 
Kardeşi 

Recep Ali Otan 

Vapurun karaya oturmasından müte
vellid zarar ve ziyanın mikdarı henüz 
esaslı surette tesbit edilememiştir. Vapu
run hamulesinin bir kısmı da ıslanmıstır. 

Kurtarma ameliyesi sırasında Tarıya 

yüklenen 200 ton kadar hamule de bu 
vapur ile şehrimize getirilmektedir. 

Tokatliyan salonlarmda ... 

BAŞBAŞA 
Diran Kelekyan'ın oğlu caz Kralı Gre -

gor'un zeybek ve rumba figürleri ile tertlb 
ettiği yeni ·ıBaşbaşaıı dansı, dün profesör 
Kemal Bayer, Nişanyan ve Panossian'dan 
müteşekkil bir hey'et tarafından tedkik e -
dllmlş ve altı figür olarak kabul olunmuş -
tur. Çok eksantrik olan bu dansın herkes 
t:ırafından yapılamıyacağı göz önünde tu -
tularak bazı figürleri çıkarılmıştır. Baş -
başa dansı önümüzdeki perşembe akşamı 

Tokatliyan salonlarında tertib edilen Ana -
dolu gecesinde ilk defa olarak oynanacak -
tır. Bu gece Oregor caz takımı, bu dans için 
milli havalarımıza uygun sesler çıkaracak 
yeni caz aletleri yaptırmıştır. 

Diğer taraftan Oregor'un üçüncü galası 
olarak gelecek haftanın perşembe gecesi için 
gene Tokntliyan salonlarında bir Venedlk 
gecesi tertib edllmlştir. Çiçekler ve fener -
lerle sıislü gondollar bu geceye bir peri ge -
cesi güzelliğini verecektir. Gondollar Doj'lar 
devrinde olduğu gibi kanallar jçinde yüze -
cektir. Hülasa 200 bin lltre su, çiçekler, gon
rlollar, yüzlerce canlı balık, a.şk şarkllan i -
çlnde masallaşan bir gece yaratılacaktır. To
ka tllyanın büyük galaları bunlarla bitmiş 

olmuyor. Daha pek çok yenllikler ve güzel 
geceler hazırlanmaktadır. 

Bir dolandırıcılık davası 
• 

Açıkgöz soyguncu İnebolu kaptanının vasiyetiıd 
anlatmak için gitmiş, fakat kaptanın 

beş yaşındaki yetim çocuğunu soyup kaçJPlf r1' 

Dün Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde 
bir dol:ındıncılık hA.dlsesinin durllfDlası ya
pılmıştır. 

Hadise fudur: İzmir önünde batan İne -
bolu vapurunun iklncJ kaptanı Besimin, Be
şiktaşdaki evine faciadan bir hayli zaman 
geçtikten sonra bir adam gelmiftlr. Kapta
nın akrabalanndan olduğunu söyleyen bu 
adam, kapıyı açan kaptan Besimin teyzesi 
Hurlyeye: 

- İnebolu faciasında ölen kaptan Besim 
t:\ratından geliyorum. Karısını göreceğim. 

Vasiyeti var, demi:}tir. 
Bunun üzerine Huriye bu meçhul misa -

!iri içrrl almış, kendisine: 
- Kaptan Besimin karısı Pakize burada 

değil, Ortaköyde demiştir. Misafir biraz o
turduldan sonra Ortaköye gitmek istemiş
tir. Merhum kaptanın yetim bıraktığı, 5 ya
~ında bir de çocuğu vardır: Enis .. Kadınlar 
çocuğu da glydlrmlşler, yanına Aptl ismin
deki evdeki bir neferi katarak, anasına gön
dermek üzere misafirin yanına vern:ı.lşler -
dir. 

Fakat. evden uzaklaştıktan sonra, suçlu, 
ne!erl bir bahane ile yanından savmuştur. 
Sonra da sokak ortasında çocuğu soymuş ve 
elbiselerini, çocuğun yanındaki hedlyelerl a
larak kaçmıştır. 

Aradan iki ay geçtikten sonra, suçlunun 
Mehmed Alt isminde biri olduğu pollsce tes
bit ec~ilmlş ve yakalanarak, adliyeye veril -
miştir. 

Dünkü celsede müvacehe yapılmış ve Hu
riye snçluyu tanıyarak, evlerine gelen adam 
olduğunu söylemiştir. 

Mehmed Ali ise: 
- Benim bundan haberim bile yok.. O ta

rihte Ankarada Şakir biraderlerin yanında 
ç-ıhşıyordum. Ben masumum, deml§tlr. 

Halbuki Şakir biraderler, müddelumu -
ınillk tarafından sorulan suale cevaben 
Mehmcd Aliyi tanımadıklarını bildirm.Lşler -
dir. 

Suçlunun ısrarı üzerine mahkeme key -
ffyetın Şakir biraderlerden yeniden sorul -
masma karar vermiş ve duruşmayı talik et
miştir. 

Otobüs davası 
Sa bur Sa minin açtığı 
davaya dün de bakıldı 

Sabur Sami tarafından Tan gazetesi a -
Jeyhtnc açılan neşren hakaret davasına As
liye l inci ceza mahkemesinde dün de ba-
kılmıştır. 

1 

Ger.en celsede müdafaasını yapan Ahmed 
Emin vekili Nazmi Nuri neşriyatın maksadı 
belediyedeki yolsuzlukları ortaya koymak 1 
olduğunu söylemişti. Ve, bunu izah ve isbat I 
için de, bazı şahidlerin icabında mahkemece 
dinlenmelerine lüzum olduğunu beyan et -
m~ti. 

Dün, Sabur Saminin vekili, bu müdafaa
ya cevab olarak mahkemeye bir lstlda ver
miş ve istldanın mealinl aynen tekrar etti
ğini de şl1ahen bildirmiştir. 

Mahkemede okunan bu istidada, vekil 
karşı tarafın şahid dinletmek talebini ceza 
k:ınununun 481 inci maddesine tstınad ede -
rek reddini l.stemlş, buna kanuni bir sebcb 
ve liiznm olmadığım beyan etmiştir. 

Suçlu tarafın, yolsuzlukları teşrih mak -
sıdilıJ neşriyat yaptıklarına dair müdafaa -
!arın~ da temas eden vekil, hadlııede şahs1 

hakaret olduğunu beyan ile, bunda ısrar ey
lemiştlr. 

Duruşma davanın, diğer davalarla tev -
hld edillp edilmediğinin tedklkl için talik 
edilmlstlr. 

Mekteb şahadetnamelerini tahrif 
1 

eden:er mahkemeye verildiler 
Sahte şahadetnameler yapmak ve kullan

mak suçlarından haklarında müddetumu -
milikçe takibat yapılan Ud suçlu baklanda
ki tahkikat neticelenmiştir. 

Suçlulardan Hüseyin başka bir şahıs na-

llseslı> ni, tahrifatla cYen1 Use• ft-
virmiştir. Jll~ 

Bundan başka, Edirne Erkek ıı~ 
mektebinden gene başka bir şa~ iJI 
verilmiş bir şahadetnameyi de, --·~ ff 
ederek, tahrif etmiştir. Şahadetn~- 41' 
haedclln adındaki bir arkadaş~ ~~iııı'' 
ğiştirmlş ve Bahaeddin bunu ıswu-
ye başlam~tır. atfl~ 

Ancak, bilahare iki arkada.şıll 
açılmasile, iş de meydana Çlkıil~tıı'· ~' 

Müddeiumumilikçe görülen ıuz~e. ';' 
ne açılan tahkikatın tevsii neuce e 
iki sahtekarlık hadisesi de tebe~ 
tir. .... 

Suçları tesblt edilen Hüseyin fe ~ 
edelin haklarında, ı inci sorgu h~~ 
rafından son tahkikat açılması ~ 
rllmiş ve suçlular ceza kanununun ...ı11 
maddesine göre muhakemeleri ıaıeu-. 
ğırcezava verilmişlerdir. Gerek JI 
reksc arkadaşı suçlarını önce inkSt 
!erse dP, delmerin kuvvetlenmesi 
!tlraf etmişlerdir. 

.. ÖIUm. 4111 • 
İstanbul Oğretmen ve Işyarl8rl 

dım Cemiyeti Başkanlığından: JctOtiİ fı' 
Kadıköy kız orta okulu dire rilı 

ridun Üstünelin 12 Şubat 9;38 t8 ııiJ' 
vefat ettiğini üyelerimize teessürl~if' 
dirir, meslekdaşlara ve ailesine t8 
!erimizi beyan ederiz. (18) A .. ........................ --- .. ....... , - ~ 

Meşhur 1ngiliz Romancısı ,rır' 
LlNG'in bUtnn dünya lisaııl ~e 
çenilen ve yalnız lngil 01tır 
2.000.000 dan fazla kitıtb11 nan ve meşhur rejisO -
ALEXANDER KOllO 

clile vaz'ı sahne edilSJl 

.. ELEPHANT soY ,, l~ 
Hindistanın 1500 kilometr~it ot' 
sin<le insan basmamış b gD9' 
manl»rmda hakiki fıl a/t,,ı 

terir bUyUk macera 

BUGtJN 

A Lti ıtA zb·;" 
sinemasında 

mına Ant.alya lisesinden verilmiş bir şeha - '•••••••••• 
detname üzerindeki yazılan silmiş, cAntalya _____ ........ ___________ _ 

l::ı~ ! O R K sinemasında tttıı 
Muhteşem bır mızansen, güzel kızlar ve sayısız fignranlarla b8e 

dünyada tanınmış RAY VENTURA ork strıısıımı iştirllk d"( 

LUCiEN BARROUX ve JULES eERP ,rJı 
tarafrndan temsil edilen ve seyircilerj CHAMPS • EL YSEES'den yarışl 

antikacılardan en şık suvarelere ve knçok lokanb:liardan gece 
sefahat mahallerine sevkeden 

PARiS EGLENiVOfl 
Eğlenceli ve gayet Parisli filmini takdim ed~cektlr. 

( 
CHARLES 
BOY ER 

tarafından şahane 
bir surette yarablan BORA filminin MELEK kazandığı büyük 

rağbet üzerine 
gösterilmesi da• 

Sinemasında ha bir kaç gün 
uzahlmıştır • 

ilaveten: Küçük, büyük, herkesin alkışlarla karşıladığı iSTANBUL SENFONiSi 



bu yı 

1ıraır Manisa hükumet.binası 

tt hus-:;alisi .~~~fi Kırdar şehrin ima- relerinin müsaid bir binada toplanması 
~r .;a _buyuk bir gayret sadet - için Adliye Vekaleti ile temasa geçmiş, 
~ bir· v~ı hükUmet binası içinde sı- ve yeni bir adliye binası yapılması için 

, Yette bulunan adliye dai - Vekaletin muvafakatini istihsal etmiş -
[ ·- tir. Yeni adliye binası inşaatına gelecek 

ZIJt •• itte sıtma yıl başlanacaktır. Adliyenin yanında mo
dem bir tevkifhane binası yapılması da 

llCadelesz• mütesavvcrdir. Salihli ve Alaşehir k!iza-
l\ 1arında da bu yıl birer orta okul açıla -

Ocaeu caktır. 
~ hararet:ı:takasında sıtma mücaclele- Vilayette bir eğitmen kursu açılması 

. ır şekilde devam etmekte -\1 için hazırlıklara başlanmıştır. Eski mem-

~hıra~~ı:=~ dahilinde sıtmalı hiç bir köy leket hastanesi binasında yeni bir doğum 
··&(.lrnağ ve çocuk bakımevi açılacaktır. 

h P<ı.~ a nzmedilmiş bulunuyor. 
~·an c·;:nda 35 bin dönüm araziyi kap- Üzüm müstahsillcrine bir kolaylık ol-
~qtın: Çeveren bataklığı, gene Ada _ mak üzere ilimizde büyük bir üzüm de
"\lığı ~ Ralaycı köyünde Songül ba _ posu yapılacaktır. Bu sayede üzüm müs-
~d""'~ rutulrnaktadır tahsilleri bu depoda emniyet altında ü -

t "-z . · d~( su al~ ılc Hendek ovası daimi ola- zümlerini muhaf za edecek ve depo kira-
t::ıtıl'!Utn k ında kalmald.adır. 150-200 bın lamak derdinden kurtulmuş olacaklar -

t •ğı ta~adar olan bu ovaya Mudurnu ır- dır. 
stta. 'ttılJ.h.Yor Ve 5-6 köy halkı başka tD. - Koca Mimar Sinanın tarihi bir C'Seri 
tıı~ftıa nı.~ceret etmeğe mecbur kalıyor. olan tamire muhtaç Muradiye camii de 
~rasınıu~ad~l~si Mudurnu ırmağının yakında tamir edilecektir. 
~lir eğıştırmek kararı ile harekele Vakıflar idaresi vilayette mesken buh-

b ~İal.Jt·: .. ranını karşılamak ve memleketi tezyin 
~~il~ ~l'ü. :rnevkiinden Bondozmadan ve idareye bir gelir temin maks!ıdile iki 

1}rin... Pesı istikameti ile Sakarya büyük apartıman yaptıracaktır. 
rll\ " \rer·1 o\ 6.50 kil 1 ecek olan Mudurnu ırmağı Belediyenin hazineye olan ehemmiyet· 
~1acakt o.metrelik muazzam bir kanal li mikdardaki borcu müsaid bir surette 
s,...._ ır. ~'"fla ın·· taksitlere bağlanmıştır. Bu sayede bele-

lA .. • ~alı ucadelesi sonbahar devresin - diye hem şehir işlerini muntazam bir 
~~Ilı e::~I~rını gösterir bir istatistik surette yapacak ve hem de hazineye ohm 
~ 1 ıfadeI ış~ır: Bu hususta, rakamların borcunu mukassiten vermiş olacaktır. 
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k.ıidir, erı ıle malCı.mat vermek de Şehrin muhtelif yerlerine akasya, çtı.m 

SON POSTA . Sayfa 5 

ma y a Goga ükümati in 

T ekirdağında 
arıcılık kongresi 

bü ün yaptıklan yıkılıyor 

Kongreye General Dirik 
riyaset \'e bütün arıcılık 
mütehassısları iştirak 

ediyorlar 

Askeri mıntakalar a tedbirler alındı, 
bi hassa Besarabiada faaliyet var 

Edirne \Hususi) - T k.rdağında U
mumi Müfettiş General Kazım Dfriğin 
başkanlığı altında bir arıcılık kongresi 
akdcdilmektedir. Kongreye Trakya böl
gesindeki zıraat müdürlerile arıcılıkta 
ileri gitmiş ziraat memurları ve fenni a
rıcılıkta yetişkin amatörler iştirak et
mektedirler. 

Kongrede fenni arıcılığa en müsaid 
kaza ve köyler tesbit edilecek, iyi bal ve
recek haşiş ve ağaç halindeki nebatlann 
çoğaltılması imkiınları görüşülecek, yer
~ olar~k arıcılık aletleri yapılması, bu 
aletlenn malıyet fiafuınnın µcuzlatıl
ması, arıcılığa, istihsale, b:ıl ve balmu
mu vesair malzeme satışlarını yapacak 
kooperatifler kurulması gibi mevzular 
konuşulacaktır. 

Kongrenin hedefi arıcılığın Trakya 
bölgesi için mühim bir gelir kaynağı ha
line getirilmesidir. 

* Tekirdağ (Hususi) - Arıcılık kongre-
si hazırlıkları tamamlanmıştır. Trakya 
Umwni Müfettişi General Kazım Dirlk 
iktısad müşaviri Saffet, arıcılık müte
hassısı Salih Zeki ile kongreye iştirak 
edeceklerin kaffesi şehrimize gelm:ş!er

dir. 

(Baş tarafı birinci 
sayfada) 

rnın takalarda as. 
keri kıt'alan da 
harekete getirmiş, 
bir takım askert 
tedbirler ittiha~ 

etmiştir. Ecnebi 
mehafilinde mev· 
cud olan malCıma
ta göre, bilhassa 
Besarabiada pek 
mühim bir askeri 
faaliyet vardır. 

Gayet müstacel 

----·~ 

surette ittihaz edi· Sovyetlerin ortadan kar 
len bu askeri ted- boluşile birçok dcdiko-

b . l d h" dular meydsra çıkaran 
ır er arasın a u- Bülı:reş i~güderi 

kıimet, bütün kıt'a Budenko 

Zarada Ali Çetirılrnya 
şehre al'lhlıyor 

lara bir takım siyasi talimat ta 
vermiştir. Bu talimata göre, askeri kıt'a
lar kendi muhitleri dahilinde, ister sağ
dan gelsin, ister soldan gelsin, bütün ha
rici tesirlere ve propagandalara karşı 
gayet şiddetli bir vaziyet alacaklar ve 
bir takım provokasyon unsurlarının faa
liyette bulunmalarına ve halk arasında 
fesnd saçmalarına müsaade etmiyecek
lcrdir. Gerek askerlere ve gerek zabıta
ya, sükun ve asayişin muhafazası zım

nında gayet şiddetli davranmak ve ica
bında silaha müracaatta tereddüd etme
mek üzere emirler verilmiştir. Bunun 
gibi, mülki idare de ordu eline verilmiş, 
muhtelif vilayetlerde valilerin saüıhiyet

SUf U Ieri mahalli garnizon kumanlarına grç
miştir. 

Bütün bu tedbirlerle birlikte Goga hü-
Zara (Hususi) - Kasabanın mübrem kUıneti tarafından birkaç hafta içinde 

ihtiyaçlarından olan su işi hallcdilmi~ - yapılmış olan her şeyin yıkılmasına da 
tir. Hazırlanan su projesi tasdık edilmiş ehemmiyet verilmiştir. Goga hükumeti 
olduğundan, havaların düzelmesi ile he- tarafından nasbedilmiş olan bütün vali
men tesisata başlanacaktır. Su için icab Jer azledilmiş olduğu gibi ayni hükumet 
e.den kırk .bin lir_a~ık t~hs· satı_n 10 bin 1 tarafından valilere verilmiş olan intih:ı
lırnsı Nafıa Vckılı Alı Çetınkay:ının bat tahsisatının da derhal hükümete :a
yardımlarından, yirmi bin lirası beledi- desi emredilntiştir. Mestur tahsisattan 
yeler bankasından taksitle alınan para - hükumet lehine propaganda yapmak üze
dan, diğer 10 bin lirası da mahalli bele- re wrilm:, olan bu tahsisatı valiler 
diye tarafından ödenecektir. Su ka - derhal bulundutıları yerlerdeki maliye 
ı:abaya üç kilometre mesafede bulun:m dairelerine iade edip birer makbuz ala
Kösedağı eteklerinden getirilecektir. Bu caklar ve üç gün zarfında bunu hükume
suyun adına Zaralılarm bir şükran bor- te ibraz eyliyeceklerdir. 
eu ~l~a~ üzere Ali Çetinkaya suyu adı H•ilasa, bilhassa son haftalarda ec -
verılmıştır. nebi tesiri altında ikiye ayrılmış gö -

Edirne - Kırklareli sey ahali 
Edirne (Hususi) - Turing klüp tara

fından Kırklareline tertib edilen gez:nti 
çok eğlentili olmuştur. 

rürıen Romanya siyasi muhitlerinin i -
kisine karşı da hareket edip ara yerde 
milli ruh ile mütehassis siyaset muhi
tini kuvvetlendirmek isteyen yeni hü-

a 

kfunet gayet sıkı tedbirler almıştır. 

* Orta yerden, birdenbire kaybolan 
ve bundan dolayı da Sovyetlerin Ro -
manya nezdinde şiddetli teşebbüsler -
de bulurunalarına sebeb olan Sovyetler 

1 

ic:güderi Bundenko meselesi, günün en 
mühim dedikodu mevzuu olmakda de
vam ediyor. Universul ve Curentul ga
zetelerine inanmak lfızım gelirse Bun-

I denko'nun ortadan kaybolması müret
teb bir piandan ibarettir. 

Sovyetler işgüderinin ortadan kay
bolduğunun zabıtaya pek geç haber ve
rildiğini ve ayni zamanda bu hadisenin 
iki mühim G. P. U. şefinin Romanyaya 
gelişlerinden bir iki gün sonra vuku 
bulmuş olduğunu ileri süren bu gaze
telere göre. Bundenko sırf, Sovyetlerin 
Romanya hükfunetine şiddetli bir no -
ta vermeleri için tertib edilmiş bir be
hanerlir. Rivayete göre Sovyetler bu 
şidde~li notada işgüderin yirmi dört 
saatte bulunup makamına iadesini is -
temışler imiş. 

Rcc:mi makamlar bu hususlarda tam 
bir ketwniyet muhafaza ettiklerinden 
hakikatin ne merkezde olduğunu bil -
meğe imkan yoktur. Bununla beraber 
böyle bir tertibe inanmak da güçtür. Bu 
işin h:ıkıkatini meydana çıkarmak için 
su dakikada bütün zabıta lnıvvetleri 
hul'f'kete geçmiş bulunuyorlar. 

istifa şayiaları nereden çıktı? 
Paris 15 (Hususi) - Bükreşten Paris

Soir gazetesine bildirildiğine göre baş
vekil patrik Miron, bazı partilerin anu· 
dane muhalefeti neticesinde dün kral hu
zuruna çıkarak, istifa etmek istedığini 

bildirmiştir. 

Kral, patriğin istifasını kabul etmemi~ 
ve vazifesinde devamım rica ctml~tir. 

Bu keyfiyet, kabinenin istifa ettiği ~yi
aların doğmasına sebeb olmuştur. 
Patrık Miron, dün eski başvekil Goga 

iJe görüşmüştür. 

l{ral Fransız sefirile görüştü 
Bükreş 15 (A.A.) - Kral Karal Fran

sa elçisi Thierry'yi bugün kabul ederek 
kendisile uzun müddet görüşmüştür. 

Partilerin faaliyetine nihayet veriliyor 
Bükreş 15 (A.A.) - Dahiliye nazırı. 

valilere gönderdiği talimatla, siyast par
tilerin faaliyetlerine nihayet verilmesi
ni, her turlü toplantıya, tezahürata ve 
beyanname dağıtılmasına mani olunma
sını bildirmiştir. 

~y ~r.r vesaire gibi bir çok ağaçlar dikilmiştir. 
~ ~tir ~nda 107,609 insan muayene Yeni yapılmakta olan kitabsaray bi -

Sabahleyin sant 8 de 20 kişi otob..isle 
Kırklareline hareket etmişler, İnece na
hiyesinde yarım saat tevakkuf edilip \ay 
içildikten sonra 12 de Kırklarcline , arıl
mış, Halkevindc vali Hasib tarafından 
bir öğle ziyafeti verilmistir. Şehirde ak
ı;ama kadar gezinti yapıldıktan sonra ak
şam üzeri Edirneye dönülmüştür. 

eyanat 
~------------------------------~ 

1il- 1 has~ ski kalmış olan 10,279 da - nasının inşaatı günden güne ilerlemek -
b Sa 81? ~ teclııvisine devam edilmiş- tedir. Yenişar klübü binası da yakında Sigortalar kanununda yapılacak tadilat 
a akh h n muayenesi yapılmıştır. ikmal edilecektir. Klübün talimatnamesi 

6 
liştUt asta nisbeti % 9 dan % 5 e de hazırlanmaktadır. Geçen bir yıl için

~ Yda 4S2R.~n endeksi % 6-8 dir. de Manisa- İzmir ana yolu ile Akhiı.ar -
~ ~lar 1 i kilo kinin sarfedilmlş, küç~k Manisa, Turgutlu - Manisa, Salihli -
ı:. ltı 11 .... ç n 2693 aded tatlı kinin 1004 Öd 
'it, -1ıpuıu . ' Allahdeyin, Nurdağ, emiş ve köy yol-

't.., • çevrılmiştir. <\ tarı yeniden yapılmıştır. 
ft~lerdekı d Mıntakada köy kanununun tatbikatı -

~.S?tı llyd oğum nisbeti binde 47 dir. na da çok ehemmiyet verilmektedir. 
~trS ltı~t: 31598 ınetre kanal açılmış, Muhtarlar için açılan kurstan çok iyi ne
~~ lttu.r: kanal temizlenmiş, 31,441,730 ticeler elde edilmiştir. Ziraat işleri de iyi 

?net bbaı bataldık kurutulmuş, neticeler vermektedir. Pamuk istihsalRtı 
tq lte ha relik dere hafredilmiş, 6075 iyi gelir temin etmiştir. Akala pamuk 

t\ da ~ne açılmış, 55,446 met.relik cinsi iyi neticeler verdiğinden önümüz -
11 tnızlenrniştir - l l l\Ü --.. • deki mahsul yılı için yuz erce ki o pa -

lt tahya fak· 1 . d muk tohumu saklanmıştır. 
~. ll\ıı.... ır erme yar ım ~ to ~ .... <ll Vali LUtfi Kırdarın memleket işlerine 
h-. ı.._ t~ Usust) - Şehrimizdeki fakir- M • b" ~~~~a Odceınıyetı faallyct.c geçmiş ve fa- verdiği önem sayesinde anısa az ır 

. ~tır. tın, kömtir ve erzak dnğıtmnğn zaman içinde çok değişmiş ve modern 
memleketler sırasına girmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İşte sizi bu fıkra ile efkarı umumiyeye 

karşı yapmış olduğum taahhüdü yerine 

Zafranbofuda bir tren kazası getirmek için çağırdım. Size iki vesika 
tevdi ediyorum. Bunlardan birisi sigorto. 

Zafranbolu (Hususi) - Burada bir 
tren kazası olmuştur. Saat 15 de 268 nu
maralı marşandiz yol üzerindeki vagon
lara çarpmış, iki vagon tamamen, ikisi 
de kısmen parçalanmıştır. Bu yüzden 
posta trenleri iki buçuk saat teahhürle 
hareket edebilmişlerdir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

KUtahyada sUrek avı 
Küt:ı.hya (Husus!> - Bu yıl fazJa yağan 

kar avcıların yüzünü güldürmüştür. Avcılar 
otobi\ııle sürek nvıno. çıkmışlar, 4 do -
muz. 2 tilki ve bir çok tnvşan vurarak şehre 
r,etirml.şlerdir. 

§irketlerinin teftiş ve mürakabesi hnk
lrmda 1928 senesinde neşredilmiş olan 
1149 sayılı kanuna bir zeyl olarak neşro
Junncak yeni bir kanun projesidir. Dil{eri 
bu kanun hakkında yazılmış olan esbabı 
mucibe lüyihasıdır. 

Görüyorsunuz ki sigortalar hakkında 
neşredilmiş olan son kanun 1928 tarihli 

olduğuna göre aradan on senelik bir 
müddet geçmiş ve bu müddet birçok tec
rübelerin itmam edilmesine, bazı haki
katlerin ortaya çıkmasına hizmet etmiş
tir. Bizim için en büyük ders Feniks dö 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor i: 

Viyen şirketile Milli Sigorta şirket!nin 

muamelelerini tatil etmeleri olmuştur. 

O vakit gördük ki, bazı ecnebi kumpan-

yaları memleketimizde cazib namlar al
tında halka emniyet telkin etmek içın 

şeklen kuvvetli meclisi idareler ile sigor
ta müesseseleri kurmaktadırlar. Bunlara 
sirket namı verilmektedir. 'Hakikatte 
bunlar sadece kendilerinin accntasıclır. 

Rezervcleri hatta hesabları mem -
lekctimiz haricindedir. Ana şirket 
men'i elimizde olmıyan herhangi bir 

~ ltq :;:::;::::::::::::::~:=::=!~~~~::;:~:f::==:!E~~========~;:!b=~~~~~~b~!f!~ arızaya uğr-dr, tediyatı tatil eder veya 
\.~~a}\ 'il Bey t T dığ b' . iflas eylerse, memleketimizde bulunan 
~ a1tı, - stanbula - Gazetelerde mi okudun Hasan Bey - Hayır, benim ... anı ım ır antıkacı b . t . ·ı T . .. " l'a.ca~ nı Yakında tekrar t haberim daha kuvvetli yer- d .. k.. ~ı b. k Şl! esı onun esırı e sı ınıp suprulrne -

-. at.izim. Hasan Bey k ~ u~cu ere ırço şamdan, ,ğe mahkfundur. 
den... ı ıç, amam tası ısmarladı. Buna karşı vatandaşlarımız arasın • 

da bizzat sigorta olan veya emval ve 
eşyac;ını sigorta ettirenlerin haklarını 

muhafaza ettirebilmek için gördük ki 
ilk tedbir, yalnız bizim kanunlara de • 
ğil, ayni zamanda beynelmilel kanun
iara göre de tutulması mecburi olan 

ı ezerveleri ve saireyi emin şartlara 

bağlamak, Türkçesi memleketimiz da -
hılinde teknik ve milli garanti altında 
bırakmaktır. 

Bu neticeye varabilmek için gerek 
bu meseleleri ve gerek bununla alaka
~-c.r ~iğer me~addı yeni kanun proje -
vıne ıdhal ettık. Fakat istiyorum ki bu 
ka~un millet vekillerinin tedkik göz • 
lerıne arzedilmeden evvel bütün mem
leket dahilinde alB.kadar ve mütehas -
sıslar arasında bir anket mevzuu teş -
kil etsin. Gazeteler, bunları neşrettik
ten sonra kendi karileri arasında si • 
gorta mütehassıslarının ve sigorta ~ -
1erile :ıiakadar olanların mülahazaları-
nı da neşretmek suretile bu gayeye yar 
dım edebilirler. Arzu edenlerin Veka -
!eti de tenvir etmeleri kabildir.> 

Son Posta - Anadolu Ajansı bu bc
y:r.at~n sonra Başvekilin evvelce yap 
tıgı beyanatı ve yeni kanun projesi ile 

esbabı mucibesini vermiştir. Bunlan 
yarmki sayımızda bulacaksınız. 

Romanya - Yunanistan 
Atina, 1 S (Hususi) - Romanya ile 

Yunanistan arasında yeni ticaret an • 
laşması imza edilmiştir. 
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E:LDÜVENLER kumaş 

elbiseler 
Örgü ve 
karışık 

ş..ı-~ 

OUnyamn en buyuk operatörünün harikulade maceraları: 16 

• 
ilk teşhisi tek ·başınıa 
muvaffakıyetle koyduJJJ F alcılık kanunla yasak edilme

den evvel, avuca bakan falcı
iar vardı ve gene o zaman cEl falı> isimli 
kitabcıklar satılırdı. Bu kitabcık.1ardnn 
elin çizgilerine bakarak nasıl falcılık ya
pılacağı öğrenilebilirdi. Ancak her fal gi
bi bunun da aslı esası yoktu, fakat ben 
aslı esası olan bir fal icad ettim. Benim 
icad ettiğim fal da cel falı:. yalnız şu var 
ki· Benim falda ele, avuca değil, eldive
ne bakılır: 

Eldivenin parmaklan ve avuç yeri si
yahlaşmışsa: O insan bir tramvay yolcu
sudur, tramvay kapılarını açıp kapa
maktan eldiveni bu hale gelmiştir. Tram
vay yolcusu olduğunu anladıktan sonr\} 
paralı olmadığı da anlaşılmış demektir. 
Sağ eldivenin bilek yeri bollaşmışsa 

ve düğmesi bozulmuşsa eldiven sahibi 
ikide bir el sıkmak için eldivenini çıkar
dığından eldiven bileği bu hale gelmiş
tir. Bu da çok d-Ostu olduğuna delalet 
eder. 

Her iki eldiven bollaşmışsa: Resmi da
irelere işi düşmüş, orada iş takib ediyor
dur. İşinin olup bitmesi için saatlerce 
koridorlarda belderken oan sıkıntısın:
dan eldivenini giyip çıkarmış ve eldiven 
de bu yüzden bollaşmıştır. 

Beyaz eldiven: Sahibinin, elini bir lşe 
dokundurmadığına alamettir. 

Siyah eldiven: Eğer bu renk eldiveni 
sokağında elektrik bulunmıyan bir adam 
kullanıyorsa o adam muhakkak zevk sa
hibidir. Eldivenini sokağının gece man
zarasına uygun gelecek renkten seçmiş 
demektir. 

( 

İçi kürklü eldiven: Bu cins eldiven gi
yen erkek çok paralı bir erkek demektir. 
Çünkü karısının kürklerine bir alay pa
ı a verdikten sonra gene parası kalmış ve 
eldivenin kürklüsünü giyebilmiştir. l 

Kadın spor eldiveni: Bu cins eldiven f 
giyen kadın, elinin hamurile erkek işine 
karışan kadındır. l 

Hastaneye gönderdiğim genç kızı muayene ed~tı 
doktor " Bravo, dedi, söyledjğiniz gibi müdhiş bıt 

apandisit ... Hemen ameliyat lazım! ,, 
Nakleden: lbrahim Hoyi ı. • deı> 

Taze baharını yeni yaşıyan bir genç J tikbalimi tayin etmek bususund:ıuıını!J' 
kızı böyle ızt~ab .. çekerken g?rüp d~? ~ - şetli tesiri olan bir hadiseyi an~a ·ııdııll'
zaklaşmak, hıç şuphe yok kı en buyuk geçmenin doğru olmıyacağını du~,~e 
gaddarlık, zalimlik, daha açıkçası vicdan- Burada önünüze sereceğim ve Jl 'ıı bil' 
sızlık olurdu. Birden irkilip tiksinmesin yeceğim ufunetli yara, hayattın~ :o'I. 
diye: yük faciasıdır. Öyle bir facia }cı 8~~· 

- Neniz var Matmazel Olga? .. diye fı- luk mesleg·imde derin izler bıraJcJ1l ..,rıl' • ... Jl QJ'" 

sıldadım. la kalmamış, ayni zamanda butu 
Genç kız gözlerini açtı. Bir an şaşkın mün rotasını değiştirmiştir. . iJ11 0 ~r 

şaşkın bakındı. Sonra fısıldadı: Hatırlarsınız, Sofyada gcçirdığ vdiğ 
- Hiç bir şeyim yok. Biraz yorulmu- yecanlı günlerimde bir kızı se bııl • 

şum da.. söylemiştim. Bu hadise, Sofyada µe ' 
Fakat gözleri çakmak çakmak yanıyor- duğum ikinci seneye tesadüf ~e~~ ~# 

• du. Bu hal alelade yorgunluğu ifade et - lfısını seven Mecnun aşkile sevdığ ·a 1 

; miyordu. Onun için: Matmazel dedim, ya ile nişanlanmıştım. Artık }la) • 

l ıztırab çekQiğin'izi, bir yerinizin ağrı- Jı a''1l 'i pembe görüyor, bir Romanya . ,ı 
dığını biliyorum. Böyle ola ola tekr.1r biricik kızı olan nişanlımla aynı .. ~~, 
dansederseniz, çatlar ölürsünüz.. tında bulunuyorduk. Zira o dl u 

Sözümü bitiremedim, ışıkları idare et- .erfD ~t. s:iteye gidiyordu. Kararımızı "" ..,.,.il'" 
mek icab ediyordu. Bir kaç dakika bu jş- ı Jll""" 

ls,,..t !lulilsi 

1
. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 1 i 
ı_ 

Bir Arabla bir garbh arasmdaki 
farklar 

Bir garblı, Arab
larla garblılar ara
sındaki bazı iti
yadların nasıl bir .. 
birine zıd oldukla
nnı §Öyle tebarüz 
ettiriyor: 
. 1 - Garblılar 

soldan sağa, Arab .. 
iar sağdan sola 
doğru yazarlar. 

2 - Bir garbh berber aşağıdan yukarı

ya doğru traş eder, Arab berber yukarı

dan aşağıya doğru. 

3 - Bir garblıyı birisi ziyaret edecek 
olsa, eğer şapkası başında ise çıkarır, A

rab, başına takkesini geçirir. 

4 - Arabın ölüsü, başı ileride götürü

lür, garblının ölüsünün ayakları ileride

dir ve ila ... 

* Zamammızm Robenson'u 

~ -= 
* 

Meşhur Roben
son'a en çok benzi
yen adam, Baltık 

denizinde, Norder
rog adlı adada ya
şıyan kimsedir. Bu 
adam kuş yetiştir
ınekle meşguldür 

ve tek başına ya
şamaktadır. 

ilk torpil 
Fiyumede 

Jokey kelimesi 
gelir? 

At yanşlannda 
yarış hayvanlarını 

idare eden profe~ 
yonel süvarilere 
jokey derler. Fa
kat bu kelimenin 
aslı nedir, biliyor 
musunuz? Bilmi· 
yo:a9Qnız öğretıe

lim: 
1775 senesine 

nereden 

doğru Fransada yarış atlarına bakan ve 
bunlara seyislik yapan hizmetçilere 
cJacqueh ismi veriliyordu. Kelime, her 
nasılsa !ngiltereye kadar aksetti ve jo
key şeklini alarak Avrupaya döndü. 

* Kagıd para koleksiyonu 
Dünyanın en 

,, ,, il Ilı/ · 
......... /~ ...... _ zengin kiığıd para 

koleksiyonu, Lon
dralı Fred Gatling 
isminde bir İngili

-=-...::: zin elindedir. Top-
........ ladığı kağıd para

ları muhtelif cild 
haline getirmiş ve 
bu cildlerin sayısı 

(110) a baliğ olmuştur. 
En eski kağıd para, Kuzla Hana aiddir 

ki bir ipekli kumaş üzerine basılmıştır. 
Bu koleksiyonun en kıymetli parası ise, 
harbden sonra Almanyanın bastırdığı 

(5) trilyarlık bir bank.nottur ve bu pa
rayı ödemek lazım gelse, bütün dünya
nın stoku kafi gelmiyeccktir. 

* Kaç çeşid bahk var? 
Viyanadaki · tarihi tabii müzesinde İlk torpil (1870) senesinde, 

Whitehead adlı bir İngiliz 

icad ve tecrübe edilmiştir. 
tarafından d b 1 k mevcu a ı tiplerinin sayısı tamam 

Müstesna, 
Kaideyi bozmaz 
Okuyucularımdan B. E. A. Son 

Postanın İster inan İster inanma sü
tununda çıkan bir yazıyı okumuş. 

Bu yazıda bir me"tre seksen beş san
tim boyunda bir kadınla, bir metre 
yirmi santim boyunda bir erkeğin 
evlenmiş oldukları ve gayet m es'ud 
bir hayat geçirdikleri yazılı idi. O -
kuyucum diyor ki: 

•Ben de on sekiz yaşımdayım. O
tuz beş yaşında birini seviyorum. 
Evleneceğiz. Bir yirmi boyundaki 
erkek bir seksen beş boyundaki ka
dınla birbirine uygun bir çift olabil
dikten sonra biz on on sekiz yaşın -
dakile otuz beş yaşındaki niçin bir -
birimize uygun bir çift olmıyalım.> 

* Okuyucum bizim İster inan İs .. 
ter inanma siltununa garib bulduğu
muz için koyduğumuz ve binde de-

(900) bindir. 
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ğıl belki eşine milyonda bir bile te -
S'idilf edilmiyen bir hadiseyi örnek 
afarak hareket ediyor demektir. Böy
le olunca binde bir yahud da mil -

yonda bir istisna teşkil edebilirler -
s; on sekizlik okuyucum otuz beş -
lık karısile mes'ud bir yuva kurar -
lar ve ömürlerinin sonuna kadar 
mes'ud yaşayabilirler. 

Fakat bu zayıf ihtimali bir tara
fa bırakalım da hakikatı görelim: 
o.~~~ucum henüz evlenmek için çok 
kuçuk sayılır. O biraz da ilerisini 
görmelidir. Bundan on iki sene son
ra, yani okuyucum otuz yaşında tam 
bir genç erkek olduğu zaman, bu -
gün otuz beş yaşında olan kansı da 
kırk yedi yaşında ihtiyar bir kadın 
haline girecektir. Bana kalırsa genç 
okuyucum bu işden vazgeçsin ve ya
şı daha biraz ilerlediği zaman ev -
lenmek için kendine akran birisini 
8!'3S1Il. 
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...,, örgüsü, tutumlu bir şıklığın zengin 
bir kaynağı halini aldı. Bluzdan paltoya, 
şapkaya kadar ·her türlü kadın ve çoc:.ık 
eşyasını örmek mümkün. Sade bu ı<a -
dar mı? Yünlü elbiseleri süslemek, biçim
lerini değiştirmek için de ondan ne hatı
ra gelmez ve hoş şekillerde istifade edi
liyor. Kimini örgü bir yaka, kol kapağı, 
kimini bir örgü roba, kimisini bir çift 
örgü cep, bambaşka ve yepyeni bir ha
le koyuyor. Bazısında plastron, jile, ba
zılarında sentür ve bütün bel, bir kı;;mı
nın da bütün kollarile göğüsten yukarı
sı elde örme. 

Bunların güzel bir örneğini koyuyo -
ruz. Siyah, mat kreb bir roba, yeşil yün
den kroşe ile örülmüş iki band geçiril
miş. Örgüsü düz sık iğne ve atmalı sık 
ığne. (Yani bir iplik atıp, ilmiği iki d~ -
fada çekmek). Bir sıra zincir üstüne 20 
tane sık iğne. Üstüne (ters tarafından) 
20 sık iğne daha. Böylece (5) sıra. Sonra 
ortadaki jur: 4 sık iğne, 12 zincir, tekrar 
(4) sık iğne. Ve baştaki 5 sıranın ayni. 

Her jurun ortası, örgü bittikten son -
ra, iki kat yünle dört murabba şeklinde 
sarılmıştır. 

Gecelik modeli 

diplomalarımızı alır almaz ev e · .ıı 
le meşgul olurken, Olgayı da gözümden d lı"" 
ayırmadım. Şöyle sağına doğru kıvrıl - Dünyada benden daha mes'U ' ~ 
dığını ve acının şiddetinden zangır zan- insan olamazdı. Sevincimde~: 5;ııııı , 
gır titremeğe başladığını gördüm. He _ sokakları bana dar geliyor, dullY ~ 
men nabzına baktım. Müdhiş atıyordu. yüksek dağına çıkıp: clley; bana dıı''~ 
Vücudü ateş gibi idi. Titreyişinden müd- nız, gafiller, seviyor, seviyo~Jll, 1~ 
hiş bir nöbet geçirdiğini anladım. nın en güzel kızı Nadya benıJll ~. fi' 

Olga, o halde bile itidalini kaybetme- lım!..> diye haykırmak istiyordu ~~ 
mişti. Gayet sakin bir sesle: kat dünyada hangi saadet va:,dıt [P, 

- Nem var? .. diye sordu. bedidir. Gaddar felek zulmünU g ıı 
- Hemen yatmalısın. Ve doktora mua- mckte gecikmedi, ve Nadyaırtl ta•' 

yene olmalısın kızım. Sende apandisit bitirmek üzere Parise gitti. :su Jıfl ~ 
iırazı görüyorum. İşe şimdi başlarsan hiç ciğerime işledi. Adeta havası 
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bir tehlike mevzuu bahsolamaz. Fakat pörsük balona döndüm. NndY851ı b 
aldırmaz, işi bir kaç gün geciktirecek o- ya bana zindan oldu. DurarnadıfJl• 
!ursan, tantonu boylarsın ha .. kanş - ğiniz gibi ben de Parise, vagon r:,,ıı1 
mam, dedim. üstünde kaçak olarak geldim. :su rdl· ıırt' 

Olga, tahmin ettiğim gibi her şeye pa- tin sonunda ölüm vardı, hapis va. e ~' 
buç bırakır takımından değildi. Kendi- sini gözüme aldım. Işıklar bcldc51~8.ı ıl8 
sine vaziyeti apaçık söylediğim için kız- vuştum. Pariste geçirdiğim .rnacerıı ıe< e 
madı. Bilakis daha çok memnun oldu. okudunuz. Bu arada, Rus :rnüıte.cıe ııfl 
Bir an için olsun kaybetmediği itidal ile, yardım eden teşekküllerin hCP51~-s'~ r 
aklını kullandı. vurdum. Bugün, yarın diyerelc sa ~ 

- Pekala öyle ise, dedi. Şimdi otomo- dılar. Bunlardan meded umrnaıııJle ol 
bile binip hastaneye gidiyorum. Ve bir olduğunu anladım ve ekmeğirni ge;,ı1 ' 
adım atmasile, oracığa yığılması bir ol- duğunuz gibi kendi alın terirnle 
du. Hemen yerden kaldırıp kucakladım. dım. ti 
Makyaj odalarından birine götürdüm. Kılık kıyafeti düzerek cebirne :e t'' 
Gürültüyü haber alan müdür yanıma gel- gırları koyunca Nadyayı gör:rrıl'&~1 / 
di. Meseleyi bir kaç kelime ile ona da tim. Beni öyle h. araretle ve k .. o~~aflıstı~f t 
anlattım. Bunun üzerine hemen hac;ta • k b tull rak ıırşıladı ki, çektiğim u ııır 1 
neye telefon ederek bir sedye istetti. Ba- lan bir anda unuttum. Yepyeni dB ~· 
na da sen yanında kal, ben ışıkları idare cihanına vardım. Yanına ot~ruP s'ıı.~ 
ederim, dedi. Sedyeciler gelip de Olgayı ona kavuşmak için geçirdiğırll il.~~ 
götürürlerken, beni de onların ynına rll .,,.. kattı. Hastanede nöbetçi doktoruna teş- sefaleti birer birer anlattığı . J<P1' 

Nadyam, bütün bir ı::iir abideSl ·ııı1' 
hisimi söyledim. Kızı iyice muayene e - :s- gı / 
den doktor arkamı sıvazladı: Kendisine karşı beslediğim se" eae~ 

_ Evet, dedi. Müdhiş bir apandisit. rile bütün kalbini bana açtı. J( 
Hemen ameliyat lazım. kederlendi, neş'emle neş'clendi. ıet r. 

İlk teşhisimi, kendi başıma koymuş _ Sevgi başka şeydir. Hele sevell dt~ 
tum. 1ikanlılar olursa, kendilerince. e~ eP .1 * olan herhangi bir şey sevgilerıniJl . .,, r 

yük bir nişanesi olarak, sevgililefl·· .J 
Şimdi daha mühim bir meseleye geçi - a#' ılı 

yorum. Bu hastalık ve hastane hadisE:si diye etmekten çekinmezler. tşte tlİ· I 
en muhafazakar piyes muharririni bile dan yadigar kalan, gayet kı?'ftl:~_,.. 
memnun edecek, sevindirecek bir şekil- sem de satmıyacağım on bcşı~c rtı~·· 
de bitti. Matmazel Olga yalnız güzel bir manından yapılmış üstü bütı.ıll r_I 
kız değil, ayni zamanda da asil ruhlu, herlerle süslü bir madalvonu, 
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yüksek bir varlıktı. Bir kaç sene sonra yeleğime iliştirmiştim. Navdya. bıl ııı',; 
zengin bir Amerikalı ile evlendi. harikulade güzel şeye bakıp oıı' I 

1923 senesi mayısının sonlarında, fizik, kendi kendime düşündüm: 11,4f 
kimya ve biyoloji imtihanlarımı muvaf- Her şeyden üstün saydığıJll 0~. ~ 
fakiyetle verdim. O zamanlar yirmi bir v.ere~ek bir nişan yüzüğüm ~~Je ( ~f"~ 
yaşlarında bulunuyordum. sı mı, bunu veririm .. ve .auze 1'1~ * dedim. Sana bu bile layık değtl ' 

Brode yapmaktan hoşlanmazsanız gc - Aşağıda okuyacağınız satırları asla hatıram olsun.> , 
celiğinizi dantelle süsleyinjz. yazmamıya karar vermiştim. Fakat, is - _ Arkas' 

1 iki ahbab çavuşlar: Gıcır~ 
... 

IJ 
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Ustkattaki 
Evvelki kısmm 

hulasası 
.~~- gece ---

cinayet 
İngilizlere ·göre dünyanrn vaziyeti 
" Harb olamaz, telaş ve 

korkuya lüzum yok! ,, 
.::"ı.tla ,,_..,, 1an-
lıııe •- Tanıaıe Ore
't ~ıer0 _..t tfondatı n edWyor. 
lllıctab a d a m 

llrb k ını Londrarun 
~llıııao ısınında. 
ııı.raıı kabrıda 175 nu
l'or ~ve çağın
"ıtrak•·- le sergüzeşt 
Q b "'il "" ~ ~ aq derya-

heıne 8.llıdır. Dave
>nr ~ n icabet edl-
175 Um 11n1r ... ıı::. 
b nııın ---t>ındaki 

1 Yor araıı e v 1 
~ .ı · lier kaıın ka-
~t•a ta Çalıyor. İlk 
~Yor llld~klarııe kar
la. ka · Iktncı kat
Jıı llıyı 
)t ı:ı korta:UZüne çar
~:: bı.ı.ı bir iht.1-

tta ~Yor. Üçünc\i 
1tıı b~ kabak ka-

~~lad:zne~alı otur
··~n · Üst kata 
~)ot 'l'aınsıe kapı71 
~ a~ .... ~ab alamı- x·· .. ~:l. b" ,,., l"nd t tt - b' mla 1- odaya go''t"....:; k k "">'ı ııe;"n İir.erine ka- u.çıh .. -uA ır go~ge e ı e u ugu. ır mu. onıu-rı • . u . ... r en ar adan da 
ıı,ot, \> ~k lçerıye gl _ Diğer bır mum ~ıgı gelıyordu. 

~tt~.e:::e.ıi bir tadın, yerde. c~n_sız ı lar da çalmıya başladılar. Bunların arka- ı Kapı aralığında bir ayağı içeride, bir 
lir. çorabla boğularak oldurul- sından, ta aşağılardan, .sanki bodrumda- ayağı dışarıda duran Tamsienin yanına 

t!tt;~e tortusundan biran tereddüd e _ ki varillerin üzerinde ağır bir zincir sü- gelince sordu: 
~ ~ Sonra evden çıkarak polis müfe~tişi rükleniyormuş gibi bir takırdı duyuldu. - Ne dersin bu işe sen? ... 
~l.!tıe t b~oatuna telefon ediyor. Gelen mü - Sükunetle bunları dinliyen Topliss sor- Tamsie yeni dili açılan dilsizler gibi 
lif :tor, ıa~de, cesedin bulunduğu odaya du: kekeliye kekeliye mırıldandı: 
ltıı 'l'opıısa, n~r:ed kaybolmuıtur. M_ufet - _ Kim yapıyor bunları?.. - Allah derim, Bill. Bodruma yalnız 
fi ~tUr e ise artada.şından şuphe - C" · b' -1 k k k .l'bd ki k d "d'l b'l' H lb ı;_ 'l'' Fakat mant.ı.tı gallb gelerek ehay uce, ınce ır çıg ı opara~a : uı e apı a~ .gı ı e ı ır. a uki bu 
~llıl • Beninle daireleri birer birer do _ - Allah beliısını versin, bilıyorum, o yandan asma kılıdle kapamışlar. Şu hal-
~bat ~~Yor. Üçüncü taıa iniyorlar. ve yapıyor. Marleyin hayaleti yapıyor. Te- de bodrum bitişikteki lokantaya aid ola-

• Ses çıı.~ Amerikalının kapısını çalıyor - kinsiz evlerde hep hayaletler, periler do- cak ... 
l«ur ILlllıyor B,,_, ... da boşt 

* ....._ eı~: · ~- ur. laşıyor .. diye haykırdı. 
I~ b'[:rnsıe. diyor. Burada ehemmlyete de- Müfettiş, bu pejmürde kıyafetli cüceyi 
llııı cı~ ley Yot, haydi yiirii 1.kincl kata ıne- baştan aşağı suzdükten sonra. 
f(ı~ • 8lrf g- ·· .. d ayalıtı:ıı uzeı hatırın lçln orayı da bir - Ot(•ki odaya da bakmama musaa e 
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eder misiniz Mister Marley?.. dedi 
rnClll devam etmektedir) - Pekal5, fakat benden ne istiyorsn -

~~"l<apıYl tekr ~ . . nu.z müfettiş efendi? 

~l.ıı iki . ar kilıdliyerek, bu tekınsız Öteki odada, gayet ucuz takımından 
ncı kat · dil "f t• b' 

Tamsie, polisler küçük kahve ve lokan-
tanın İtalyan olan sahibini sorguya çe
kerlerken onlardan a)".rıldı. Shaftesbury 
caddesinden vurarak, Fail Mall'a !:aptı. 

Oradan da Jermyn sokağındaki apartıma
nına geldi. 

Aşağıda okuyaca
ğınız yazıyı ingilizce 
Daily Express gaze-
tesinden alıyoruz. • 
Dünyanın bugünkü 
vaziyetini İngiliz gö
rüşile tahlil eden bu 
ya:tı sırf bu bakım
dan iktibas olunmuş
tur: 

cHarb olacak:. sözü 
herkesi endişelendi
recek bir mahiyet ar
zediyor. Fakat teliişa 
kapılmayıp, hakikat
leri görecek olursa
nız, hiç te böyle bir 
endişeye mahal ol
madığını anlarsınız. 

Almanyanın son 
günlerdeki vaziyeti 
ve etraf ta dönen ga
rib şayialar neticesi 
olarak dünya harbe 
yaklaşmış değildir. 

Bilakis sulh tasav
vurları efkarı umu
miyenin sandığından 
fazla almış !'i.irümüş
tür. 

Almanya 
Birçok sebeblerle, 

Almanya şimdiye ka
dar Avrupanın duru
munu tehlikeye so
kacak en kuvvetli a
mil olarak görünmüş-

defa ka ına ın er, mu et ış, ır bir kaç eşya. bir kütüphane, ve müf et -
~ta ("\' pıyı çaldı. Yumrukla vurdu. tişin içini açıp baktığı bir dolabdan b::ış
~a açın aban.cı değil, polis. Kanun na- ka bir şey yoktu. 

Geceyi hiç te iyi geçirmedi. Bir türlü 
uyuyamadı. Picadelly-Circus civarında 

bulunan Cengelde karıştırmadık halt bı
rakmamıştı amma, hiçbir zaman böyle 
bır cesed bulmamış, sonunda da en yakın 
dostunun bile şübhesini uyandıracak ka
dar öhmet altında kalacak bir iş yap
mamıştı. O kadar ki, ~rtesi gün tabii za
manlarında en ehemmiyetsiz bir sıı rını 

bile emniyet edemiyeceği, açamıyacağı 
Willie Wilkins'e koşup: 

tü. Bu 70 milyonluk 
harble yuğrulmuş 

millet, bugün silah 
kullanmakta mahir Temmuz 1914 de büyük harbin. ilmı edildiği gün, Berfü,, 

lal ı>ının ıı) dıye seslendi. Neden sonra, Topliss koridora dönerek cüceye: 
~t arkası lrn 'ft .. .. "" . Çekijdi v n~ ~~ uş_ çı e sur.g~- - Teşekkürler ederim. '.uzülmeyiııiz, 
~ i§itildi e bırbırıne degen zencmn Allah rahatlık versin Mister Marley, dedi 

~0~ı>ı ar~lı.. . .. .. .. ve kapıyı çekti. . . 
l'\lndü gından da aynı pursuk yuz Birinci kata inerlerken merdıvenlerın 
......_ ı.. Ve: l' T . b \... rı.iın yarısında duran Top ıss, amsıeye aşını 
~ 0 Ne · t• ' d. 1 Ses du~ı ıs ıyoraunuz... ıye cı ız çevirdi: 

11 
......_ ~n .du. - Bu adamı tanıdın mı? .. Zavallı vak-
~ herıı· ~ohs ınüfettişi Topliss. Tanırsı- tile pek meshurdu. Bir varyetede her-

. cıavd' ~ ......_ ltiın • ı aç kapıyı. kesin alakasını çeken numaralar yapar, 
......_ ~ .. t olduğumu biliyor musunuz? ne sorar.san sor derhal cevab verirdi. .. e se . ' ......_ ~en nın kim olduğunu biliyorum. İsmine ayaklı kütübhane derlerdi. Şiın-

~· fraıu Marley6n hayal~iyim.. Hani di çıldırnhş biçare ..• Geçen sefer de, cBen 
~başın~ a~akkabılannın üstünde frakı İngiliz şair falanım• dQ'e tutturmuştu. 
~ altuııe akj saçlan gibi pırıl pırıl yanan Dedi, sonra tekrar inmeğe başladı. Bi-

ben r ~lunan Marleyin hayaleti - rinci knta varır varmaz da hemen kapıyı 
'l'altısi; h .. Kah .. Kah!.. çaldı. 

&.. ......_ liert;n1rıldandı: Tamsie _ Belki ~ıkmıştırlar'. dedi. 
"•Q :ai!I? kaçık be!.. Bu senin dostun Kendilerini tanırım. Karı koca bır barda 
~ 'l'?ı>!i~:· s . . çalışırlar. Kızın ismi Tılly, erkeğin de 
ftıtereıt· esını yükselterek, hatta sert- Freddir. Namuslu insanlardır. Kız vak-

til ......_ Jiayd· tile, bir bale kumpanyasında şarkı söy-
~l~i. ı, uzun etme, aç kapıyı, diye lerdi. . . . 

ıL talıkt Topliss gene elektrık fenerını yaktı. 
~t \._ an g·· ·· ~ '\ClYb 

1 
orunen yüz, bir saniye ka- öne düşerek sokak kapısında biten ka-

~E!tjllde 0 
du. Zincir çekildi. Ve kapı re- ranhk basamaklardan inerken, cBura

~ ile rn~ğır ağır dönerek açıldı. T<ım- )arda bir yerde, elektrik düğmesi ola-
ld;;l Ufetti.: k l kta . . .. ld d tb .. er. it'" .. ~.. aran ı ıçerıye su - caktı. diye mırı an ı. 

-t~ bir uçucuk bir gölge, elinde tut- Tam bu sırada, Tamsie kösteklenir gi
" ~da ... rnd UJnla onları odaya götürürken bı' oldu A vakları sert bir cisme çarp-
.ıotd ·• a d' · · • lıt~· ığer bır mumun ışığı geli- mıştı. Can hevlile. tr~bzona y_a~ışt~. Bu 

Ufetti . sırada müfettiş eJektrık fenerını bır an 
db' ltu f. için söndürmüştü Birden gene o mahud 
~~adıng:e? bu .evde bir gürültü filan feryad duyuldu, ezi\et _edile~, işke~_ceye 

~ıtı \ice ('r ı · :· dıye başladı. uğrıyan birisinin çıglıgı halınde ~ukse-
llı.ı. ~ı. e ~sıe, daha Mla bunun ka - }erek uzadı. 
dı ftı. Zir t ek ıni olduğunu k:estireme - Müfettiş, c Vay canına! ... Sen mi ba
.\d ~İi~iln~ başında, bir gece takkesi \'ar- ğırdın Tamsie• dedi, ve fenerini zavallı 
)n:ta ko ~ sakal namına bir şey yoktu. Tamsienin korkudan rengi uçan. bem
lqd dll li'a~ ere, haremağalarına benzi - bevaz kesilen yüzüne çevirdi. 

ı, "~: at seş:i ipince idi) başını sal- Tamsienin korkudan ağzı mühürlen-
~~ ~rı bu mişti, sanki .. tek bir kelime bile söyliye-

......._er- İ§iti . evde her zaman garib garib medi. 
~e gi~ .. dedl Topliss dişlerini gıcırdatarak: 

~11' lrı~ı~ şeyler?_ _ Artık bu oyun yeter. diye söylendi 
1\ Sarı1 gö ~ ıyacak şeyler.. dinleyiniz.. ve sokak kapısına doğru Herliyerek ardı-

lı-ııy cla~ırı :!:r. musunuz? na kadar aı;tı. 
l~ı-· aca_k ltad u hış bir hayret ve anlatıla- Rum sokağının ışıkları, tekinsiz evin 
)a 

1~i diktiğ·ar engin bir korku ile göz - alt sahanlığında oynaştı... . 
'-ıı aşıadı ı kapı çanı, birden sallanı:nı- Müfettiş kapıdaki polise 5eslendı: 

arı · li'ak t k s d · · 1 l'ıy ı:'7'ord . a o kadar ağır, belirsiz - Kapı açık alsın. en e ıçerı ge ... 
()td u kı k d k l ktr'k d'" - . tictd ll, be 1 pe ender olarak ses ve- Tekrar geri önere e e ı ugmesı-
~letıdi rken, çanın sallanışı sıklaştı, ni aradı, bulup çevirdi. Elektrikler yan
~ durmamacasına çalmıya mayınca, ienerini duvarlarda gezdi.rdi, 

~lnd~ ~lunan bütün ç~- ~odan -.wn .kopuk bir teı_,prdü. 

- Haydi gel, Berkeleye gidelim ..• <li
yecek kadar itidalini kaybetmişti . 

Willie olur züppelerden değildir. Dı

yıkları çengel gibıdir. Güzelliğine aşırı 

derecede itimadı vardır. Onun için, Tam
sie birlikte yola çıktığı zaman vitrinh rin 
önünde durup bermutad kendini seyret
ti, ayağına diken batmış gibi yürürken 
karşıdan şöyle akça pakça bir kadın sö
kün etti mi, sol kolunun yeninde bulu
nan ipek mendili çıkarıp gösterdi. 

Willie, bir gazetecidir. İnanışına göre 
de çalıştığı akşam gazetesi, bütün mu
vaffakiyetini, tiraj yüksekliğini kendisi
ne borçludur. Hangi taşı kaldırsanız, 
altından, muhakkak surette Willie çıka
caktır. Bir yerde ihtilal mi kopmustur 

~ . 
günün en dedikodulu.. at yarışları mı ya-
pılacaktır, grevler mi olmuştur, felaket
ler mi meydana gelmiştir. Bunları gaze
tesine en heyecanlı bir surette yazan 
WilJiedir. Bilmem, gazeteci dostumuzu 
itafi derecede tarif edebildik mi? 

İşte bu Willie, dostuna kinayeli kina
yeli taş attı: 

- Üstad! Sen buralara hiç düşmez
din .. ne o? .. Hangi dağda kurd öldü? 

Tamsie cevab verdi: 
- Dinle, Willie, artık bu izbe yerler

den, bu pis muhitten bıktım. Başka yer
ler görmek istiyorum. Sana gayet ente
resan bir havadisim var, amma yaza-
mazsın ... 

Willie, düşünceye dalan horoz gibi bir 
gözünü kırparak arkadaşına baktı ve a
ğır ağır öksürdü. Sonra: 

- Ya .. öyle mi? .. diye mırıldandı. 
- Başımdan bir macera geçti. Onu an-

latacağım sana. dün akşam, baktım bir 
telefon çalıyor, açtım. Meğerse yanlış aç
mışlar, çok heyecanlı bir ses: cFred sen 
misin• dedi ve cAman hemen Rum soka
ğındaki falanca eve koş• diye rica etti. 
Odamda yapayalnızdım. Fena halde sı

kılmıştım .. canım da zaten gezmek isti
yordu amma, üşeniyordum. Fırsat bu fır
sat, dedim ve verilen adrese damladım ... 

- Arkaıı var-

ve cesur, disiplinli, Paris ve Lcmdra aokaklan 
cidden harikulade bir 
surette yetiştirilmiş olarak Avrupanın 

tam göbeğinde yerleşmiş bulunmaktadır. 
Milletler, bugün Almanya diktatörü 

Bitlerin bütün dahili ayrılıklarla başa 
cıktığına ve her türlü gediği kapamış 
olduğuna tamamile inanıyorlar. Fakat 
son dahili hadiseler Alman hükumeti 
hüyüklerile ordu arasındaki derin ihti
lafı meydana çıkarmış bulunmaktadır. 
Bu da Almanyanın başkasına zarar vere
cek halde olmadığını isbat eder. 

ltalya 
Alrnanyanın bir müttefiki vardır. Bu 

da dünyanın istikbali için, tatminini iste
mek işinde ortaklık eden İtalyadır. Al
manya ile İtalya, bir arada bulunurlarsa, 
fazlaca koparacaklarına inanıyorlar. İşte 
bu da meşhur Berlin - Roma mihverini 
doğurmuştur. 

Hakikati halde, her iki devletin men
faatleri, iki diktatörün çarpışmasını tev
lid edecektir. Mesele şudur: Hangisi reis 
olacaktır? .. Ve bu da ergeç meydana çı
kacaktır. 

İtalya, artık Almanyadan fazla umumi 
sulhu bouıcak kabiliyette bulunmuyor. 
Habeşistanda 250 bin askeri çarpışıyor. 

60 binlik seferi kuvveti İspanyol toprak
larında savaşıyor. Bu iki ordudan hiçbiri 
de muvaffak bir vaziyette sayılamaz. Ve
saire vesaire. 

Japonya 
Japonların da, Almanlar ve İtalyanlar

la olan münasebetleri, gevşekçedir. On
lar dünyada başgösteren yeni bir harbin 
biricik mes'ulleridir. Bu harb, Çin _ Ja
pon harbidir. Japonya büyük söylüyor, 
atıyor, tutuyor. Ayni Japonya Avrupa
nın ihtilaflarından istiface ederek Çin
den büyük büyük lokmalar koparmıştır. 
Fakat Japonyanın bu lokmaları hazmet
me.si uzun sürecektir. Zira bu muazzam 
askeri· seferile Japonya bütün mali kay
naklarını harcamaktadır. 

Japonyanın iki Avrupalı müttefiki ıle 
hakiki bir yakınlığı yoktur. Üçlerin or
taklığı, Hitlcr ve Mussolininin ortaklı

ğından daha az ömürlüdür. 

* Şimdi de sulhu idame için hazır bulu-
nan kuvvetleri mütalea edelim· 

l - İlk akla gelen Fransa ordusu ve 
halkıdır. Fransanın dahili inhilal ve si• 
ya.si infisahı hakkında çıkarılan sözlere 
rağmen Fransız ordusu daha halfı kara 
kuvvetlerinin en kudretlisidir. 

Sonra Ruslar gelir. 
Sovyetler herhangi bir ülkede patla. 

yıcı kuvvet olmaktan çıkmışlardır. Fa· 
kat Stalin dünyadaki devletlerin hemen 
hepsinden daha fazla askeri silah altına 
çağırabilir. 

Ve belki ayni Stalin sulh taraftarıdır. 
Her zaman, her vesile ile, herkesle dost• 
ça yaşamayı ister. 

Amerikaya gelince, Amerika dünya• 
nın en zengin milletidir. İngiltere ile bir
leştiği takdirde, bütün kürenin sulhunu 
sigortalıya bilir. 

Şurası muhakkaktır ki, Fransa, Rusya, 
Amerika ve İngiltere birleşmiş değildir
ler. Fakat Almanya, İtalya ve Japqnya 
da tam bir ittifak halinde değillerdir. 

Hakikat şudur: Hiçbir devlet, herhan
gi kuvvetli bir devlete taarruz etmeği is
tc:miyor. İstese bile pek azı bu cesareti 
gösterebilir. Şurası da kat'idir ki, hiçbir 
vakit, bir devlet grupu İngiltereye taar· 
ruz etmez. 

İngiltere kuvvetlidir. Günden güne de 
kuvvetleniyor. İngiliz bahriye.si bugün 
diğer devleUere nazaran 1914 deki vazi
yetten daha iyi vaziyette bulunuyor. 

Ordu yeniden sür'atle tensik ve techiz 
ediliyor, hava kuvvetlerimiz, fena bir 
başlangıçtan sonra inkişaf ediyorlar. 

Mali bakımdan, ihtiyat paramız çok
tur. Fabrikaların, :tersanelerin, teknik 
davasında muhasımların en iyileril~ boy 
ölçüşebiliriz. 

İngiltere imparatorluğu maden, ke
reste, ziraat kaynakları bakımından da 
diğer devletleri cebinden çıkarabilir. 

Hülasa yeni vazifemiz, bilfiil meydan 
okunulamaz bir şekilde ortaya çıkmaktır.. 

Çimento hisse senetleri düşüyor 
Aslan çimentosu hisse sencdleri 

dündenberi düşmeğe başlamış, dün sa
bah, İstanbul borsasında 13 lirada a -
çılrnış, 12,65 liraya kadar düşmüş ve 
kapanmıştır. Bayramdan evvel 13,60 
lil'a idi. 
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8 Sayfa .SON POSTA şubat~ 

Tekirdağlı ile görüştük! 
,, Sa' 

• • 
iSANLI ı. KÖPEK V "Son Postan nm 

~usçadan çeviren: 
H. Alaz 

Hüseyinin dün gece telefonla 
Posta,, ya söyledikleri: 

Yüzbaşı, iri yarı, sarışın bir adamdı, Liza gülümsiyerek: ku ile, kısmen de hayretle b~kma! ol- "Merak e ime g in, buradaki bülİifl 
Açık mavi gözleri, kocaman ve kalın - Bu h~ doğrusu, diye cevab ver -· duğunu görünce izahat vennek lüzu- / 
kaşları altında adeta kayboluyordu. o, di, demek o size bu kadar bağlı?. munu duydu,, titrek bir sesle: pehlivanları mag~ lub edeceğim ~~ 
geveze değildi; fazla konuşmasını sev- Bu küçük konuşmadan sonra hep be- - Beni affet sevgilim, dedi. Ma- 'JUY~ 
mezdi. Fakat buna karşılık geveze in- raber sokağa çıktılar .. caddeler müdhiş yak'ın batın için sizi tevkif etmek Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü- ki Tekirdağlınm maneviyntı ço!r-1' 
ean ardan hoşlaşırdı. Bu çeşid insanlar kalabalıktı. Yirmi otuz metre kadar yü- mecburiyetinde idim. Şayed köpeğe si- seyinin Pariste yaptığı ilk güreşte rnki- tir. Hasımlarının hepsinin sırtl 
onun üzerinde ıyi bir tesir bırakır, o, rüdükten sonra genç kız birdenbire zi bırakmasını söyleseydim, bugüne bi 100 kilo sikletinde Letonya şampiyonu getireceğinden emindir. ..:....d ~· 
bunforı sessizce, gülüm.sıyerek dınler- çantasını evde unuttuğunu hatırladı: kadar ontin üzerinde sarfettiğim bütün Passmann,ı 14 dakikada tuşla yendiğini Gelecek hafta, yani ayın Y~ ~ 
di. Birisi onun hoşuna gittiği zaman, - Ben çantamı evde unuttum, gidip emeklerim boşa giderdi. O artık. bana dünkü nüshamızda ilk olarak, tafsila - rinci pazartesi akşamı ~ . ~ 
~ üzbaşı onu: ~u getirelim.. dedi ve yüzbaşıyı, ge- ınanmaz olurdu. Bir daha da eşkiyala- tile bildirmiştik. Bu muvaffakıyetınden dor Bakof olan ve Türk ıs!111 (illi; 

- Hoş adam, sözlerile tavsif ederdi. ri dönmesi için kolundan çekti. Fakat rın üstüne saldırmazdL O, bir yaban- sonra şampiyonumuz Tekirdağlının intı Mehmed Arifle güreşec kti~ blf 
Yüıbaşı resmi işlerınde çok soğuk- geriye bir adım atmağa vakit bulama- cının beni kolumdan tuttuğunu görün- balarını öğrenmek istedik. Dün gece Pa- yette:ı emindir. Tekirdağlı b 

kanlı ve dikkatli idi Maiyetindekiler- dan kocaman köpeğin müdhiş bir gö- ce ... Lizacığım, o nihayet bir hayvan- risc telefon ettik. Tam saat onu on geçe ka, Pı:ırisde maç yapmıyacnktırİ 
den de aynı derecede dikkat isterdi. İlk ğüs darbesile yere yuvarlandı. Mayak, dır... . . .. Tekirdağlı, bulunduğu otelde telefon ba- Parisde değildir. Yakında g~ ~ 
planciı daima resmi işleri dururdu. yere yuvarlanan kızın göğ:süne çıkmış- Ltza, ılk defa olarak nışanlısının goz- sına geldi. Kendisini tebrik ettik. İs _ Bu itibarla Tekirdağlıyı geıec ~ 

Yü başının emrinde büyücek bir hu- tı .. genç kız büyük bir dehşet içinde }erinde bir şaşkınlık, bir heyecan izi ·~nnbuldan (Son Posta) namına telefon pazartesinden sonra LondraY& y 
dud parçası vardı. Hudud muhafazası, koca hayvanın pınl pınl yanan dişle- görd~. ettiğimizi söyledik. Memnun ve neş'eli yoıum. Londradan şimdiden 
azami bir dikkat isterdL rini görüyor, sıcak nefesini yüzünde e bir sesle cevab verdi, bize ilk söylediği yağmaya başlamıştır. 

Bu'undugu· mıntakada yu""zbaşıyı her- duyuvordu. B·r hafta so a ·· b ş ·ıe L"za ev ·· ld .; ı nr yuz a ı ı ı - soz şu o u: Pehlivanlar rckiniyol' • 
kes ı::everdi. Yüzbaşı herkesin yardımı- Yüzbaşı: lend'Jer Ma ak L' a d al ştı Li H k tm · B d k' b~ı·· :s .:ııflr . .. y ızay a ı . - - iç mera e eyın. ura a ı u un Tekirdag·lının ısını· • derhal bilW',... • 
na koşar, herkese iyilik yapmak isterdi. - Eller yukarı! kumandasını verdi. zanVi. çocuğuna, en iyi bir sütnineden pehlivanları mağlfıb ederim. ~~ 
Yalnız sevmediği kimseler eşkıyalar ve Liz'l ellerini yukan kaldırdı. Ve bi- daha iyi bekcilik yaptı .. Annesinin ve- Kendisine tekrar sorduk: rise yayıldı. Bir çok pehli\'S eıııirJ 
kaçakcılardı. raz doğııılarak bu vaziyette kaldırımla- yahud babasının hususi müsaadesi ol- _ İlk güreşte meydana çıkınca heye- disile güreşmeğe cesaret ed "-

O. bu gibilerine karşı çok merhamet- nn üstüne oturdu .. ömründe bu kadar madtkca kimse çocuğa yanaşamaz ol- ı · cana kapıldın mı? Neticeden eminiz. Gene tekraf 
1
;l 

siz. <lavranırdL büyük bir korkuya kapıldığını hatırla- du . _ Hayır, memleketimin, Türkün §ere- rurn. Tekirdağlı kuvvetlidir "{e 

Yüzbaşının cMayak-. adlı bir de kö- ınıyordu. I fini düşünerek kendimi lüzumsuz heye- viyHatl ftyüksektir.» .d. o!1ll-~: 
peği vardı. Yüzbaşının bu köpeği bir- Yüzbaşı, ne olduğunu anlamıyan ve YARINKİ NUSHAMIZDA: canlara kaptırmadım. Hesablı oynadım. . a aY_a Londraya gı ıy n ~.:· 
çnoktdeKf:larksdergil:rdeb m.ub·~araki~Jar1 al- bu vak'ayı merakla seyret."'nekte olan ı1 Cinayet.. Türkün sırtının yere gelmez olduğunu is- da~ı pHe~~ıva~~rakda m

1 
eya::ttt ~ 

s ış !. ope e, yuz aşı gı 1 e..ş ya ara halka ehemmiyet bile vermeksizin ta- hat ettim. cagız. useyının arşı aş f1" ~ 
düşıncmdı .. onlan gördüğü veya buldu- bancaeını çıkardı ve namlusunu kıza ' Yazan: Perıde Celal _ İleride yapacağın güreşlerin netice- ,vanla: arasında Daydöva da ·~..wı 
ğu zamanlar sessizce üzerlerine atılır- doğru çevirdi. -~· ·-· ·-··-·---·--·~·-·--- !erinden emin misin? Fransız gazetelerinin takGJ,.. 
dı .. l-!aydu~, .k~pe~. keskin dişlerini Nişanlısının bu garib hareketi, köpe- Yeniköyde bir adamı altı yerinden - Elbette. Vatandaşlarımı ve taşıdı- .· 

15 
A uhab~~,i~ 

e~se !+~~:n ıkı uç mılımetre mesaf~e ğin saldırışından ziyade genç kızı şa - yaraladılar ğım Unvanı unutmuyorum. Dün kazan- Paı ıs . (ı:usus~. ~ in y ~ 
h~sset.ıgı zaman korku~n~an kendısı- şırttt. Yüzbaşı, bır kelime bile söyle- Yeniköyde üç kişi arasında çıkan bir kav- dığım muvaffakiyet sizleri sevindirdi ise d~) - ~ekirdaglı. Hu~~yın p~ ~ 
m kaybed:r, derhal ellennı ~kan k~l- meksizin ,köpeğin homurtuları arasın- gn neticesinde Mehmed isminde bir genç birçok defalar daha sevineceğinizi söyli- yetile netıcelenen ılk gureş seJli~:ıl 
~:rır~ı. ~o?ek haydudlan es.~r a~aga da, adeta bir haydudu yakalar gibi kı- vücudfinün muhtelif yerlerinden bıçakla Q - ycbilirim. yük bir alaka uyandırmıştır. ~;, 
ogretılmıştı.. mukavemet gormedıkce zı yakasından yakaladı ve sürükleme- ğır surette yaralanmıştır. Tekirdağlı gelecek hafta Bulgar oldu- lı spor gazetelerinden ınaa~rcfdY 
onları ısırmazdı. g· e başladı. Bu vaziyette en yakın bir Mecruh Mehmed Jojefin mandırasında ğu halde Türk ismi taşıyan Mehmed A- günd.elik gazetelerde Te~"~ 

çalışmaktadır. O civarda oturan Rizeli E - t kd ı h ti bahset.nl~ , 
Re~mi işlerine fevkalade dikkat et- askeri müesseseye kadar geldiler.. mın Ali ve Ramtzle aralarında. blr alacak riflc karşılaşacağını, bu ikinci rakibbi a ır e, ayre e .

5 
50it , 

mck1e, gene teftişlerde birinciliği ka- Bu:-aya geldikleri zaman köpek biraz yüzünden thtu!\f çıkmıştır. de mağlUb edeceğinden emin olduğunu Frtn~a?a en çok sa;:ın ~?1°1 Te~.ı 
zanmakla beraber son zamanlarda yüz- sükfınct bulur gibi oldu. Çünkü artık Vak'a günü Mehmede rastlıyan lld arka- söy!edi ve telefon başından ayrılırken ze es ııın spor mu arrın ~ , 
basının halinde bir değişiklik göze çarp- burada cduşm" anın» kaçmasına imkan da§ Nldan nlacaklnrını istemişler o da ver- tekrar, tekrar bağırdı: lı - Passman~. ma?ı hakkmkddaı·ryle bslJ 

• ba 1 dı z b. mek istemeyince bıçaklarını çekerek ikisi makalede Huseymden ta 
maga ş a . aman zaman, genç ır vermiyecek olan askerler vardı. birden üzerine hiicum etmişler, vücudünün - Hiç merak etmeyin, hiç merak et- . ~ ..ı~ 
kad•n sesi telefonla onu Leningraddan B·ı ana kadar Lizaya bir kelime bile altı yerinden derin yaralar açmışlardır. meyin! scttık.en sonra: :ııustY".', 
aram:ığa başladı. O zamana kadar mes- söylememiş olan yüzbaşı: MPhmedln feryadına zabıta memurlan O I . cAvrupada Tekirdağlı ~ 
leğinc aid kitablardan başka bir şey o- - Liza, dedi, gidip çantanızı alınız! .. ve bekçiler yetişmişler derhal, ça~ırııan im- rganiz törün SÖZ arı sırtını yere getirecek pehliVBrl 
kum1yan yüzbaşı edebiyatla, şiirle meş- Ben sonra köpeksiz olarak size geli- rtadı sıhhi otomobili ile yaralıyı Beyoğlu has- Tekirdağlı ile görüştükten sonra kıy- tur• demektedir. t;.fİ>' 
gul oımağa başladı. t:ıneslne kaldırmışlılrdır. Yaralı ifade ver - metli pehlivanımızın ayni otelde bulu- Auto gazetesi maç hakkınd• ~ 

ı·im.. meğe muktedir değildir. Suçlular yakalana - . . ... 
Maamafih yüzbaşıdaki bu değişiklik FDkat Lizanın kendisine kısmen kor- rak müddelumumlllğe gönderilmişlerdir. nah organızatoru Asım Rıdvanla konuş- lat veren yazısında: 

pek Clc boşuna değildi. Yüzbaşı Lenin- 1 tuk. O da bize şunları söyledi: cTekirdağlı Hüseyin şun?~ 
graci1• bir kız sevrn~, onunla evlenme- - Tekfrdağlının sırtını yere getirecek Fransaya gelen Türk pehlı 
ğe karar vermişti. Fakat yüzbaşıyı dü- pehlivan Avrupada yoktur. Buna tekrar en yükseğidir• diyor. .. 1' 
~ündihen bir cihet vardı: Kız şehirli kanaat getirdim. Dün akşamki maç fev- Bszı meraklı Parisliler ~ugüll~ 
idi. Büyük şehir hayatına alışmıştı .. a- kalade bir intıba bırakmıştır. Salon çok kirdağlıyı otelde ziyaret ettil~ ıp 
caba bu ıssız hudud boylarında sıkılmı- kalabalıktı. Paristeki bütün Türk talebe- maç gelecek pazartesi yapılaC ~ 
yc.ca1< mı idi?.. leri ve Türk kolonisi maçta bulundu ve kirdağJı müteakiben LondraYa 

O sıralarda Leningradda bir köpek Tekirdağlıyı tebrik ettiler. Tekirdağlı cektir. J&. 
serg:si açıldı. Yüzbaşı köpeğile bera- dakikalarca alkışlandı. Ringe çıkarken __!;:,, 4 ber T ,eningrada gitti.. tabii bu arada hiç heyecan göstermedi. ecJI"' 
sevg isini de ziyaret etti.. evlenme ha- Baş, diş, nez:e, grip, romatizma va bUl~n ağrılarmızı derhal t Tekirdağ!~ Hüsepyinin karştaılaştığı Lb: Sovyet askeri tayyar 
zırlıkları yapmak için çarşİdan öteberi 1 d k 1 "''I' onya şampıyonu assmann nınmış ır f" l d•ldİ keser. cabında ~Un 8 Uç aşa a maJI r. pehlivandır. Geçenlerde şampiyon Deg- şe 1 az e 1 . . 1, almak icab ediyordu .. yüzbaşı, köpeği ~ 
\"e s vgilisi beraberce sokağa çıktılar.. lan ile karşılaşmıştı. Deglan Passmann'ı Moskova 15 (Reuter bildiflfi 1', 

·· 0 k - ıkm d ·· T 1 ~ • ancak 40 dakikada yenmişti. Halbuki 'l'<.>- So,·yet askeri tayyarecilik Ş~ 4'._ 
Y.uz aşı so aga ç a an once sevgı ı- p R o F L A K s ı N '- kirdağlı Passmann'ın sırtını 14 dakikada 1 nis'in azli, İzvestiya gazctesi.Jl~ ~J 
su~ Rica ederim Liza, dedi, sokakta (_!: 1 yere getirdi. kil nüshasında verdiği bir fıııbel' G"' 
koluma falan girme!. Çünkü benim

1
1 Bel 

0
... kiu.., u f . k , Tckirdağlırun maneviyatı yüksek eyyüd etmiştir. Bu vazifeye 

May•k• bundan hoşlanmaz!.. .s gu g ve rengıden orur. Size şunu kat'l olarak söyliyebllirim, Liktinov tayin olunmuştur. ~ 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 65 - Selamıma ne kadar dost ve yakın çirkin bir hareket olduğunu bilerek ya- alamadığını, onun kendisile ~ 1 
bir selamla cevab verdi! pıyor ve bu çirkin hareket için kendisi- istemediğini düşündüğü z!11° JJ'JJ' 

Bunu düşünürken kalbinde, güç im- Aıi a,vıblıyor, bunu aklına getirmekten kadar ıztırab çekmiş oldugı.ınU ıc' 
tihan•nı rnuvaffakiyetlc veren bir genç utanıyordu. yarak bu saflığına gülmekteJ1 , 
mekteblinin duyduğu sevinci hissede- Sciıı.anın bilhassa kendisini kıskan- ni alamıyordu. ~ :n1 t'f 
rek son iki ayda çektiği ıztırablarm bir- dırmak için bu gibi hilelere başvur- - Nasıl oldu da onun gördıJ.r t>ff f 

Bir Genç Kızın Romanı 
denbire yok olduğunu, şaşırtıcı ve ser- makt3 olduğunu anladığı gün hayret et- nıdığı birisini eben• i severke~ ... ~ 

Muazzez Tahsin Berkand k v.. .,, semlctici bir hafifliğin sinirlerini ve medı; genç kızın onu bir gün seveceği- bancmın, velev ki çok sıca · ·"'°' ~ 
O, şapkasını elinde tutarak selamına 1 nıtmıyor? Niçin kanşık ve dolambaçlı damarlarını kavradığını duydu. ne o kadar emindi ki... canlı yazılar göndererek ona ~ ~ 

karşılık bekliyor gibiydi ve Selma yap- yollardan gidiyor? Ne kadar ıztırab çekmişti! Şimdiye Onun çekingen halleri, sebebsiz kı- .latan bir yabancının teklıfle. 1 JY., 
tığının bir çılgınlık olduğunu bildiği 1 Biitün bu birbirini tutmıyan yorucu kadar hırpalanmamış, ezilmemiş kal- zarması, konu~urken gözlerini önüne edemiyeceğini düşünemenüşt: ~ 
halde elile onu selamlamaktan kendi- ve üzlicü sualleri başının içinde yuvar- binde bu genç kızın aşkı ne kadar bü- eğmesi, lüzumsuz telaşlan, sesinin tit- üzülecek yerde bilakis meJJln,,tllı ~ 
sini alamadı ve Fuadın hayali ufak bir lamqktan ve çevirmekten gizli bir zevk yük bir yara açmıştı! dyen heyecanı hep sevgisini gösteren lıyım. Küçük kızım hafif t~b.1 'f"'.,,j 
nokta gibi yavaş yavaş gözünün önün- duyuyoımuş gibi ta vapumn sularda Onu asıl üzen şey, Selmanın ona ha- işa:-etlcr değil miydi? Fakat niçin kor- pa ve koket değil... K:_nd~sı~t ~ 
de k::ı .. boluncaya kadar ona baktı. Fa- açtığ~ uzun mavi yol kararıncaya ka- kan gözlerindeki iğrenme ve tiksinme- ku)•or ve ondan niçin kaçıyordu? Iaşıııcık isteyen her erkege ıttı e ~ .. 
k2t v:>pur denize büsbütün açıldıktan 1 dar, ta denizin üstü altın beneklerle ye benziyen hakaretti... Uzun zaman Bir gün, çok me'yus ve ümidsiz bir yor; fakat ne kadar mağrur; ~iıt :~ 
sonra gene üzüntülü düşünceler kendi- süsleninceye kadar güvertede dolaşa- bı..ınun sebebini kendi kendine araştır- snatinde, çocuk denilecek kadar genç güzel Yarabbi! cTatarlar• aı~ ~ 
bini kclplnmıştı: rak hep bunları düşündü, bu karışık mış, fakat bu muammayı halledeme- c;lan Sclnıayı sevmesinin ne kadar ma- tün dik kafalılığı, bütün g~ de 1et 

-Onu unutmak istiyorum, onu dü- v~ çapraşık düğümü açmağa uğraştı. mişti. Her şeyi kabul ediyor, bütün acı- nasız bir şey olduğunu kendi kendisine şu güzel kızın küçük cüvudutı 
~\.inmemek istiyorum artık ... Niçin ba- e lara, hatta Selmanın kendisini kıskanç- tekrr.rlarken, başından şimşek gibi ge- miş kalmış! ~ 
na y:lklaşıyor? Niçin her zaman bana .. !ıkla kıvrandıran flörtlerine bile ta- çen bir fikir birdenbire onu sevinç ve - Seni bu kadar çok se_vtıl ~,..ılı 
kendi~ini hatırlatıyor? Kimdir? Ben- Vapur gozden kaybolunca Fuad ya- hammül ediyordu ama onun gözlerin- saadete boğdu .. önünde ışıklı bir yol aç- mağrur başı ben yerlere ege .. .pe?..4 
den ne istiyor? Benimle eğlenmekten vaş yava~ r~tımdan uzaklaştı. Omu~- deki bu nefret olmasa! h: SeJmanın, imzasız mektublanna ce- ma; fakat bunu yaparsam iri gotP':/ 
zevk mi duyuyor yoksa? Onu görünce ln_nnda agırlaşan, adıınları~ı. yoran b!r Genç kızın Muzafferi sevmediğini ve vab vermemesi ve tanımadığı bir kim- hırçm ağzının alacağı manaY1 ~ 
teıa~ınndığımı, kızardığımı farkettiği agırlık duyuyordu, fakat ıçınde derın onunla yalnızlıktan kaçmak, belki de se ile görüşmek istememesi de onun ederP.k titriyor, onlann ışık .'':r, ~r 
için bmi kendisine bağlıyarak elleri a- bir saadet sıcaklığı vardı. haşka birisini düşünmemek için gezdi- kendisini sevdiği ve başka birisi için münü ebediyen söndürmekt 
rasırıdrı bir oyuncak yapmak mı isti- İki ay evvel Ankaraya giderken tren- ğini a:ılamıştı. Yabancı bir göz için Mu- kalbinde bir yer ayıramadığı için değil yorum. . 51"'.i 
yor? de hazırladığı kat'i ve sarsılmaz plAnı zafferin sevgisi ve Selınanın lakaydli- mi idi? Öyle olmasa, bu kadar ateşli ya- H:ılasının niçin birdenbıre nld':' t 

Hayır, bu sevimli tavırları, bu kibar yavaş yavaş yerine geliyor, Selma ona ği o kadar belli idi ki bunu Fuad gibi zılarına, yalvaran, dilenen sözlerine ka- Trab1ona çağırdığını Fuad:~ 
haller. sahte olamaz ... O halde niçin yaklaşıyordu. Bunu haftalardanberi çok görmüş ve yaşamış bir adam değil, rışık, iki kelime ile olsun mukabele et- mıstL Son aylarda ihtiyar ~l. 
evli b:r adam olduğu halde benlm gibi tecrübeli gözlerile gördüğü ve anladı- tecrübesiz bir çocuk bile kolayca anlı- mez miydi? Ona •Hayır!• demek için nu~ln eskisi gibi saınuni ~ 
bir genç kıza yakınlaşmak istiyor? ğı halde bugünkü son vak'a artık için- yabilirdi. Öyle iken ikisinin birlikte olsun yazmaz mıydı? mekttıblannda Selmadan 111 f 
Maks<ıdı nedir? Acaba evli değil midir? deki en ufak bir şübheyi de alıp götür- gezmelerini kıskanıyor, onla.n takib et- Bu düşünceyi iyice derinleştirip zih- cuğu kadar az bahsettiğini 
O hnlde niçin kendisini açıkça bana ta- müştü. mekten kendini alamıyordu. Bunun nine yerleştirdikten sonra, ondan cevab ti. - Ar 
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Son Poata .. nm macera romanı: 30 

'l,şa ~eden idam olunu-:!,, 
Harb· aanayl casualan era•ındakl mücadele 

~li~ kralına sakin bir sesle dedim ki: " Benden Olandayı istiyorsunuz. Halbuki k,:1Yorsunuz ki, bir Türk her hangi bir menfaat için kendisine bağlanmış bir 
ını, velevki idi bir kadın da olsa, feda etmekle en büyük alçaklığı yapmış olur!,, ..... b·ı· . oı. I tluııı.. f Yo~ onun size bağlı oldu-

1%!, n~at sız tamamile bir ecnebi
fuen bı 0Yle esrarengiz bir hayat ge
~ Ciror kadını pek8la terkedebilir ve 
~ ıneını edeceğim mühim bir sermaye 
l!rıllıiı. ek.~tinize dönüp mes'ud o1abi
~~ 1,.. Soylediğim gı'bi size dikün -

~ın rn··h --s ' ıı u let vereyim .. 
ayırı ..... o .. 

ll'ıek? halde kabul 

8a7'a • 

Avusturya Hitlerin 
taleblerini kabul etmek 
mecburiyetinde kalıyor 

nutkunda Avusturyaya dostluk teklif eyle 
diğlnl fakat Avusturyanın bunu reddetti 
n1 söyllyecektlr ve bundan böyle bu keyfi 
yet müfrit Nazilerin hareketlerini mu 
göstermek için bir behane olarak ele alına. • 
caktır. 

Son dakika 
Avusturya 
Hududunda 
Tahşidat 

Viyanada bir 
tebliğ neşredildi 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 

Geçen cumartesi günü Hitlcrle Şuş
nig arasında yapılan mülakat esna
sında Avusturya ile Almanyayı ala
kadar eden bütün meseleler geniş bir 
surette müzakere edilmiştir. Bu mü
Iakatın hedefi 11 temmuz 1936 da iki 
devlet arasında akdedilen anlaşma
nın tatbiki karşısında meydana cık
mış müşkülleri halletmek olmuştur. 
İki devlet adamı bu anlaşmanın tat
bikini kolaylaştıracak esasları tcsbit 
etmişlerdir. Verilen kararların tatbi
ki sayesinde Avusturya - Almanya 
rnünasebatının salah bulacağı ve iki 
devlet arasında daha sıkı bir teşriki 
mesai husule getireceği kanaatine 
varmışlardır. • 
Tebliğde verilen kararların Avru

pa sulhunun idamesine hadim olaca
ğı da ilave edilmektedir. 

Yeni ve çok karlı 
Bir ticaret 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

sektir. Havyar müstahsilleri nehirlt?rden 
toplanan havyarları İstanbula getirip pe
rakendecilere satmaktadırlar. Per.11.cen
deciler büyük mağaza.fara, gazinolara, 
lokanta ve birahanelere, barlara havyar
ları teneke teneke dağıtmaktadırlar. Son 
günlerde piyasada sahte havyarlar baş 
göstermiştir. Turna havyan adını alan bU" 
~s havyarın rengi beyazdır. Kilosu top
tan kırk kuruşa tedarik olunmaktadır. 

Perakendeci havyarcılardan biri bir bo
ya icad etmiştir. Bu boya turna havyarı
nın içine konunca havyar, kilosu on dört 
buçuk liraya satılan siyah havyardan 
farksız şekle girmektedir. Boyama ile 
elde edilen bu cins havyarlar piyac;ada 
halk havyarı adı altında kilosu beş yi.iz 
kuruştan satılmaktadır. S!yah havyara 
pek benziyen halk havyarını kilosu beş 
yüz kuruş olduğundan alanlar çoğal• 

maktadır. 

Havyarcılar Ticaret Odasına müracaaf 
edip şikayette bulunmuşlardır. Ticaret 
Odası tedkikat bürosu piyasada tcdkıka
ta başlamıştır. Müsebbibler yakın zaman
da meydana çıkarılacak ve cezalandırı
lacaktır. 



10 Sayfa SON POSTA 

Son Po.üa'aın tarihi tefrikuı: 23 

ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

İki noyanın firarı sarayda büyük bir gürültü kopardı. Elli atlı dolu dizgin kaçaklan 
aramıya çıktı. Bütün yollar ve ge~ itler tutuldu. Tesadüf edilen bütün kervanlar 

.. _ aranıyor ve kadınlar bile muayene ediliyordu 

o 
KARTAL TEKKESİ 

........... ... ............................... .... 
- Şimdi elli atlı. en kestirme yollar

dan, Celayir geçidine yetişsin. Oradan, 
kus geçirmesin. 

• 
iz mir 

SPOR :~ .~' 

M. küme maçları 
Çok heyecanlı ve seri cereyan eden bir maçtan soot' 

Üçok bir golle Alsancağı mağlub etti 
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Kremi Pudrası Allığı Ruju Sürmesi Kolonyası 
Terkibi altın kremli ~.:r~rıobin . 

"" hayat' deki hususi mad-
~er. ~Ye dolayısile cildi 
~ bir ravetini arttınr. 
~ ası;te; .Yaratır. Venüs 

tılsınu aaın güzelliğinin 
dır. 

24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve -
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara -
vetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre 

çeşidleri mevcuddur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala -

de tabii bir renk verir; teni 
bozrnaz; güzelleştirir. 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananları hay -
rete düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
familyaların kullandıkları 
yegane rujdur. 

Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb -

lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ko -
lonyaları hususi bir tiptir. 
O kadar ki; en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend ol -
rnakla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

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 

kasına dikkat ediniz. 
mar-

e~let o~---;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;; 
~tııı 0nıiryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 

allırn ............................................................... ..... 
ttı14lıte e~ bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları aşağıda yazılı iki 

~ ıJe A. ..,~Yatı kayın traversle-:- 22/2/J938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
~ gi~ ara~a idare binasında satın alınacaktır. 

1'tı tayi llle~ ~stiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
~at li~ettığı vesıkalan vt;? Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerim aynı 

tı;ıl'rıl!, a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
,~~İad ·Ct ~74 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir veznelerinde 
~fl'ıe ır. (726) 
~i. - Muhammen Muvakkat 
4~ Cinsi Mikdarı bedeli teminatı 
l 
~ 

Adet 
kayın 111.000 324.120 16714,80 lira 

:t 33.000 94.710 . 5985,50 • 

~~;ı garı i . d . - .. ~ . . . b 
elk, .• ~ın ekı bu!e. buvet, gazete satış yen ve gazıno bınasmın un -

~ eurıü ılan şeraiti dahiJinde ve pııarlıkla kiraya verilmesi 28/2/938 Pa-
>ı!a 1 "esa~ bırakılmıştır. Talep edile!'\ ehliyet, mali kudret, nüfus v~ hüviyet 

~!'t>aiad ı 23/2/938 akşamına kadar Ankarada 2 nci işletme komısyonur.a, 
req Para 1 inci işletm~ müdürlüğüne verilmelidir. Şartnameler ayni rna-

asız olarak isteyenlere verilecektir. (727) 

Yarın Tok ti S 1 1 d Galaların en A d 1 G 1 • akşam a ıyan a on arın a muhteşemi olan na o u ece erı 
yaşahlııcakbr. O gece 25 1'0rk artisti tarafından Milli danslarımızdan Zeybek ve Çlftelelll oynanacaktır. 

• TokaGn idaresi; aynı gece için gllrnimemiş bir SUrprlz hazırlamaktadır. 

Umurnı "talep ve REGOR e CAZI Bi~ •r .daha şehrimizde kalmaıı temin 
arzu uz.enne V edilmıştir. Pek yakında hakiki kanalile 

HAYATIMIN 
En Büyük 

HEYECANI 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pud

ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildıme parça parça yapışı· 

yor ve yüzüm cmakiyajlı> bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 

sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile kanştmlmış ye

ni ve tamnmen görünmez bir pudrn 
kı.;llanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali fedakar· 

Iıklarla hemen Tokalon müessesesi ta

rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka
lon pudrası namile ve hergün daha 

VENEDIK GECESi 
------· 

BALSAM İN KREMİ 
Biitiin cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tcc
riibc mahsulii olarak vücudc ge
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM/N 
Şöhretini söz ve şarlatanlddn 
değil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, Bcrlin,Nev-York Giizellik 
Enstifülerindcn yüzlerce krem 
arasında birincilik mükfıfatım 

D 1 K K A T : kazanmış olmakla isbat etmişti~ 
KREM BALSAM/N Gündüz ıçın yağsız, gece için yağlı ve 

halis acıbadem kremleri olarak dôrt 

nev'i vardır. 

K R r: M BALSAM j N Öteden beri t_anı~ış hususi vazo la ~ 
~ rında satıldıgı gıbı son defa suretı 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık 'e beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derun ünde dahi satı !maktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 
KREM BALSAM/N tü~leri bütün nevi~erile tan_uunış, ecza 

ıtrıyat ve tuhafıye magazalarında 

iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYoGLU - İSTANBUL 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Ahırkapı Balumevinde mevcud 498 kilo ıskarta Çul pazarlıkla satıla • 

caktır. 

Il - Pazarlık 24/II/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Kaba • 
taşda levazım ve mübayaat şubesi s:ıtış komısyonunda yapılacaktır. 

III - Satılacak mallan her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte % 15 teminat para~ 
larilc yukarıda adı geçen komisyona mür acaatlan ilan olunur. c844> 

~ 

taz~. daha nermin, daha güzel görü-s AT 1 L 1 K 2 Ev ~ -ııün-üz . .......---------. 

la 'ı-t~ l<ızılay lstan bul Mümessilliğinden: 
~'ta~es_ınekayada Hamami Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 

t~trj 1 ~snıen kagir iki ev elverişli fiatla satılıktır. Alınak 
1\ Sırkccide KıZ1lay Hanııun ikinci katmda 8 nwnaraya 

1 - Cibali depolar grupunda mevcud bir çift kürek ve bir tentesile bır kayılı: 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlık 24/2/938 tarihinE' ı-astlıyan perşembe günü saat 10 da Kabala§ 
levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

~----
\> ~ Su Borularına aid ilan 

~ ~lşebir Kaymakamlığından : 
~~<iq ~ıa bağlı Ebe köyüne isale edilecek içme suyuna aid 50 milimetre 

~~~~tle a lnetre çelik boru ve teferrüatı 2/2/938 tarihinden itibaren 15 gün 
·ıttı.ı Çık ek ·1 •· t 16 d k"' ~ '4a l'rı.. sı tmeye çıkarılmıştır. 17 /2/938 perşembe günu saa a oy 

a ~ .. ti ;ıeşekkil komisyonu huzurunda ihalesi icra edilecektir. 

\ t t1cıı lt enni Şartnamesi bila bedel kaymakamlıktan alınabilir. 
1tıd ı. ltıe~e i · 2 3 ·· ·· d i ~ıtı §tırak edeceklerin 2490 numaralı kanunun ve uncu ma -

t..,, '.!' §a.rtıa 
"it~ alırrıi rı haiz olmaları lazımdır. 
g tt 36( 1.

11 
edilen 4900 lıra keşif bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminat 

l ıra 50 
~·~~li! . kuruştur. 

Olun erın bizzat veylı kanuni vekilleri marifetile ihaleye iştirak edecek-
~ "h Ur. c739» 
,. •. 't 
L"' ~ıo k·· Fabrikası Sahnalma Komisyonundan: 
~· Q\ tilçe k --~ tivakka urşun açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bede-

' 23
12 

t terrıinatı 112.50 liradır. 
~ tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de yaptlacaktır. 

eyı &örmek için her gün, eksiltmeye Jirmek Jç~u de temi-

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gaze~ -

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re!'ıim!erin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay J\y 
Kr. Kr. ;.:,,. ...... 

TÜRKİYE 1400 750 400 t;ı,ı 

YUNANİSTAN 2340 1220 'il O 2/ıJ 

ECNEBİ 2700 1400 bUO 300 

Abone bedeli peşir:dir. Adres 
değiştirmek 25 &Uruştur. 

Gelen erJTalr geri verilmez. 
llcnlarJar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lizımciır. 

•••••••••••• 
Poata k'atunı : 741 İstanbul 
Telg,-af : Son Posta 
Telefon : 20203 

3 - Satılacak mal her gün Cibalide görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayın edi1en gün ve saatte % 15 teminat parasile 

birlıkte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c734> 

-----------------~----~---------------------------·----

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdtlr· 

lüğünden: 
Kırıkkalcde çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 

kimyager alınacaktır. İsteklilerden askc rliğini yapmış olanların vcsikal:ırile 
Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren tnüracaatlan. c830> 

HAKiKİ VAlDA 
PASTİLLERİ SİZİ 

BOGAZ HASTALIKlARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVİ 

111111111111111 

'111...111 
111111111 

Şehir Tiyatro• u 
Dram kısmında 

akşam saat 20.30 da 

PER GÜNT 
Dram 5 Perde 

Yazan: Hellrik lbseo 

Komedi kısmı: Akşam saat 20,3:.ı da 

SÖZÜN KISASI 
Komedi 4 perde 

Çoc ık kısmı: Bugon saat 14 de 

MA Vl BONCUK -..-----.-- ··-------~-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 

a uta• ll'D S. Ragıe. E.~~-.-.11...:.1. 
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BDURLA· BiRADERLER 

kullanmaktır. 

Güzel Yüz 
için ilk şart 

güzel dit 

Güzel Diş 
için ilk Ye en 

aulı pıt da 

RADYOLIN 

ro lan yüzde 100 öldürür, difleri fırçanın giremediği yerlere 

kadar nüfuz ederek temizler, parlahr, elif etlerini 
besler ve hutalanmalarına mlni olur. 

EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, 
EN İKTiSADİ 

1 

' , 
A t . i .. , l 

n ıv rus el 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklan:ıın arasındaki ka.pnWar, 
dolama, meme iltihabı Ye çatlaklar, yanıklar, brq 

yaralan, era-enlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en erk min bir ure 

SON POSTA 

İSTANBUL 

ANKARA 

İZM 1 R 

Müthis 
.a 

Sırt Ağrıları 
Fakat, bu me!hur yakllar, 

bütün ıztlraplara 
nihayet verir. 

Bay J. L. yazıyor : " Harp esnasmda bfr 
çok defalar çamurlar üzerinde uzanına.k 
mecburiyetinde kalryordum. Bunun 
neticoai olıı.rak dehşetli bir srrt ağrısına 
mfipteU. oldum. Billhare uman 
r.aııuuı, i~imin başında iken bu ağrılarm 
zelmnu olarak kıvr&nıyorduıu. Uoktorıııı•ı 
bana bir losyon ta.niye etti. Fakat 
büyük bir fayda göremedim. Nihayet 
sizin kıymetli ALLCOCK yakılarmı 
tecrübe ettim. Ant teeiri sayCtJin<le biJo 
gfin zarfında ağrılarım zail oldu ve bu 
ınür.iç illetten tamamen kurtuldum.,, 

Siz <lt' bütün arka ağrılanmzı bir tek 
ALLCOCK yakı111 ile dindiriniz. iki 
saniye zarfında ıa.9tığı ııhbi sr
eaklığı OTOMATİK BİR MASAJ gibi 
ağrıyan yerin etrafına yayarak teekin ve 
büt.ılıı ağrd&l'ı defeder. ALLCOCK yakısı 
•tnyan mafsalların yorgunluğunu izale 
ed~ n yeni bir k&ruD OeYelbma eebe.biy8' 
verır. 

Lumbago, Siyatik "'>"' iltihabı &eap 
halt.tında dahi ALLOOCK yakw ..n n 
mÖlleellir bir den.dır. 

ALLCOCK yaluımm terkibinde Capsi. 
cum, Fr&nkinseDBe, Myrrhe ve a&ire gibi 
kıymetli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit yakılardan sakınmak 
için delikli ALLCOCK yakılan üzenndeld 
kırmızı daire ve kartal reılim1i markasına 
dikkat ediniz. BfttilD eozaııelerde 291/, 
kuruşa ıı&tılır. 

llan Tarif em iz 
Birinci .ahile 400 kuruı 
ikinci uıh:le 25G )) 

Üçüncü ıahi.le 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 ,. 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddfC zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracnklar aynca 
tenzılatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarüe derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler· için şu adrE>se müracaat edil

melidir: 
blnedılı: KoDektlf flrte&ı. 

Fiyat ve t•rait herkes için uygundur. 
Hakikt bir RC A redyosunu 12 ay taksitle 
ödenmek Uzere, 12S. - liradan elabflirsintz. 

__ -A ---

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ısbrablan teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaınall 
yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbre\deri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabillf• 11 
Tak:idlerinden sakınınız ve her yerde~ 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARşl 

HORMOBiN 
Kahramamade Bata _ _.. Tabletleri. Her eczanede arayum. (Poata kutuau) 1255 ti 


