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Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 17 - ŞUBAT 1938 

Fransa • Suriye 
muahedesi 

cılk mı çıkacak? 
Roller değişti, şimdi de 
·Fransızlar Suriyelilerin 

peşine düştüler 

Şamda yenı müze.kerelerde bulunan: 
Kont cU; Martel'in 1stanbulda Sirkeci 

gannda alınTnı§ bir resmi 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Kaybolan Rus 
maslahatgüzan 

Romada bulundu 

ı 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

Tekirdağlıdan mektub: 

Parisli organizatörler: 

Sigortalar kanununda 
yapılacak tadilat 

büyük alaka uyandırdı 
Ticaret Odası umumi katibi diyor ki: "Bu kanun, 
cemiyeti koruma sahasında medeni dünyada atılan 

adımların en isabetli ve en ilerilerinden biridir" 
Muhterem Başvekilimiz Celal Bayann, dö Viyen ve Türkiye Milli sigorta şirket-

sigorta şirketlerinin teftiş ve müraka- (Devamı 11 inci sayfada) 
besi hakkındaki 1927 tarihli kanuna ek 
olarak hazırlatıp matbuata tevdi ettik
leri yeni kanun projesile bu kanunun es
babı mucibe layihası, büyük bir memnu
niyet ve alaka ile karşılanmıştır. 

Hatırlardadır ki, iki yıl evvel Föniks 

Yeni kanun projui ile ubabı 
mucibe•in; bugün 14 üncü "'l'" J 

lada bulacak•ınız. 

Eminönünde400 dükkincı 
açıkta kalıyorlar 

Sirkeciden Balıkpazarına kadar olan sahada kiralar on 
misli yükseldi ve dükkan buhranı başladı 



2 Sayfa 

Her gün 
Artık müstakil 
Bir Avusturya 
Mevcud değildir 

Yazan: Muhittin Birıen 

(BCl§tcırafı 1 inci sayfada) 
tş şimdi iyi anlaşılıyor: Bay H~tl~r, ~l

man ordusunun sevk ve :idaresını elıne 
aldıktan ve Alınan hariciyesini koyu fır
kacı bir diplomatın clile gene kendisine 
bağladıktan sonra, Bay Schuschnigg'i 
nezdinc çağırdı ve on bir saat süren baş
başa bir konuşmadan sonra Avusturya 
başvekilinin eline bir kağıdla bir kalem 
verdi ve bir takım meseleleri ona not et
tirdi. Bu not ettirilen şeyleri yapmadığı 
takdirde Avusturyanın Almanyaya ilha
kını ilıin edeceği yolunda bir tehdid ~ek
line müracaat ettiğini zannetmeyiz. Ona 
sadece şunu söylemesi kafi idi: 

c- Eğer bunları yapmazsanız, Avus
turya Nazilerinin size karşı yapacaklan 
hareketten dolayı benim hiçbir mes'uli
yet kabul etmiyeceğimi şimdiden söyle
mem lazımdır!> 

Bu söz, Avusturyanın ilhakını ilan et
mek ve Avusturyayı işgal altına almak 
tehdidi kadar müessirdi. Çünkü, Avus
turyada Nazi kütlesi çok kuvvet.lidir. 
Bunlar esaslı bir harekete geçtikleri gün, 
Avusturya hükfunetinin mevkilnde tutu
nabilmesi imkiınsız olur~u. 

* Avusturya -meselesinin tarihi tekamü-
lüne kısaca bir göz atalım: 

Yüzde dok.san beşi Almandan ve Al -
man Yahudisinden ibaret olan Avustur
yanın bugüne kadar mevcudiyetine se
beb şunlardır: 

- İtalya, Alman askerlerinin hudud
lannda göründüğünü istemez. 

- Fransa ile İngiltere Almanyanın hu
dudca genişlediğini istemezler. 

- Çekoslovakya Avusturya tarafın
dan da hududunun çevrildiğini arzu et
mez. 

- Macaristan bile kültür anası olan 
Almanyanın bu kadar yaklaşmasına ta
raftar olınaz. 

Bütün bu sebeblerden dolnyı Avustur
ya yapılmış ve onun muhafazası için de 
şimdiye kadar hayli emek sarfedilmiştir. 
Avusturya bir aralık Alınan yaya iltihak 
temayülü gösterdi. Fakat, gerek Alman
ya ve gerek A vusturyn o zamanlar :;ilah
sız oldukları için bunu beceremediler. Al
manya Bay Hitlerin idaresi altına girdi
ği zamandanberi de ortaya Avusturya
nın istiklfılini muhafaza eden yeni ıki a
mil karıştı: 

- Avusturyadaki Yahudi kuvveti. 
- İtalya ile Almanya arasında clbir-

liği yapmak ihtiyacı. 
Bunlardan birincisi az mühim değil

dir. Avusturyanın bütün mali, iktısadi 
·ve binaenaleyh yüksek politika kuvvet
lt>ri Ya.hudilerin elindedir. Bütün Avus
turya nüfusunun üçte birini barındıran 
Viyana ya tam, yahud yarım Yahudi o
lan bir burjuva unsurunun merkezidir. 
Bunlar A vusturyanın istiklalini isterler 
ve eski Avusturya tarihinin kuvvetini 
kullanarak Avusturyada bir cvatan ceb
hesh kurulmasına bütün gayretlerile 
çalışmışlardır. 

Bununla beraber eğer Almanya ile İ
talya arasında elbirliği yapmak zarureti 
olmasa ve Almanya bu bakımdan İtal

yaya emniyet vermek mecburiyetinde 
bulunmasaydı Avusturya Naziliği Al
manya ile elele verip bu meseleyi çoktan 
halletmiş bulunabilirdi. A vusturynnın 
işgali, Fransa için Rein'in işgalinden da
ha mühim değildi ve Avrupanın siyasi 
karnı bu meseleyi de hazmetmeğe pekala 
kadirdi. 

Almanya bunu istemedi, Avusturya 
Nazileri de, sabır ve itidal gösterdi!er. 
Berlin Viyana ile anlaştı. Ancak A vus
turya bu anlaşmayı tam bir sadakatle 
tatbik etmedi. Tam sadakatle tatbik et
miş olsaydı, az çok netice bugünkü yeni 
vaziyet olacaktı; tatbik etmeyince de iş 

ayni akıbete vardı. Bay Hitler Bay 
Schuschnigg'e istedıklerini kat'i bir dılle 
sadece not ettirdi. O da cpeki!> dedi. 

* Demokrasi alemi müzakere ve müna-
kaşa ile meşgulken Almanyayı daha 
kat'i hareketlerden menedecek bir kuv
vet yoktu. Yegane muhalefet italyadan 
gelebilirdi. Fakat, enternasyonal işler ba
Jr..ırnından Almanyn da İtalyaya lazmıdır. 
Ayni zamanda İtalya bilir ki Avusturya
da Nazi hareketi küçük bir şey değildir 
ve bir milleti, kendi temayüllerine rağ
men idare etmek imkansızdır. u halde 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Çocuk !ara manevi veraset.. X 

Bir çocuğun i1.har ettiği muhtelif temayüllerden bahse
dilirken: 

Çocuğun kabiliyetleri bahsinde ailevi veraset büyük bir 
rol oynar, fakat hnkim tesiri yapan muhittir. Unutmıya -
hm ki tabiatin en s-an'atklir mukallidi çocuktur. İyiliğe ve
ya fenalığa çekmiş ise önünde iyilik veya fenalık nümu • 
neleri görmüş demektir, muahaze veya takdir sebebini ken
dimizde arıyalım. 

- Babasına çekti veya akrabasından filana çekti, denil

diğini sık sık işitiriz. Bu cümle ile çocuğun damarlarında 

dolaşan kanın oynadığı role işaret ederiz. 

(,_s __ o_z __ A_R_A_S_D_N_D_A_D__.) 
7 yaşında papazlık 
Yapan çocuk 

Resmini gördüğünüz pek muhterem 
papaz cenahları Şikagoludur. 7 yaşında
dır, üç yaşındanberi bu mesleğe girmiş. 
O zaman bu zamandır, içki, sinema, siga
ra ve dans aleyhinde vazlar vermekte
dir. Vaz verdiği günler kilise tıklım tık
lım dolmaktadır. 200 müridi vardır. 

Fakat buna rağmen ileride bir itfaiye 
mütehassısı olmak sevdasını da besle
mektedir, 

Lindberg tedkikai için 
ispanyaya gelecek 

Meşhur tayyareci L indberg, taYY.a-1 
rec!!ik hakkındaki bilgilerini arttır - ~ 
nıak için, İspanyaya giderek, harb mın 
takalarını dolaşacak, ve bilfiil harbde 
çalışan tayyareleri gezecektir. 

Kansının da bu seyahatte kendisi
ne refakat edeceği sanılmaktadır. Ko
lonel Lindberg, hükftmetçi İspanyol -
!arın mıntakalannı ziyaret edecek -
tir. 

Alman askerlerinin İtalya hududlarına 
kadar geldiğini görmektense Nazi reji
minin Avusturyada birleşmesine karşı 
göz yummak hayırlı olur. İşte, İtalya bu
nu düşündü ve Avusturyaya cpeki!:. de
rneği tavsiye etti. 

Artık Avusturyaya müstakil bir 
devlet gözile bakılamaz. Avrupanın 

Avusturyayı düştüğü yerden tekrar kal
dırması imkansız değilse bile çok muş
küldür. Avusturyada Almanyanın bay!'a
ğı değilse de politikası hakım olacaktır. 
Bu bir vakıadır ve kendi içinde bitip tü
kenmez müzakereler ve münakaşalarla 

uğraşan demokrat Avrupa, hiç olmazsa 
bugün için, bu harekete karşı ayni kuv
vetle mukabele edebilmek kuvvetinden 
mahrumdur. İşin sonrasını düşünmek için 
iki tarafın da henüz vakitleri var! 

Mııhittin. Birgen 

·-------------------------· 
HERGüN. BiR FIKRA 
Kapıya kim vuruyor? 
Prens Albert bir gün bir i§e çok sı

kılmı§tı. Odasına çekilmi§ ve içeri 
kimsenin bırakılmamasını emretmiş
ti. Bir kaç dakika sonra kansı krali
çe Victoria kapıya gel.di. Kapı vu -
ruldu. Prens sordu: 

- Kapıya kim vuruyor? 
- lrıgiltere kraliçesi! 

- Odama kimsenin girmemesini 
emrettim.. Giremezsiniz. 
Kapı tekrar vuruldu; prens tekrar 

sordu: 
- Kapıya kim vunıyor? 
Bu sefer kraliçe başka tarzda ce -

vab verdi: 
-Kann? 

Danimarka Kralının 
Spor merakı 

Prens ayağa kalktı, kapıyı açtı .. 
- Gel kancığım, dedi, hem ne di- Danimarka kralı sporu çok sever. Bun-

ye kapıyı vurdun, buna lüzum var ların arasında bilhassa yat kullanmak 

d ' mera'kı başta gelmektedir. Yukarıdaki mıy ı ... *--------------• resimde kendisini Fransanın Kan şehrin-
Y eni geliştirilen deki gölünde yatını idare ederken görü-

Çin askerleri 

.Bir taraf tan Çin - Japon harbi devam 
ederken Çin hukfımeti bir taraftan da 
vasi mikyasta yeni asker yetiştirmekte
dir. Yukarıda gördüğünüz resim, Can. 
tonda yetiştirilen yeni Çin askerlerini 
tallın esnasında görüyorsunuz. 

Tavuklar nezle olur mu? 
olmaz mı? 

İngiliz baytarları ile çiftçileri arasında 
mühim bir münakaşa başgöstermiştir. 

Öyle bir münakaşa ki takuvçuluk ale
minde gayet esaslı neticeler doğurması
nın ihtimali vardır. 
Münakaşanın mevzuu şudur: 
Tavuklar söğuk alır, nezle olurlar mı, 

olmazlar mı? 
Baytarların iddiasına göre, bir. müs

tevli hastalık şeklinde olmad1ğı takdirde 
tavuklar soğuk almazla.r 

Çiftçiler ise aksi kanaattedirler: 
Hayır diyorlar, tavuklar da insanlar 

ıf bi nezle olurlar. 

yorsun uz. 

Kiliseden çzkmak 
istemiyen maymun 

Amerika köylerinden birinde maymu
mın biri, halkla beraber hergün kiliseye 
~ider, bir köşeye siner oturur, ayin sonu
na kadar hiç ses çıkarmadan beklermiş. 
Günün birinde itikadı (gittikçe artan 
maymun kiliseden çıkmaz olmuş. Ne ka
dar zorlamışlarsa da, gene köşe bucakta 
saklanmış, kendisini yakalamak istiyen
le.ri ısırmış. Üstelik te o ana kadar yap
madığı şeyleri yapmış, kilise örtülerini 
didiklemiş, mumlarını çiğnemiş, başpa

pazın cübbesini sırtına giyerek dolaşmış. 
İşin sarpa sardığını gören memurlar, 
maymunu güç bela tutarak, hayvanat 
bahçesine götürmüşlerdir. Fakat bu hen
gamede maymun birkaç polisin yüzünü, 
gözünü tırmalamış, kulaklarını ısırmıştır. 

Kocasını boğazlıyarak 
öldüren kadın 

Kocasını öldürmekle müttehem yedi 
çocuk anası Karolin Wilyams isminde 
bir kadın İngiltere cinayet mahkemesin
de ölüm cezasına çarptırılmıştır. Karo
lın'in kocası 62 yaşlarında hasta bir a
dam imiş. Senelerdenberi romatizma ağ
rılarından şiddetlice muztarib bulunu
yor ve yatakta kımıldanamıyormuş. Ge
çen noel günü çocukların hepsinin evde 
bulunmadığı bir sırada kadın kocasını 

ıztırablardan kurtarmak için boğazlayıp 
öldürmüştü. 

Sözün Kısası 
---

Cenubda seyahat 
Notlarından : 
Tarsusta bir gün 

E. Tala 

-3-
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Tarsus 6 şubat 938 - Sili~ed~ de bit 
sine döndüğümde, masamın uzeriJl ~ 
davetiye buldum. İçelin genç ve ç . 'l'at" 
valisi Rüknüddin Nasuhioğlu benl gaıt
susun Berdan ırmağı üzerindeki. r:au • 
törle, sağ, sol sulama kanallan ınŞ 
nın başlangıç törenine çağırıyora;. f r • 

Tarsusu _görmek için bundan a 
sat mı olabilird.? ı.ıd~ 

En ufak aı u.arımızı bakışlarııtl }<lı? • 
farkeden ve bizi ne türlü izaz ede~ f>a1 
,rini bilemiyen Bay Enis ile avuic~:ı ııe' 
Hilal Kemal, esasen bir gün ~ur~9:sıı • 
lediye parkının su başında bıze jJl o• 

.h · ac sun meşhur kebabını ve la ını . i )e-

huınmus denilen hususi ycmeklefl
11 

dirmek istiyorlardı. 
1 

- İşte! dediler; bu vesile ile gider ili' 
Öğleyin Mersinden kalkıp Tar~ gı' 

rıyarak, Adanaya ve daha da ötel~ dlı 
den trene bindik. Yarım saate 11 

buradayız. 1d j6' 
Şehirden dört kilometre ileride ot • 

ren yerine, arabalar davetlileri ~' 
ken, biz, önce belediye parkınd~. ~·' 
mızı doyurmak kaygusuna düştuic. rrıtf 

·1 da\ ya: Yemek hususunda imsak ı e d dl" 
mağa alıştığını halde, Mersinliler, 1 ç~· 
ğim gibi beni baştan çıkardılar. Nası elt et 
rnazdını ki, ikram nazikane, yeJ11 ~ 
nefis, hava Iatü, yer cennet.. 13u~ ,-ot 
hepsi bir araya gelince dayanı 

• v ' aogrusu. tta?1 
Bir de Tarsus belediye parkının ıe • 

sından içeriye girdik ki, Evliya Ç~ tr 
nin: cBağı İremden nişan verir .. > dı)'f 
rif eylediği enfes bir bahçe! }tJll t 

Türkiyede sanmam ki bu par ·bi ,ı • 
ikincisi olsun. Dallarında pıtrak gı • !$ 

tın meyvalar taşıyan ulu turunç 8 d ~ 
n, İranilerin deriaçe küçük de!l~il ~ 
tavsif ettikleri neviden bir havuz, bır O' 
içerisinde renk renk ördekler, ve. c .rf 
nereden geldiği, bu tatlı suyun jçı!l tıif 
sıl düştüğü belli olmıyan iri, bsb9 

balıkçıl kuşu.. ilrı r 
Bahçenin bir kenarında türlü .?) ce ır 

letlerile bir çocuk bahçesi de göf1l~!l O' 
vallı İstanbul yavrularını için içı 
dım ve hüzünlendim.. f1I tıf' 

Sofra başına geçtik .. Buram bur9ı r,,0 
zi terleten güneşin yakıcı şuaıargoıf 
kaçınmak için turunç ağaçlarının 
lerine sığınıyoruz. ıs '' ' 

Garson masayı donattı: Nohudere~ 
handan, turunç suyu ile ve taze t ·net 
ile yapılmış hummus, Üzerleri 1 

9dııı' 
pidelerle örtülü köfte _ ki burad~eJ!l ' 
kebab diyorlar -. gene ikr katlı 1 ~ 
run arasına yerleştiri!niş et parÇ~ 
dan ibaret, bu havalinin meşhurlcB' ~ 
acin'i, sonra Tarsusun meşhur, 
gibi baklavası! ~ bıf 

Aman bu baklava!. Her türlıı b 

sıhha kaidelerini ihmal ederek, ~.: ııı 
tıştırdığım bu nefis - nefis de s;rıl, 
Enfes! - tatlıya doyamadım ders , 
balllğa etmiş olmam. p0t 

Hele mantelli mermileri knda~ dil >" 
kalların hazmettirici usaresi, ifll 

8 

tişti; yoksa halim harabdı.. , 

* rtlt 
Nüfus kesafeti itibarile, vilüyet 1ır'ı~ 

kezi Mersinden daha mühim oıııı:ı,, )~ 
kazası, Osmanlı hakimiyeti altı~fll~ ;dl 
dun her bucağı gibi bakımsız ka r Jı9 , 
ni yeni kalkınıyor. Belediyesi, b:r. SDJ 
Mersininkinden daha faale bCJl: de,' 
kaklar biraz daha bakımlı .. :selJtı 11c 
geliyor, tören var diyedir. :f{e~. ~I 
bu da bir hüsnü niyet ifade ede ;tıt>'!,} 

Tarsusun, karı kadim, üslôb 
11 0e~ 

de nefis bir oteli var. Buna ~~ll pi , 
daha doğru olur. İçel şehirler:i yeti)~~ 
nı vapan Yansen bu hanın kat Y .. oe I 

• · 13e.. e 
tırılmamasını tavsiye etrniŞ· rııııe ı 

fikirdeyim. Beldelerimizi rnod;.gırısı1 
derken, eslafın bu güzel ya ı 11 
kıymamalıyız. ofa1' ç9~ ı 

İSTER İNAN, İS TE.R İN ANMA! 

Arabalarla Berdan suyunun )ltır §l ıeıı 
bir Niyagara'yı andıran meŞ g~~ rtJ 

1 lesinin yanına vardık. 1\fanzarabi:ıtitl 
4

,,,_ 
doyulur gibi değil. İnsan, taosaıı11''ıt'i 
coşkunluğunu bıkmadan, eıe~,. 
saatlerce seyredebilir. Tarsus, cı.ıı i cf 

için bu tabii kudret kaynağın oıdıJJll ~ 
de ediyor. Yalnız tesisat fena 8yıtut· 
hetle istihsal edilen kuvvet ·~ece~ . ..a' 
kat bu da yakında ıslah edı. tı )>Y 

Koçhisarda büyük bir tuz gölü vardır, genişlik ve zen -
ginlik itibarile memleketin bütün diğer tuz istihsal edilen 
sahalarına faiktir. Fakat senenin altı ayında içinde bir 
damla bile su bulunmadığı için tuzu avuçla toplanan bu 

gölden edilen istifade hem mahduddur, hem de gayri sıh
hidir. Çünkü tuz gölünün kuruduğu zaman içine deve gi
rer, manda girer, araba girer ve bu hayvanların bıraktıkları 
izler uzaktan bile göze çarpar. 

İSTER i NAN, İSTER l NAN M Al Her şeyden önce, cumhurıY J 
(Dnesu l3 inci~ 
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\'~ K •• •• k A d k uİleride Avrupa muvazenesinin şiddeUi bir 
b \.; uçu ntanta sa } tebrı·k telgrafı. sarsıntıya maruz kalmaması İngiltere ile 

Sayfa ~ 

E 
• • 

• Yeni Avusturya kabinesi 
teşekkül ederken .•. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
il Fcan<amn hattı hmketlne hatlıdır .• 

aŞ\'•k•) Ankara 16 (A.A.) - Mısır kralının * 
\;; 1 m • • T t k .. f·kı . . ı ı Kuru• \s . UaVIOl a areS O, mutte 1 ertmlZ e 0 an doğumunun yıldönümü münasebetile, -

1 

ım Us, Iktısad Vekili Şakiı· tn .. Kesebirin E(;l'e mıntakasında yaptı!§'ı tedkik- H ~·· unasebetlerimizi kuvvetlendireceğiz, diyor Cumhur Başkanı Atatürk1e kral Ma· ıeı·ı mmuu bahsode<ken uoytln bahsi üze- er Hitlerle A"u.turya ba§vekiU 
a . U'tres 

16 

( • - jeste Faruk 1 arasında aşağıdaki tel- rinde ducuyor. Bu arnda yabanı ,.,un a'!a- ar2sında cereyan eden mülika· 
\o'iııi v;j. Hususı) - Başvekil mu- ve ayni zamanda diğer büliln memle- grallar teati odilmistir: c• olan dellcelerln •ı>lanm..,.ile .. nede" ı• tın ilk tesirleri kendisinı göstenniye baş-
! g•>et ~riciye nazır vekili Tatares- ketlerle ve bi!ha<Sa komşularımızla in- M.sır Kralı Mafcste Faruk J. milyon Ura ka'"1nablleceğlmlzl kaJdedlyor .• ladı. Yeni Avusturya kabm..<mıin teşek· 
Unırıu~uer~ılere aşağıdaki beyanatta bu- kişaf ettirmeğe çalışacaktır. Küçük An- Kahil'e * l·ülüne takaddüm ed~n gu·nterde vuku B . M . Tan - Ahmed Emin Yalman bugunku 
i 'ılıca . . . tanı ve Balka.n Antantı. ~üttefilderi- a;eslelerınin doğum yı!dönümü b"m•••lestnde '1go<la şlrkeU..lnln kontrol bulan bu görüşmeyi müteakıb kabine 
ı"•esı " Vazıfesı dahılde gerginliğin mızle olan munasebetlerımm mutemal· münasebetile, kendilerin; en hara- ve nıu,..kabesi hokkında haurlnnan yeni ka- kuruldu ve görüldü ki, hükfunet meclis-
' nııu~ ~nayasada ıslahat yapmak o· diyen kuvveltendirmek, harici siyaseti- retli tebdklerimi ve şahsi saadetleri- nun i>._vıhasının Uzerinde duruym-. Ve bu ka- !erinden itina ile uzakta tutulagelen A • 
'llase~ ıtlık hükümeti beynelmilel mizin daimi hedefi olarak durmakta- le Mısmn refahı için olan samimi te- nun netlcoslnde sigo<tactlığa ta<<> emnlyetın vusturya milli sosyaHstlerinden bi' kaç 

lıı'a atta mı·ıı· b' ı· -· . dı R b' t f Ç k 
1 

merl ·ı · . artac.ı~mı ve çok büyuk bir ihU...,.ca eevnb k' · «lltı"ı" • • ı ır ıgın enuettigi r. omanyayı ır ara tan e os o- nı erımı arzetmekle zevk duya- ,,_ ışı yeni kabin::de mevki "~mış~ır. Bu • sıy verilmiş .olacağmı kaydediyor. • 
eu . aseti takib edecektir. vakya \'O Yugoslavyaya ve diğer taraf- rım. hidisenin ne derece ehenunlyeLli oldu-

'."aı ,~Yaseı lereddüd ve inhiraf tanı- tan gene Yugoslavya ve Türkiy" ve Yu- K. ATATÜRK Eminönünde 400 ğunu wun boylu izaha lüzum yoktur. Fa-
<ıad,;· dahili siyasetin tesirlerinden de nanislana bağlıyan bu iki teşekkül, dai- Cumhw· Ba§ka.ıı K. Atatii'k Dükkiincı kat şu noktayı kaydetn.ek kUfidk ki, l.ı •r. Başlıca vasıfları da şunlardır: ma artan ilhengi ve siyasi, iktısadi ve Ankarn muhtelif tazyiklede emelıne muvaffak 
, t~hedelere ve ·ırı ki . . harsi sahalardaki sümulü sayesinde Doğum yıldönürnü rnünasebetile Açıkla kalıyorlar olarnıyan Almanya, zamanla, Avuotu<Va 

het 1.Stıa her de 

1 
1tl 1 ad atlrakrıay.~t, bı- Merkezi ve Şarki A;,.upa sulhunün bir gön~erdiğiniz telgraftan çok müte- (B<l§ ta'4fı linci sayfada) kabinesi içmdeki taraftarlannı arthra 

eı·: k .ve e os u munase- . . w • • .. hass ı k E · ·· tt b' - k a· · urnıak. garan\ısı oldugu gıbı bu teşekkullere "' 0• ara samimi surette teşekkür mınonü şehrin ticaret merkezi ol- ar ıra, ır gun, endi isteğini, bizzat 
fa llıaeııale _ • . dahil bulunan devletlerin bizzat kendi ve .şahsı saadetinizle asil Türk mille- duğu için istimlôk edilecek binalarda Avustu<yanın isteği imiş gibi b:r. şekilC:e 
~tal"uııı Yh hukumet. mevcud itti- emellerinin tahakkuku hususunda da tının refahı için olan temennilerimi 400 den fazla dükkôncı bulunmaktadır. ortaya koyabilir. Bu vadide bir kosım İn· 

I
• zı ve dostluklarunızı tarsine bir garanti teşkil eder. arzederim. Bu 400 dükkancı gene yeni meydana gıfü: matbu:üının neşriyatı da manalı -

ta 1 
FARUK nazır veyahud civar dükkanlar tut- dır. Buniar, aslen Cermen olan kütlele-

ya 
' F l

• ı ı• s t ,. n d e n b a şka b ı' r y e r d e mak için füıreket~ geçmişlerdir. Fakat r~ mukadderatlarını birleştirip birleş _ 

Y 

Başvekil bu muhitle 400 tane boş dükkan bul- tırmemclerinin hususi bir ehemmivcti 

ahu dl
• devtetı' kurulmasını ı'stı'yor nıak mümkün oiamamış, dükkan kira- olamıyacağını, İngiltere için şayanı dik-Ge/İgor ları da birdenbire beş, on misli yüksel· kat olan meselenin, sadece orta AvTupa 

miştk O kadal' ki Sirkecide evvelce sulhunün muhafazasından ibaret bulun-

~O Ankara, 1 6 (Hususi) _ Başvekil Ce- 1 5-Z O liraya m üşteıi bulamadığı için duğuna işaret etmekledir. Demek olu • 

:aı inada bir tebliğ neşredildi, İtalyanın Yahudi ıar Bayarın bugünlerde İstanbula ha· aylarc<ı kapalı k<>.lan bir dükkanın ki- yor ki, gürültü, patırdı yapılmadan hir ~ eyhd rası. birdenbire ı 00 liraya fırlamış, mal Hhak hareketi, İngilterenin belki n3'a-

ıı arı bir siyaset takib edeceği tekzib ediliyor rekel etmesi muhtenıeldır. Celôl Ba- sahıbı bununla !mnaat etmiyerek kira- ,; olaı·ak p>otestosunu da,•et edecek, fa-

:•Se~%~e~6 (A.A.) - İtal.y~ hükümeti resmi bir tebliğ neşrederek, Yahudi yarın yarın Türkkuşunun Etiınes'ud- nın bir yıllığını da pestemallık, yani h1ı- kat her hangi bir fiili harekete kıyam et
'• bır )'ahu '. hattı hareke tını tasrıh . etmekte ve Fil is tinden başka bir yer- daki meydanını ziyaret edeceği. bu zi- va parası olarak istemeğe . başlamıştır. mesin i ica b eylern i yecek tir. Her HiL _ 

'Yleıııekt~. devlelı kurutmak suretıle bu meselenin halledilebileceğini ili1· yare! esnasında kahraman tayyarecimiz Sirkeci tramvay durağından Köprü ba- !erle Fon Şuı-r.ig arasında geçen ve A -

h 

1'fot~d . dır. Sabiha Gökçenin de hazır bulunacagwı !?ına kadar olan saha dahilinde şimdi "~sturyanın mukavemetini davet ettiği 
aı.. o. a Italyanın y h a· l hta b" kirası .vüz lirad:m düşu"' k. bir tek du'"k- soylenen diğer bir takım mnselelnr hak -
"''ler a u ı a ey rı ır siyaset takib edeceği hakkındaki ·· l kt d. • ' ' lekzib edilmektedir, soy enme e ır. kôn yoktur, bir dükinı kiralıyabilmek kında ise, şimdiden şu veya bu şekilde h için de en azdan bin lira hava parası bir mü1"lca mıletmek abestir. Zira bu 

Qi~k d b• Fransa - Suriye vermek icab etmektedir. müzakereıere dair intişar eden t~bliğ 
\.1 reş e ecn e ~. gazete Muahedesi Eminönündeki piyangocular birleşe- gayet kısa olduğu gibi bu hususta taraf-c lk rek Dördüncü Vakıf Han'ında borsa- !ardan sızmış hiç bir malumat da yoktur. 

llıuh be 1 • t k•f d•td• l mt Çlkacah? nm boşaltacağı daireleri kiralamak is- Bu sebeble Avusturyanın Çekoslovakya 
b.. a ır erı e V } e } Şam, 12 [Hususi muhabirimiz yazı· lemi$1er, fakat buraya daha evvel bir ile bozuşmasının istenmiş olduğuna, g.-

~ 0liltreı 
16 

yor l - Şimdi roller değisti. Bir zaman. bankanın pey ve:diğın i öğrenmişlerdir. n.e A vusturyanın antikomünist pakta iş-
lıt llıuh 'h. . ( A.A.) - Röı1 er ajansı- miştir. Zan nedild iğine göre muhabirler, dan beri Fransa - Su nye" muahedesôn in 1 Bunlardan yalnız bir p' y angocu İş Ban- tırak etmesinin istenmiş. fakat reddedil
Ask -!' ıt1nden: heyecan verici haberler yaymakla il- bir >ıı ev\'el tasdik ve tatbiki ,kasmm karşısında küçük bir dükk5n ı m•ş bulunduğuna dak meydan alan ş.ı-

)''ile~~ ~ıısür idaresi şefi tarafından bam edilmektedirler. için Fransızların peşinden ko • b~lın•Y.a '!'uvaffuk olmu,_ diğerleri he- yrnlar hakkında da bu suretle ihtiya•kör 
~~ete nı.ulhuna.t mucibine? bazı. ec~e~i Söylendiğine göre. mevkuflar arasın- şanlar Suıiyeliler iken bir za • nuz dukknn bulamamışlardır. davranm~k doğru olur. Bugünkü fiiliyat °"kuıı abıderı tevkıf edilmıştır. da Amerikalı veya Ingiliz muhabirler mar.danberi bu işin pe~ine Fransızlar Şeke:-:ıter Balıkpazarından Tahtaka- ıle le:;ahur eden nokta şudur ki, Alman-

b arın ısını!erl henüz bildirilme- bulunmamaktadır. düştüler. Geçen hafta Bay de Martel leye do~ru çekibıtği muvafık bulmuş- ya, Avustur;a ile olan münasebntında, 
(\ Şmr:a gel.di,

0 

burad~ bir hayli oturarak !ardır:. Fa~&t Tahtakale ve civannda da k."'.'dı ~okta'. nazarını !usmen terviç et-

Usya ecnebileri Mısır Kralının Surıyc hukumetı ı1e hergün saatlerce boş dukka" bulunamamış, işe elverisli tmr bır vazıyet elde etmiştir. Diğer hu-
sürcn m~zakerelerde bulundu. Bu mü- dü~k~ların da tıpkı Sirkecide oldugu susat ha~kın?~ muvaffakiyet ve ademi 

"-' ". "dçraı kar t_ı yor Ankara seyahatı· z=ıkere!enn hedefi, muahedenin bir an g~bı kıro.ıarmm yükseldiğini görmüşler- ~uvaf!akıyetmın derecesini anlamak için "<..,,. _ evvel Fransada parlamento tarafınd dır. bır parça sabırlı olup beklemek muva • 

llıı <i lııgir 
1
6 (Hususı) - Leningrad· Kahire 

16 
(A.A.) _El Mukattem ga- tatbikını temin etmek için ve bunun";'. Bakkallar ve yağoılar da dükkôn bu· fıktır. Çünkü bütün bunlar kısa bir za-

~ tıı..,.k ız konsolosluğu yakında ka· zetesi kral Farnkun memleketimize muh· çın do son zamanlarda Başvekil Cemil lama.maktadırlar. Şehrin içersine do.;- '?an '°~ra ve perde perde inkişaf etmeı.,.lısy•ıla {.• bu suretle bütün Sovyet temel seyahati hakkındaki makalesinde Beyle Fransa haröciyesi arasında ka- ru bu·çok ı:e~.lerde dükkôn vardır. Fa- ".'.a'.:u" bulunan hadisat karşmnda S'.rÇa 
i'lııııyac ıçbır Ingiliz konsolosluğu ezcümle diyor ki: rar!aştınlmış olan bazı noktaların tat· kal Emmonundeki esnafın hiçbiri koş.kün saklanması gayri mümkün sırları bi• 1:.en•ktır. Finlandiya gazetelerine ,Kralımız Türkiye Cumhuriyetini zi- bık•t• .. hakkında Suriye hükümeti ile m:rke~den U?::'kla>;mak istememekte, halınde ortaya döküleceklerdir. 
t~ ·~ •• .;,~ı:radda mukim bütün ecne- yareti takdirinde birçok sıkı ı·abıtalarla teferruatta mutabık kalmaktır. Bu mumkun oldug_u kadar da yeni meyda- Selim Ragıp Emeç 

ııı'ltir 1 terketmeleri için emir ve- birbirine bağlı bulunan dost Türkiyeye no<talar şunlardır: na nazır d:kk~nlar .tutmıya çalışmak- Dahiliye Vekili 
tq~?l.itı~rad, müstakil bir hükümdar sıfatile gidecek- 1 - Eka!Iiyetlere verilecek haklar ve tadırlar. Dukkan bu~ra~ı da hu arzu-
~ .~•ııı rr halen muazzam bir miis- tir. Bu ziyaret iki memleket ve devlet bu hakların Fransa tarafından kontro- dan ve ~u _gayretten ılen gelmektedir. 
ı:g"'1dan'evki haline ifrağ edilmiş ol- arasında yeni muahedelerin akdi aka· lü, Emmonu, Bahçekapı, Balıkpazan, """l>ıldıg· ve ayrıca bir de deniz üssü binde iki taraf için hayırlı neticeler \'e- 2 - Suriye hüklımetinin d . . . Ketenci1er kapısı, MısırçaTŞisı civann-"1~ti 

1
ndan b · aımı ~u- da bulunan ve istiml"k h · · k llıil . • urada ecnebilerin ika- recek ve yeni bir devir başlangıcı ola- rette kullanmıya •mecbur. olan Fran- dük • • . . .• arıcı alan 

Geliyor 
.A:nkara. 16 (Hususi) _ Dahiliye 

Vekilı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
~ayanın yarın İstanbula '1areket etme· 
sı muhtemeldir. 1(: n~ görülmemiştir. caktor.. sız mütehassısların istihdam şartları ;~nıa: daki _"skı ~•ra.~ılar da endişe· &1Jb Bunların birincisi Sur ,. · ye . şmuolerdır. Çunku bunların mal 

Atası otan Rus Suriye Milli mRk, ikincisi de Suriy:Y~fı~~:;~~~ :1~~~eri d.e kiraları yükseltmişlerdir. lktısad Vekili 
ltA.,_~hatgüzarı umull'i fan!iyetiııi do•rudan d • u etı bıten konturaUarı tecdid et- A k d" "••ı- d Müdafaa Bakanı Fr•n<IZ kontrolü altın; almakl~rgrci~ memekt~, ?'llardanberi vöri!egelen ki- n araya ondU 
1.,11<! a a bu/undU . Beyrut 16 (A.A.) - Suriye hükUmeti, rek bu noktalara ve gerek buna b. e ıa bedelmın bej on mislini istemekte Manisa 16 (Hususi) - Şehrimizde ted· 

::''1ıg;:a ~6 (BuSusi) - Geçenlerde es- mil!i müdafaa bakanhğına, eski Türk or- diğ',r bazı işlere karşı doktor A~~~~ 15.~·~ etmektedirler. Hülasa yeni Emi- kiklerde bulunan fktısad Vekili Şakir 
•"' lıijc hır surette kaybolduğu bildiri- dusu e<kilnıharb ?.abitierinden Yahya rahm•" Şehbender tara!darl - nonu meydanını ihata edecek olan sa- Kesebır bu sabah dokuzda Ankaraya ha-Q~ı~ "'testok· S H t• . t . t . ı· yPt ~iddetli bir surette n1e"kı~raıının gal- hada asırlardanberi görülmemis bı'r it reket etmiştir. 
~l --=11tto• • ~ 1 ovyet maslahatgüzar1 aya ıyı ayın e mış ır. - ..,, ' mış o - dükk. b h · • --------Iııııı'ıt nun Romada bulunduğu habor maiarıdır ki şimdi Fran;ozları aeele et- an u ram vardır. Beşikta$ takımı dün 

Ca •r. Tahranın tekzibi meğe sevkediyor. Muhalefetin itirazla- 1 Makineye veri:irken J J 
;, ~b•lıct· rı yakın 1.&maııda artacak ve 0 vakit zmire gitti 
.. 11 S.ltnıı~ 1 lıer tarafta büvu. "k bir akis Tahran 16 (A.A.) - Pan; aJ·ansı, ko- s · rle mahud muah d Ru t · h · ' ('r· v olan B t urıy<' e eye karşı şid· ınen emyız ma kemesinin bir kararı lzmirde Alsancak ye Üçok'la :ki maç 
, ın, b uteııko. talyan gazete- mintem aleyhinde mücadele için Tü'1ciye, dctli bir memnuniyetsizlik uyanacak- B~kr~ı ." IA.A.ı - Temyiz mahkeme.,ı, yapacak olan.Beşiktaş takımı diın ak
;:ı~lııı,, •ı .. natta bulunarak Moskovaya tran, Irak arasında lstanbu!da müzake .. e- tn· Bunu hissed•n Fransızlar şimdi m•lh knylu partisi baokam B. Manlu ile bo şam Bandırma yolile İzmire hareket 
ctıı~ v Oldu~ ler yapıldığı hakkında yabancı matbuat· harekete gc.-çmi~lerdir. Fransa parla kı>a3 11 ıı:'.n11 "'t~kiil~a.~kanı E Mihalacheyi huku· lı •e id gunu söylemiş, fakat git- . i . .. - •"' or 'n etmişti< etmiştir. 
q\y arn ect·ı ta çıkan haberin asıl ve esastan ari oldu- mcntosunda har.cıye encumcni muahe- Japon aı · r Glöbbel 1 
tl .. atYa ka"""'ışı elccğ'.nden şübhelenerek ğunu bildirmektedir. denin tasdikı hakkındaki raporunıı ha- Beı·ıı" 17 ı'.:.'.::"ı' H ı sAle konuşiu "'fn..k ır·" o du<> n l t t . ,ı k b 1 . . . . - a en ınanyada bu· t~\•ı..t~•ı o, 

11

,..

0 

k ou u an a mış ır. - . ·-· ..•. .,,_, ~ .• ·- ............ ···- zırla ... • ve a u ettı. Sımdi burada da lunan .Tapon amirali Oodod du··n .,_. •ıı s .. · .. propaganda 
h ~il ..... ovada bulunan ailesinin ğe yerleşmek üzere geldiğini ve 5 şu- soıı muzakereler yapılıyor. Fakat bu bn.knnı Dr. Gobbelsi ziyaret ctmişt.ır. ~ı''ııı. 16dıgıni ililve <imiştir. batta bu adamın yanındaki diğer iki ıa- de!n da Suıiye hükUmetinin bir t~kım füıdiiste bir arab daha asıldı Gazianteb sayla"' Ali Kılıcın hemşi· ltıq" - B t İ noktatarda kendisini naza çektı' iH so"'y- Kudus 17 {A.A.) - Akreden bildiriliyor .· Bı·r re zadesi Bebek Amerikan Koleji tale-

ı.., "esj .... d u t:=nko talyan polisinin hısla birlikte Sinavaya gitmek teklifin- o· polls kn k ı be'erı·n~en Berrı·n Kıl ç ·ı y··k k t-"l"t .. e J lennwkt<.'dir. Bu gidişle muahede ı·şı' arab b r~do uindn ıaarr.uz etmekten suçlu bır ı "' ı ı e u se Ti-bq,~Si~0% .... d dün gec(•yi küçük bir aile de bulunduğunu ve kendisinin bu teklifi d uıa a am ed:lmlştir caret Mektebi talebelerinden ve Gala-
1' l{ .. a yarı :vol a <:ılk çıkacaktır: Ja 0 k. A , • • • • • • kl" b"' "4tı <>ııt c· geçirdikten sonra bu sa- kabul etmediğini, diğer taraftan kansole • • • . • . . P 

11 
as erı cemıyetı teıo,.'- •d•lımyor tasaray. u ,." sporcularından boksör Jlıttı:ti1 'tıi tarıanfo ile dahiliye müsteşarı 

16 
d k. k k d. . ·ı.-h k Suro~e Başvekılı Parıse grdıyor Tokyo 17 lA.A.> - Ordu erkanı .... · •-.,ı Enver insel ııı nışanlanma töreni dün ~.. "'e a tnd yaşın a ı ·ızının en ısıne ı ı a Bl' \'"Ul 16 (AA) - S . • .. l neşrcttlğl blr tebliğde, askeri cemiyetin ten- • .. :'" Ali Kılıcın Tak_,ırn· de C h . 

''tQ d1ıaı· an kabul edilmişti<. için müsaade alamamış bulunduklanm · • . · · . urıye başvekıh siki nlye:inde olduğunu yalanlamaktad\f. 
0 

• •• • wn urıyet ıı~a1rn ~'Ut la gazct<'sinin direktörü ile . .. . 1 Mardamm Parıse gıderek martta Fran- Bil:H:is erkam harbiye bu cemiyet taraf n apartımanındakı dauesınde kutlulan-
t\ ita enko R . . ve hayatmdan kork11rak bırkaç gun ~ız· . . ı - M · .. .. . ouı Ç!ığ,n omanyadan nıçın ve . .. . . soz parlnmcnlosunda Suriye muahedo·si- dan Çm-Japon anlaşınazhfından başlan - mıştır. erasımde Ataturku, hemş•re-

~I !:) erııt0 ""~·anlatmıştır. lenmeyı luzumlu fl.ddettığıni ve 6 şubat- nin yapıhc·ık mi.izakeresind b l ğıcındıın beri devlete yapılan r.Hizaheretten lcri Makbule yaverleri CeHll \·e Naşıd 
IJ· 

8
tt

0 

' .ouh t .. 
1 

·· 1 · ' ' e u una- mer.mıın olduğu t it t kt dl · ' • 

1
Si.qe ~Skinin heş eki Sovyet orta elçi· ta boyle yaptığını ve O şubatla Bukreş- rnkıır. · ~u. ey ~ e m.: ~. r. temsıl ediyorlardı. Büyük Millet Mec-~b ar k ı Troçkınm oglu oldu ı· · • d b. -heı· .. e etinden sonra ken- ten tamamen ;ıyrılarak Romaya hareket !\fardama dahiliye nazırı Cabiri r·efa- Parıs 17 lA A 1 T. k. . ısı azasın an ırçogu, tanınmış zevat ı goril · · - ıoç mın oğlu L"On . 

nen bir şahsın elçili- ettiğini Lildinnoştir. 
1 
kat edecektir. Sedof Troçkl, Parls hastanelerinin blr~de merasımde hazır butunmu~lardır. Ta-

-------------..:_~_.....:. ______ __:~ ____ _:. __ ~---__:.-_:_ ____ _:_ _ __:_ __ ~v~a:ıul~ıı~ı~1 ~a~m~e~ll~v~a~tta~n~s~o:nrai ölmü~tür. rafeyne saadetler dilerU. 

Ali Kılıcın hemşire zadesi 
evlendi 

, 
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4 Sa~ fa SON POSTA 

Sütçüler dün toplandılar !ü~k!yede bir 
sanayıtederasyonu 

Sokaklarda çocuk soyan 
iki k · şi ya kalandı Halka temiz süt sahlmasının temini için mühim kararlar kurulacak 

verdiler, alakadar m:ıkamlara mür ... caat edecekler Bunların, huzuruna sevkedildikleri sorgu hakiıninİll 

Sütçülerin toplantısından bir intıba 

İstanbul sütcüler cemiyetinin yıllık nezareti altında satıcılara süt tevziatı 
yapılmasını teklif etmiş, bu teklif kabul 
edilmiş ve cemiyetin bu yıl bu teşkila
tı kurması kararlaştırılmıştır. 

kongresi d ün H alkevinde yapılmıştır. 

K ongrelerin mutad mesa isind en sonra 

l stanbulda halka temiz, h ilesiz ve saf Bundan başka süit.en krema ve kay
süt tevzii işi üzerinde münakaşalar ya- mak alınmaması, süt işinin tanzimi için 
pılmış, bir sütcü, şehrin muhtelif yer- c~miyete azami müzaheret gösterilnıe
Jerinde süt tevzi merkezleri açılmasını, si temennisile alakadar makamlara da 
b uralarda çalışacak dokuz kimyagerin müracaat edilmesi kararJaştırılmıştır. 

w.--~~~..., 

İlkmekteblerde çift tedrisat usulü 
mahzurlu görüldü, bu sene kaldırılacak 

Dün Milli Sanayi Birliği 
kongresinde İstanbul 

sar: ayicilerine iz Jıat veril~ i 
Milli Sanayi Bırliğinin 11 inci kongrt.S• 

dün Ticaret Odasında toplanmış, mutad 
formaliteden sonra hazırlanan rapor o
kunmuştur. Bu raporda birligın bir y1l
lık mesaisi hülasa edildikten sonra hti
kCımetin Türkiyede bir sanayi federas
yonu teşkılini kararlaştırdığı, bu f 0 de
rasyonun mesleki sanayi şubelerinin bir 
araya gelmesile kurulacağı ve federas
yonun fikirlerinden hüklımet.n istifade 
edeceği zıkredilmckte idi. 

Raporda daimi sergi bınası işine de k
mas edil.m"ekte, bu i~ için bir komite ku
rulduğu, bir avanproje hazırlanıp alaka
dar makamlara takdim olunduğu, bina
nın inşa edileceği yerin henüz tayin edil
mediği, bu yıl da yerli mallar sergisinin 
Galatasarayda açılacağı, fakat gelccı: k 

çccuğunu da soydukları anlaşıldı . 
:ıııne dt 

Zabıta, yolda rasUndıkları çocukları ald~- 1 - Kasayı nasıl açtınız, anlat .. ~ söZll,,. 
tarak, paltolarını dolandıran Ahmed ve Hu- ~ - l:'ıır .. müsaade et ki, bay hfıkltıl etil! 
seyin isminde iki açıkgözü yakalıyarak, dün j raya getireyim, diyerek, suçu tevil 
adliyeye teslim etmiştir. ııcticf'de: dllll ,.. 

Suçlular şimdiye kndnr beş altı küçük ço- - Çorbacının yanında ben aıneleY f;ı!lr t 
cı.ğun paltolarını dolandırmışlardır. Tuttuk- lcko ise, çırak .. o, benim tımtrıındir. 
lan tflblye ise şudur: Rastladıkları bir çocu- itnat ettim .. bu işi yaptım, deın!Ştır.ııı.rt 
ğn bır şey vererek: Suçluların çorbacı dedikleri US~ndt rıer 

- Yavrum. al şunu, filan yere götürüver. tiıccan Vnslldir. Hakim sorgu netice rdi 
Paltonu ver, üstüne ağır gelmesin diyerek, iki suçlunun da tevklflerine karar ~ <,ıı 
kLıçuklcri dolandırmaktadırlar. Tevkifi karşısında, istifini bile 
Mudrteiıımumilik suçluları 1 inci sorgu hı\- Nfızım, hfıklme: Jllllı: t' 

kimliğine vermiştir. Bugün sorguları ynpıla- - Allah ömürler versin, diyerek. 
caktır. İşin garibi, 1 inci sorgu hfikimi Rah- meden çıktılar. .. ren 
minin de cocuğunun. suçıuıar tarafından Sarıyerde Sali hayı ofdU a11 
aynı şekilde dolandırılmış olduğunun bll!ı.ha- l8C I' 
re anıaşıımış oımaSldır. Fer had. 18 y ı l hapis ya 

111 
ı 

K •k• k• • Ağırceza mahkemesinde dün bit c asa açan 1 1 ışı davası neticelenmiştir. ddet ı::r· 
ı J • Suçlu Ferhad, Sarıyerde bir ınu nde .. Dl' t e V k İ f e (İ i d i ilkte yaş!ldığı Salihayı altı, yedi yeri , 

çaklıyarnk, öldürmüştür. aı:ıııı!J. 
Balıkpazarında yanında çırak olarak ça-

yıl şehrimizdeki daimi sergi sarayının ıı~tıklan Vasilin kasasını soyan Nhım ve 
yükselmiş bulunacağı kaydedilmekte idi. Aleko isminde iki genç dün adllyeye veril-

Bir gün aralarında çıkan bir ınU~,,ı:ıı ff 
dolayı kadın eşyasını ve 13 Ura P~ ııif 
mna alarak, Ferhadın iıvde oırn:ı ~(~ 
sırada, Sarıyerdekl anasının evine ~. 
t.r. Bunun üzerine Ferhad doğrU öıııı1t51 
giderPk, metresini bulmuş ve eve d ıc}.ıifl r 
çln ısrar etmiştir. Fakat Saliha bU orııd' 

1
, 

umursamayınca haddetıencn suçtu. ıci111P ~ 
line geçirdiği bir bıçağı kadına da 

Rapor okunup kabul edildikten sonra mişlerdir. 

birlik mesaisine \'e hesabatm, büdcenin Müddeiumumilik suçluları Sultanahmed 
tedkikine dair formaliteler ikmal edil- ı inci sulh ceza hAkimlnln huzuruna çıkart
miş, yeni yıl büdcesi 10350 lira olar;.k mıştır. 

Sorgu sırasında, 15, 16 yaşlarında olan A-
tesbit \"e kabul olunmuştur. leko Mdlseyl tevil yollle ikrar etmiş ve şun-

Bundan sonra da idare heyeti intıha- ı ıarı sovlemiştır: karmağa başlamıştır. dt • 
Ağırceza mahkemesi elde mcvcud ııtılııl ' 

şahldlcrin ifadelerine, tıbbı adil ve t üŞtıi! 
11 raporlarına göre suçu sabit görtıl ı-6 

Yeni ortamektebler açılması için Maarif 

bma geçilerek Halil Sezer, Selim, Sam! ı - Nazıma para lazım olmuştu. Çorbacının 
Besler, Mchmed Ali. Nuri, Cemil, Alber bir muşterlden rehin olarak aldığı bir beşt
Kamhi ve Halid Güleryüz asli Evliva- !blrlık lle, iki yüzüğü knsada duruyordu. Ell
zade, Habib Dilber, Hasan Ali. ' İbrahim me geçen bir anahtarı, Nıizım benden aldı. 
Z. İb h' F . T f'k AlA dd' Bu anahtarla kasayı nçmağa çalışıyordu. 
ıya, ra ım evzı, e\· ı , ae ın 

Yanına gittim. Elimi dokundurunca kasa a-

Hadiseyi ikrar etmekle beraber.alt. 
eşya ve parasını alarak kaçtığına d\'tlrld '. 
tarafından serdedilen müdafaa da ııııl 
rülmenı!ş, hlçblr hnrınetici sebeb de 

Vekaleti bir milyon liralık tahsisat ayırdı Kral da yedek azalıklara seçilmişlerdir. çılıveı dl. İçerde çok parıı vardı. Nazım ne a-
Mütea~iben Atatürke, Başvekile, İktı- l:ıcağını şaşırdı. Sonra beşiblrlikle. iki yüzü

sad Vekiline kongrenin tazimlerinin arz- ğü ve bir de altın lirayı aldık, paylaştık. 

ınamıştır. 11e ııı 
Neticede mahkeme Ferhadın 18 st'utbııed 

detıe a~ır hapse konulmasına ve ın11~ Amme hizmetlerinden mahrum bır 

Gelecek ders yılından itibaren orta ve 
O.k tedrisat mekteblerindeki çift tedrisat 
asulüne nihayet verilmiş olacaktır. Çift 
&edrisat yapan mekteblerde tedrisat nor,.. 
mal şerait altında cereyan etmemektedir. 
Bu huı:."USta umumi müfettişlerin, maarif 
müdürlerinin ve mekteb müdürlerinin 
Vekalete vermiş oldukları raporlarda çift 
tedrisata yakın znmanda nihayet ve
rilmesi istenmiştir. 

İlk tedrisat mekteblerinde çift tedrisat 
yapan vilayetler İstanbulla beraber dört 
tanedir. Hususi muhasebe büdcelerine 
yeni sene için konulacak tahsisat ile çift 
tedrisat kaldırılacak, buralarda yeniden 
mektebler açılacaktır. 
İstanbul maarif müdürlüğü çift tedri

gat kalkınca yeniden açılacak mekteb sa
yısını ve semtlerini tesbit etmiştir. 

Birçok vilayetler bina buhranı karşı-
• 

sında bulunduklarından orta mekteb
ler de çift tedrisat yaptırmaktadır. Ma
arif VekaJeti, 1938 senesi büdcesine ye
niden açılacak orta mektebler için bir 

edilmesi kararlaştırılarak toplantıya ni- Ntızım ise, h!ı.disenln evveliyatını anlatmı-
hayet \'erilmiştir. ya başlamış, hakimin: 

milyon lira koymuştur. Bu para ile her ı•st"'.llnbu}da 
tarafta birçok orta -mektebler açılacak, o kazalır 
çift tedrisat kalkacak ve her kaza birer 
orta mektebe kavuşmuş bulunacaktır. ar .. ıyor 
İçinde bulunduğumuz ders senesi için- Seyrüsefer işleri etrafında Avrupada 

de orta tedrisat mektebl~rinde 95 bin ta- tedkikat yapmış olan emniyet altıncı şu
J:_be. okumaktadır: Bu rn.ıkd?r geçe~ ~rne be müdürü Faik Avrupada tatbik edilen 
7o bın talebeden ıbarettı. Bır sene ıçınde •en yeni seyrüsefer usullerini İstanbuida 
yeniden mekteblere yirmi bin çocuk ya- da tatbik ettirmektedir. Altıncı şubenin 
zıl~ıştır. hazırladığı bir istatistiğe göre geçen bir 
, ~ırçok yerlerde orta mekteb açıla.m~- yıl içinde İstanbul beledıye hududları da
aıgından çocuklar mecburen tahstlsız hilinde 475 \"esaiti naklive kazası ol-
kalmaktadı r. Maarif Vekaleti orta ted- ~ 

muştur. 

risat mekteblerine devam eden talebe sa- 938 senesi ikincikanun ayı içinde 39 
yısını gelecek sene yüz elli bine çıkar- kaza olmuştur. Bunlarda 3 ü ağır, 16 sı 
mak için tedbir almıştır. hafif olmak üzere ve 19 u otomobil, 3 ü 

Poliste : 
Bir çocuk balkondan düştü 

Fatihte Başmüezıln sokağında oturan Meh 
med Tevfiğin 6 yaşındaki oğlu Altan evin ü
çirncü kat balkonunda oynarken müvnzene
sln! kaybederek sokağa düşmüş, hurdahaş 

bir halde Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl
mıştır 

Bir amelenin dört pannağı doğrandı 
Arabcamllnde bir teneke fabrikasında 

müstahdem Aram elini makineye kaptırması 
neticesinde dört parmağı birden doğranarak 
Beyoğlu Hastanesine kaldırılmıştır. 

na karar vermiştir. 

Toplantılar: ıııı 
gr' 

Beşiktaş Halkevinin şubat ptO P ctı 
Be~iktnş Halkevl ayın yirmisinde ~~ 

yı•dönümüne aid progra!flı hllZl ııııırŞI ,
1
• 

Merasime saat on dörtte Istlklıil dllıı ~· 
başlanacak, Bedia German uıraflll1111re fı' 
türk için bir şllr söylenecektir. 13!1fı el ~~~ 
kevleri.nin ulusal, sosyal ve kültilr racU-c 
Jarı hakkında Ankara Halkevinden etıeC 
s;.taslle verllecek konferans dlnllt~ 
Halkev! Başkanı Hüsnü Arkök Beşi c"I ııı 
kevinln faalJyetınl anlatacak, H~ ıol 
takımı konser verecek, Halkevi te ıV-' 
piyes temsil edecektir. ~ıırın• f 
Aynı akşam Parti ve Halkevl dl'ıısP 

Maçkada fakir çocuklara yardım kevı müzik takımı tarafından bir Jp 
ziyafeti verilecektir. ~JJtı' 

Maçkadakl 22 ne! ilk okul yoksul çocukla- B b bçl f 

Et komisyonu toplantılarına b ı d 
tramvay, 1 i araba kazası neticesınde 

aş a 1 cem'an 23 kişi yaralanmış, 16 araba da 
muhtelif yerlerinden hasara uğram:ştır. 

rı koruma heyeti semereli faaliyetlerine ha- ugün konservcciler ve 
8 yorl' 

raretle devam etmektedir. Bu cümleden ola- müşterek bir toplantı yapı ıırıı' 
rak kurban bayramından evvel 35 fakir ço- Bugiin öğleden sonra konserve fil ,seııttC 
cuğu giydirml§ ve yavrular heyetin bu faa- lerl 'Ilcaret Odasında bahçecııer:.ercıe'1 
llyeUnl şükranla karşılamışlardır. Heyet her ve ziraat mütehassısları He müş t dll /> 
gün ayrıca 35 çocuğa da sıcak yemek vermek- içtlma yapacaklardır. Bu toptan ı Y'" 
tedir. Heyet semt halkının yardımlarına da- rnda toplanacak ziraat kongresine ı<lıt 

Geçen senenin ayni ayı içinde 13 ü oto
mobil, 7 si tramvay, 3 ü araba olmak ti
zere 23 kaza olmuştu. Şu hale nazaran 
bu sene otobüs seferlerinin fazlalaşması 
yüzünden bilhassa otomobil, otobüs ka
zalarında yüzde ) irmi beş nisbetinde bir 
fazlalık vardır. Tramvay kazaları normal 
haldedir . 

yanarak bu hayırlı lşe devam edecekUr. tekllflerf'n görüşuleceği haber ıııının .:,..I" ................................................. ,...-.; de 

Boğazda sis 
Dün öğleden sonra Karadeniz boğa

zını çok kcılın bir sıs tabakası kaplamış
tır. Bu sis yüzünden Boğazdan geçmek
te olan 1000 tonluk bir AJman gaz şile
bi K: lyos civarında Akpınar mevkiin-

' de karaya oturmuştur. Kazayı mütea-
kib vak'a mahalline tahlisiye sandalla-

Ankara baytar talebesi şehriınıt 

- • Dünkü toplantı dan bir intıba 
rı gönderilmiş, fakat sis çok fazla oldu
ğundan sandallar vapurun yanına yak-

B ir marttan itibar en başlıyacak et u 
cuz'uğunu piyasada kontrol edecek o
lan komisyon dün öğleden sonra ilk 
toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi 
v ilayet binasında yapmış, başkanlığa 
umumi mt:cfü azasından Feridun Man
yas 1ıyı seçr:ıiştiT. Dünkü toplantıda ko
misyonun mesai programı hazırlanmış, 
et ucuzluğunu muhafaza etmek ve ih
tikara mani olunmak için alınacak ted-

i LA 
OSMA1 'LI BANKASINDAN: 

birlere dair belediyeden, kasab1ar şir
ketinnen, mezbaha ve hayvan borsası 
müdürlüğünden gelen raporlar gö~den 
geçiriJmiştir. K omisyon cumartesi gü
nü tekrar toplanacaktır. ....................................... ·-·---·---

e-_o R · o .v~s;~KY . . . . . . . ... ,)...., 4. "· ... 

• 
]aşamamışlardır. Vapurun oturduğu f 
saha kum1uktur. Şilep. kendi kendini i 
kurtaracağını ümid ettiği için , acentesi- , 
nin haberdar olmaması düşüncesile, o- 5-

tnrur oturmaz, bandırasını indirmiş, baş t....e;:;~[dllllii~:: 
tarafında yazılı oJan ismini d e ör terek 
veya silerek saklamıştır. 

Geç vakit öğrendiğimize göre, şilep, 

tahlisiye ida~i sandallarının da yar
dımiJe kurtulmuştur. 

Bayttır talebeleri grup halinde s11C 
Ankara Baytar mektebi son sınıfından kendilerini alakadar cd~ b;~liıııııı" 

(68) talebe profesörlerile birlikte tedki- seleri, bu meyanda belc~ı!e cıllıiŞ/ 
kat yapmak üzer e İstanbula gelmişler ve n i ve hayvan hastancst~g -----

SENENiN EN ÇOK SEVıLl::N - EN ÇOK BEGENİLEN - EN ÇOK iŞ YAPAN TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

• 
1 

··,.eriııe ll-4 / STANBUL SEN FON/Si 
• 

,., 3 faizli, 1903 ihraçlı Mısır kredi fon ye 
tah\'•llerinln ı mart 1938 tarihinde yapılacak 
itfa keşideo;inde başa baş tediyesi tehlikesine 
karşı Osmanlı Bankası Galata Merkezi ile 
Yeni aml ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek 
iyi ş ı ti rla Irrorta edileceği, mrzkfır tah- ' 

hamıller.nln bubcri olmak uzcre ilan 
1 
-.ıEım••••m•IJı. 1 PEK 

filmlerinin, halkımızdan gördiİğü eşsiz rFzfilJet 
sinemasında daha bir HAFTA TEMDİD EDİLDİ 



'-.. .. ~ 
larabükteki çelik şehri hergün Silivride mer' a 

Buhranı var 
~ıtri . biraz daha büyüyor 
'-'iid .. bınaların ve depolarla yüksek harar~t fırınla~nı.n 

ur evlerile memur apartımanlarının ınşaatı bıtti 

S ilivride koyunları otlatmak için mer'a 
yoktur. Kasabanın başlıca gelir membaı
nı teşkil eden koyun sürüleri tarlalar 
arasında otlamak suretile mezruata za
rar verdiğinden halk belediyeye şikayet 
etmiştir. Belediye iki resmi kır bekçisi ta
yin etmiş ve bunların yanlarına jandar -
ma da verilmiştir. Bütün sürüler çok dar 
bir mıntakada otlatılacaktır. 

Bu şekle aykırı hareket eden Necib 
Hasan isminde bir sürü sahibine 15 lira 
para cezası verilmiştir. 

Silivri bnğlarında son günlerde görü
len ağaç kı!sıne hareketleri üzerine bele
diye şiddetli tedbirler almıştır. Silivriye 
geçen yıl on köyden odun getirildiği hal
de bu yıl ruhsat alınamadığı için ancak 
iki köyden odun gelmektedir. Bu yüzden 
odunun kilosu 10 paradan 60 paraya :ı,iık
selmiş ve bu buhran meyva ağaçlarının 

• kısmen kesilmesine sebcb olmuştur. 
~abuk Karabük inJC1at sahasının görünüP . Geçen yaz, Silivri iskelesinden şimale 
~ ~da (Hususi) - Üç dört sene ev- f clir. Bu suyun borularla buraya isalesı de doğru uzanan sahil boyunca 300 metrelik 
\le~ .. :. çeltik tarlalarından başka düşünülmektedir. Buraya, civar dağlarda bir duvar yapılmış, sahil rıhtım haline 
ta..~ ~0.rul:ıneyen Karabükte, bugün, bulunan iyi bir kaynaktan bir an evvel su getirilmişti. Buraya İstanbuldan getiri -
~illa ~~ldiği :zaman, sağlı sollu, iki getirilmesi zaruri görülmektedir. .len 600 çam, akçcağaç, akasya, çinar fi-
ı....; ltarab:rce binanın yükseldiği bil' İstasyon civarında dünyanın b~yü.k danı muntazam bir surette dikilmiştir. 
n,Pıııaıtt d Uk - Safranbolu yolu göze sanayi müesseselerinden biri ve yenı hır Kasabanın garb tarafında Londra -
~e, aa~dır. Bu şosenin üzerinde, biraz şehir kurulurken, plansız hareket edilme- İstanbul asfalt yolu kenarındaki mezar

"'ar. B~ fab:ika sahası, solda yeni ~i, müsamahayla karşılanamıyacak bir ha lık kaldırılmış, bunun taşlarile diğer me
kı.:~ g() .. ı~az ıleride de, Sümerbank cekettir. Bu binalar, biçimsiz bir manzara zarlığa duvar yapılmıştır. Eski mezaılı -
~lllııde l'üluyor. Gayet şık bir bina i- arzetmektedir. ğın arazisi de iyi ve müsaid olduğu \~in 
'~e~U?telif servisleri ihtiva eden Beş yüz yıllık, on üç evli Karabük, böy- fidan dikilmesi münasib görülmüş, bu -

~'da Çal hır b~nka teşkilatı mevcud. le yepyeni bir şehir haline bürünürken raya da 400 fidan dikilmiştir. 
ı.~eke~Şan hır münevver grupu da hu cihetin de gözönüne alınması çok isa- 939 senesinde de 2000 fidan daha dikil-
~ ış, ha 

1 
ınuhtelif köşelerinden top- betıi olacaktır. mesi kararlaşmış bulunmaktadır. 

~ ~~\'i!·arı~da mühendis Azmi Cemil 
!aletin ~ :Nırnet olmak üzere, büt,in 

'kuya.n aş~.nda, bir kaç dili konuşan 
loıı ~?lda, b~une~er gençler var. Bu 

9~J şeni~i ~~a ınşaat şefliğine bir de 
llıart g ılave edilmiştir. 

~ '1ıdis ının 15 inde Türk ve İngiliz 
lt.·J Ve-.·· ~ !ile ku •11Utehassıs işçilerinin el 

~ ~ tlı l'Ulan Karabük fabrikasında 
j flıııiardeYdana gelmiş bulunan ıesj-
'lt ır· 

"'- aç lr · 
"'\~ 0Prü ~ 
' tı, ha su, :nuvakkat binalar, kok 
~ &aid d ın Yag soğutucusu, sülfat bi-

u, heneı>osu, :mahlut katran ve saire 
'lii~Sek ~ol binası, istihsalat havuzla
~ ÇeJikh araret fırınları, cevher c!e
t ... ~lttithan:ne~ h~ddehane, santral bina
ı~t sah "e ımdadı sıhhi istasyonu. 

11:u ası ~ ltarabu n~? şimal tara[ında ve bu-
1-rı kun üst yanında Durna 

ete"· 'Uşt gınde de küçük bir şehir 
~Orde~rd ~urada, beş müdür evi, her 
\ i ha\'i aıre}i ve bütün esbabı isti-

ıı. Yed· ~ "1>onl ı ?nemuı· a~artımanı, be-
l?ttanı arı ve bir dt büyük bekar 
'°ltaıtı/apıhnıştır. Yeni şehrin bü-

.\t rı elektrikle tenvir edilmiş-
\ ilç Ça:Yı 

~ha.~ işçı kıyısında bütün sıhhi terti
~d.iitlıi Pa~yonlarına iki bina daha 
~lr. şin hır de büyük yemekhane 

\ bir re . ~aat sahasmda 12 yataklı 
'1l " \'ır Ye · eh" d d ·· ,,atakl ' . nış ır e e, mukem-
11t. !lir dı hır hastane vücuda geti-

il ~2() j'at ke eczanesi bulunan bu h.~s
a lı b .... k r .h uyu hastane yaoıhn-

d.. ı r -~ ba 1Yacları karşılayacaktı r. 
)al>ılnıı Şka, bir tathiri sıhhi istas-

~ .. l-,1 ... «etirti~~ir. de sıhhi imdad oto -
·'it"~ iç·ı §tır. 

~" .... ı ecek t . 
ı.;.qar1 1 

e:ınız su henüz yoktur. 
~ ~e, fa:t'zet. itibarile içilebilecek 

L ~:· ı~ S a kıreçlidir. Banka me -
~ ı~ ' afr b ~: ltıesaf an oludan on kilomet-

-...:.. .. lled ağa ede, Bartın yolu üzerinde 
suyundan getirtilmekte-

Gebzenin 
tanzim 

sıhhat işleri 
olunuyor 

Eski köhne fırınlar kapatılacak, yerine asri bir fırın 
inşa edilecek, su motörle çekilecek ve bir depoda 

biriktirilerek sarfolunacak 
Gebze (Hususi) - Kaymakam Nami 

Onalın riyaseti altında toplanan kaza 
sıhhat meclisi mühim kararlar vermiş -
tir. Gebze asırlardanberi bakımsız kalmış 
ve istanbulun bir mahallesi mesabesinde 
olmasına rağmen bir çok mahrumiyet 
içinde kıvranmıştır. Su ihtiyacı üç asır 
evvel yapılmış bir dolabla, ihtiyar bir ka
tırın kuyudan çektiği su ile temin edi -
lirdi. Eğer Ayvacıoğlu İsmail Başaranın 
bilfiil yardımı ile içilebilecek hale geti
rilen Yumrukaya suyu olmasa halk has -
talıktan kırılacaktı. 

Kaymakam Nami Ünal kazada unutul -
maz bir değişiklik yapmağa muvaffak 

olmuştur. 

Sıhhat meclisi şu kararları ittihaz et-

miştir: 

Daima bir yangın tehlikesi melhuz o
lan ve yaptıkları ekmeklerin sıhhate el
verişli olmadığı hekim raporu ile sabit 
bulunan fırınlar kapatılacak, yerlerine 
asri bir fınn inşa olunacaktır. Memleke
tin su ihtiyacını karşılamıyan su dolabı 
tamamen kaldırılacak, yerine yenişi in
şa olunacaktır. Su motör vasıtasile çeki
lecek ve bir depoda biriktirilecektir. 
Kuyuya yakın helalar kaldınlacaktır. 
Yumrukaya suyu mütehassıslara tahlil 
ettirilecek, içilip içilmiyeceğine dair ra
por istihsal olunacaktır. 

Belediye reisi vekili Hamdi Erkan ev
lerdeki kafeslerin kaldırılması için bele
diye meclisine takrir vermişken redde • 

Gebze kaymaka~ Nami Vnaı 

dilmiştir. Sıhhat meclisi kafeslerin kal -
dırılmasında ısrar edecektir. Umumi he
Jalar sıhhate uygun şekle konacak, la -
ğamlann ü zerleri kapatılacaktır. Çöpler, 
şehir dışında ihdas edilecek imha istas -
yonuna dökülecektir. 

Gebze için bir kalkınma programı ya
pılmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Eskiden beri hamamların 
pfsliğlnden bahsedilir du
rurdu. 

... Belediye şimdi şehirde 

ne kadar pis hamam varsa 
kapamağa karar vermif.. 

Hasan Bey - Eyvah. Bun
dan sonra nerede hamam bu
l up ta yıkanacağız 

s 

Amasyada bir abdesthane bulvar 
inşaatrna mani oluyor 

Muhtelif fen hey' e tleri binanın antika olduğunu, 
yıkılmasının doğru olamıyacağını ileri sürdüler, 

iş hala müzakere safhasında 
Amasya (Hususi) - Şehir dahilinden ı 

başlıyarak istasyona kadar giden cad • 
denin uzun bir parke bulvar halinde iler
lemesine yol üzerindeki abdesthanenin 
mani olduğu yazılmıştı. İlk gelen mimar, 
abdesthane de dahil olduğu halde bütün 
cami müştemilatının bir kül halinde mu
hafazasına karar vermişti .. Vilayet ikinci 
bir mimar istedi. Bu da, cami avlusun • 
rlaki; muvakkithane, kütüphane ittisa -
Jindcki ikinci bir abdesthane kar deposu, 
küçük bir şadırvanın tamamı, büyük şa
dırvanın kubbesi, su deposu, hülasa ev
ler dahilinde lüzumsuz addettiği şeylerin 
kaldırılmasına karar veriyor.. Fakat yol 
üzerindeki abdesthaneye gelince burada 
duraklıyor ve hesab kitab ettikten son
ra bu abdesthanenin eski eserlerden ol -
duğuna hükmederek kaldırılmaması yo
lunda rapor veriyor ki bu ikinci raoor -
dur .. Halbuki Yeşilırmak kenarından ge
çen yolun Irmak istikametinden genişle
tilmesine imkan olmadığı gibi asıl cami 
binasile yol kenarındaki cami avlu du -
varı arasında 165X40=5600 metre 
murabbaında geniş bir avlu mevcud o
lup hali hazırda genişliği sekiz metre 
olan yolun on beş metreye iblağı için3,5-7 
metrelik küçük bir kısmın bu avludan 
alınarak avlu duvarının geri çekilmesi 
bir zaruret halindedir .. Nafia idaresi, avlu 
duvannı yıkıp yeniden yapmayı ve bu 
meyanda çok bcrbad bir halde bulunan 
abdf'sthaneyi geride bir yerde yeniden 
ve daha güzel bir şekilde yaptırtmayı ka-

bul etmişken gelen mimarlann abdest -
haneye verdikleri tarihi kıymetten dola
yı işler çıkmaza girmiştir. Halbuki ah • 

1 desthane yıkılır, bulvarlar da ilerliyecek 
olursa ikinci Beyazıd camii bütün bil§ -
rnetile meydana çıkacaktır. Cami avlu -
sunda karşılıklı iki büyük çınar ağacı 

vardır ki bunları Beyazıd Veli kendi eJi
le dikmiştir .. Bunun muhiti 8 metredir .. 
İşte bu iki büyük çınar da camie ayrıca 
bir azamet vermektedir. 

İşin hülasası, uzun senelerdenberi her 
noktadan geri kalmış, umran namına en 
küçük bir hareket bile görülememiş 0 -

lan bedbaht yeşil Amasyamız bir kere 
daha bu suretle, talihsizlik musibetine 
uğramış bulunuyor .. 

Amasya valisi Taldt Uçok 
Alakadar makamlar arasında aylardan· 

beri devam eden muhabere henüz bir ne
ticeye bağlanamadığı için istimlak mua .. 
melesi de yapılamamış, bu suretle her 
şey yüz üzeri kalmıştır. Kaldırılması a
tenilen şey, bir cami, bir minare, bir 
medrese veya ;her hangi az çok kıymetli 
bir bina değil, kelimenin bütün rnanasilP 
eski, harab ve çok çirkin bir abdestha • 
nedir. Bütün memleket bu garib ve gü· 
iünç arıza karşısında son derece mütees
sir ve mütehayyirdir .. Beş ay gibi kısa 
bir zamanda bin beş yüz metre uzunlu • 
ğunda bulvarın mükemmel surette ya • 
pılıp bitirildiğini gören halk derin bir 
minnet, şükrı:m ve takdir ile sevinip du· 
rurken on para bile değeri olmıyan bir 
abdesthaneye takılan tarihi kıymet da~ 
gası yüzünden feci bir inkisari hayal,. 
uğramıştır. ', 

Çoktanberi tamir görmiyen ikinci Be
yazıd camiinin kubbe kurşunlan tamir 
edilmektedir. Dahilinde de esaslı bir ta
mirat başlamıştır .. 

Evkaf idaresi 35 bin lira ile ilkbaharda 
üç tane bina yaptıracaktır .. 

Her türlü ihtiyaca ceYab verecek şc 
kilde bir halkevi binası da ilkbaharda 
başlıyacaktır. 

Belediye, yoksul ve fakir kimsele!'e o-
dun dağıtmaktadır. Şimdiye kadar ya • 
pılan tevziat mikdarı elli bin kilodur. 

Suşehrine d~kt;ik~T~zondaki 
yapılıyor mahkumların vadi 

Suşehri (Hususi) - Belediye kazada 
elektrik tesisatı vücude getirmek üzere 
teşebbüslere girişmiş ve mühendis ge -
tirtmiştir. 79 beygir kuvvetinde yapıla -
cak olan bu elektrik tesisatının bir an ev
vel yapılması için azami gayret göste _ 
rilecektir. Evvelce kasnbada içilen su
da yapılan tahlilde amonyak mevcud ol
duğu anlaşılmış ve halkı bu fena sudan 
kurtarmak için kasabaya üç kilometre u
zaklıktaki bir memba suyu şehre geti -
rilmiştir. 

Kızılcahamam yo!unda bir 
kamyon devrildi, ikisi ağır 
olmak üzere 4 kişi yaralandı 

~7.;kahanıam (Hususi) - Odun yük-
1~ oldra~ Kızı1cahamamdan Ankaraya 
gıtmck uzere hareket eden şoför Ce
malin idaresindeki kamyon bir kaç da 
yolcu aldığı 'halde Kızılcahamamdan 
iki kiiom~tre kadar ayrıldıktan sonra 
Ala:·beyi köprüsü civarında sol tara
fına yuvarlanmıştır. Bu ani sukut 
t
. • d ne-
ıccs.~ e kamyonun şoför yeri vesair 
k.~sım.n.n hurdahaş olmuş ve içinde şo
for Yfrınde bulunmakta olan orman ka
tibi Ahmed baş ve yüzünden ve Kı
z.ılcaharnamın Teperüz köyünden Ya
şar a!ııından hafif surette, şoför muavi
ni Süleler köyünden Ali ile Pınarhisar 
alayı erlerinden olup kıt'a~T!la avıdet 
etmekte olan Halil bacak, göğüs ve 
kollaı·mdan ağır ve tehlikeli surette ya
rala~lardır. 

Trabzon (Hususi) - Kurban bayramı 
münasebetile hapisaneyi teftiş eden 
müddeiumumi mahkumlann hepsinin 
ayrı ayrı hatırlarını sormuş, teselli et
miş, dağıtılan şeker ve sigaralardan baı· 
ka, 60 fakir: mahkuma da kurban eti tcv .. 
zi ettirmiştir. Bu hareket mahkumbn 
çok sevindirmiş, hepsi de hapisaneden 
çıkınca cemiyet için hayırlı birer unsur 
<•lacaklarını vadetmişlerdir. 

Bursa - lnegöl yolunda otobüs 
kazaları 

Şoför İsmailin idare ettiği 181 numa
ralı Karaköy-Bursa seferini yapan oto
büs İnegölle Bursa arasındaki Ilıca denL. 
le.? mahalde hendeğe yuvarlanmış ise de 
nufusca zayiat olmamıştır. 

Yolların çok karlı olmasından bir gün 
evvel gene o civarda iki otobüs daha 
hendeğe düşmüş ise de ölen ve yaralanan 
olmamış, yalnız arabalar hasara uğramıt
lardır. 

Bigaciçde tir çocuk 
arkadaş ım yaraladı 

Bigadiç (Hususi) - Bayram yerinde on 
ıki ~e on üç yaşlarında iki çocuk kavga 
etmış, bunlardnn on üç yaşında İsmail. 
on iki yaşında Aliyi bir çakı ile ağırca 
yaralamıştır . 

Yaralı Ali Balıkesir memleket hasta -
nesine kaldırılmış, carih İsmail yakalan
mıştır. 
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lrAVCDLOK 
en açıkgöz tavcıdan ziyade a

çıkgöz olduğunu zannedip te 

bu yüzden tavlanana kızarım. 
Tavcı giıya korka korka sokulur: 
- Bir yüzük buldum, alır mısınız? 
Kendisini açıkgöz zanneden yüzüğe 

bakar .. ve giıya anlar .. bu yüzük pırlanta 
taşlı bir altın yüzüktür. 

- Ne ister.sin? 
- Bir lira! 
Biraz daha açıkgözlük eder, ve kısa 

.hir pa?.arlıktan sonra yüzüğü ellı kuruşa 
satın alır. fakat bir kuyumcuya göster
diği zaman aklı başına gelir. Yüzüğün 

ne halkası altın, ne de taşı pırlantadır ve 
hakiki kıymeti )ÜZ paradan dun dt:ğil$e 
de beş kuruştan da efzun değildir. 

Bu ayak tavcılığı .. bir de bunun daha 
geniş mikyasta yapılanı vardır ki asıl a
dını bllmediğim için kendım bir ad takıp 
ticaret tavcılığı dıyeccğim. Bu nevi tav
cılığa aid bir haberi dünkü Son Po:;tada 
okudum: 

havyar yapıyorlar, ve kilosunu beş lira
dan satıyorlarmış. 

Tam manasile bir ticaret tavcılığı de
ğil mi; doğrusunu isterseniz ben bu tav
cılardan. ziyade on dört liradan aşağı sa
tılmadığı bir zamanda beş liraya havyar 
alanlara kızıyorum, bir malın kıymeti 

on dört lira iken, hatır için onu beş lira
ya verecek budala acaba dünyada var 
mı? 

* Hani bir hikaye vardır: 
Adamın biri işkembeci dük.kanına git

mi~ yüz paralık işkembe çorbası istemiş. 
Corba gelmiş, adam kaşığı daldırmış, ka
şığına azametli bir parça takılmış.. par
çayı keyifle ağzına götürmeye hazırla

nırken bunun bir paçavradan başka bir 
şey olmadığını anlamış, bağırmış: 

- Bu ne hal çorbadan paçavra çıktı. 
İ kembeci gülmüş: 
- Daha ne istersin, demiş, yüz paralık 

çoı badan ipPkli kumaş çıkacak değildi 

ya! 
Siyah havyarın kilosu toptan on dört Kılosu beş liraya satılan havyar, olsa 

liraya verilirmiş. Bu bôyle iken baıı a- olsa turna havyan olur, hakiki havyar 
çıkgözler kilosu kırk kuruş olan turna j olacak değil ya! 
havyarını siyaha boyamak suretile sıyah ismet Hultisi 

ı_ i ryor mu idiniz? =ı 
Yirmi senelik bir pul Nevyorkta 

2800 liraya sahldı 
.1acaristanda leylekler yırtıcı 

bir kuş gibi avlanır:ar 
f 918 yı1ında A- Leyleklerin sa-

merika hava pos- kin ve zararsız 
talan idaresinin kuşlar olduğunu 
birkaç kuruş kıy- b liriz. Hatta Ma-
metinde olarak caristan ovaların-
tedavüle çıkardı- da. Macar köylü- -
ğı pulların bir ta- 2...80 O leri. ~ey1eklere bir 

ı-Üı:-ı.;t.ı~ nesi geçenlerde, parça da kudsi bir 
Nevyorkta (2800) Türk lirasına satıl- mahiyet atfeder- -
mıştır, sebebini anlıyabilen beri gel~ın. ler. Fakat geçen * sene Macaristanda hasıl olan kuraklık-

T oprak lan I OO metre irtifaa tan doıayı bütün bataklıklar kurumuş, 
leylekler de bu bataklıklardan yiyecek 

kadar fışkıran SU tedarık edemiyerek köylünün kümes /"\\ Dl •
1

: Yeni Zelandada ha) vanlarına saldırır olmuşlardır. At-
topraktan !ışkı- maca ve kartal gibi birer yırtıcı kuş ha-

~f,~.\ ran ve sıcak su line gelen Macar ovalarındaki leylek-
~ püsküren jeyzer- lcriı şimdi, zararlı bir kuş gibi avlıyor-

'• ' • ]erin en kudretli- lar. 
r sinin havaya yük-
1 f :ı selttiği su sütunu 

• taın (100) metre-
ye kadar çıkabil:11~~-·' - . 

. . 
... . . -· - - ... mektedir. 

* En fazla agızh çakı 
Dünyanın en 

fazla ağız'lı çakı

sını yapan bir 
san'atkar, bu ça
kıya (384) ağız i
Jave edebilmiştir. 
Varın bu çakının 
nasıl bir şey oldu
ğunu siz hesabla
yın. 

* 
Beş cild:ik vasiyet yazan kadm 

Bundan iki sene evvel, yani 1936 yı
lında Londrada bir kadın vefat etmiş
tir. Bu kadın, vasiyetnamesini (25) se
nede yazmış ve bu eser tamam ( 5) cild 
tutmuştur. 

* Sinema yıldızlarmı soymak 
istiyen bir çete 

Biitün Holivud hafiyeleri, Carole 
Lombard, Claudette Colbert, Joan 
Grawford gibi meşhur artistleri pen -
çelerine düşürmek isteyen bir çete ile 

mücadeleye girişmek üzere seferber 
dilmi5lerdir. 

Bu çete, yıldızlara, onların merha -
mı-.:tlerini tahrik ederek para dilenen 

sözde amca ve akrabalarının ağzından 
mt:ktublar göndermekte, cşöhretinizc 

bir nakise gelmesini, akrabanızın sü -
rür.clüğünü elfılemin bilmesini istemez

scn:z şu kadar para gönderiniz,> de -
mekte ve arkasından da telgrafla, ce
ğt!ı pnrayı yollamazsanız, her şeyi or
tuyn dökeceğiz,• diye tehdid etmekte
dirler. 

c:audette Colbert sözde dört bü -
yük annesinden, ve büyük babasından, 
ve ikı halasından bu yolda mektublar 
aldığın ısöy1emiştir. 

Bir vicdan 
Azabı nıeselesi 

yü1üstü bırakmak doğru bir şey de~ 
ğıld.. Bunu o zaman düşünecektin .. 
fakat ikinci hatan birinciden daha 

Kilisten N. D. E. imzasile mektub büyüktür. Evlenilen kadın onunla 
yazan okuyucum diyor ki: • bir müddet kan koca hayatı yaşadık-

cİyi terbiye ve tahsil göımüş bir 
kızla sevişiyordum. Ailem benim o
nunla evlenmeme muvafakat etme
diler ve bana hiç ta'nımadığım bir kı
zı aldılar. Onu se\·emedim \'e ayrıl
dık. Şimdi birincisi ile sevişip, ikin
cisi ile de evlenip ayrıldığım lÇIIl 

vicdan azabı hissediyorum. Bu der
dime biı çare bulunmaz mı?» 

Benim verdiğim ce\•ab ~u olacak: 
Oğlum, 

tan sonra, «Sevemedim, ne yapa
yım• b:ıhanesile baştan atılınaz. 

Birinciyi artık unutup, ve eğer im
kan varsa ikinciyi tekrar al.. karı ko~ 
ca nrasında se\·giden ziyade müteka
bil arkadaşlık duygularının yeri var-
dtr. Aranızda sevgiyi değil, bu duy
gul:ın canlandırmıya çalışınız. Hem 
o k:ıdın zavallı vaziyetinden, hem de 

sen \ icdan azabından kurtu1ursu-
Sen birincide bir hata ettin, se\•di- nuz. 
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IKADBNI 
Ellerin güzelliği 
Ellerinize de yüzünüze 

baktığınız 
gibi bakmalısınız 

Nasıl yıkamalı: Ellerinizi yıkadığımz 

su daima ılık olmalı ve bu suya biraz 
' (yarım litreye bir çimdik) borate de 

soude atılmış olmalıdır. Sabunu elleri -
nize kuru iken sürer, hafifçe oğarsınız. 
Sonra ılık suya daldırıp su köpürüncıye 
kadar çalkalarsınız. Bu köpüklü suda el
lerinizi iki, üç, hatta mümkünse daha 
fazla bir zaman tutarsınız. Sonra bir kau
çuk fırça ile oğarsınız. Bu fırçalama hem 
masaj, hem de temizlık yerine geçer. 

Bir çok kadınların elleri, sabunlan -
dıktan sonra iyıce çalkalamamak yüzün
den çatlnr. Bunun için her yıkanmanın 
arkasından ellerinizi bol, soğuk su ile 
çalkalamayı ihmal etmemelisiniz. 

Nasıl kurutmalı: Havlunuz çok kuru 
olmalı, tuvalet masanızda bir kapta dai
ma biraz kepek bulundurmalısınız. Ke -
pek derıye iyıce nüfuz edn, onu güzelce 
kurutur ve yumuşatır. Unutmayınız ki 
el ne kadar iyı kurulanırsa derisi o kadar 
yumuşak kalır ve kızarmaz. 
Nasıl beyazlatmalı, nasıl yumuşatmalı: 

Elin beyazlığı için, yıkar yıkamaz krem 
sürmek şarttır. Bilhassa limon suyu ve 
badem yağile yapılmış olanlar pek iyidir. 
Kremi ele - tırnak uçlarından bileğe doğ

ru masaj yaparak - ·sürmelidir. Ellere 
sürerken tırnak altlarına dokundurma -
yı da unutmamalıdır. Böylece ora1an 
bütün gün kirlenmekten korumuş olur
sunuz. Yatmadan önce fırçalanmıya ;hti
yaç kalmaz. 
Parmaklarınız kalınsa: Her gün şu şe

kilde masaj yapmayı unutmayınız: Baş 
ve şehadet parmaklarınızla onları birer 
birer ve diplerinden başlıyarak uçlarına 
kadar sıkınız. Muntazam devam ederse
niz bir zaman sonra parmaklarınızın in
celdiğini göreceksiniz. 

Elleriniz fazla şişmansa: Bilhassa par
mağınızla bileğinizin arası şişkinse gün
de üç kere bir elinizle öbür elinizin bu 
~ısmını sıkı sıkı bastırınız. Yağ ya\•aş 
yavaş erir, kaybolur. Elleriniz inceleşir. 

Bahar hazırlıkları 

P. ırisin en son mocıeueri arasından seç
tiğimiz şık bir rob: 

Siyah otoman, pembe, mat kreple süs
lü. Şapka da ayni renklerde. 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
Bulgaristandan çıkarke~ 
Geçtiğimiz şehirler, köyler öyle iptidai ve h~r~~ 
halde ki, onl~ra. nasıl b~r ... akhksa o ~amandanberı 0~ 

kalmı§, hıçbır şey ılave etmemışler. Hele yoll 
Ya.ıanı Vasli Ru.a Zobu 

! 

Sofyada Mari Luiz caddesi ve cami . ~ 
İşitmiştim ki cLondra - İstanbul. as - halı nlmamıza rağmen ner şe)'l )(. e 

!alt otomobil yolunu yapmağı, her dev - yadan daha aşağı ffatla tedarı 

' 

Jet kabul etmiş te, Bulgaristan: cBen fa- mümkün .. 
kirim; asfalt yol yapamam!> diye red -
detmiş. Rusçuktan yola çıkıp, Edirneye 
gelinciye kadar hoplıya, zıplıya içimiz 
sarsılırken, anladım ki, Bulgaristan yal
nız asfalt değil, adi şose yapmağı da iis
"tüne almamış!. Onun için yolculuk bir 
hayli yorucu oldu .. Hendekler atladık; ça
murlara saplandık ... 

Geçtiğimiz şehirler, köyler öyle ipti -
dai ve harab bir halde ki onlara nasıl bı
raktıksa o zamandanberi öylece kalmış ... 
Hiç bir şey ilave etmemişler. Hani bun -
lar, bizden aldıkları yerlerde faaliyet gös-
termişler, medeniyet uyandırmışlardı?\ 
Sofyayı bilmem, fakat Edirneye gelinci
ye kadar geçtiğim büyük şehirlerin hiç 
birinde medeni ve asri bir hareket gör -
İnedim. Ta, Osmanlılar devrinden kalma 
şoseleri biraz tamirle geçiştirmişler. Yok
sa gene balçıktan köy evleri, beyaz ba -
danalı kasaba binaları, Amavud kaldı -
rımlı şehir caddeleri .. dedim a, hep eski 
hamam, eski tas ... Yalnız cEskizağra• 

biraz mamur!. Bunu ihtiyar bir Bulgara 
sorduk: 

- Biz Gazi Osman Paşa ile Süleyman 
Paşaya rahmet okuruz .... 

Dedi. 
- iyi ama, niçin? 
- E onlar olmasaydı, bu şehir de öteki 

Bulgar şehirleri gibi harab bir halde ka
lırdı. 

- Onlar mı burayı imar ettiler? 
- Ne münasebet.. 
- O halde?. 
- Harb esnasında burayı topa tutup 

yıktılar. Sonra bize geçince hükumet de 
yeniden yapbrmağa mecbur oldu. 

* Yolların bozukluğundan çok ağır git-
mek mecburiyetindeyiz ... Bir gün içinde 
Edirneye varamıyacağız. Şıpka dağla -

, nna çıkarken müdhiş bir yağmurla karşı
laşmıştık. İnerken yol çok bozuktu. Bu 
sebebden de sür'atimiz kesildi. Üstelik, 
uçurumlu bir yol kenarına gayri mun
tazam yığdıkları kesme taşların ,µının -
dan geçerken mecburen çarpıştık.. Las -
tiklerin parçalanması, yenilerle i.eğişti -
rilmesi için de sarfcdilen vakit, o geceyi 
·Kızanlık• da geçirmemize sebeb oldu. 
cGül bahçe, leri ve cgül> mamulatıile 

meşhur olan bu eski Türk ve müslüman 
şehrinde misafir olarak kaldık. Bulgn -
ristan ne ucuz yer .. Paralnrını çok pa -

* Eğer cHarmanlı. ya gelirkel1• 
memiş derecede şiddetli bir Y8~ 
kalanmamış olsaydık, seyahat~ 
yorucu olmıyacaktı. Sadece Ş~ 
da geçirdiğimiz kazanın beY dst' 
mizde saklıyarak Edirneye ka 
caktık. Ama o müdhiş y~ğrn~~ 
şaseyi bir dere haline ge~~~ıeflt 
rafa sular saçarak: Gök gurult ı,ıııı 
şekler ve iki metre ilerisi gof\l ~ 
derecede şiddetli bir yağmur al ed 
ağır ilerlerken, yol bitti . .AJTl~. bbiP 
sıl olduk zannetmeyin! ÇünkU., 1 ıumuz değil, Bulgarların yaptığl 
ti. it 

. b ' Çamurla doldurulmuş genıŞ 1>İ' , 
dekten, yolun yükseğinde Jcalafl ~ Pb" 
laya çıkacak, oradan ilerliyccelt ti>'_,,., 
reksiyonu çevirip o tarafa sapırı' tP' .Jı 
tağa batmamız bir oldu. cAmaJl'ıJ!"'1 , 
para etmedi. Tam iki saat ya~ lif 
tında, çamurlar içinde yol ame ~ 
tik. Ağaçlardan dallar mı kesJXl riJI 
raf tan taşlar taşıyıp tekerleltle . 
kaldınm mı yapmadık.. HüliS'İ,ir 'I 
olduk, mahvolduk. Geçilmez t(lıl1ıı , 
iç.inde yayıldık kaldık .. Kuş uç~ 
van geçmez bu Allahın dağın~ plt:rJ... 
dad edecek bir canlı mahlu~un ~J 
beklemekten başka çaremız oar,; 
Beyaz elbiselerimin içinde. SUY

8 ~ 
bir kedi gibi sırsıklam halimle bit 
bir manzara arzediyordum. Ah, 
bir öküz çık1ver.seydi.. HazırJad blJ 
tı onun boynuzlarına takacak~ 
arabasını, geçen asrın taşıyıcı 
dirtecektim.. 1'etl 

Ben bir canlı mahlfık bekl~ 
karşımıza iki Bulgar çoba~1 1,~~ 
nan yahşi, baban yahşi deyıp ııa dl".J 
ların beline bağladım. Yol .ıricS, 
mın cheyemola, yısa> sile tarlll~ 
mizi attık ama, yarım saatten e ~ıJ • 

dimi toplayıp makineyi işlet~ 
tini de bulamadım. Ayakkabl . 
murlara batmış, bundan sonral<l 1, ğumuzda, ilk mola yerine kadst 
yak kalmıştık.. dıl 
Harmanlıda, temizlenip kUru;1; 

aşçı dükkamnda yaşlı bir :su 
müjde verdi: 

1
,t ~.J 

- Artık Edirneye kadar rab tal"" 

Bacak.<ıtızın maskaralıkları : 

siniz. Bundan sonra şose ;rrıll~J 
(Devamı 12 inci sa~ 

Taklit 



~ Buldum 
d e oteıa 
~ eıı ç~tıkta e kalmıştı.. Otel· 
~ •ceıeyıe n .. Yarım saat son-
ğı Od dondü. Gece kal -

Oclayl ,..;;ap~·a girdi. Hizmetçi 
V\( lltii '1. Yordu. 

llaıı Çınde b 
~ Ciizd eş yüz lira bulu-
bır~nıını yastığın altın~ 
~l . l§tun. 

ta hııznet · · ~lı: Çısı bir reverans 

~' Burd 
~r edun: bayını, çok te -

er un. 

, Baloda 
~or "'Şu Pen:ıbeli kad - .. 
~ ''lllsu mı goru-

t oıuy:· benimle çok alaka
r. 

'l-iered 
b ' ~l en anladın? 
~ d. oya geld·w· d b · h-. • efa bil ıgım en en 
~ bak e başını kaldırıp 
h llladı da 
oilnı · .. 
lııb.-_ ı ı ... or ınusun? 

-··~t . 
' l-1 Çiye darıldılar· 

~~ıı. e diye .. t .. . . 
"'I ~o su çu ıle uzun 
' c. .• nuşuyorsunuz? 

eıutç" · 
' .t\hd~ b~~i seviyor da .. 
~an b· ' sut fena olduiYu 
-ısın· ır söz .. l "" 
~i ı ınua soy ersek, ken-
ı.. Sevi" afaa etmen için se -
·•ıı ,,or ·· 

Azdır 

Hay-atımın seyrini 
değiştiren aşk faciası 
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Noter, vasiyetnamesini tan -
zim ettirene döndü: 

- Affedersiniz ama, karınız, 
size öldükten sonra evlenmi -
yecek olursa kendisine bin Ji
ra, evlenecek olursa on bin 
lira bırakıyorsunuz, bunda bir 
yanlışlık olsa gerek, aksi ol -
masın! 

Nadya'nın odasında kitab okurken bulduğum mektub 
oe feci şekilde aldahlmakta olduğumu bana öğretmişti 

Nakleden: lbraltim ffoya 

Bunu yaparken, u
mumi harbde ölen 
amcamın aziz hah· 
rasına hürmetsizlikr 
te bulunduğumu dü-

San oebhulea a ekhba 
çlbnılca NadJa bir 4iP 
pars ribl nişanlısının 

üserine atılmış, klfıdı 

parça pMfa etmqtL - Hayır, hayır, doğru; ka
rım on bin liraya da güç yu
tulur. 

şünemedim. 
Buna , _________________ _. 

Sonbahar 
Kırklık kadın söyledi: 
- Meşhur bir ressam, bir 

resmimi yaptı. Ve bu resme 
bir isim koydu.. Nedir bilebi -
lir misin? 

rağmen: 

- Madalyonu at
mıyor, satmıyorum 

ki, müstakbel karı

ma, çocuklarımız, to
runlarınuza yadigar 
olarak, veriyorum. 

- llilmiyecek ne var, mu - diye kendi kendimi 
hakkak sonbahardır. avuttum ve Nadya

Sevişme nın ısrarlarına rağ· 

men mücevheri geri 
- Bak Necla doğrusunu söy- almadım. 

le, eğer beni hakikaten sev -

miyorsan .. Seveceğim diye ken 
dini zorlama, zorla hiç bir şey 

sevilmez .. Mesela beni ne ka -

Garsonluk epeyce 
vaktimi alıyordu. Ba· 

şımı kaşıyacak za· 
manım yoktu. Nadya 

dar zorlasan işkembe çorbası da üniversiteden ay· 

içiremezsin.. Çünkü, nedense rılamıyordu. Onun Yor ll1 go.tiindüğünü bil -
Usun? Cambazlar, evlerinin bahçelerindeki ağ açları budayorlar. sevmiyorum. için sık sık buluşa .. 

mıyorduk. İstikbali-

- Anlamaz o -

bakıyor, sonra 

• ~rlteıt Şikayet 
... anlattı: 

~ ~ - Karımın hiç 
~ ,,., bir huyundan şi • 

~ 

kayetçi değilim .. 
Yalnız israfına ta
hammül edemi • 

lı~. "' yorum. Bir kere 
a~ 1~den b .. · düşünün; evlendi... 
aı~ içinde ~gune kadar üç ay geçti. üç 

11lt . ....,.., endisine dört tane şemsiye 
uord·· .. 

unu de sırtımda kırdı. 

• 
t .Tavt ive 
erzınin d'kt" w • lb' · ı ıgı e ıseyı be -

ğenmemişti. Çı • 
karken: 

- Bir daha size 
gelıniyeceğim. 

Dedi. Ve ilave 
l~ ita etti: 
lifüır.~llçlı - Fakat gene 
tı~i 14 i:iğre çı~acaksınız .. Fena dikiş dik-

lq\t&iye ndırn Ya, bütün tanıdıklarıma 
ederim. 

~~Q lıınarhane!ik 
' 'koıns ~i~ ~l'keıt .udan bahsediliyordu: 

0 deli oluk.arısı için, kadın da kocası 
ed;ıe Yorlar 
'. l' . . ~ l) · hır· ~li~ ~eni 1 söze karıştı: 

Oltnu lze her ikisi de tımarha
ş ar. 

u J\clanı 
~ıııç ltişı . başına 

t" ıstasy 
'() ~i so ona girdiler. 
lJ rı b tdu: 
eq·ı eş dak'k 1 ~:r 1 a sonra! 

t ' U ' se-vindi · 
q~l ç lti!ı" • a ~ ~l Old .. 
~ b ttıa.l'l ugumuz için 

~ clakı- cll'ğil, adam haşı
ı,..~ d" 

uşer. 

* 'kı Oyun 
' ar ~~ı ()~ı-at:rasında; 

.. taı orun 
''l)aı lJ)) el Çocuğunu da 

ı~ a he b , · P eraber oy _ 

~"ı ~erat" Ya orun 
Cağı~? Çocuğile ne 

Bir sene Nevyorkta oturduM ... ıL sım· 
ra · tekrar memleketine dönen Eski -, 
molu kendine buzdan yeni bir ev • 
yaptırdı. 

_ Ne iyi, ne iyi; yedimizin ağırlığı 
geçen 1taftakinden on kilo artmış. 

Güzellik 
- Arkadaşlarım arasında öyleleri var 

ki.. Kendilerini 
çok güzel zanne -
derler. 

- Hakkın var.. , 
Ben de seninle ay- ' 
ni fikirdeyim .. Ta
nıdıklarımın bir 
çoğu; kendilerinin benden fazla değilse 

bile, benim kadar güzel olduklarını zan
\lediyorlar. 

• Çiç kli pijama 
- Ah bilmezsin; hasta olmama sebeb 

hep kocamdır. Ha-
ni benim merhum ~·,l!!J?ı~-h 
babam doktordtL 
Ondan duymuş -
tum, yatak odala -
rına çiçek almak 
fena imiş.. Koca -
ma bunu bir türlü dinletemedim. Çiçekli 
kumaştan pijamalar yaptırıyor, ve on -
1arla yatıyor. 

• 
Ne vakit 

Alacaklı kapıya geldi: 
- Bay evde mi? 
Hizmetçi cevab 

verdi: 
· ...:._ Hayır soka • 
ğa çıkt ı. 

- Ne vak.it ge-
lecek? 

- Tam vaktini bilmem, fakat her hal
de siz evden gittikten sonra gelecektir. 

Vah vah 
- İki defa evlendim, ikisinde de bed

baht oldum. 
- Vcth vah .. 
- Evet acınacak bir vaziyet, birinci 

karım evden kaçtı. 
- Ya ikincisi? 
- O d a maalesef kaçmadı,kaldı. 

r 
Aksi tarafa 

Otomobil durdu, otomobili 

ku llanan kaldırımdaki çocuğa 

mi perçinliyecek ve 
müstakbel karımı ya-

şatacak en büyük e
melime ulaşabilmek 

için, durmamacasına 

çalışıyor, çalışıyor• 

dum. 

Bir sene böyle geç-
ti. Ticaret yapan 
Nadyanın babası zarara girdi ve kızını 
Pariste okutamıyacak kadar fakir düştü. 
Nişanlım, her şeyden vazgeçecekti.. 

cHayır Nadya, dedim, tahsilini yarıda 
bırakma, bir an evvel bitirmene bak.• 

Bunun için de elimden gelen her §eyi 
yaptım, her fedakarlığa katlandım. Tam 
bir sene derslerimi astım ve başka başka 
işler bularak daha fazla para kazanmıya 
çıılıştım, fakat o nisbette Nadyayı gör
mem ihtimal ve imkanları da azaldıkça 
azaldı. İşlerimden baş alamıyordum ki.. 
mesela ben boş olduğum zamanlar, o ü
niversiteden çıkamıyor veyahud kendisi
ni görmeğe gidince d€ ekseriya bir takım 
züppe, şamatacı arkadaşlarile gezmeğe 

çıktığını veya onlarla birlikte eğlenmek
te olduğunu öğreniyordum. Buna rağ
men: 

- Hakkı var kızcağızın. Biraz eğlen
mek, neş'elenmek ister. Canı çeker. Ben 
bunu ona temin edemiyorum ki, diye 
kendi kendime avunuyordum. 

Yalancının mumu yatsıya kadar ya
nar .. Nadyanın, derslerini bahane ederek 
rande\·ularıma gelmediği zamanlaı, ar
kadaşlarile Montparnasse'daki kahvelere 
gidip dansettiğini, zevk ve safa sürdüğü
nü öğrendim. Sanki başıma ağır bir bal
yoz indirmişlerdi. Böyle abdalcasına al
datılmaktan ve hele o dandini arkadaş
hırına beni tercih edişinden fena halde 
sarsılmıştım.,, Kulaklarıma inanamıyor
dum. 

Nasıl olur? Beni seven, benimle nişaa
lanan, benden başka kimse ile mes'ud ol
mıyacağını söyliyen Nadya btmu na.sıl 

yapar? .. Beni nasıl aldatır, diyor bir d.:ı
ha demiyordum. Muhakkak anlıya~ak, 

işin aslını, faslını meydana çıkaracak
tım. Bu azimle evine gittim ve nişanlımı 
buldum. 

~ sordu: - Nadyam, doğru mu işittiklerim, gi-

lt · - Küçük, Tarabyaya bura- dip eıa~:'.nin ~ollarında bar kızları gibi 

d 
'd·ı· .? 1 dansettıgın, gobek attığın dog~ru mu' an gı ı ır mı • ... 

.. ·. Eğer do~ru ise bu sana yakışır mı? .. di-
- Evet gıdıtir, tam yolun ye sızlandım .. 

üzerindesiniz, yarım saatte va- Nadya, iki gözü iki çeşme boynuma sa-
rırsınız. nldı ve: 

Otomobil yürüyordu. Çocuk - Savacığım, dedi. Beni ne kadar yan-
bağırdı: lış tanımışsın. Evet senden uzaklaştım, 

- Ourw1, yanlış gidiyorsu~ kaçtım. Bu bir hakikat. fakat sebebini bir 
kere olsun sordun mu? .. Çünkü bana ver-

nuz. -diğin o yadigarı düşürdüm, kaybettim. 
- Yolun üzerindesiniz, di - Onun için karşına çıkacak yüzüm kal-

yen sen değil misin? madı ve kaçtım. Şimdi anladın mı? .. 
' ~ b . ~11 .. " el{ı 

·ıy f:tiın. 
atı ıze apandisit 

Yaptırırız. 

Patron - (Katibine) kasanın kiıidinin şifresini unut -
tum, bir lUgat ahn da bütün 'celimele ri birer bireT tec -

riibe edin bakayım'" 

- Öyle dedim ama, gitti _ Afallamıştım. Nihayet kafama dank 
w. • t f d •. 1 k dedi. Zavallı Nadya, ben ise neler klı ·r-
gınız ara a egı , a si tarafa 

muş. namusundan, iffetinden, sadakatin-
gideceksiniz.. d en şü bh.e edecek kadar alçaJ.m11tun.. Bu 

h8.dıseden sonra sevgimiz bir kat daha 
kökleşti ve nişanlıma anlattım ki, bu 
meş'um hadisede en büyük kabahat ben-
dedir. Zira, onu taşınmıyacak, uhdesin
den gelinmiyecek kadar bir mes'uliyet 
altına sokmuştum. 

Mes'uddum, seviyor, seviliyordum. 

* Kendisini artık mes'ud sayan, gözü 
Nadyasından başka kimseyi görm!ycn 
müstakbel operatör, bir gece çalıştığı 

bardan çıkarak, sevgilisinin odasına koş
muştur. Nadya, sokağa çıkmıştır. Odasın
da beklemekte bir mahzur görm.iyen Sa
va, vakit geçirmek için masada duran 
bir kitabı alıp okumak istemiştir. Sayfa· 
ları çevirince içinden bir mektub diiş
müş, bu mektubu okuyunca, hakikı:ı.tin 
balyozunu kafasına yemiş. ve o ana ka
dar ne feci bir surette aldatıldığını an
lıyarak ayakları suya ermiştir. 

Mektub şudur: 
cBenim Nadyam. 
Bana verdiğin madalyo7lu açıp ta $en4n 

resmine baktığım zamanlaT, senin o muh
teşem vücudünün thtile sarhoş oluyor ve 
geçirdiğim.iz o lezzetli anl.art lıatırhyo. 

n.ım ... • 
Vay, Nadya, madalyonu kaybettim 

diyerek yalan söylemişti ha ... 
Tam bu sırada, Nadya, fitil gibi sarhoş 

olarak, geceyi tam bir sefahetle geçirdi
ğini gösterecek pejmürde bir kılık ile oda
sına dönmüş. nişanlısını görünce onun .. 
le eğlenmekten kendini alamamış, üste
lik adi bir orospu gibi Savayı öpmelt is· 
temiştir. Sava kudurmuştur. Nişanlısın
dan hesab sormak istemiştir. Nadya ha
~iki cibilliyetini, dişi bir pars yırtıcılığı 
ıle göstermiştir. Hele Sava cebinden 
~ekt.ubu çıkarınca, vahşi bir hayvan gi
bı nışanlısının üstüne atılmış, mektubu 
kaparak parça parça etmiş. •Evet ben 
haşka birisini seviyorum, madalyonu da 
ona verdim. Ben senin gibi, tahsilini, top
ladığı bahşiş artıklarile geçinmeğe çalı
şan garson yamaklarile mi oturacağım• 

diyerek te üstelik ağır bir tahkir savur· 
muş, sonra da usta bir artist gibi kendi
sini yere atarak yalandan bayılmıştır. 

İnsanlık hisleri ile sevgiden doğma ki
ni arasında epeyce bocalıyan müstakbel 
flperatör, nihayet, bayılan bir insana 
düşmanı da olsa yardımı daha insani bu~ 
ı~:a.~ kendisini aldatan nişanlısına dcığru 
yuruyecek olmuş, şeytan kız, üzerime 
gelme, polisi çağırırım, deyince \•az:veti 
anl:ıınış, tek bir kelime söylemeden P.t:ka
sını dönmüş, kızın odasından dı:-ıarıya 
Iırlam~tır. 

- Arkaıtı vu-
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Karaden·zin inc·si : Güzel Trabzon 
Trabzon modernleşme yolunda! Trabzonun ikt ı sadi vaziyet~ 
çok kuvvetli adımlar atıyor Fın~ık ve t~tün istihs:lı 
V·ıa ı· t k ·ı k" 1 . t 1 f 1 k b vl d gunden gune artıyo 1 ye ın e mı oy erı B e on a. mer eze ag .. an 1 Bütün Doğunun transit merkezi olan Trabzon~ eO 

d . . . l k . k 1 ·d· L. d · dildıld 
Şehir, . hazırlanan plana göre imar ediliyor. Yakında 
250 yataklı büyük hastanenin temeli atılacak. Acılacak 

büyük meydana Atatürkün muazzam bir heykeli dikilecek 

Güzel rraozonun umumi 11..ınzarası 

Trabzon (Hususi) - Büyük kurtarıcı- değişikliklere başlıca sebeb geçen sene len için ancak nüfusu 150 den aşağı o
mız Atatürkün işaretlerile Trnbzonun su zuhur eden seller yüzünden harab olnn 'ıan birkaç köyün birleştirilmesi icab et
derdi kökünden halledildikten sonra bu yol ve köpnilerin inşası bu programın mektedir. Çünkü bunlar tek bir köy ba
yıl Trabzonda büyük bir imar faaliyeti haricinde kalmasından ileri gelmiştir. line konuldukları takdirde yapılacak o
başlamıştır. Umumi müfettişliğin celbet- üç senelik program vilayet makamın- lan büdce ile her sene bu köylerin bir ta
tiği mütehassıs Lamber tarafından şeh- ca bayındırlık bakanlığına yazılarak ta- uesi imar edilebilir. 
rin planı tesbit edilerek avanprojesi gön- dil edilmiş ve inşası zaruri olan bu yol ve Maamafih bu böyle olmakla beraber 
derildiği için bu proje üzerinde beleı:ii- beton köprülerin tamiri ikmal edilmiştir. bugün vilayetimiz dalliande mektebsiz 
yece faaliyete geçilmiştir. Şehir dahilin- Bundan maada Trabzon - Rize, Trab- köy olmadığı gibi telefon tesisatile 
deki kabristanlrır belediyenin şehir ha- zon - Giresun ve Trabzon - Erzurum yolu merkeze bağlanmamış tek bir köy de 
ricinde yaptırttığı asri mezarlığa nakle- üzerinde birçok menfez ve köprüler be rnevcud değildir. Kısmen hususi muha
dilmiyc. başlanmış ve eski mezarlıkların 1on olarak inşa edilmiş ve şose yollar da sebenin yardımı ile temin edilen tele
da yerleri birer park ve çiçek bahçesi tamir edilmiştir. fonlar yeni yapılan köy odalarına yer
haline kol)maya karar verilmiştir. Lam- Trabzon - Erzurum transit yolu inşaa- leştirilmişlcrdir. Bugünkü köy odaları 
berin projesine göre sokaklar parke ola- 'tını badema Bayındırlık Bakanlığı üze- köy ve köycülüğe aid eserlerle süslene
rak inşa edilmekte ve bir takım cadde- rine almıştır. Vilayet bu yola bundan rek adeta birer kütübhane haline kon-
ler açılmaktadır. sonra yalnız amelei mükellefe vermek muştur. 

Taksim mezarlığının park haline kon- suretile yardımda btrlunacaktır. Bu yıl zarfında köylere yalnız telefon 
ması için şimdiden ame)i sahada faaliye- Vilayetin 938 yılı büdcesi temin edilmekle iktifa olunmamış, ayni 
te geçilmiştir. Taksim mezarlığı ikmal 938 yılı hususi muhasebe büdces;nin zamanda bütün köy yollarının da yeni-
edildiktcn sonra belediye parkının etrafı gelir kısmı 665900 lira olarak tesbit edil- den esaslı bir şekilde inşasına başlanıl~ 
açılarak geniş bir meydan haline kona- miştir. Adi ve fevkalade masraf teklif mıştır. 
cak ve bu meydanın ortasına da Atatürk büdcelerinin yekunu 754528 lirayı geçti- Güzergahları nafıa tarafından tesbit 
heykeli dikıleccktir. 140 bin lira kıyıne- ğinden ve varidattan da 88628 lira l<adar edilen köy yollan, genişliği dokuz metre 
tınde olacak olan Atatürk heykeli için bir fazlalık ta arzetmiş olduğundan ta- olmak üzere muntazam şoseler halinde 
lazım olan paranın dörtte üçü temin edil- hakkuk eden varidata göre bazı masraf- inşa edilmektedir. 
rniştir. Atatürk heykelinin parası bele- Jar tenzil edilerek gelir • gider 665900 li- Akçaabad, Sürmene, Maçka kazaların-
diye, hususi muhasebeden maada Tr~1b- ra olarak tevzin edilmiştir. ela yapılan nümune köylerinin de planlı 
zonun fındık ve yumurta tüccarlaıınm Köy kalkınması bir surette inkişafına çalışılınakıadır. ................ ·-············-············----······ .. -i ştırakile temin edilmektedir. Lamberin Vilayet dahilinde birkaç yıldanberi 

projesine göre şehrin mevcudu ıslah e- i'aalıyetine devam eden köy bürosu bu yıl 
dilmeklc kalmmıyacak, ayni zamanda diğer yıllara nisbetle son derecede fazla 
garb cihetine doğru inkişaf ta ettirile- bir faaliyet göstermektedir. 
cektir. Köy evleri pek dağınık bir surette ku-

Son günlerde lise binasının yanında rulmuşlardır. Köylerin büdce gelirleri 
inşa edilecek olan 250 yataklı hastane- salma usulü ile temin edilmektedir. 
nin de ihalesi yapılmış olduğundan bu- Trabzon vilayetindeki 546 köyün umum 
günlerde temel atma merasimi yapıla- varidatı 121 bin lirayı geçmemektedir. 
caktır. Bazı köylerin nüfusunun azlığı dolayısi-

Vilayetin üç senelik nafıa programın- le büdcelerine konan salma parası ile 
da bazı zaruretler dolayısile bir takım tekmil köy ihtiyaçları başarılamıyor. Bu 
tadilat yapılmıştır. Programda yapılan köylerin ihtiyaçlarını temin edebilme-

• • • • • • •• • • • •.,..•••••••• • • •• • • • • •• • • • • • ........ •• •• • • • •~••••••••• 
Trabzon sporcuları Orduya gittiler 

~ 

Trabzon (Hususi) - Trabzon Necmifiti kliibü Ordu Sporyıldızı ile karşılaş
mak üzere Orduya gitmiştir. Bu ziyaret Necmiati klübünün üçüncü ziyareti
dir. Yukarıdaki resbnde iki gençlik kütlesin i bir arada görüyorsunuz. 

Trabzonda fındık toplanırken 

Trabzonun ziraat, 
Baytar 
Sağlık 

ve 
işleri 

Trabzon (Hususi- - Bu yıl vilayet da-
. hilindeki çiftçilere on beş bin meyva fi
danı dağıtılmış, ayrıca on iki bin man
darin, altı bin elma, üç bin armut, dört 
bin limon ağacı yetiştirilerek aşılattınl

mış ve bazı ağaı;ların da tekrar yetişti-
( Devamı 12 inci sayfada) 

enızın en ış e ıs e esı ır. ıman a ınşa e kJI' 
sonra ikhsadi ehemmiyeti büsbütün artaca 

Tra.bzonda tüt ün tarlalan .. tiiJl 
Trabzon (Hususi) - Trabzon, Karade- $ibi köylüye fenni şekilde tü ilst'1 

nizin iktısaden en faal limanıdır. Hin- tirmesi de öğretilmiştir. Bu .. ııı 'fr' 
tcrlandının zenginliği sayesinde dünya lışmalarm neticesinde buguJl ıi sB 
ekonomik aleminde hususi bir şöhrete tütünlerinin yaprak ve nesiçlc - . .;e 
sahibdir. Son yarım asır içinde İran tran- nelere nisbeten çok ince:ıınış s 
sitini kaybetmiş olmasına rağmen Kara- randımanı arttırmıştır. Açık ,,etuııl 
denizdeki ehemmiyetini gene muhafaza mızı renkte olan Trabzon tıl uıı'~ 
etmiş, daima Karadenizin en işlek iske- müşterisi seneden seneye ar ri 
lesi olmak vasfını taşımıştır. _Bu mıntakada tohum ve cinslcde' 
Doğunun hayvan ve ham madde ibra- dilen tütünlerin yakın sene~er ~ 

catı behemehal Trabzon iskelesinden ya- piyasasında Japon tütünlcrıne'1e 
pılmaktadır. Doğu şehirleri ithalatının rekabet göstereccgıne hiç şub b 
da transit merkezi gcnC' Trabzondur. Bu yıl tütün satıslan baslar , 

Trabzonun henüz sun'i bir limanı yok- alıcılar arasında Mısır, Polo11>
11 

d 
tur. Fakat ihtiyacı karşılıyacak mikdar- landiya tüti.ın kumpanyaları 11 

da iskelelere maliktir. Yük, yolcu, gaz, Aldıgı görülmC'ktedir. Fiatıarıfl118t 
hayvan ve fındık yükleme iskeleleri ay- geçen seneye nazaran norın~1• go 
rı ayrıdır. Liman da yapıldıktan sonra sek bir şekilde devam ettığl 
Trabzonun ıktısadi ehemmiyeti büsbiitün tedır. s 
artacağı muhakkaktır. Tütün zeriyatı seneden sene>: ~ 

Fabrikalar ve sanayi 
Şehirde 16 f mdık kırma fabrikasından 

başka, bir balıkyağı, bir makarna, bir de 
sabun fabrikası vardır. 

Deri ve kösele işleri ile kuyumculuk 
ve tezyini san'atlar Trabzonda ehemmi
yetli birer mevki işgal etmektedir. Şe
hirde milli bankalarımızdan başka bir 
çok yerli ve yabancı banka ve şirketle
rin şubeleri vardır. 

Fındık 
Trabzonun en mühim mahsulü fındık 

ve tütündür. Fındık istihsalatı bu yıl ge
çen senelere nisbetle çok bereketli ve bol 
olmuştur. Fiatların geçen seneye n:ıza

ran düşük ve isteksiz devam etmesine 
rağmen bugüne kadar tahmin edilen 29 
milyon kilo rekoltenin üçte ikisi ihraç 
edilmiştir. Son senelerde ziraat daıre

since gösterilen faaliyet sayesinde im
dıklar ıslah edilmiş ve mahsule arız olan 
hastaltklarla zamanından evvel şiddetle 
mücadele edilmiş; halka bu hususta fın
dık mütehassısı tarafından faydalı kon
feranslar verilmiştir. 

Tütün 
Tütun Trabzonun başlıca Pıahsullcf

rinden biri olması hasebile son senelerde 
bu mahsul üzerinde mühim çalışmalar 
yapılmış ve zeriyatın artırılmasına uğ

raşılmıştır. Bilhassa son zamanlarda tü
tün tohumları yüzde yüz ıslah edildiği 

ta olduğundan bu yıl bavalafl ııs 
gıtmesine rağmen geçen sene~e ~ 
bu senenin rekoltesinde 305 biJl f 
dar bir fazlalık vardır ki bil~ 
nazaran bu senenin rekoıtesı 2 

]o tahmin edilmektedir. 
Dt5niz hayvanatı ı.a 

'tıll"" 
Trabzon deniz hayvanatı 1 ritld 

Karadenizin en zengin bölgele 
ridir. Bu sahilde yaşıyanıarı~!lsJ 
maişetini denizden çıkaran ~sr' 
ki bunların her biri yaz, }(ıŞ bjtf 

azgın dalgalarına göğüs gere~ ğı 
ramandır. Her mevsimde b3 

\ 

sik olmıyan Trabzonun kışla~ııt 
meşhur ve mebzul olur. T011•1 ,, 
avlanan, yalnız yemekte dd1ıJe ~ 
manda toprağı kürlemektede.ı>Öe 
den maada Trabzon sahillerı J\ ı 
yetli mikdarda palamut, sar~ııl 
barbunya, tirsi, mezgit ve JcC OC 

rı da avlanır. Bu balıklar 0 e 
mebzulen avlanır ki bunlar şç ~ 
yacına kafi gcldıği gıbi bırl<'Br 

r . 
fabı ikası da ya~atmıya el' e eıl ııe 
da bu balık bolluğuna rıığr1'1 'ioP 
bir balık konserve fabrikası ıtıe 
nun içindir ki ekseriya yaz ti~ 
avladıkları balıklan buzlu ~e<ft' 
vilayetlere satmak için sev J3B'itı 
yüzdendir ki Gümüşhane, Jı'"91 
zurum, Sarıkamış ve Kars ~ il' 
ları Trabzondan külliyetli tJ 

Trabzon un mesirelerinden biri 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

ca. ~erın itikadın
hUr eJPing'dekl mef4 
~azo kapısından 
1'tr fena ruhlar gt
kr te bir daha da dı-1Ya ,..., __ 
llaıb . Ç--.u.ıazlar _ 
tlJ it Uki Jap0nıar ay-
1937 apıdan 29 temmut 
tetı.d de girdiler. Mft
buna Çtnıuer şimdi 
4170 hem hayret e
'Pontlar, hem de la-, 
tab arın Allahm ga
be'1~a uğramalarını 

Yotıar. 

Fran•ız Jaeque1 dD 
Thier•"in 25 oğlu 
1 kızı vardır. 25 
oğlu da F-aıı•ız or· 

dumuoda al :ı ay oldu 
ve BelçilcaJa ( 1690) 
dalci Fleuıi• harbinde 

her biri bir alaya ku
manda etti. Jaeque1 
117 yqıaa kadar yaşadı 

Cüsselerine nlsbetle 
dünyanın en kuvvetll 
hayvanı karınca, en çe
viği plredlr. 

1 [' '~i Ilı~ 1 ~ 

Hierooymuı 69 • 
yaşında bir dul .~ 
il11 evlendi. Kadın ~ 
onun 25 inci karııı 

oldu~u gibi de, fey
lesof da lcend •inin 

20 nci lcocaıı • olmuştu 

"Son Posta,, nın zabıta 

Ostkattaki 
romanı: 4 

\Vnııe: 
: ~te, Ada ile ahbabı! .. diye söylendi. 
W da da kim yahu?-

ıUıe b" tilyı . ır lokantanın holünde kalın 

rtıuıı~ halı üzerinde seke seke yürüyen 
- c§ern bir kadını göstererek: 

'edı anıın kontes Woldingham'dan bah
Yorurn, dedi -x . 

gın § 0ntese de, kendine de okutacak-
hı.ıra:1dL .. dinle yahu, insan konuşuyor, 

'I'a a .. nınni söylemiyorum. 
bı.ını ll'lsıe, Yeşil elbiseli kadını rnahud 175 
~e gar~h evde nasıl yerde gördüğünü 
tıltrıa:Çırdiği heyecanlan anlatınca olur 
le i!: Şeylere aldır~ etmiyen Wıllie bi-
?:Pıştı kaldı. 

Söyı~ e işte böyle üstadım. Bütün bu 
ı, ':\llkl . 
1.1rrıe b· erım sende kalacak, tek bir kc-
Sı~ ıle dışarıya sızmıyacak, malum a .. 
barrı gazeteciler, boşboğaz insanlarsınız, 
L· Usun u·· . .. . . . h ' "*Ye . . zerıne soz isterım.. dıye ı -

Sinı ba~l 
Wıu· . g adı. 

>na~dı ıcnın vereceği sözde kıymet aran-
hısand aına, gazeteci cidden namuslu bir 
bır ar~· Ve güzel bir kadın veya samimi 
'ti~en adaşı susmasını isterse, dünya ye
değ1ı kopsa mühürlediği ağzını kabil 

...... ~Çtnazdı. Onun için, Tamsie'ye: 
lna .. :a aınus, nıamus kclimelerile oyna -
leltıenı un;ara hiç lüzum yok Tamsie, söy

.. ştc o kadar,_ dedi. 

Öğle . * lıo1arı :p"aktı idi. Hafi! bir sis içinde kay-
~arına ıcadelly'ye girdiler, ve insiyak -

i, Cir Uy~rak, ahırını bellemiş atlar gi
~ler. ~s un (sirk) , şarkına doğru ilerle

r. Şehır~ Çengel buradan itibaren baş-
Oi'. rın b"· " f)teneb'l· utun dedikodularım burada 

..,. ı ırsin:iz 
~.{anı. . 

it a~;e, .sitedeki bütün milyonerleri g3-
tl(lce 'l'~l"i~e çağırırdı. Kendisi ise sa -
8elin 4 ~ıe diye şöhret bulmuştu. Çen
~lt tatu 10rnetrelik çevresinde herkes 
etrdote~=1• Berhangi bir otele gelse, 

tarsan en tutunuz da, en ufacık 
tııtı t..~ Yatnağına vanncıya kadar bil -
t-~ ·•ıustah 

•lırıerd · d_~ler karşısında hürmetle 
ttı l'iYatroı. Ç~nkü hepsinin sır yoldaşı idi. 
.., eltte b· rnudürleri de ona koltuk ver -
~a... ırb· 1 . · 
ti}-·~ie ır enle yarış ederlerdi. Zira 
'l' er de gaıetecilerle ahbabdı. Gazete -

a...... ona · k" ~ıısın•ı· ıç ı ısmarlarlardı. Bu da 
• " n b.. .. . ' 
"!'\<ten utun sıte haberlerini bilme -
.re Ve 
~ l'l bır ç :azetelere geçmesi istenilmi -

asırıda.,. 0. havadislerin kumkuması ol-
Ö ·• ıle · 

n &le '\) rı geHyordu. 
ili ç .,. CJne ~ • 
°l' ttıeıt ii 8ınden evvel bir çakıntı faı:;l! 
>tı~ahta dzere, «Dalış. barına girdiler. 

•ın· Ura b ı bır t n arba, eğilerek gayet sa-
d ? ~ı"'te avırla Tamsie'ye: . 
\t 1 lldır apr Grcen diye seslendi. Sizi kaç 

ar b artırn ~ "l.er anınızdan telefonla ara-
"'rlar G Yerden soruşturmuş, bulama -

ilho\_. ayl't nıu· st l b" · 
~ -·~ıe, b .. " acc ır ış varm!ş. 

' 1 gıbi ~un bu söylenenleri hiç duy
" e11 telef avranan Willie'ye baktı; ve 

llşıı~: on oda.c;ına seğirtti. Evini aç-

'~ 'rad ıster G 
~1lar. ).{· reen, dedi, müfettişlikten 
ı. ~ tt ... ı ıster Topl. . . . .. k . 
~ı~· , \re h ıssın sızı gorme ıs-

• E!.rnen telefon etmenizi söy-

Telef on eden po lis müf etti§i idi 

Tamsie'nin 
telef on etti: 

yüreği hop etti. Toplisse f - Her ne hal ise, sizin oturduğunuz 
yere çağırdı. Ben de kelkahya gibi git -
tım. Ve her katın kapısını çaldım. Niha
yet, tavan arasında, yani üst katta, yarı 
nralık bir kapı gördüm, içeriye girdim, 
ve genç kız.ın cesedini yerde buldum. 

- Üstad, beni aramışsınız? .. 
Müfettiş o çatlak sesile hemen maksa-

<la girişti. 
- Bana bak Tamsie, o ölü olarak bul-

duğun kızın elbisesi ne renkti?. 
- Yeşil .. 
- Kolunda altın bileziğe benzer bir 

şey var mıydı kadının? 
- Dur .. Dur yahu!.. Vardı .. Vardı ya ... 
- Mükemmel ... Müjde .. Yeşil elbiseli 

kadının cesedi bu sabah bulundu. Nere
de mi?. Athenaeum klübünün taş basa-

maklarında ... 

* Tamsıe, Haymarketden Panton sokngına 
sapacak köşC>yi öyle bir şiddetle döndü 
ki, karşıdan gelen elleri paketlerle do
lu, uzun boylu bir genç kıza çarptı. Genç 
loz, delikanlıya kızgın kızgın baktı. Göz-

leri yorı kapalı idi. Dudakları da hiddet
ten titriyordu .. Kadınlar gazaba gelince 
ne güzel oluyorlar? .. diye düşünen Tam
sie, centilmenliğini unutmıyarak: 

_ Pardon, dedi ve birden sesini <.1e-

ğiştirerek ilave etti: 
_ Vallahi tanımadım. Çok affeder 

s;n, sen miydin Tilly? .. 
Genç kız kedi gibi büzüştürdüf,rü göz-

lerini biraz daha açh. 
_ Hakikaten tanımadım.. Şapkandan 

olacak, belki de seni ekseriya geceleri 
geç vakit görmeğc alıştım da, dedi. 

Tamsie: 
_ İkisi de var .. Fakat nedir bu bası -

mıza gelen Taınsie?. Polisten bir dakika 
olsun rahatımız yok. Vira karakola gel, 
yok şu merkeze git deyip duruyorlar. 

- Nereye gidiyorsun. Haydi gel sana 
bir kokteyl ısmarlıvayım, diyen Tamsie, 
genç kadının yanında yürümeğe başladı. 

Tılly sordu: 
- Bu işi sen ortaya attın değil mi? 
- Evet, ben attım ama .. İş sandığın gi-

bi olmadı. Bir tesadüf.. Bir gece, birisi 
yanlışlıkla bana telefon etti. Ve Rum so
K:ağındaki evinize gelmemi rica etti. 

Tilly itirazda bulundu ve düzeltti. 
- Benim evim değiL 

- Peki ama, evden nasıl sır oldu, ve 
sonunda nereden o klübün merdivenle -
rine geldi. Şaştım doğrusu. 

- Bilmem. Ben de şaştım kaldım. 

- Bu klüp, ne biçim bir yer? .. 

Tamsie sırıtarak: 
- Sizinkine benzemez. Öyle bar filan 

değil. Fakat her halde, basamaklarında 
cesed bulunacak cinsten de değil .. 

Birlikte Kafo Rusa girdiler. Tams·e iki 
kokteyl ısmarladı. Genç kadın, ooh çe -
kerek oturdu ve ipek gibi pırıl pırıl par
lıyan buklelerini düzeltti. Sonra: 

- Evimizden çıkmak mecburiyetinde 
kaldık. Şimdi bir oteldeyiz. Cinayet ol -
madan evvel zaten berbad bır yerdi. Hii
aiseden sonra sinirlerim bozuldu. Önıi -
mc dünyanın bütün paralarını yığsa13r, 
lıir dakika bile oturamam, dedi. 

Tamsie dayanamadı ve sordu: 

- Zaten berbaddı, dedin, neden?. 

- Ev tekinsizdi. Perilerle dolu idi. 

Suratını buruşturan Tamsie tekrar a
tıldı: 

- Tekinsiz de, ne demek Tilly? 
- Garib garib şeyler olur, ve duyu -

Jurdu. Bazan merdivenlerden bir çığlık 
gelir, feryad kopardL Bir gece de bütün 
1şıklar söndü. 

- Sigorta yanmış olmasın?. 

- İhtimal.. Fakat elektrik sonunce 
merdivende bir takun gürültüler kop -
tu. Bir takım sesler işittik. Sanki kavga 
ediyorlarmış gibi hızlı hızlı konuştular. 
Sonra gene bir sürü ayak sesleri geldi. 
Merdivenlerden basamaklara vura vura 
indiler, çıktılar. Çok kereler birisi ka -
pımıza üç kere güm güm vurur, açtığımız 
zaman da her seferinde kimseyi bula _ 
mazdık. 

- Hiç bir şey gördünüz mü? .• 
- Arkası var -

Elmas dünyanın en 
sert cismidir. Buna rağ

~ men mermere veya taş 

'}!: -~ir döşemeye dOşecek 
~ (; ' olursa yUzde doksan ya 
-:ft, '/"/ çatlıır ve yahud un · ~. 
~'; gıbi ufalır, bin 

_:__ parça olur 

Jonaı Hanway, Londrada 
şemaıye tafımayı adet 

edir.en illı: adamdır. 

Wetmin.ter 
Abbey mez.arlıt•D· 
da heykeli vardır 

Dünyada birçok keşifler garlb te
sadüflerle olmuştur. Newton'un ba
ş•na elma düşmeseydi, Arşlmed ha
mama gitmeseydi, Salomon de Caus 
fasulye pişirmeseydl, rukut, müvaze
netı maylat kanunları ve buhar çok 
geç keşfedilecekti. 

Bir aksırmak, 'VÜ

cuddekl her ı e y 1 n 
durması demektir. Ak
sırdığunız zaman kal
bimiz, kanımız, clğerle
rhnlz işlemez. 

«Mogollar üstümüze saldırırlar. Asker toplamalı, hazırlanmalı)•ız!o 
dediler. Kalburcu Mahmud çıhıftı: HBenim görünmez ordularım var
dır. işte karııda!» oraya bakanlar bir 1ey göremiyorlardı. Fal!at hem 
Mahmuddan korkuyorlar, hem de mevkilerini kaybetmeh istemiyor
lardı: <(Evet, iıte yeşiller ordusu ... Kırmı:zılar giyen ordu da arkasın-

dan geliyor. Beyazlar ordusu ıimdi göründü!» diyorlardı. 

Yazan: Ka dircan Kafh 

Çağatay Han Cengizin miras bıraktığı 
Koca Asya imparatorluğunu idare edı -
yordu. Sert, yasaya çok baglı bir adam
dı. Adına uygur bir karakterı vardı: 
Çağatay, moğolcada (uzun kulaklı) de
mektir. Moğollar (uzun kulaklı) adım 
Gobi çölünde gezen yabani atiar hak -
•,mda kullanırlardı. Bu atla ı· alışkm at
lardan daima daha sert, daha çevik ve 

o cardı. 
Çağ:ıtay Han zamanında Buhara ha -

valisi imparatorluğun en mamur yerlc
rınden biriydi. Buraya, Cengiz zama -
nmda islfunları ona ısındırmak için bü -
yük hizmetler yapan, Mahmud Yalvaç 
vali tayin edilmişti. Mahmud Yaivaç btl
yük bir dikkat, ustalık ve adaletle çalı -
şıyordu. 

Fakat büyük bir kargaşalığın sonun -
daki bu devir henüz durulmamıştı. Şu -
ı ada burada bir takım keramet iddiacı -
ları, şeyhler türeyordu. Halkın arasın -
da mevki sahibi oluyorlar, arkalarına 

binler-ee kişiyi takıyorlardı. 
Bu şeyhlerin en meşhuru Buharaya üç 

fersah uzaktaki (Tarab) köyünden Mah
muddur. 
Tarablı Mahmud kalburcuıuk yapıyor

du. Fakirdi ve zengin olmak, halk üze -
rinde nüfuz kazanmak istiyordu. O da 
bu maksada ermek için şeyh olmaktan 
başka yol bulamadı. Bir gün ötekine be -
rikine: 

- Ben gaipten haber verırım. Has • 
taları iyi ederim, yarın ne olacağınızı bı
lirim, dedi. Bir iki tecrübede tesadüfen 
muvaffak olunca az zamanda şöhreti her 
tarafa yayılmağa başladı. Etrafına mü -
rıdler topladı ve şeyh oldu. 

Bunu Mahmud Yalvaca haber verdi -
1er. Mahmud Yalvaç o köydeki Moğol 
73 bitine kalburcu Mahmud un Buharaya 
getirilmesini emretti. Fakat Moğol za -
biti onu öldürmiye karar vermişti. Mah
mud bir davetli gibi yola çıktı. Yolda öl
dürüleceğini sezdi. Hiç telaş etmeden Mo
~ol zabitinin karşısına dikildi. Gözlerin! 
adeta onun gözlerine saplıyarak sert bir 
sesle çıkıştı: 

- Yapmak istediğin kötü işten vaz 
geç! Yoksa görünmez bir elle senin göz
lerini oydururum! 

Moğol zabiti kendi maksadının böyle 
keşfedilmesine şaştı, öldüremedı. SeHi -
metle Buharaya kadar götürdü. Orada 
halktan büyük hürmet gördü. Koca bir 
konağa misafir ettiler. Her taraftan sar'a
lı, felce uğramış hastalar gelmiyc baş -
ladı. Müracaatlar o kadar çoktu ki kal
burcu Mahmud bunlarla teker teker meş
(!tıl olamıyor; damının üstüne çıkıyor, o
kunmuş suları halkın ustüne ağzile püs
~ürüyordu. 

Fakat çok geçmeden öğrendi ki bu 
hürmetler halkın gönlünden kopmuştur. 

Yoksa Moğollar onu ilk fırsatt3 öldure. -
ceklcrdir. 

Kalburcu Mahmud bunu a 'i " .. ,,, 

rrıaz ılk fırsatta Buharadan kaçtı. Bır k ç 
~aat ötede halk görünce on!ara: 

- Beni buraya rüzgar gctırd .. 
Dedi. Buna inandılar. Etrafına t op ~

cl ı lar. Ardından gelen Mo~ol atlıları b r 
ı;cy yapamıyarak döndüler. K alb u 
Mahmud şimdi bir ihtilalci olmuştu : 

- Ey ahnli, ortalığı dinsizlik kap ı. 
Onlaı ı temizlemek için daha ne duru\ r
$Unuz? Silahlanın, dinsizleri ortadan kal
dıralım. Ardundan gelin! 

Dedi ve yürüdü. Buharn.Ya yürüyen 
sHiihlı ve karma karışık hal~ kütle i 
karşısında oradaki küçük Moğol kun eti 
şehri boşaltmaktan başka ı;ar~ bulama
dı. Kalburcu Mahmud büyük bir alayla 
şehre girdi. Ertesi günkü cuma nama -
:ı:ında hutbe~i Mahmud narnınn okuttu -
lar. Namazdan sonra zenginlerin mn,ln -
rı yağma edildi. Mahmud geceyi saı ay -
da ve Buharanın en güzel kadmlarile g~
çirdi. Etrafındakilerin ve ha1km ona ima
nı o kadar kuvvetliydi ki yıkandığı su -
ları vazolara koyup sakladılar. Onlarla 
hastalan iyi edeceklerdi! 

Kalburcu Mahmud kara cahildi. Bu • 
nun için ilmi de istihfaf ediyordu. N"t -
kim Buhara alimlerini toplıyarak h ka
ı et etti. Bir kaçını öldürttü. Yerkrıne 
kendi rnüridlerini geçirtti. Bazıları orıa 
dediler ki: 

- Bunları darıltmağa gelmez. Mo •ol -
lar üstümüze yürürlerse nasıl karşı du
ruruz? Hiç olmazsa asker toplamaı.. hr.
znlanmalıyız! 

Kalburcu Mahmudun böyle şeylerle 

uğraşmağa niyeti yoktu. Bu sözlen soy
Jiyenlere çıkıştı: 

- Benim görünmez ordularım var! İş
te bakınız! Karşıda! 

Müridleri onun gösterdiği yere bakı -
yorlardı. Bir şey göremiyorlardı, fakat 
hem Mahmuddan korkuyorlardı. hem de 
huldukları mevkii kaybetmek istemiyor
lardı 

- Evet.. İşte yeşiller giymiş bir or -
du ... Kırmızılar giyen başka bir ordu da 
i'teden gehyor. Sonra beyazla:- görünü _ 
yor. 

Görmedim diyene sopayı basıyor, ~ a -
hud başını vurduruyordu. 
Moğollar biraz asker topladıktan a 

Buhara üstüne yürüdüler. Bunu du' n 
Mahmud hiç istifini bozmadı. Mür e 
beraber onları karşıladı. Bu sırada te -
ı-:ıdiifen müdhiş bir fırtına başladı O,. -
tnlığı toz duman kapladı. Moğol a k r -
lcri arasında bir fery ,d koptu: 

- Eyvah, bunu l\' ıhmud esdıı ttı 1 He -
pimizi uçurtacak, .rerden yeri:! vuracak! 
Moğollar arasında bir karga5ıahk oldu. 
Sonra bozgun başladı. 

1Devamı 12 inci ıayfada) 



,1--------------· EViNiZDE ~----~f İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

BİR PUDRA MÜSABAKASI 
Tertip Ediniz 

Krema köpüklü Tokalon podrasından 

20,000 
Hususi kutu 

PARASIZ 
Aşağıdaki tafsili t dairesinde 

müsabakası için meccanen 
yapılacak pudra 
dağıtılacakbr. 

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

Hollvud sinema yıldtzlan, - yüzünüze Adi bir makiyaj şeklini ve • 
ren - blitün pudraların bir fihristini yapmışlardır. K~andığmız pud
ranın rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. Bazı sarı • 
şınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında kendilerine daha 
uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir pudra kul
landıklannda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin 

yegane çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir reiık ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anlamaktır. Krema kö • 
püklü Tokalon pudrasının, her tene uygun orijinal ve şayanı hayret 
renkleri mevcuddur. Bu pudra lıavalandınlınış, gayri mer'i ve kat'iy

yen sudan müteessir olmaz. Bir çok Amerikalı sporcu ve yüzücü ka -

dınlar, sudan müteessir ohmyan bu pudrayı kullanarak mutad oliın -
pik oyunlarından ve yüzmelerinden sonra bite tenlerinin bozalmadı -
ğını beyan etmişlerdir. 

Tokaion pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istih7.81' ve bu imti -
yaz Tokalon müessesesi tarafından mühim mali fedakarlıklarla temin 

edilmiştir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife karşılık olarak İstanbul 622 posta kutu 

su adresine(T.S.3)rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğinizde hususi mo
delde bir kutu krema köpüklü TokaJon pudrasiJe muhtelif renklerde nü
munelik 4 ufak paket pudra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yal-
mz kendi başınıza veyahud arkadaşlarınızla beraber tectiibe ederek 
hakiki bir pudra müsabakası yapmış olursunur. Ayni zamanda (biri 
gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki tüp Tokalon 
kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema köpüklü Tokalon pudrasile 
beraber kullanılacak yegane kremdir. Mektubunuzda her vakit kul -
)andığınız pudranın rengini de bildirmeyi unutmayınız. 

Nlmaae isteyenlerin çokluğa karşısında 
glnderme işinin bir kaç glll geri kalma
sının mazar gif'llmeslnl mabterem mGş· 
terllerlmlzden rica ederiz. 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
yOzOnQı;Qn taze we 
daha gençfeşmı~ 
olduöunu g O r a -
cekainj.ı. 

Sol tar•ft•kl mufaaaal 
matQmab otıuyunuı. 

354 Aded Pirinç bel kayış tokası 
13 » Müstamel çifte 
25 > Çifte namlusu 

8 > Doldurma makine si 
31 > Çifte kundağı veya dipçiğı 

529 > Maa kın yatağan 
263 , Kılıç 

508 > Pirinç kolcu yaka ve numarası 
400 > Kolcu bel kayt§ı 
194 > Boynuz düdük tııı' 

1 - Teftiş binasında bulunan yuk:..rıda cins ve mikdarı yazılı 5 kalem k6 
eşya pazarlıkla satılacaktır. ttf 

2 - Pazarlık 19/2/938 tarihine rastlı yan Cumartesi günü saat 10 da J(ab8 
Levazım ve Mübayaat şubesi satış kom!s yonunda yapılacaktır. dl 

3 - Satılacak mallar heıgün Yenipos tane karşısında Erzurum han sırasıt' 
teftiş binasında görülebilir. ~ 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin eai ;en gün ve saatte yukarıda adı ,.,..-
komisyona müracaatları ilAn olunur. c697• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__.-/' 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
-----~ Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığından: B oğaziçinde Sarıyer kazasına tabi Jt~~ 

melifenerinde Cami sokağında 328 tahririne göre 11 numaralı mekteb el/ '{f 

~üdü~i~eti ~mumiy~si 341 bl\tçe kanun~ nun 4 cü maddesi mucibince nezare\es
ıdaresı ıdareı hususıye namına olmak u zere vakfı namına yeniden tapuya • 

1 

ril edi~.ec~nden bu mahal. h~k.kında ge rek eşhası hakikiyeden ve gereltse ~-· 
hası hükıniyeden tasarruf ıddia eden va rsa ellerinde bulunan tasarruf ves sili' 
rile birlikte ve nan tarihinden 15 gün zarfında Sultanahmedde Tapu daire 

r ~Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığına müracaatları ilan olunur. cİ.• ~ 

Emniyet Umum Müdürliigv ünden: 
Jel' 

Emniyet Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıd ~\111• 
bul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan talihlerin bı.I 
dukları en yakın vilayete pullu bir istida ile müracaat etmeleri lazımdır. 

ŞARTLAR ~ 

A - Türk olmak, B - Fili askerlik hizm P.tini yapmış bulunmak. C - 30 yaşJJ'l~t" 
yukarı olmamak. D - Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa bulunmamak. E ' &i· 
nekleri vilayet emniyet müdür ve amir Jiklerinde mevcud gedikli erbaş ~e ıe
ğer askeri okullara girecek talebenin be deni kabiliyetleri hakkındaki bükl.I~ n 

b
. ıcot 

re uygun derecede sağlam bulunmak. F - Sarhoşluk veya kumarbazlık gi ı i5 
hallerle tanınmamış olmak. G - Süfli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır }lll~ 
veya ~ a~da~ fazla hapis cezasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir ~ııt 
.mahkumıyetı bulunmamak. i - Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak ve'i 
yaşar bulunmamak. 

VASIFLAR ıJ 

J - Lise veya muadili okul mezunları ile orta okul mezunları, ilk okul ıııezıı;. 
olup ta erbaşlıktan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş olduğu hal~~ ıer· 
hancı dil bilen ilk okul mezunları, imtiha n edilmeksizin tercihan kabul cdılıt ıs.t 
K - Yabancı dil bilrniyen ilk okul mezunları ile ilk tahsilini bitirmemiş 019.l\ıı· 
vilayetlerde polis intibah encümenlt!ri önünde cYazıh, Sözlü, imtihana tabi I' 
tulurlar. Bu imtihanlarda muvaffak olanlar arasında· orduda motörlü vasıtıılıJ!,,e 

' f t ' 
fen, muhabere ve atlı kısunlarda ça!ışm ış olanlar, bekar bulunanlar, sarı 8 

meslek erbabı olanlar tercih olunurlar. c856. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
5 inci keşide 111MartI1938 dedir ... 

Büylik ikramiye: 5 O. O O O Liradır ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Lil'alık ikramiyeleri' 

( 20.0GO ve 10.0JO) Liralık iki adet mnkafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyanf01' 

iştirak ediniz. •. 

Nafıa Vekaletinden: ıe 
"e 

Müteahhidi tarafından Derince travers :fabrikasında monte edilip roult~I fi 
ve şartnamesindeki fenni: evsafı tutmadığından reddedilen 1 ıidet Loko:rn°~ r. 
teferrüatı 22,000 lira muhammen bedelle yeniden açık eksiltmeye konmı.ış·tlıı~ 

Eksiltme 5 Nisan 1938 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti 1'' 
me eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. ~ 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Ankarada Vekalet malı 
dairesinden ve Berlinde Türk Ticaret odasından alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1650 liradır. g3' 
İste~li~.erin Nafia Vekaletinden A alınmış müteahhitlik vesikası ile 5/4,~sı' 

Salı gunu saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda 
bulunmaları lazımdır. (397) (851) ____,/ 

Fatin İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Fatih'de Pirlnççl Slııan mahallesinde (12) 
·1ükerrer numarada Mu.stara evinde 1ken ha- , 
"n ikametgahı belli olmıyan Mutataya, ta

·1f1nııdan slze borçlu Bekir oğlu Abdullahın 
·:ıuhte Pirlnççi Sinan mahallesinde kfı.ln 

'örtte blr hissesine sahlb (8) numaralı ar
,:ıya 16/1/1327 tarihinde ilamatı ıılzamlye 

"ra memurluğunun tezkereslle konan hac
ın fekkine dair müddei Abdullah tarafın-

1n ikame edilen davanın cereyan eden mu
·ıkemesi neticesinde mevzu haczin fekkine 
9/937 tarihinde gıyaben karar verilmiş ve 

ı · ı karara aid başkAtlb lhbarnameslntn lka

' tgahınızın meçhullyetlne binaen ta!eb 
·hile on beş gün müddetle lifi.nen tebliği 

rargtr olmakla tebliğ makamına kaim ol-
_.tk üzere llAn olunur. 

Annelere müjd• 

S. M. A. geldi d~ 
Fazla is.tek karşısınııa piYıfı,tıı 

ınc vcudu kalmıyan btlyilk 
net · net 450 Gr. 

S. M. A. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk· doktor
larımız ana slldOniln 
eşi olan ve A ve D 11ııl'I 
vıtaminlerini muhtevi bll~LI 000 
S. M. A. yı annelere eııenııll•'i 
tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede b11h1t'"'" 
Tafsilıı.t jçin : 11111 
Gıılata P. K. t007 yo ırıOrtıC 
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bir darbe vuruldu 

karşısmda boyun eğdi =~!~~::::;:~:r:~:'">..,,,.... tadilat büyük alaka uyandırdı 
bulunan Avusturya, verilen emirleri yapmak (Ba§ tarafı linci sayfada) 
mecburiyetinde kalmıştır. Demokrat ve }erinin birbiri ardınca iflas etmeleri, or
sulhperver Avrupaya, Ren Bahilletlnfn yeni- taya sigortalı vatandaşların halde ve is
den işgal! darbesinden daha az .sert olmnkln 
beraber, ikinci darbe daha lndlrilml.şUr. Bu tikbalde hukuklarını sıyanet gibi çok 
ikinci darbe de, pamuklarla nazlkleşUrllmlş mühim bir mesele çıkarmıştı. 
olmakla beraber, Fransa ve İngiltere için ve O zaman İktısad Vekili bulunan Celal 
bütün diğer hür memleketler için manalı bir Bayar, bu vaziyeti büyük bir hassasiyet; 
ihtardır. Bunun ör.erinde herkesin diifünme- fakat soğukkanlılıkla muhakeme ve ted
si !hım.dır. 

Echo de Parls diyor kl: kik etmiştir. 
Bugünkü tarihin, nct.iceieri ölçülemlyecek Hükumet, evvelcmmie muamelelerini 

derecede buyuk mühim hAdlselerinden blrl- tatil eden bu iki şirkete sigortalı olanla
nln ka1'§1Smdayız. Berchtesgadendekl muha- rın zarardan korunması için tedbirler al
tabı karşısında biiyuk bir hiddet gosteren 
B. mtıer, Avusturyaya, 21811914 de Belçika- mıştır. Ayni zamanda memleketimizde-
ya verilen ültimatoma müşabih bir ültima- ki sigorta endüstrisi hakkında mevcud 
tom vı>rmiştlr. İngiltere ve Fransa, Mltteleu- mevzuatın milli ihtiyaçların doğurduğu 
ropa'nın yeniden teşekkülune muni olmıya- şekilde takviyesi kararlaştırılmıştır. İşte 
caklar mı? yeni kanun projesi bu kararın netice-

Epoque diyor ki: . sidir. 
Neşredilen tebliğde bu tedbirlerin cİld dev-

let arasında. Alman mllletlnln tarihinin ve Celal Bayar, o vakit de.misti ki: 
umumi menafilnln icab ettirdiği kadar dos- c- Proje Büyük Millet Meclisine arzo
tane ve sıkı münasebetlerin tesisi> için alın- lunmazdan evvel umwn1 bir anket mcv
mış olduğunu okurken boğa yılanının tav- zuu teşkil etmesi için gazetelerle neşre-

n. vustıırya kabine~ şana sarılmasını hatırlıyoruz. Mussollnl, su- dilecektir.> 
~-,. .. (B.a.ştarafı 1 inci sayfada) hepsı·, sakat ve yatalak bir halde bulu- kütu ihtiyar etmektedir. Zira sesini fazla çı- ı ~·cqedu ı:aracak vaziyette değildir. şte ~imdi Başvekil Celnl Bayar, bu 
~e y diğine göre son dakikada lis- nan Rintlen müstesna, Almanya ta- Figaro diyor ki: taahhüdünü ciddi ve samimi bir devlet 
l'atınd SJ>ıl~n tadilatın sırrı, Almanya ta- rafından kabul olunacaktır. İtnlyn, llk bu.Yük diplomatik maClf1blyetı- adamı sıfatile yerine getirm~tir. Başve-
'1' tnaan §lfahen verilen bir ültimatom Affı umumi, aynı zamanda marksis- nı kaydetmiştir. Berlln - Roma mlhverl si- kil Celal Bayar, bu işde matbuata mü-
Al~ ·nnevra bahanesile hudud civarında lerc de şamildir. yasct.inln llk müsbet net1cesi, İtalyanın yirmi h' 'f k d ~ Ord seııedenbert tesblt ve teyid edilmiş olduğu un vazı e verere iyorlar ki: 
~llla~ usuna mensub bir kuvvetin Suçların kat'j affı, 1941 senesi sonu- tarzındaki ortıı Avrupa siyasetinin ve faall- c- Fakat istiyorum ki, bu kanun m.il-

liitıe .te bulunmuş olmasıdır. na kadar mahkfımların gösterecekleri yetinin tam surette red ve lnkflrı olmuştur. let vekillerinin tedkik göz1erine arzedil-
~diıta{1n Berchtesgadende diğer bazı sadakat ve dürüstlüğe bağlıdır ve me- Petıt Journal diyor kl: rneden evvel bütün memleket dahilinde 
talebı .taleblcrde bulunduğu fakat bu muriyetlerin iadesi için hiçbir hak ver- BcrHndckl muzafferiyet teraneleri çok alfıkadar ve mütehassıslar arasında bir 
htt .:ıeetın is'afı A vustuvayı bilfiil tabi memektedı'r. haklıdır. Avusturyn kabinesine bir nazının k 
~. ı..ı vı t h J girişinden ziyade Alman ırkının Alman hu- an et mevzuu teokil etsin. Gazeteler, 
"Chuscıı:· aline gireceği için bunların Yeni dahiliye nazın Berliııe gitti dudlarını aşan mahiyetinin tanınması, An- bunlan neşrettikten sonra kendi karileri 
~~dedil ıgg ~arafından reddedildiği Londra, 16 (Hususi) - Yeni tayin e- schhms'a do~ru kat1 bir adım teşkil eyle- arasında sigorta mütehassıslarının ve si-
~ ;ektedır. dilmiş olan Avusturya dahiliye nazırı ınckt.cdlr. gorta işlerile alükadar olanların mülaba-

tı'll(!re \ ıldigine göre Schuschnigg İn- Seiss İnquart bu akşam Berline hare- ~ı~~:~~~~~~~ ~;:S~11~ İtalyanın Orta Av- zalarmı da neşretmek suretile bu gaye
~ dol 

1 
e . Mussolini arasındaki güçlük- ket etmiştir. rupa tahtından feragatidlr. İtalya, Avrupa ye yardun edebilirler. Arzu edenlerin 

Cevad Nizami 
leri derpiş edilmektedir ki; bunun g ı 

sigortalıların hukukunun sı:> anet ve tak
viyesi noktasından ve gerek plUşmanın. 
rın memleket dahilinde yapılması ola.. 
yısile iktısacli piyasada oynıyacağı rolün 
ehemmıyeti de çok büyüktür. 
. Bugün memleketimizde yerli ve ccnew 
bi 35 şirket çalışmaktadır. Bunların bil• 
yük bir kısmı yangın ve nukli) at bnınş· 
ları üzerinde muamele yapmaktadular. 
Hayat kısmında 10 şirket çalı maktadır. 
Bu kısımda son bir sene içinde akd dıl
miş olan muamelenin tuttuğu meblağ da 
2.300,000 liradan fazladır. 

* ~ tn:Yısıle her zamanki kadar İtalya- İnquart, Hitlerle görüştükten sonra siyaseti plfınında istifasını vermiştir. vckfileti de tenvir etmeleri kabildir.> 
Uza>ıeret .. · · i gormemıştır. tekrar Viyanaya dönecektir. Humanlte diyor kl: Biz bu vazifeyi elimizden geldiği ka- Şimdi ankete geçelim. stanbul T ca• 

'lla . Parise göre vaziyet Von Papcıı'in sözleri F,ğer evvelce Fransa ve İngiltere muhale- dar yapmağa çalışacağız. ret ve Sanayi Odası umumi katibi Ce'Vad 
'tiı... tis 16 (H • Viya a 16 (AA ) Alma 'la Avus fette bulunmuş olsalardı Berchtesgaden ültı- Ankete gı'rm"den o"nce meınleketı'mız' - Nizami divor ki: 
·~ ususı) - Almanyanın taz- n ' · · - n; - - matomu muhakkak kl verilemezdi. " J 

tnı_ altında Av t k b' · d turya sos'\.•ctesine veda eden Von Pa de sigorta şirketlerinin teftıı:: ve müra- c- Sigorta nedir? Bir ferdin gerek "~n t b us urya a mesın e ya- ' .; - <A.A.) ~ 
~e~ eddtilfıt haddi zatinde büyük bir pen ezcümle demiştir ki: Paris, 16 <A.A.) - Parls Solr ve Enteresi- kabesi ne vakit başlamıştır? Bu husu!itn kendi istikbalini, gerek ailesinin ve Ç()oı 
he~ ~et ifade etmc>mekle beraber, «Memuriyet hayatımda, Alman bir- geant cazetelcrl, Avusturya Md!seleri hak- okuyucularımıza kısaca nıaliımat vermek cuklarının atilerinı temin için bugünkü 
~~ ~hnııeı siyasi akidler bakımından liğine yolları açmış olduğuma kani bu- kmdaki yazılo.rında sRayştag'daki nutkun- isterim. kazancından. bir kısmını prim namı ah 

~Ull 1 M dan evvel Hltlere bir Avusturya muvaffak!- M ı k · · d t d · · "kb 1 · · h 1 
1.. ı~ ü bir mahiyet arzetmektedir. unııyorum. üstakil Avusturya, vazi- cm e etımız e 1330 senesine kadar ın a ayırması, yanı ıstı a ıçm n den 'l"na yeti lnzımdI» diyorlar. 

)arıın .nYa, doğrudan doğruya Avustur- fesini, anc<ık Alman inkişafmın heyeti Entrrenslgean gnzetesl şu suretle devam sigorta şirketlerinin tıeftiş ve müralkaı- bir fedakarlık ıapması demektir. Bu ha· 
dalı.ili ~stiklaline tecavüz etmiş ve onun umum'yesı çerçevesi içinde bulabilir. ediyor: besi hakkında kanuni mevzuatımız yok- reketin yerine masruf olmasını, bir cemi .. 
bıııu11 lflerine müdahale etmiş vaziyette Berchtesgaden görüşmeleri, Almanya _ Avusturya Führer'in önünde eğildi ve tu. Esasen o zamana kadar İstanbul U- yette istikbale aid şuurlu düşüncelerin 
da lta~a.k~dır. Fakat Almanya bununla Avusturya münasebetlerinde yeni bir Anchluss'un ilk merhalesi dün başladı. mum Sigorta şirketinden (eski ismi Os- ve hareketleıin, müesseselerin idaresiz1 
~i ...... ,ıatnıı: v t 1 bl · · k b ı·· ·· t devre ar>mıştır > P:ır1!J So!r gazetesinde Sauervln. her şeyi manlı Sigorta şirketidir} başka yerli ı:ir- H~i yu"ziınden varılması arzu edilen ve .. , etnıe ır e a e ennın a u unu e- :::·· . · . .. .. SeJss lnquartın hareket tarzına bağlı bulun- r 0 

da ilsfc .k gayesile Avusturya hududun- lngdterewn teşebbüsu du~unu kaydediyor ve diyor ki: ket te yoktu. Bunun haricinde birçok ec- meşru gaymin ortadan .kaybolması heıı 
}i~ e:rı. tahşidat yapmıştır. Lo~dra, 16 (A.A.) - Zannedildiğine Eğer büyuk bir oeY yapmasa, Alman nazı- nebi şirketler ça11şıyorlardı. 1330 sene- hususta efradı milletin hal ve istikbal 

İtıgiJt "azıyet karşısında Fransa İtalya göre Ingiltere bugünlerde Berlin ve Vi- ıerı sızlıyacak, çok şey yaparsa Şuşnig hü- sinde - umumi harbe girdiğimiz seneler- menfaatlerini koruyan hükfunetimizce 
b.~"'erenin y rd d d ' ' yana nezdinde teşebbüste bulunarak kümeıı De mücadeleye g1r:_şmış olacaktır. dir - ecnebi ve anoniıxı şirketlerin müra- tecviz edilemezdi. 
·~§ola a ımın an a mahrum . . • . . ' Her 1kJ halde de n.ztyet muh!m olacaktır. k be · İ 
' t .. ı. .~Avusturya başvekili Schusch- Londranın Avusturya ıstıklalının mu- Buna binaen vakit kazanılmawıa imlı:fuı n- a sı düşünülmüş, heyeti vükela haiz stikbale aid ihtiyat tedbirlerinin en 
~ ~ıre şayan büyük bir medeni hafaznsına büyük bir ehemmiyet atfet- reıı ve son kararları geciktiren bu anlaşma- olduğu salahiyete binaen bir kanunu muntazam ve müteazzi §ekli olan sıgor-
'et göstererek b t . 

1 
d "b tiğini hatırlatacaktır. nın muvakkat bir mahiyeti haiz olmasından muvakkat neşretmiştir. Bu kanunun bir ta, cemiyet hayatının her safhasını tan.. 

~ ~k suren ' azı av~z er e . u- Diğer cihetten öğrenildiğine göre korkulur. faslı sigortalara aiddir. zim eden hükumetimizin pek yakın ala~ 
~~ etın Ön" ı e muhtemel bır asken ha- 1· 'lt F d tl h ' Journale de Debast da şu satırları yazıyor: Bilahare Cumhuriyet devn'nde 1927 yı- kasını tahrik etmiş alınası pek tabiidir .. 
~r t Une geçmiştir. Schuschnigg di- ngı ere, ransa an aynı sure e are- Almanya Avusturyanın Mık.imi addedilir. 
'~taftan .tnemleketinin istiklalini ko- ket etmesini istiyecektir. Zira Avust~ryaya bütün arzulannı kabul et- lında mürakabeyi çok iyi tanzim eden Yeni kanun projesile ferdlerin emnıyeı 
ııın§ endişesile Almanyanın ileri ı.ür- İngiltere bekliyor tlreblldlği sabit eımuştur. Avusturyamn ıs- 1149 numaralı kanun neşredilmi§tir. Ha- tedbirleri azami emniyet altına alınmak .. 
t~d 0lduğu ba t 

1 
bl . d k ,. tl Londra 16 (AA.) - Avam Kama- tlklfıli artık efsaneden başka bir şey değil- len tadili mukarrer olan kanun, bu ka- tadır. 

etn-ı· zı n e erı e at ıye e ' · ,. dl n d y 
ıştir. rasında, Avusturya hadiseleri, karşısın- r. j i b lşd kl hatb un ur. eni kanun ile sigorta şirketlerinin v~ 

da t gT h_k,. t' ·n hattı harek 1· Gazete. tn yanın u e hare;e- Yeni müzeyyel kanunun en bariz nok- ziyetleri tarsin edilmekte ve ferdleri bir. 
~.. lteddedilen talebJer n 1 ız u. ume mı ,. e 1 ~e tinden bahsederken diyor :ıı::ı: 
i~edilen olacağına daır muhalefet azasının bır- Romq _ Berlln mihveri politikası orta Av- tası şunlardır: Yeni kanun, sigortalıla- iki şirketin mazideki sukutlanndan mü-

ltiı· ......_ ~az· talebler şunlardır: çok sualleri karşısında kalan Eden, şu rupayı Pancermanizme teslim ediyor. Bu rın hukukunu garanti noktasından son tcvellid vaziyet ve tehlikelerin tekerrü-
' % "e ı t.araftarı Seiss İnquart, da- cevabı vermekle iktifa etmiştir: mukaddemede belki İtalya bir gün yaptığı derecede iyi bir şekilde tar.sin edilmiş o- rüne mani olacak ahkamı vaz'etmektedir. 
~ \la 'L e.ınnıyet nazın tayin edilmiş ol- _ İngiliz hükfuneti meselenin inkişafı- bu mühim yanlışlıktan dolayı teessüf ede- luyor. · Sonra da yangın, nakliyat, kaza Bu kanun, cemiyeti koruma sahasmda 
~lJ veraber · d . cektlr · ~'4~rıllin u.ın~ Ja? ar~a ve polıs. k~~- nı büyük bir dikkatle takib etmekte- Ayn; mesele hakkında Gallus, Entrensl- sıgortalarının teknik rezervlerile hayat medeni dünyada atılan adımların en isa· 
)i\ .. ~i olan m ıdar0esı Sc~usc~nı~g ~n dir. , ge!lnt gazetesinde şu satırlan yazıyoı:: sigortalarının sigortacılıkta rezerv mata- betli ve en ilerilerinden biridir.> 

~i''Iniyet .tn" Skubl e tevdı edılmıştrr. Eden'in bu beyanatından sonra, Art- ıtaıyan diplomasisi Almanya tarafından matik denilen riyazi ihtiyatlarının tama- Ankete devam edeceğiz. 
~'U.Ya ha ust:şarı Skubl'un doğrudan hour Hcnderson şu suali sormuştur: mnğlüb ~dl.~mlş ve Romnnın prest.Iji Berllnln men memleket dahilinde plasa edilme- Tevfik Necati Kozol 

~~ltf- i\'ekalete bairJı olacag'ı söy- H';k. t 1- ·ıt . A t prestiji onunde husufa uğramıştır. Ateşten •••••• • ••~ ••••• • • •• •••• • • • • • ...._.••••••••--·---
~dir. b • ~ ~· ume .' ... n~~ _ :renın ~ vus ul'J:'a büyük bir kestane çıkarılmış, fakat bunu d • • •••• • ··---·-•-• 

'I ıstıklal !.'C butunlugune alakasını teyıd yalnız Şansöıı~·e Bitler yemektedir. e çalışmak için oldukca iyi bir vaziyette bu-ı lacaklardır. Fnkat ncaba, bunun neticesi de 
< l\t ,, luıımakt~dır. ne olacak? 
~h' liitle . illi miidafaa eden ~ubat 19 34 tarihli müşterek dek- Temps gazetesi Mdlseleri oldukca sakin Jngiliz gazetelerine göre 
~ ı~er lll'} ;ın ısrarına rağmen general lerasyona sndık mıdır? .. » görmekte ve ezcümle şunları yazmaktadır: Londra, 16 (A.A.) - Bu sabahki Londra ga- Roma nasıl karşıladı? 
l~"ll.i§ ": lı müdafaa nazırlığında ipka Eden su cevabı vermiştir: Avusturyada~i ~yeni kabine kombinezonu, zeteleri, Avusturya hiidlselerlle meşgul ol- rı Rom::ı. 16 CA.A.) - Havas ajansı rnuhabl-
·•ı l'l " Alın · memlekette gozuken muhtcllt temayüller! maktadır: nden: Avusturya kabinesinde yapılmış olan 
~ ~zn.:ı anya tarafından gösteri- - Stresa deklerasyonundan bahsetmek m""l ..... ne bir surette tevzin etmekte ve e- tndllfit R d h t 
11 '"~ r dd .... '" Y DaUy Telegraph And Mornlng Post diyor ' ' oma a nyre uyandırmıştır. Zıra 
'' İ§ . e edilmiştir. jı;tediğinizi zannediyorum. Bunda şu üç nl hükumet, b:ışvekllln bir müddettenberl e- ki: Berchtcsgaden goruşmelerinden sonra bu ta-

• aı~t çı ~iın. ayesi teşkilatı başına bir hiikumetin bevaııatı mevzuubahs idi: h~mmiyet verdiği bu uzlaşma eseri üzerin- t dılntn ictinabı gayrı kabil nazarile b::ıkıl-~ get .; A vus urya. Başvekilinin vaziyeti cidden güç m .ta idi. 
~ .... ' liitlerırtıl.ıniştir. İngiltere, Fransa ve İtalya. _ .................................... ·-··-····-·-- tu. Şuşnlg, Italyanın blr müzaheretıne da-

~ıaı.,_ araf d ·· h N malarda yalnız iyi münasebetler mev- 5 b1ldl5l 1 i zı İLaly~ hukumet.ının Avusturya si"aset.in-
'l11:fıın1 ın an mun asıran a- ]'talva şı'mdive kadar bu hususta İn- yanamıyaca6ını o ç n, na Almanya- deki i dik! t .r 

&. , liır ar iç' · t -1 A J .1 zuubahs olduğu bildirilmektedir. sının bu derece şiddetli taleblerlne mukave- ş m · nh::ıvvülü teshil edeceğini gos-
~r ıst v ın ıs enı en umumı af, giliz hükılrnetile istişarede bulunma- t d ı ır ı terlr hiçbir alamet yoktur. Fakat muhakkak 
llilt.. ~. b;;tu~ e s.osyalistler de dahil olmak ~ngı"ltere ve Fransanın teş b" .. Usu·· mc e emem şt . A manyanın şartlanna baş ola bi 

.,11 ... n mışt•r ı eğerken Şuşnlg, bu suretle hiç olmaua mem- n r şey varsa o dn bu tahavvülün vuku-
~ :ıtit. sıyasi mücrimlere teşmil e- • · Faris 16 (A.A.) - İngiliz ve Fransız leket1nin tamamlle yutulmasını geciktirmek- una lill:ınl olmak için İtalya hükümetınln hiç-
~~11 L Viyana. 16 (AA.) - Reicspost ga- ı d k te olduğunu ve bugünkü hMlselerle zaman bir şey yapmamış olduğudur. 
l:ıiA 111,ı-h·ıy zet"sı·, yapılan umumi affa müvazi icra- hükumetleri Ber in e i büyük elçilerine v· 

~~ı.. '5~l' tar e !'eisi başvekil muavini " A t talimat vererek Avusturya hadiseleri kazanmanın netice ıtıbarlle bu A.kıbetten ıyana gazetelerinin müta)eası 
'9 "<ltıı}ı aftan li' 1 . at olarak, pek yakında vus urya nas- kurtulmayı belki de mümkün kılacağını dü- Vlya:ıa, 16 (A.A.) _ Yarı resmi Reichspost 
~~~biye r, .. ıt erın talebi üzerine yonal sosyalist partisine organlarının hakkında malfımat istemelerini ve bu şünmüştür. Bu tarzda hareket, Avusturya 1- diyor :ki: 
,"'"'-"l(Jerı cısı Ludwig Huelgerth h b kt d" iki hükumetin Avusturyanın vaziyeti çin yeg!\ne yapılacak şeydi. Bugün bilinmesi ıazım gelen şu nokta kal-

·~ıııl·~·, çıkarılmış. fakat başveka"Iet kapanacağını a er verme e ır. ·u h t o dl "n hakkında alakasız davranmaktan uzak .-anc es er uar an diyor ki: mıştır. 

"' e tayin edilmiştir. Bir sui tefehhüm olduklarının kaydedilmesini bildirmiş- Avusturyaya yardım acaba kabll m\dlr? Acaba, daima dls.lpllnslz nasyonalistler, bu 
L.. · 1Y~ l.Jın • .A) Al ·ı A Anısturya 1stltlfili ile doğrudan d~uya ve anlaşmadan sonra yola gelecekler ve hata-
'11 ~ na, 16 mnı af Viyana, 16 (A . - . manya ı e .. - lerdir. esaslı blr surette alAkadar olan memleket, larını kabul edecekler mH 
)~ı~ı lırtıurn;.A.A.) -::- .Gece ilan,. edi- vusturya aras~dakı ye.?ı matbuat mu- Be.rline göre en başta Çekosıovakya, ondan sonra da i- Berlin memnun 
~il, dahi ' ~n .muhım rnahkumi- tarekesi bir suı tefehhumle açılmak~a- Berlin 16 (A.A.) - Resmi mahfeller, t.al~ır. Çekoslovakyanın bir şey yapamıya- Berlln. 16 (A.A.l - Havas ajansının mu-
()j~Cib-nıe~aınıl~ır. ~u affı umumi- dır. Filhakika, Des~e~'de_ çık.an Natıo- Avusturya - Almanya anlaşmasının as- cağı açıktır. Ro~anın sükutu ıse, bariz blr hablrı bildiriyor: 
'~ he, ~lfuel~ı R .. ın .. tle .. n'. tedhişci nal Zcitung _gaz. etesın. ı.n şımdıden «Pek keri tazyik altında yapıldığını yalanla- ~~~.te bir şeyi, ltalyanın zAfını gö.stermek- S!yacl Alman mahfilleri yeni ATUSturya 
~ h .. .' ss un l l d b f k h le- kabinesinin kurulmll.Slndan dolayı memnunl-

~lı. "<tsv"'kr.. o umu ı e netice- yakın a yem ır pası ı asyon mer a maktadırlar. İ11glltere lt'ln, Avustn"'a '"tı'kl"'li birincl 
) '4 ~ "' ttlet ha - '"' -# ~ ı.ı yeUerlni beyan etmektedirler. Bu mahfiller 
~<ltııı.ı lisJe skını meselesinde si> i.imid etmesi° ve Alınan milletinin Keza bu mahfeller, anlaşmanın Avus- derecede mUhlm blr mesele değildir. kr.blnenin tarzı teşekkülü ile Avusturyada u-
~ ~~İl'l·" ~sva~· Ve son 1 .. amanlarda nas- iki memleket hududları çerçevesi da- turya için baş eğici mahiyette olduğunu Ya barb, ya söküt mumi af ilanını Avusturya - Almanya muna-
n~l'l ırı ~aP:ttııslt Partisinin Viyana mer- iresinde da.hili .si.yasetinin. tevhidind~ da şiddetle reddetmektedirler. Bugün büyük devletler aşağıdaki ft1 yol sebeUerlnln iyileşmesine doğru atılmış bir 
~~ ?tıtıh ına~n 1 h tt y hf 1 arasında muhayyerdirler. Ya Almanyanın adım ıeHl.kkl etmekte ve bilhassa Befss In-

tir t'nd· esnasında tevkii e- bahsetmesı sa a ıye ar ıyana rna ı - Avusturya - Almanya hududu üzerin- tehdid veya mıı hareketlerle muahedeler! · . ._ ıs Ta d quart'ın dahiliye ve emniyet nezaretine tnyi-
~v1<thk,.., . vs a istifade ede- lerini kızdırmıştır. de hirbir zaman kıtaat tahı::id edilmı·ş ol- <leltl•Unneslne pasif blr vaziyette bakacak- ı k 11 "l'h ~ ~ .. n ey yetinin Avusturya vnzlyetındeki ger-

ıyeti büyük olanların Burada, Almanya ile yapılan anlaş- madığı bir kere daha teyi.d edilmektedir. lardır. Yahud da, bunun önüne geçmek ilıe- ginliği izale etmiş olduğunu beyan etmek-
- .ani ht,. AvrUDa harbi ibtlmallnl ıöıe a- tecllrler. 



(Baştarafı 6 ncı sayfa.da) 

J7 Şt. ,.ıt / 

i? 
parası almayız• demişti. Meğer bUkııı~ 

j 
Mithat Paşanın valiliği zamanında yapıl rendir:ip memleketlerine seyyah. çeldııı# 

içinmiş. Bulgaristana girerken hiÇ rt' mıştır! 

İhtiyar kadın hafif bir sesle mırıldan-ı' 
dı: 

- Ateşe biraz daha sokul kızım, elle
rini ısıt. Benden korkma, anlat her şeyi 
anlat .. 

Bu genç ve taze yoldan Edlrneye ge • 
!inciye kadar hakikaten rahat ettik. Al
!ah rahmet eylesin paşa merhuma ... O -
nun sayesinde bu civarın Bulgarları ra
hat rahat seyrüsefer edip duruyorlar •• 

d 
_ zaınan 

cPasaportuna vize yaptır ıgın da çı• 
ye para vermedin?> diye sormadı . ',tııt 
karken polis yakama bir y~pı~tstetsf' 
sekiz lira da sekiz lira .. » dıye.. 
cvermem> de.. bSııfl 

Hudud yollarında. bir, top ara ııd ~ 

Genç kadın omuzundaki siyah şala sıkı 
sıkı büründü, yüzünde hala yağmur dam
lalarının izleri vardı. Gözleri dehşetle 
büyümüş, sesi küçük kulübenin pencere 
kepenklerini birbirine vuran rüzgarın 

uğultusuna kanşarak anlatmıya başladı: 
1 

- Evet itiraf ediyorum onu ben öldür- ı 

düm. Ben, bu ellerimle.. sonra kaçtım, ' 
korkuyordum, kapınızın önüne düştüm. 
Beni tanımadığınız halde içeri aldınız, 

ocağınızın yanında yer verdiniz .. ne ka
dar iyi insanmışsınız siz! 

Sustu. Elleri ile yüzünü kapadı. İhtiyar 
kadının hiç ürkek bir hali yok. Ona so
kularak ellerini tutup çekiyor: 

- Bu ellerle mi onu boğdunuz? diyor. Genç kadın: c- .ı{orkuyoru m, çok korkuyorum!> Cfecti 
Yok buna inanamam çocuğum. Berum de - Oturunuz korkulacak bir şey yok. Biraz sonra adam halU kendine gelme-
stzin yaşınızda bir kızım vardı. Bir kaç Sizi gördükce bana, kızım karşımda imiş miş olan genç kadını ~ucaklıyarak ~.u~?
) ıl evvel öldü. Siz ona okadar benziyor- gibi geliyor. Burada yanımda emniyette- beden çıktı. o, biraz otede duran küçuk 
su uz ki.. oh, rica ederim böyle bir şey . . 1 ... 1 d bir otomobile doı<ıru ilerlerken ihtiyar 

d ... b .. 1 · · As bi sınız. Ge en og um ur. 6 
vapma ıgımzı ana soy eyınız. a K d h ' ta d ı<ı t-adın arkasından ba""rıyor: ., . Kapıyı actı. arşısın a ıç nıma ı5ı "' 6' 
bir buhran gcçırmekte olduğunuzu zan- ı . ·.. .. .1 d' Ad . _ Cesur olunuz oğlum, karınız için 

d . B 1 b'l' · · ? bır adam gorunce gerı e ı. amın saç-ne ıyorum. unu nası yapa ı ırsınız. . . . .. , d ğ' y l k olsun 
S

. k b . d' rum Son lan yağmurdan bırbırıne yapışmış, goz- aua c ece un. o unuz açı . 
ıze ızıma enzıyorsunuz ıyo . - S h h ld dı· . . . . leri endişe ile parlıyordu: onra ma zun ma zun mırı an . 

ra ne kadar ınce, narın ellerınız var, ne . .. .. .. d k be · d ı 
,_d . i H d' h d' b" 1 b'r - Demın kapınızın onune duşen ka- - Ne kadar a ızıma nzıyor n. 
~cı. ar tazesın z... ay ı, ay ı oy e ı . . . · ld ... ·· 1 d'l Yarım saat sonra kulübenin kapısı r.alın 

d ... •t' f ea· . dını bana sızın ıçerı a ıgınızı soy e ı er. 
şey yapma ıgınızı ı ıra ınız. İhtiyar kadın kekeledi: dı. Ocağın başında ateşi karıştırarak dü-

Genç kadın ileriye doğru atılıp, onun ~ünceli düşu"nceli oturan ihtiyar kadın - O biçareyi cinayete teşvik eden siz- . 
kucağına başını gömdü. Sarsıla sarsıla koşup kapıyı açtı. Oğlu ile karşılaşınca 

siniz. 
ağlıyor: dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi: 

Ah · ı ··1d- d" H~l~ Geniş bir nefes alıp sustu, adam şaşkın - emın o un o ur um onu. a a _ Oh nihayet gelebildin. Fırtına var, 
SGrt damarlarının avuçlarımdan ka.var şaşkın ona baktı. Sonra birdenbire ka- k k tt' H 't " geçikince ço mera e ım. em sen g1 -
gibi olduğunu hissediyorum. Boynunda pıyı itip içeri girdi. Genç kadın ocağın tikten sonra neler oldu biliyor musun? 
bir nokta vardı ki bir kalb gibi atıyo:du. başında yüzünü elleri ile örtmüş vücudü Çocuk heyecanlı bir tavırla onun ~ö
Siındi bile bu atışı duyar gibiyim. Yü - öne doğru eğilmiş durmadan parmaklan zünü keserek: 
zünde mor lekeler belirdi. Yıllardır bak- ile kollarını, omuzlarını sıkıyor, didikli- _ Biraz kahvede oyalandım, dedi, on
mıya korktuğum gözlerine o zaman bak- rordu. Adam ona doğru koştu. Kucakladı, <lan geç kaldun. Orada müdhiş bir şeyden 
tırn. Yalnız akları görünüyordu. Onu bağrına bastı. Kendisini kindar bakışlar- bahsediyorlardı. Bir kadın aşıkı ile birlik 
bıraktım ve geri çekildim. Öbürü koUarı- la süzen ihtiyar kadına gözleri ilişince olarak kocasını öldürmüş ve sevdiği a
nı tutuyor bana yardım ediyordu. O da genç kadını bırakarak ayağa kalktı. Kol- damla kaçmış. Şimdi her yerde onları a
kalktı, yanıma geldi. Beraberce öldürdü- !arını açar açmaz bir külçe gibi yere yı- ııyorlar. 
gümüz insanın vücudü yerde bir kaya ğılan genç kadını işaret ederek yavaşça İhtiyar kadın mırıldandı: cPeki genç 
parcası gibi hareketsiz duruyordu. Kol- fısıldadı: adam bana niçin yalan söyledi? Sanki 
!arı ne kadar uzun görünüyordu, bilse- - Size söylediği şeylerin hepsini bi- şimdi daha mı iyi? Burada kalabileceği
niz! O kollar çok zaman birer yılan soğ•ık- liyorum, fakat onun hasta olduğunu nasıl ni, yaptığı cinayetin beni korkutmadığını, 
luğu ile beni sarmışlar ve o koUar çok za- anlamadınız? Ben kocasıyım, söylcdif,ıi onu elimden geldiği kadar müdafaa edc
man öldürürcesine dö\•mck için üzerime sözler çılgın bir dimağın uydurduğu ya- ceğimi kcşkl genç kadına söylese idim. 
doğru uzanmışlardı. Eminolun onu öldür- !anlardır. o kadar kızıma benziyordu ki .. 
düm diye vicdan azabı çekmiyorum. Çün- İhtiyar kadın şaşkın şaşkın yerde yığılı Çocuk hayretle annesine baktı: 

* Bulgaristandan çıkmamız da girme 
miz kadar güç oldu. Beş yerde pasaport 
muayenesi bahanesile bizi yolumuzdan 
alakoydular. Karakollarda istintaklar, is
ticvablarla vaktimizi geçirtip canımızı 

sıktılar. Üstelik sekiz Türk liramı da al
dılar. İstanbulda vizemi yaptırırken Bul
gar konsolosluğu: 

cOtomobille seyahat edenlerden vize 

e>ksik. Süngülü süngülü ask~r~e~ t11!1S • 
başında otomobili durdurup ıçiIU p:ıbıJ' 
yene ediyorlar. cAl abdestini, ver cd pı 
cumuh der gibi, sekiz lirayı tok:ı t ,. u 
ellerinden yakamı, önünden pasa~:ı 3 ' 

güçbcla sıyırıp, karşı taraflarda ı-ı t 
lanan hilale doğru arabayı olancJ 
sürmeğe başladım... zo1ıt1 

Vasfi Jt --.... --~ ;ştetl Tarihden sayfalar Trabzonun ziraat 
(BCI§ tarafı 9 uncu sayfada) <.~aştarafı 8 inc:i s~yf?d~) J{o) ıı· 

Moğol ordusu toz toprak içinde şaşkın rilmck uzere tohumu ekılmıştır. ıs! tı r 
bir halde kaçıyordu. nün buğday ve mısır tohumları f!'e r 

Mahmud fırsatı kaçıtmadı. Müridlenle dilmiştir. Fındık ziranti ve gübre: ıı >.,. 
birlikte arkalarına düştü. Halk da cesa· meliyesine aid mütehassıs tarafın a ı r ~ 
ret aldı. Epeyce adam öldürdüler. Moğol- zılan iki eser kitab halinde b~ıı 
!ar en yakın kaleye kapandılar. köylüye meccanen dağıtılmıştır. ıa t1 ' 

Fakat zafer sonunda kalburct' Mnh _ yine mahsµle arız olan hastalıkla: ~ 
mudu her tarafta aradıkları halde .ne Ö· cadele etmek üzere AlmanyadaP uç 
lüsünü, ne de dirisini bulabildiler. makine sipariş edilmiştir. . . l!tf.1 

Tclfış ve meraka düştüler. Fakat iç!e- Vilayet dahilinde veterin ışlct1 rfi1 
rinden biri bu sırrı da halletti: miyet itibarflc normaldir. Bu yıl ~afi'' 

da '\.•alnız Maçka ve Akçaabad kBZ1l ~· - Sultanımız şimdilik aramızdan gitti, o1 ,_ .... ,c; 
da sari hayvan hastalıkları çııu• .... 'u ır kayıplara karıştı. Tekrar gelecektır. O -r'ııt 

gelinciye kadar kardeşlerini reis yapa - derilen memurun şiddet ve su rft!ld' 
lım. Onun eserini yaşatalım. kibleri neticesinde az zaman ıJl tıaStı' 

derhal söndürülmüş ve bugün bil Öyle yaptılar. 
Bir hafta kadar so.nra yeniden gelen Jıktan eser kalmamıştır. 

Moğol ordusu bu isyanı kanlı bir surette Sağlık işleri .. b1 
bastırdı. Vilayetin sıhhi ahvali norınııJdıt~~ 

Kalburcu Mahmud her zaman b" l güne kadar salgın halinde hiçbir Jııı ıı& 
oy ~ zuhur etmemiştir. Memleket ııastıı <...ı~ 

fırtına gibi tesadüflerin olmıyacağmı, go>· 
ne on yatak daha ilavesine Iüz~ ..,, f 

Moğolların daha büyük kuvvetlerle gele- müştür. Bunun için de büdceye liıJ 1 •· 
c·eklerini sezmiş olacak ki oynadığı (gü- · / 
:iinç facia) da kendi canını da kaybet - len ~h.s!s:ı! ~~şt~~~-, 
meden ortalıktan kaybolmayı muvafık haralı yirmi bin zavallının ölütnıle 
görmüştü. pandı. cafı 

Nitekim bu maceranın bilançosu Bu - Turan ~·"' 
................................................................ ···················································· 
...... - ,,.,..·,., •• "' .• !" •• 

kü o beni her gün bin bir işkence altında hareketsiz yatan genç kadına bakarak _ Kendi kendine ne konuşuyorsun, 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma va bUtUn agrılarrnızı derhal 
keser, icabında günde Uç kaşe ahnabi li~ -- az;:~ 

manen öldürüyordu. Yalnız şimdi korku- mırıldanıyor: tuhaf bir halin var! Hem demin bana '!.:>a-
yorum, çok korkuyorum.. - Allahım, ne müdhiş hal! .. Demek .. ıı,ma neler geldi diye bir şey anlatmak is-

İhtiyar kadın muztarip bakışlarla onu Erkek teliişlı bir tavırla onun sözünü tiyordun. 
sinerek sordu: kesti: İhtiyar kadın ocağa doğru yürüdü, ye-

- Peki öbürü nerede? - İki yıl evvel bir kaza neticesinde ol- rine çöker gibi otururken güç işidilchilen 
- Öbürü ormanda arkamdan koşuyor- du. lşte h' p böyle. Hiç dışarı çıkarma.'11, bir sesle cevap verdi: 

du. Sonra ayak seslerini duymaz oldum. fakat bu sefer seyahat etmemiz Iazım - Hiç, yanlış işitmiş olacaksın. Bir şey 
Bana yetişemediği muhakkak. Rüzgar san geldi. Yolda bir aralık inmek istediğini söylemiyordum. Anlatacak bir şeyim 
ki beni uçuruyordu. otomobilde oturmaktan ayaklarının u - de yek. 
Kapının vurulduğunu duyan ihtiyar ka- yuştuğunu söyledi, indik ve elimden kaç- Ertesi gün oğlu genç kadınla cürüm or-

dü ve oğlu bunu duyup da: , -
cN e oluyorsun anne!> deyince gözle - Yeni neşriyat . 

rinden süzülen yaşları tutamadı: d ıı çııt.ı 
İÇEL - Mersin Hıı.lkevi tarafın 11 

e ııv - Hiç hiç bir şey yok. dedi, ablanı _.,,n ~ 
rılmnkta olan bu killtur mecmuf!bı.v-- lı· 

hatırladım. Birdenbire onun öldüğü gü- ~ 
lıÜ hatırladım da... sayısı dolgun blr münderecntla in 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Ah budala 
Yazan: ismet Hulusi 

mlştlr. of 
ÇOCUK - Çocuk Esirgeme l{urnıtl~ 

nel merkezi tanı.fından hnftadn bir~ rer>~ 
bu çocuk mecmuasının 73 Uncu sa ltJ%1ı? ~ 
bir kapak içinde güzel yazılarla çı oı1l şıı 
POLİKLİNİK - Bu tıbbi mecmua dın ağır bir hareketle yerinden kalktı. tı, öyle koşuyordu ki yetişmek imkansız- tağının yakalandığını haber verdiği :-a- \ 

Genç kadına kımıldamamasını işaret etti: dı.. man dudaklarından acı bir fcryad dökül- ----------------- sayısı çıkmıştır. .~ 
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Bir Ge ç 

- Havanın pusu henüz tarnamile da- paı kEn içinde kınlan ümid ışığının be- gından kendisini kurtarabılir · dıl 
ğılm:ıdığı ıçin göremezsiniz... Biraz ;insiz çıtırdısı canını yakıyor, sinirleri- kaço.:a da onun peşinden gcıeceİ' ~ 
b~kl<'mek lazım. ni geri)or ... O zaman hayatla karşılaş- man içinde boğulmaz mı? efeS' 

Gnv; kız sabırsızlanmıştı. Bir an ev- manuş bir çocuktu .. başı pembe hülya- B•t dünıan daha şimd den ıı .. ·~ıı 11 Romam J ızın 
vel Tr:ıbzonu, halasını görmek istiyor- larla dolu idi.. bugün yaşamak için kesiyor, gözlerini kaı artıvor, g~,,' 
du. Bi!isi ona bu dakikada: çalışmış, dünyayı oldukça. tanımış, sıkışt1rıyordu. Elini bilaıhti) ar \;e tı

- Niçin bu kadar telfış ediyorsun? ruh?.:n:ı bir kadın olgunlugu~ çökmüş - zına götürerek kaşkolunu gbe1ıe tııl Muazzez Tahsin Berkand .. c: 
Ömründe yüzünü görmediğin halana, 1 tü. Boy:ıunu saran bu ipek kurn~ 1 H.ılbuki eskiden yeğenine aid her j Selma gü\'erteye çıktığı \'akit güne.ş bir hafta evvel gitmeni aklına getirme- i ~: .senenin bir genç kızın hayatında dak~kada onu rahatsız ediyor?~· 11rel'e 

şeyi ona yazar, ona danışmadan hiçbir doğmtL5, denizin pembe dalgalı ma\·~ diğin Trabzona bir saat sonra ulaşmak- yap~b!ldiği bu değişiklik ne büyük!. Bu manasız ve gayri şuurı 1 ıı tlC' 
karar vermezdi. Bu değişikliğe sebeb suları, üstünde dumanlar uçan bir göl ~an ne çıkar? Bugün hayatında başka bir tebeddül birdenbirt: düşüncelerinin yo~ıJ~~;ııJ 
ne olabilirdi? gibi durulmuştu. De. e, böyle bir suale \'erecek cevap daha \•ar ve bu, ötekilerine hiç benze- ğiştirmiye kafi gelmişti. Şirndı c 

Fuad, Sclmaya aid yazılarla dolu o- Bıı gc<.:1; evvel kaptan sofrada yolcu- bulamıyac:aktı ... Niçin teıaş ediyordu? ımiy<.'T .. Bu, bir kadını baştan başa de- göı ı:.n gözlerle bakabiliyordu. ctftle 
11 

lan kendi mektublarını, bu mektublar- .iara: Bu bf'yecanda onun bütün ömrünün so- ğiştiren bir his kasırgası. .. Elle doku- Güvertede tek tük yolcular g btotl ~ 
da ge?ıç kızdan nasıl bahsettiğini hatır- - Taliiniz \'armış, Karadenizi emsal- na ernıemiş boşluğunu doldurmak is- nul:nıyan, gözle görülmiyen fakat in- başlamıştı. Artık biraz sonra ~(<iti'~ 
layınca, hislerini halasının keşfetmiş siz bir ha\'ada geçiyoruz. Bu güzellik tiye'! bir zavallılık vardı. sanın bütün varlığında ateşler, yangın- görmek kabil olacaktı. Bu ırı3fl :ı1' iÇ~ 
olmast ihtimalini düşünerek kendi ken- bütün senede ancak bir ay kadar devam Trrıbzonu ve halasını görmekle yal- lar yaratan bir kasırga... en ufak ?ir şey bile ka?.'r:?'1~iıd'ııt 
disine kızdı ve tabii bir aksülamelle bu eder, başka zamanlarda sularımız pek nızhi!•nın acısı dinecek zannediyor, o- Bı.! süriikleyici fırtınaya kendini bı- parr:ıaklıga dayanarak butun 'D' 
öfke<::ni halasına çevirdi: yavuzdur, alışkın olmıyanları korku- rada-nzun boylu, mavi gözlü babasının rak~p koyu vermemek için ne kadar gö~lerinde topladı. . eŞil ~ ~ 

- Aklı sıra benden Selmanın intika- tur, fakat sakin günlerinde de. eşi bu- haynlini bulacağıru umuyordu. çırpır,nµ.ş, kendisini kurtaracak bir Iştc, yavaş yavaş sedmh 'e ~e f 
ınını almak istiyor. Ancak, onu benden lunmaz, ona doyum olmaz ... dıye baş- S-;ı b.ıhın ısırıcı serinliğinde titriyen a:can kurtaran>J ne kadar aramış ve ros burnu, Güzel Hisar, pul~:ıclB 130 
uzaklaştırmak ve kendi himayesine al- lıyarak Karadeniz hakkında uzun bir omuzJarmı mantosuna sıkı sıkı sararak çağırrr.ışh! Fakat zayif, aciz bir çocuk, nihayet Trabzon koyu ve nr ıtl' 
makin bir tehlikeye karşı koyuyor zan- l•onforans verdikten sonra bilhassa güYC!"tcde dolaşmağa başladı. Bu sc - bu kuvvetli tayfuna nasıl karşı koya- tepe... }le1eC11 !" 
ncdıyvrsa aldanıyor ve bununla Fuadı Trabzona yaklaşırken tabiatin güzelli- rinlikte, &nçlarını hatifce okşıyan bu bilirdi! Buna imkan var mı? Dünyanın Bunldrı içinde titriyen bır tıl< b~1 , 
yi tanımadığını isbat ediyor. ğini ve haşmetini seyretmelerini tavsi- rüzgfü·da ne dinlendirici bir şifa vardı! en !:udıetli adamlan bu his önünde baş seyrettikten sonra Selrna ar deıtı'r il' 
Fu~d ölür de verdiği karardan geri ye etmişti. O bu rüzgarı İzmirden İstanbula gelir- cğerc=>k bu uğurda ai'lelerini, ictimai bir ş~y hatı~~amıyo~; aç~ktaibİ bir0~1 

döw ez ... Trabzonda, İzmirde veya İs- - Yarın sabah erkenden Trabzonda ken dP başının üstünde duymuştu. mevki!erini hatta kendi kanlanndan ye.ı vapur, _gokten duşmuş gıcçılsr, !110' 
tanbtölda olsun veyahud dünyanın öbür olacağız; uykunuzdan biraz feda edip İznıir - İstanbul... Bu yolculuğu ha- doğan çocuklarını bile düşünemiyecek bire orta~~g~. ~~Idu:an kaY~ğ rrfl!l ~9r 
ucun:-ı gitsin; Selma gene benimdir. O- güverteye çıkmalısını~.. Göreceksiniz tırla!'ken genç kızın göğsünden derin ve o;::ları feda edebilecek bir hale gel- mallar .. gurultu, bagırma. ç dısıfll • 
nu ben seviyorum, onu ben mes'ud ede- ki zahmete ve fedakarlığa değer... bir ıı'"'fes kabardı. O zaman ne kadar miyo:::-lar mı? tör, s:mdal ve ... İskele ... J(e:~ e J\1 e,_, 
ceğim ve halamın ihtiyar kafasından Elinde dürbünle Selma, Trabzonun mes'uddu! Gelecek günierc ne kadar Biitün bunlar varken ve Selma bun- şılatnağa gelen ve b~basınc.Ö' ı )c 

çıkan plfınlar deg·il ya. dünyanın en en- müJ'decisi olan Yoros burnunu görmeg·e sonsuz bir emniyet ve sükunetle bakı- lan hergün etrafmda görür kitaplarda mekdodarmdan oldugunu r 
• ' bil kO\'l' / 

~rika,.ı kadınının kuvveti bi!e onu ben- çalışıyordu. Onun gibi erkenci bir yol- yord~ı? okurken, kendi •duygusunun ateşinde li efendi onu otomo e .Arİ·ası 1':ıf 
ren r:ı.yırı:ıı.1az. cu u ·:ıktan seı;lendi: Bugün İstanbul - Trabzon yolunu ya- nasıl Y<ınıo kavrulmaz? Nasıl bu van- -
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'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb .. n•vl · c••••l•n •r•S1nd•kl mücadele 

Sayla 1 

Tekirdağlıdan mektub 

, 
Eczaneler 

Bu seee nöbe&cl olan eczaneler şunlar
d l1': 

'tstanbal clbetindekller: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Beyazıdda: <Belkıs), Samat -
yada: <Erofllas), Emlnö.'nünde: <Hüse
yin Hüsnü), Eyübde: (Arif Sefir), Fe -
nerde: <Emllyadl), Şehremininde: CNa
zıml, Şehzadebaşında: et Halll), xa.
raıiimrütte: (Suad), Küçtltpazarda: 
<Necaıtı Ahmed), Batırköyünde: <~ 
pan). 
&yotıa clhethıdekller : 

İstlklll caddesinde: (Kamulı:), Gala
tada: Cimıet>. Talı:.simde: <Nlaameddin), 
Kurtuluft,a: <Necdet>. Yen)fehtrde: <Pa
runakyan). Boatanbapnda: cltımad>. Be
flktafta: (Nail Halid). 

Botaıdçl, KadıkÖJ n Adalardakiler: 
Öskildarda: < Bellıniye ) , Sarıyerde: 

(Nuri), Kadılı:öyünde: (Moda, Merkez), 
Büyülı:adada: (Hallı:), Heybelide: (Ballı:). 

Gümrükler umum müdllri 
lzmire giiti 

Bir muddettenberl tehrlmlzde bulunan 
gümrukler umum müdürü Mahmud Nedim 
dun İzmlre hareket etmiştir. Umum mudur 
izmlrde bir mliddet kalacak ve gümruklc de 
tedklk ve tefUfler yaptıktan sonra A nra-
7& donecelı:tir. 



ı4 Sayfa SON POSTA 

• • 
Yazan: Ziya Şakir yenı kanun 

Adil Şah ile Halay Bahadır, başlarını gür sesin geldiği p~Jesı 
halk tarafa çevirdiler. Ortada yanan ateşin kızıl alevleri 

karşısında uzun, bembeyaz sakalı, omuzlarından aşağı 
sarkan dağınık saçları, yarı çıplak vücudile bir aslana 

Hükômetin hazırladığı kanun layihası şirketlerin 
gözündeki itibarını çok kuvvetlendirmektedir 

benzi yen Kartal Baba oturuyordu ------------- a 1149 ıı~ 
Ankara 15 (AA.) - Slgortıı şlrketlerlnln r rinde müessir olmakta ve halbuttl, 1149 nu- Uncil maddenin birinci tııtrtı.Sl;d delış~ , 

- Hoş geldiniz, arkadaşlar! •. 
İl:i ses birden cevab verdi: 
- Hoş bulduk, Sarıboğa .. 
- Böyle gece vakti gelişinize bakılır-

sa ~et' halde, raziyet iyi değil. Arka
mzda adam var mı? .. 

- Şimdilik yok. Çünkü, kaçtık. Fa
kat kaçtığımız haber alındığı zaman, 

.zim karşısında, tamamile kayıdsız gö- teftiş ve mOrakabesl hakkındaki kanunun maralt kanun kıymet sukutıanndan müte - nııırel, kanunun bu kanun e r1yaSI fJJ ,-
~:ı.zı mnddelcrlnl değiştiren ve mezldlr ka - vclllt noksanların meydana çıkarılması ve JO uncu maddesi hükümlertnl~ dJf p. tııı :-

rünüyordu. ı1unıı bazı hükümler m.ve eden kanun llyl • noksnnın sigorta şıtketine tamamıattınlmıı- yaUara da tnU>ik edllece~l ya 1 ebl ~· 
Aslan gürlemesini andıran bir sesle hasının muclb sebcblerl: ~ hususunda tAfi ve müessir bükmil ihtiva nazaran. Türk şirketleri gibi ecıı u-İ111"'"'. 

sordu: Memleket.ımlzdc Sigortacılık faaliyetleri - etmemekte olduğundan bu gibi ahvalde lcab Jcrin de bundan böyle riyazi 1bU:rl bıılııııJ 
- Yaaa .. nihayet, siz de geldiniz; nln mürakabesl sahasında ana kanunu 1927 "den tedbirlerin alınmıı.sındıı b{iyük m~ - Jeket!mizde plô.se etmeleri roec ~ 

h ? tenesinde yüksek meclisin !kabul buyurmu§ kii!At çekilmekte idi. Bu sebeblerden dolayı- caktır 
1 

..ı..tetl , 
aaa.. neb v ... - rı 

olduğu llil9 numaralı kanun teşkil etmek - dır ki. 1140 numaralı kanunun ıo uncu mad- Hayat üzerine i~ yapan ec etfetl • 
AdiJ Şah, iki elini göğsünün üstünde tedlr. o vaklt.tenbert geç n on sene içinde, desi değlştlrllerek, kefalet akçalannı teşkil Tnrkiyedeld portföylerine tetııblll 1>utıııı6.r 

kavuşturarak cevab verdi: sigorta muameleleri ve milli sigortacılık e - eden gayri menkullerin kıymeUerlnin tat - yazi ihtiyatları memlekettrni:ı:dO ,. ~ 
tabiic!ir ki peşimize düşecekler. 

- Buraya geldiğinizi gören 
mu?. 

- Evet, Ziçi noyan. hemmlyetll blr tnklşaf kaydctmit ve mevcud dili hususunda yeni kaideler konmuş, gerek mıılıırı yolunda lftylhada liı.Yi:1 ~ıder. 
oldu - San boğa, geldL Meseleyi .anlattı ... mcvzuntımızın bu lnklşafa artık dar gelme- btınlarda ve gerek menkul kıymetlerde vuku bu hüküm beynelmilel bir sl.gO çoı ti 8• 

O anlattıktan sonra, fena halde canım ğe bnşladığı memnuniyetle görülmüştür. Dl- bulacak kıymet noksnnlannın sür'atle ta - tstinad etmektedir. Nitekim blr ıışa~.~ı 
-Hayır. 
- O halde, tehlike az demektir ... Ge-

lin b:..kalım. Beni takib edin. 
Susmuşlardı. Karanlıklar içinde. da

ha hfila dik bir yokuşu takib ediyor
!aı d ı. Kayalara çarpan atların nallan 
ccrt sesler çıkarıyor.. hazan etrafa kı
nlcıın]ar saçılıyordu. 

Derinden, bir kişneme sesi işitildi. 
S:mboğa: 
- Benim boz at, arkadaşlarının koku-

funu aldı .. 
Diye, söylendi... Hatay Bahadırın atı, 

' zun ve neş'eli bir kişneme ile, San
~ anın atına cevab verdi. 
.. dil Şah. geniş bir S-Oluk alarak: 

-- Hele geldik. 
Dedi. 

• 

. . . ~er taran.an, uıevcud mevzuatımız bu on se- mamlatılmasmı kolaylaştıracıık ve teyld e- kumeıler ecnebi memleketlerde ça ~~ 
sıkıldı. Çok tcrtıpsız ış yapmışsınız. l1enin tecrubeslnden geçmiş ve bugünkü 1h - c!ecek hükümler ıırıve edllmiıtır. esseselertne bu hususta kıınuncn • 
Yanlt5 bir yola sapmışsınız •.. Ben, sizin 11yaçlara nazaran, tabiatlle, bazı noksanlık- Oa.ytl menkul kıymeUcrlnln, bilhassa yer dahi vermiş bulunmaktndırJar. .tı ç•ff 
hayatınızdan tamaınile ümidimi kes - lar ve klfnye~lzlikler gtistermiştır. yer l .. şu. hallnde bulunan fehirlerlnıizde, sık Bu layiha hükümlerile ta~ ıııJll , 
miştirrı. Timurun, sizi sağ bırakmasını İşte bu sureUedlr ki, hükumet, 1149 numa- sık tahavvüller geçlrmeğe maruz bulunduk- lıştığımız sigorta mevzuatımız rı.:ıı· ıtı~ 
a t k b .. b "T" kl d k t ratı knnunun bazı maddelerini değiştiren ve 1 n görilldilğünden ve ayni zamanda karşı- hukuki bakımlardan esaslı ve_, .e t....ıt. 

r 1 • us u un a un an çı armış un. ?>u ununa bazı yeni hükümler UAve eden hkl rda seyyallyeıtn temini maks:ı.dlle, mu- kabeyl lstıızam etmektedir. İhu• cı.l_~ 
Hat Y Bahadır, dişlerini sıkarak kin bir kanun lAylhasının yüksek tedklk ve tas- ııddel ıo uncu maddede gayri menkul halin- kifayeti oımıyan unsurlarla yaP_ı1J11eıııJY;tl' Jle söylendi: dlkln17e rzetmek lhUyııcını duydu. de tesis edilebilecek teminat mikdan, kefa- troldsn müsbet bir neUce beıae ı:n;nıı 
- Keşki, öldürseydi... Slgorta ve mükerrer sigortanın içtimai. lk- let akçaları ve riyazi lhUyntlnnn en çok ya- gibi kontrolün ciddiyeti hakıond:zdetl ~t:' 
Ası] ismi (Zindeçeşmi noyan) ol _ tısadl ve mali sahalardaki inkişafımızla mü- rısı lle tahdid edilmiştir. Ancak, gayri men- kirler vermek glbl tesirleri de g ddeııe~ıııc 
- ' .. .. . vazi bir terakkiye mnzhar olması, bu snha- kul olarak tesis edilmiş bulunan teminatlar- rılmamalıdır. Haklld nktüerıere şi uel f"'.:r. 

dugu halde butun kabıleler arasında ınrdaki teşcbbfis ve hareketlerimizde mües - dan bu nlsbetl geçenler bulunduğu takdirde, yacımız bulunmaktadır. ııeyneıın ~~ 
keneisine kısa olarak ( Ziçi noyan ) sır ve lnymetıi hlzmeUerde bulunması htikü- bunların detha.l kanuni nlsbete irca edll - hntz bir ecnebi nktüer getınnek .e ınütV'.:f • 
tesmiye olunan ..ihtiyar adam, sözüne metlmlzin taklb ettııu bir gayedir. iç ve dış mesi şirketler için sıkıntıyı muclb olabile - tüerler yetiştirmek sigortacılığın reı:ı Jll::V 
devam etti: tlcarcttmlzin, san~yi faaliyettmirln ticaret ve ceğl düşünüldüğünden lllve edUen 4 fıncü sinde blrlncl plAnda bizi düşQndUııar ol~

- Merak ttim Semerkanda haber istihsal hayatına kredi tevziatının, nnkllyat madrle ile, bu nevi gayri menkuller şlrkeUn zulardnndır. Bu mevzu ile al!l.kllıııı:ıt.51 tJ 
.. . e · w •• .. snnayllnln, kuvvetli bir sigorta ve müker- tasarrufu altında bulunduğu veya, muaddel ll\y!h:ıya ica.b eden teşkilMın ye.P ede" 

gond€rdım Maruz kaldıgınız, olumden rer sigorta teşkilatı ııe iş beraberliğine lhtl- ıo uncu maddenin -b- fıkrasında bahsolu - kında btr prensip hükmünü thU\1t 
bcteı- hali öğrendim ... O vaziyete ta - yacı vardır. Bu gayeye ise ancak sigorta sıı- nan hallerde mevcud ipotek mukaveleleri- madde konmuştur. cıMadde 16•· ... ı, 
hammiil edemiyeceğinizıe hükmettim. nny!lni memleketimizde de sigorta mm ve nin devnmı müddetince bu hükmün carl ola- Sigorta kodu nJtl ~. 
Zaten Sanboğa da söylüyordu. «Şayet tck~lğJntn beynelmilel -~~oerreb esasları ü- mıyncağı tasrlh edilmiştir. Ana hatları ne arz ve tzab oıu,. ,etıı~ 
kaçrı alan icap ecrerse burava gelecek- :zerınde kurmak ve yürutmekle erııebntrlz. 9 uncu maddenin değiştirilmiş şekli ha llc blr cıslgort.a kodu. meydan pbııl, • 
. . · ' • Takdim kılınan lô.y1ha Ue 1927 kanununa nn- mi" olmamakla bernber bu lft.ylbll --"' 

Evet.. sert kayalardan mürekkeb o- ıer .. chy-0rdu. Işte o zamandanberi sizi taran bu yoldıı. adımlar atılmak istenilmiş- 1140 numaralı kanunun 9 uncu maddesi- 'Vul k1 s1g rtacıl k vr;uaıııt'lJ""' ~ 
bekl Ş. d" f nin son fıkrasında şöyle blr hilkum vardır: 5ur ma a, 0 1 me ~ ~cın bu sivri tepenin üstündeki (Kartal ıyorum... ırn ı, yorgunsunuz, g - t.lr. nemm•vetJi bir dım ııtı'-•• oJacil5 .. -

tHer uevl Slgortndo. müteha nll kefaleti ınak- ·ı ~ J. ' 
'fekkesi) denilen eski bir binanın kü- <iirıiz, iStirahat ediniz. Yaruı görüşü- Sigorta ve itibar meselesi diye ı>.r.blt kefalet akçnsına müsavi bir mlk- d!yonız. Ticaret kanununun t ııar ~ • 
çük kapısının önüne gelmişlerdi. rüz. Sigorta unayii bankacılık~n daha çak dara baliğ olunca 0 nevi algortaya mahsus dair hükümlerini de iht.iva edeccWcn ııı~ 

Bu bina, her tarafı kesme kayadan Dedi. Ve sonra, avlunun taş duvarla- geniş mikyasta cltibar. mefhumuna dııyan - sabit kefalet nkçası nısıf mlkdanna lndirlle- gorta kodua 1927 denberi sıırfe 81J ~ •" 
1 1 k .. ··k b" k led ·b t nnda akseden gür sesi yu··kse1di: maktadır. P inen prim tahsil edip istik - cektlt.-. Bu hüküm, birinci madde ne tadil nln sonuncu merhalesi olablllr· rı f :11• 

~ apt mış 0 an uçu ır u en 1 are - bal de tahakkuk etmesi muhtemel bir zarara ye sür'aUe varacağıs. Fakat ora $tJY • 
ti. Asırlarca evvel, babasına ihanet e- - Duran!.. Noyanlara, yatacak yer edilen mezkt1r 9 uncu maddeden çıkarılmış mıık için 1~7 den sonra bir dil81' ..ı ~1.,. knrşı tazminat vadinde bulunan sigortacı ve bôylece, şirketlerin temine mecbur ol - ıdi ~ııe "' 
den bir Mogol prensinin hapsedilmesi göster· hakkında, hasar vuku bulmadan veya uzun d kl k ! 1 t k al ikd d t kvl merholesinden geçmek mzıın f, zı..-

u nrı e a e a ç arı nı arca a a - dim olunan lflylhıı bu merhalofi a f.:': için yaptınlmıştL Sonra da, Semerkand Dev cüsseli Duran, ocaktan yanar bir vtıcıcı~ hayat pollçesi munkazı olmadan, sı- ye edllml~tlr. v 

kalesi üzerine yürüyecek düşman or- dal aldı. KarŞldaki odarun kapısını ~çlı. gorto.!ımn sarih ve müsbet bir kannat hAsıl Zlkrt> değer değişikliklerden blrtsı de, 1149 kil edecektir. ,J ~ 
dularmı 1arassud etmek için kullanıl-. İçe:-: giı-erek, köşedeki samanı yere ser- etmesine maddi imkan yoktur. Halbuki, son numaralı kanunun g uncu maddesinden ha- Tudil edilen maddelerin y~ıteıl fl1' 

b l .~enelc:'ln tecrübesi de göstermiştir ki: Bir yat b: anşı mütehavvil kefalet akç.asına dtdr Ankara. 15 (A.A.> - Sigorta !i ıı'' :er 
mışlt. Daha sonra dn, bir müddet met- miye aş adı. Işıktan müteessir ohm s1gort:ı müessesesi cılzharı acz> etmek dev- hükümleri ihtiva eden bir fıkranın çıkarıl - teftiş ve müraknbcsi hakkındatd ıne fe ı'' 
ı Cık k:ılmıştı. yarasal&r, uçuşmıya başladı. Sundur- resine gcllnclye kadar bozuk ve sarsılmış va- masıd.ır. Bu tadilin ehemmiyeti göründilğiln- kanunun bazı maddelerinln tadil e d-1f 

Senelerce boş kalan bu kuleye, günün manın altında bir sıraya bağlanmış o- dyetıni uzun yıllar örtme~e ve ide.meye mu- den bfıyuktür. Mütehavvll kefalet akçası ye- kür knnuna bazı hükümler na ve.sın .. mı ff 
birinde bir derviş yerleşmişti. Bu der- fon Ü~ boz at, birbirlerine hafif hafif vaffak olabilmektedir. rine badema, hayat branşında, rlynti 1hti - nun lüY'ihnsı, şuclur: ri ın cı>~~ 

k. · 1 k' 1 d b. b 1 Müvazenesi bozulmuş bir vaziyeti, kanuni yatlar ikame edUmlş ve bunlara dair muh- l\Indde: 1 - Sigorta şirketle 1~ ıııtı ( 
viş, kimdi?.. ışı~ıyor ar .. san 1 on ar a, ır ir erile tasflyeye kadar sürüklemek pek kolaydır. tellf hükümler vazolunmu~tu.r. Bu Gurct.le müraknbesi hakkındaki 1149 saYdP. ;..ıı' 

Bunu hiç kimse bilmiyordu. Yalnız derdleıi)orlardı. Fakat tasfiye yolu ne hüsrandan başka bir 1149 numaralı kanuna llflve edllen yeni hü- 9, 10 ve 13 üncü maddeleri ıış:ı~ı 
lıerkes merak ediyor, ve soruyordu: ı 8 teminat istihsal olunamıyacalh da muhtelif kümler meyanında, lAylhanın ikinci mad- klllerde değiştlrllmtştir: 9 • 

- Deli mi bu derviş?. O korkunç te- Ertesi gün, avluda yanım ateşin et- mtsaJJerıe tebeyyün etmtştır, desi He-. Türklyede çnlışan bütün sigorta şir- Madde : 9 tııd"r\c;' 
penin başında kime( Şeyh) lik edecek? rafında to~lanmışlardı. Yere yayılan Bundan dolayı kanuni tasfiye safha.sına ketleri için ctahsll ettikleri gayr1 safi prim - Sigorta irkeUeri muamele Yll~rlplll ~ 

Bu SUale' dervı·ş şu cev"bı vennı'şt'ı.· keçel(.>rin üzerinde oturuyorlar, dalgın intikal etmeden zamanında tedbir almak ve ıer üzerinden, sigortalılarına karşı taah - gorta sahiblertne lı:arşı tnahhüdl(Ulleıe~,.ıt' 
a. tıöylece sigortalının hukukunu korumak .lcab hüd evlcdlklerl müemmen sermayenin te - sına teminat olmak üzere, hÜk l\efl P' 

- Benim zaten insanlarla bir alış dalgın konuşuyorlardı. otmektedir. minatı olmak üzere. riyazi ihtiyat akçası ter- biri sabit. dlğert mütehavvil. lki 
\'erişim yok: Burada, kartallarla yaşı- . ~ çi _noyan, .~a~alı bir aslan gibi, Bu suretle .sigortalının teminatını arttır - rlk ve tesis etmek• mecburiyeti konmuştur 1 asına mecburdurlar. "'r.~ 
yacağım. mlıye ınlfy~ ~oyluyo~u: . . . mak fikri. takdim olunan kanan llyihıısını ve böylelikle, rlyazı lbtiyat ayırmak memle- ı - Sabit kefalet: ıtı flr~· 

O mlnden ı·tı'baren artık bu kulenin - Gençsınız. Tecrubesızsınız. Onun Uham eden başlıcı:ı. düşüncelerden blri ol - ketlm!zde, ilk defa, tcyld edilmiş kanuni blr Şirketin faaliyeti yalnız yartı01dul1' 
b~ 1 · k b ·· · muştu ... Fakat. diğer taraftan. bu lAylhada, hüküm haline tonmuş bulunmııktııdır. yo.lnıt hayat kısmına münhasır . ..JI f 

ndı değişmiş buraya (Kartal Tekkesi) çuı. co uyuk hata etmişsiniz.·· Bir S1gortalının emniyeti düşünüldüğü kadar, si- ş· k ti . ..rakabosi dirde yetmiş beş bin lira, • fY 
Clenilmişti. Ve o, i~i meçbul dervişe ~ı~:-ak darbesinin, kolay kolay Timuru ~orta müesseselerinin, 1nldşnf hallnde olan ır ·e erın mu Şirketin faaliyeti her lki ttSJll 1 
de, (Kartal Baba) tesmiye edilmişti. o1dtirmiyeceğini evvelce düşünmeli i- sJgort!.cılıtunl%ın, teşebbüs kabUlyetını :felce Riyat:i lhtlyatıarın hesab tarzına dair tor- duğu takdirde, yüz bin lira, ıı,ı: 

diniz ... Hem onu öldürmek neye ya _ uğra\r.ıam k, rantabllltelerlnt daraltmamak mülün, buna esas olan teknik falı haddi ve Diğer sigorta muamelelerinden bJre\\J! 
Kartal Baba burada, (Duran) isminde ra ? 0 b: . tik 1m k. 

0 
ve bllAkls, ııayat1yet ve inkişaflarını tarstn vefiyat cedvellnin intihabı hayat sigorta - ı~ın de ylmtl beşer bln ııradJlD 1 f. 

dev cüsseli, korkunç bir müridi; ve o- .. r ::· ' .r 1~ •• a~ sa~ı az ı. · · . nu etmek gibi husu.star da gözönünde bulundu- sile meşgul şirketin bünyesinin sağlamh(?ın- ıı - Mütehamı kefalet: ~ ~ 
l d k ku kl' oldurmek degıl. bılakis, ona çektir - ~lmuştur. Sigortalıların hukukunu koru - da mlihlm blr unsur olduğundan, bu hu - Hamt hariç olmat üzere dııet' ~ 

ra ar an uş uçurmıyan, zgun ren ı mE:k.. kalbindeki yağlan damla dnmla :nanın en emin çaresinin sigortacıyı kuvvet- suslarda İktı.sad Vekfiletinln mürııkıibesl te- beleri !"ı'" her sene trlnde 'J'(lr~ ~ iki k~peği ile yaşıyordu. mı i B i 2 ı ,...... " ....,. ıı 
eritmek lazım ... O bize nasıl yaptı? .• ıendirmek oldUğunda şüphe yoktur. mln edilmek isten şt r. unun iç n ne et~ı bllfUnum üc.rcUer yeJ" .. n tıl' f 

Kartal tekkesinin kapısı, aralık du- 0 bizt>., nasıl çektiriyor?.. Sigorta müesseselerinin mali maddenin ikl~cı fıkrası ile bu maksadı te- şlrkeUn mezkdr sene içinde yaP ~st' 
ruyordu. . • mhı ~decek hüküm ltonmuitur. HE' verdiği tazmlnat ve moterrer rette' f 

. - Arkıısı var- vazıyetlerı Sigortacının riyazi ihtiyat akçalarına eı re•u .. de•lr ve ha-'e eylediıtf uc~-'' Içeride yanan ateşin ışıkları kapının -- .•. ' •• - -·- ·--- ' . ·-. • • " . - ~ .. T nu & ıdrP" 
nralığmdan, dışarı süzülüyordu. r . . ., Sigorta müesseselerinde, sermayenin tali sürmemesi ve diğer tanhhüdat.ını karşıla - 2..ll edildikten sonrıı kalacak bil ~' 

l 
Bir DoktO bir ehemmiyeti haiz olduğu ve yüklendik - mak tçln bunlardan melhuzatta bulunmama- de ylrml beşinden ibo.rettlr. ıg.ltıı ııı:-~ 

Yabani bir insan azmarunı andu·an ru 11 lerl b.ahhütler ve maruz kaldıkları riskler Si beynelmllel kabul ed1lm1ş bir sigorta kal- Mütcakib senelerde de işbu ıce ıt. ~ 
(Duran), uzun kollarını uzattı. Adil Günlül< Perşembe l!e kıyas kabul etmiyecek utsbettc nıahdud desinin tabii bir icabıdır. LAyihada da bu dan yukarıdo.k.1 fıknıya ıcvrtltP. ~ ~lf 
Sah ile Hatay Bahadırın e11erindeki diz- bulunduğu malümdur. esas kabul edilmiştir. Ayni zamanda, sene &'ne' içinde tahsil edilen ecret tJD' 

Notların an (*} Verimli senelerde kll.rlarından tefrik ede- sonlnrında vuku bulabllecek müracaatı rda, masarıre nazaran vuku bulıı.P ~-
gin leri aldı. rck t<l$1s ettlkleri şirket ihtiyat altçıllıırının icabında, İktısad Vekfı.leti tarafından şirke- göre t.-cyln ve tesblt edlllr. usl'8' ~l 

Sarıboğa, aralık duran kapıyı iterek: Su ~i,.eg"' İ mali bünyelerini \arsln ve tevzin bakımından tın muamelatı teftiş cttırllcrek bu müracaa- Nakllyat sigortalan lçin bU 1 seıı' l~ • 
- Buyurun. l' ~ büyuk ehemmiyeti olmaklcı beraber, bun - tın haklı oldup olmadığını tesblt etmek ~ibi kt1r Rigorta şirketlerinin geçen o'fl tJi ~ 
Diye mırıldandı. Ve, kapının küçük Su çlçeği, çocuklarda sık sık görülen bir ı. rın da riyazi ihtiyatlar sabit ve müte - sigortalıların emniyetin! a!A.kndar eden bir tlhsll ettikleri ücretlerin ynzıte ııi ;;tf 

kemeri ultmdan sessizce içeriy~ kaydı. saıgmdır ve bllsbütun ayn bir hastalık- bnvvlt kefnlet akçası suretinde tesis olunıın diğer tedbiri de layihıının 4 üncü madde - çoftundan ibarettir. işbu yüsde 0~111 
.;\. tır. Yanı aşısı olan çocuklara da sirayet diğer ihtl.yaUarla hiç bir münasebet ve mü- sine koymuş bulunmnktayız. Nihayet.. 5 inci tı yukarıdaki ıtı numaralı ~ I._ 
·ustü açık bir avluda, ateş yanıyor; eder Bu ltlbarla hakiki çiçek hastruığilc şabeheti yoktur. madd<"de riyazi lhtıyntlar üzerinde sigorta - fıkrası dairesinde hesab edilir· d•• ı>l'0~, hafif alevler, etrafı aydınlatıyordu. "e çiçek yeli denllen hastalıkla hiçbir a- Mükerrer sigorta Jılar lehine bir imtiyaz tesis ecillmi.ştir. Miltehnvvll kefaletin hesabılllllııJtl ~ 
Bu nvlunun iki yanında, iki oda var- llk&sı yoktur. Rl.y~d ihUyatıar doğrudan doğruya si _ Hapt slgort~ıarında riyaıt ihtiyatların içindeki tediyat 0 sene tnhSll ~~41rd"~ 

dı. Bunlardan birinin kapısı açıldı. Gür Az çok yüksek bir ateşle başlıyan bu has- 1 1 ... t k h k 1 d Si r.-ıaruz ehemmıyetı dolayıslle, IAyihada, bu ıer yekO.nunu tecavüz eylediği ...-~ııte" ıı'J 
taııkta hararet çok devam etmez ve a- 1 gort.a ı a:,ı; muş ~re t a il ve rn~ 1 ;r b gor- branştR sigorta portföyünde devir muame- ~d Vekiletlnin müsaadesini e;ı;rı el":

4 
bir ses: kabinde saçlar arasından tutunuz da, ta \"t r mu errct ~ go;.,a t m esse~ lerbl u ta - lesi daha sıkı bit tnztbat altına alınmakta 

83
1 etmiş olmak .şartııe, arnd• edetl ı,,cıl" 

- Hoş geldiniz, noyanlar... vücuı:hiıı her tarafını saran miltcferrlk sar~ud ~r~ay~ın\ y.e ;1~ :k~ ~ g1:l lsvekil ve bu nevi devtr muamelelerine ancak port- sene ücreUerinden ıtası ıtti~ 1' ~ 
Diye bağırd}. dı:melcr görülilr. Bu daneler evvela kır- roıu1 n hel rbetr. uhniları 

1 
.. ehi telri 

1 
tli - ~öyün tazammun etUğl taahhüdııta tekabül ak"tıst için esııs ittihaz 01une.cıı 

ınıı e ç r veç e sa u ye o mama ı - ddi k 1 kl .., 
Adıl Şah ile Hatay Bahadır, başlarını mızı kabarcıklar şeklinde iken ucrh:ıl iç- d 1 eden temlnntın ma arşı ı arını da aynen tl'nzll o\unur. ,, 

0 tal-nfn revirdiler. Ateşin hafif ve kızıl ler1 berrak su dolar ve birer inci danesl 1 
1~~;~r taraftan, slgorLD.lıların teminatını devri şartııe müsaade edilmektedir. cMad - Madde : t0

1
•t aıcçst"~~ 

3 gtbi parlar. Nihayet blr lk1 gün lçlnde su de 9ı a h il kefa" ...ııır: ır 
aıe\·l"rı· kaı·s .. ısıı1da uzun, bembevaz sa- b ı teşkil eden akçalarının da en emin suret - · Sab!l ve m te an i~,.ı .,... ~ı ... _ .,,, kaybolur ve esmer lr kabuk ba~lar. Ka- T" ı • d 1ı ca.k b" • keti ı rd ısı,.. 111P-
kaıl, omuzlarından n c::ag· ı sarkan dag· mık b ki d bi kn ü 1 ln Jcrle plase edilmelerini ve kıymetlerinin su- ur uye e ça şa ecnc ı şır er ~ k n~ğıdakl kll e e nıcul e 

~ u ar a r ç g n ç de dü r, yer- kutla:-dan muhafazası başlıca emniyet ted- Ecnebi sigorta şirketlerinin mem1eketlmlz- a - Türldyede gayri ıne e 
saçları, yurı çıplak vücudile tıpkı şah- !erinde asla iz bırakmaz. Halbuki çlr:et- birleri arnsına alınmak zarureti vardır. de çdlışmalarını, hattA faaliyetlerini arttır- rası, 

1 
yilıdeıt.J ıl 

lanm1ş bir aslana benziyen Kartal ba- te mutlaka iz kalır ve ekseriya bu izler Bu znruretıer gözönünde bulUlldurula - :nalarını. memnuniyetle tellkti etmekteyiz. b - Hakiki kıymeUerin n_.rıe erıı , 
hayatın sonuna kadar sabit olarak de- it şaı• , .. ,J 

1,ay. görünce, vücudlarında hnfif bir vnm eder. rnk ve. yukarıda da arzcdlldljl veçhile, si - Fakat bazı ecnebi şlrkeUerln memleketi - tecavuz etmeme ~ı:,. 
ürperme hissettiler. I gortalının teminatını arıt.ırmak makiadlle, mhı dahlllnde hiç bir aktif bulundurmadan hini muamelesi. aıcdell ıt tJ 

H di -k .. 1 d ~ Su çlçe~intn tedavtsı biraz perhizden ve ll\ylhnda ba~ı bilkümlere yer verilmtştıt: İlk fa Uyette bulunmalarına da müsaade ve c - Türk llraSt olarak n eueriltı_,,,.ı ( 
emen, yere z ço tu er. A eta, deriyi temlz tutmaktan ibarettir. Çocuğu rtefa olarak hnynt sigortalarında ayrılan ti· müsamaha etmemize imlı:ln tasavvur olu • d - Devlet menkul k1 ~uecelt ~- r J 

yerde sürünür gibi ona ilerlediler. De- mutlaka on beş giln kadar tecrld etme- )'azi lhtlyatıann _ kefalet akçalannda 01 _ namaı. Vekfiletınce kabu et "e tnl\ ~ 'f, 
rin bir hürmetle, evvelli dizlerini ve iidir duğu gibi - nerelerde ve ne suretle istlınal Bu itibarla, ecnebi sigorta müesseselerinin ketleri hisse senedante'llll~ 1' 
sonra ellerini öptüler. Cdileb!leceği tnyln edllmiştlr. Sabit ve m,ü- Tilrkiyedeki portföylerine tekabül eden riya- Şu kadar ki, sabit ve :m dlcritıde f$t 

<•> Bu notları kesip saklayınız, yahud tchavvU kefalet akçalarına mukabil teminat 2.i ihtiyatları memleketimizde bulundurma- e.kçalıırının -a- ve -b· bCnıcısnıı ril 
Knrtal baba, bir imparator haşmeti- bir albüme yapışt.ırıp kolek.;t10n rapınııı. clııralt gösterilen ,ga.yrJ menkuller \'eyn men- larını ve bunian mını şirketlerin ttı.bi oldut-lklller~e tullıı.nılabUecek 

le d:mdik duru) or .. ikt noyanın kendi- Sıkıntı ıEıımanınttda bu notlar •Ir 4olttor tul kıymetlerde zaman zaman görülen kıy - lan .şart.ınr dahlllnde nemalandırmalarını tecavüz eden1e:ı. Arktl 
östc dı/'f bu bü ük hürmet ve tl- rlbi imdadınıza 7etlşebillr. met sukuUan st ortaıılımn temlnatı Uze - l\mlr bir hUkme 10.ylhada yer verllmlştlr. 31 -



SON POSTA 

T. Cumhuriyet Merkez Ban kası 
10·Şabat·1938 Vaziyeti 

~. AK Ti F 
~tlll· s 

19.696,544 ~fi kilogram 

~ .......... 1 'el,· .. • • • • • • • • 
27. 704. 764,54 
20.943.074,-

1.153.329,56 

'1\-. 1 Muhabirler • 
·11t~ • 

Lirası 
~ • • • • • • • • • 4 

cttirteJ, · •ı 
~t 1 

" 1 Uhabirler : 
ltı· (.'.'_ 

~tın· ~fi kıl o gram 6.482,909 

bıterad~h.vili kabil Serbest :fövizlcr . 
)t}etf ovızler ve Borçlu kliriııg baki· 

~'ıi . . . . • • • • • • • • 

ne ile 1' 0 hvilleri : 

~~te edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
': .6 ve 8 inci maddelerine tev-

L zıne tarafından vaki tediyat • 
-.. ""Qf c .. -;J 
JJ._ u~anr • 

1~65.686,28 

1 

9.118.729,56 
4.565,25 

26.247.756,07 -

1

158.748.563,-

14.372.277,--
:~t . 
'ttc~~ s=I..ARI • • • • • • 1 3.000.000,-

, AT • • • • • • • _3_5._9ı_2.ı __ 87.-,4_6 __ ~ 

Ve T ahvilôt Cüzdant : 

4 ...... ~~hde edilen evrakı nakdi-
( Y~~ın karşılığı &ham ve Tah· 

~ , s:uat (İtibari kıymetle) 
( rbest esham ve tahvilat • • 

~: 
'lı.:~1~e Döviz üzerine 
'llll . ~t üıeruı • • • • • 

~· e • • • • • • • • 

-~lar ••• r • • • , 

• • • • • • • • • 

' 

38.835.676,02 
5.203.127,61 -

65.983,-
8.407.327,22 

Yekun 

Lira 

49.801.168,10 

'465.686,28 

35.370.850,88 

144.376.286,-

38.912.187,46 

44.038.803,63 

8.473.310,22 
4.500.000,-

14.643.827,09 

340_.5~2.11_9,66 

p A 

Sermaye • • • 
ihtiyat AkçHİ • 

Adi ve f evkalAde 
Hususi • . • • 

SiF 

. . . .. . . 
• • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar • 

f 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 ıncl maddelerine~
fikan hazine tarahndan vaki ted.iyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. , 
Karşılığı tamamen aJtın olarak illve
ten tedavüle vazedilen . . . . • . 
Reeskont mukabili ilAveten ted. nzd. 

Türlt Lira•ı Mevclurztu 
Döviz T aahhüJatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

Mulıtdil ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
'--.____ fıkonto haddi o/o S! Altın üzerine a 

--------~~~---.-~---------~~~~~~~~~-

1938 
KüÇük Ca.ri Hesaplar 
ikramilje pl&na== 

4 adet 1000 liralık - 4000 lira 

8 500 .. 4000 
" ,, ,, 

16 250 - 4000 ,, 
" " 76 100 - 7600 

" " " 80 50 - 4000 
" " " 200 ,, 25 ,, - 5000 
" 

384 
'' 

28600 
" 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul 1 
Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

2.105. ı 72,40 
4.516.007,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-
13.000.000,-

~.203,57 

29.442.992,02 

YelcOn 
;_ 

vauı o/o 41 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.376.286,-
12.218.304,76 

29.445.195.59 
100.921.153,21 

340.582.119,66 

• . 

Sayfa ıs 

IRADYOI 
Bugünkü program 

İST AN BUL 
J7 Şubat 1938 Perşembe 

ötır neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk musildsl, 12.50: Hav.., 

dis, 13,05: PJlıkla Türk musikisi, 13,30 Mub
telif pHik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Çocuk tl~trcısu (Serçecik), 19: 

. 

. 

Nihal ve arkadaşları tarafından Türk mu. 
<'ikisi ve halk şarkıları, 19,30: Spor musaha
beleri Eşref Şefik, 19,55: Borsa haberleri. 
20: Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafından 
Türk muslklsl ve halk şarkıları, 20,30: Hav• 
~aporu. 20,33: Ömer Rıza tarafından arabca 
söyle,•, 20,45: Bimen Şen ve arkadaşları ta• 
rafından Türk musikisi ve halk şarkılan. 
t5aat ayarı), 21,15: Tahsin ve arkadaştan 
tarafından Turk muslklsi ve halk şarkılan 
21,50' Bedriye Tuziin Şan orkestra refakntııe. 
22,20: Orkestra, 22,4.5: Ajans haberletl, 2a: 
Plflkl~ sololar, opera ve operet parçaları, 

3,20: Son haberler ve ertesi günün programı 2 

ANKARA 
17 Şubat 1938 Perşembe 

Öllr neşri)atı: 
12.30· Muhteıır plak neşriyatı. 12.50: Plak: 

Türk muslklsi ve halk şarkılan. 13.15: Dahl
i ve harici haberler. J 
Akşam neşriyatı: 

t 
18,30: Radyo !onik temslll: (Ankara şehlr 

lyatrctsu artistleri tarafından). 19: Türk: 
muslklsl ve halk şarkıları (Servet Adnan va 
rkadaşları), 19,30: Saat A.yan ve arabca 
eşriyat, 19,45: Türk musikisi ve halk şarkı
:ın (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 21.15:. 

a 
n 
ı 

i ktısadl konuşma: Şevket Süreyya, 20,SO~ 

PIA.kla dans musikisi, 21: Ajans haberle~ 
1.30: Orkestra, 21,55 Yarınki program 'le 

Istikl!H marşı. 
2 

Üsküdar mmtakır.sı tapu sicil muhafızJı"' 

ındl\n: t 

t 
1278 senesi zilkadenin on beşinci günu ev.. 

af muhasebesinden verllen ilmühaber ge
eğince tamamı Mehmed kızı Fntmanın malJc 
ken vefntile evlatları Adviye ve Hayriye ın .. 

r 
. 
ti kall Hızım geldiği halde bunlardan yalnızı 

ayrtnln o zamanki ahkama gore intikale 
allp ve bu gayri menkulu Uraz ve taksim, 
ttırerek tescilden sonra kendi hlsseslne 
nüstakllen isabet eden 129,30 murabba met-' 
e mlkdarını ahara ferağ ettiği ve Advlyenın 

H 
t 
e 
J 

r 
hısse l lçin tapu sicilli tesis edilmediği 28 T. 
~vvel 306 T.U 4207 umum, 27 sayfa, 34!> sıra 
slclllnln incelenmesinden anlaşılmış ve bu 
kere bu ifrazdan geri kalan Beykozda Şahin~ 
kaya sokağında 29 kapı numarasını taşıdığı 
nnlaşı!nn kısım için de Mustafa Tahir ço
cukları Hayreddin, Ekrem, Nebahat ve Mus
tafa Tnhir karısı Ayşe tnratlarından Adv1-
yenin varisler! oldukları ve bu gayri men
kulu nizamz ve fasılasız eskldenberl tasar
ruf ettiklerini iddia ederek bu ye:-ln adlarına 
sened!lz tasarrufat yolile senede bağlanma
sını ı.stemı.,1erdlr. 

1515 No.lu kanun ve nizamname hüküm va. 
şümulü içinde inceleme yapılarak vereceğt 

sonuca göre bu varisler adına senetsizden 
tapu kutü~ü tesisi için 29/2/938 salı cunü 
raat on üçte bu gayri menkullerin bulunduğu 
yerde tapu memurları tarafından keşif ve 
tahkikat yapılması kararlaştırıldığından bu 
yerler üzerinde mülkiyet veya herhangi blı 
hak iddia edeceklerin ilan tarihinden 1t1b:ı. .. 
ren on gün içinde 938/104 müracaat dosya. 
No sile muhafızlığımıza ve keşif günu ye
rinde tapu memuruna ellerindeki euakı 
müsbıtelcrııe blrllkte müracaat etmeleri llAn 
olunu·. (1019) 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dabili1e mütehassısı: Pazardan maada 
herK{in <2 - 6) Dlvanyolu nwnara 104. ev te... 
letonu 22398 - 210ü 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Eavadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçe~me sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resim!erin büt~ haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 

TÜnIGYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 li 3 1 Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

-- ---· 14t>O 750 400 1G 1 

2340 12~0 710 271) 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşirdır. Adres 
değıştirrr.ck 25 ımruştur. 

Gelen evrak gr.ri ıJerilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmaz. 
Ce,·ap iç•n mektublar3 ICi kuruşluk 

Pul ılavesi liızımciır. 

························ı Poata kutusu : 741 İstanbul 

Telgraf : Son Posta 
TeU?f on : 20203 



ıs Sayfa SON POSTA Şubat !!., 

~ 
YOK GÜMÜŞ A YiNE Mi GERDEN 

Dünyada mevcud bütün kremlerin en mükemmelidir. 
Türkiyede ancak eczacı Hasan tarafından yapılabilen 
Hasan Kar Kremi beynelmilel şöhreti haiz olup ecnebi 
ve kibar sosyete kadınlarının daima rağbefiiıi kazan
mıştır. Kar gibi beyaz olup cildi kar gibi beyazlaştırır ve 
güzelleştirir. 

Cinsi cazibeyi ziyadeleştirir. İhtiyarları gençleştirir· 
Sivilceleri, ergenlikleri, kirleri, lekeleri kat'iyetle 
izale eder. Hasan Kar Kremleri menekşe ve acıbadeııt 
cinsleri vardır. Avrupada birinciliği kazanmıştır. Ve 
mutlaka birinciliği daima ihraz etmektedir. Yaldızb 
ve süslü ecnebi kelimelerile \7e murkalı etiketlerile ya"' 
pılaiı · kremlere aldanmayan Bay~nlar artık hakiki ~e 
nefis Hasaıi kremini bayıla bayıla kullanmaktadırlar• 

Hasan acıbadem yağı kremile, gece pembe Hasafl 
kremlerini ve gül, yasemin yağ!ı ~asan kremleri ayrıca 
birer. şah~serdirler. Tüp 20, vazo 50 kuruştur. 

Hasan markasma dikkat. Hasl!n depo~ 

,: ~ ' 1 -~: ' • ; • ~ - .. • ., , 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Ba~hude ıstırab çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

NEVROZİN -Bu muannid baş ve diş 
ağrılarını süratle izaleye 
kafidir. Romatizma ev
caı, sinir, mafsal ve 
adale ıshrabları NEV
R OZIN'le tedavi edilir. -

• 
1 

Romatizma l.lm· 
bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algınhğın
dan ileri gelen şid· 

detli ağrıları teskin 
ve izale eder. 

Niçin daima tercih edillJO~ 
Çünkü "~ , 

Evvelki giin soğuk almıfb. ~ • ' 
dün yatıyordu, bu sabah '-....... ~ 

dipdiri ayağa kalkh 

GRİ PİN 
Bütün · ağrı, sızı 

ve sancılan 
dindirir. 

GR[PİN 

Nezle, grip ve bronşite Her banyoc'.aa sonr~ saçınız 

karşı en müessir ilaç Bu şekle gırerse 

Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diı, 

bel. sinir, adale 
ağnlarile romatiz· 

maya karşı bilhassa • . N~VROZIN~dir.. BR İYANTİN PERTEV 
NEVROZIN tercıh edınız. onlttrı dUzeltmeyi temin eder , 

müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
1 ~ .. ., • • ~... , ' • 

OK SÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı· 

dır. Göğüsleri· zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

BUtün eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

ŞURUBU 

ZAl'. i - İstanbul Llman İdaresinden aldı-\ Son Posta Matbaası 
ğım liman cüzdanımı zayi ettlm. Yenisini a-
lacağımdan hükmü yoktur. · Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Sadıkzade va.nur u sıhhat ~moru ~ . yy..:.-r ~-..:. S. Ra~m.> EMEC 

__ , ______________ __ 
DOYÇE ORIENT BANi< 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzma 
Deposu: İst. Tütün Gi'mrüğij * Her türlü bantıa iıi * 

ilan Tarif em iz 
Birind sahile 400 kuruı 
l kinci sah: le 25G » 
Uçüncü t.ahi.le 200 » 
Dördüncü ıahile 100 n 
I ç sahifeler 60 » 

~

lca bı nda günde 3 kaşe ahnabilit-. ~ 
Taklic'lerinden sakmınu ve her yerde ısrarla "GRİPİN,, jsteC:-

, j 

Son sahile 40 » 

Muayyen '>ir müdd<t zarfında fazla- 1 .,.~ ~ 
ca ınikdarda ilan yaptıracaklar aynca , .. _ _.. Şubat sa~ısı yarın çıkılyuoır •• ~ /. .,Jı 
temilfıtlı t arifemizden istifade ede- ~ ... o 
ceklerdir . Tam, yarım ve çeyrek sa·rfa J gı 
iıanıcır için ayn b:r tc;nfe de;piş Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu Başka~. ~eSi P' 
edilmiştir. 1 - Kumaşı Fakültece verilmek üzere (59) takıın elbisenin diktırıl Oj 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid zarlığa konulmuştur. . e1't5ı' 
işler iı:in şu adrese müracaat edil. 2 - Pazarlık 18/2/1938 Cuma günü saat 14 de Vilayet Muhasebe Dırıd"t ti 
melidir: binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Muva 

hıincıl!k Kollektll Şirketi, 
KaJıramanzade Han minat 34 lira 51 kuruştur. .. a. 


