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ederken böyle söyledi 
• • 
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Telıirdağlıdan mehtub: 

Hüseyin ile güreşmeğe 
yalnız 3 pehlivan razı oldu 

.. ~ * 
T elıirdağlı, bütün arzusuna rağmen meıhur Danlıololla güreıemiyc
celı. Bulgar pehlivanı ciğerlerinden rahat1t%11llf, Paristelıi TürlıleT: 
«Rahat.,,zlığı ciğerlerinden değil, yüreğinden! diyorlar. Daha 25 Bün 
evvel ringlerde cirid atan Dankolol T ekirdağlının geldiğini dayunca 

ortadan ıır oldu/)) 

(Tekirdaghya refakat eden Asım Rıdvan yazıyor J 
., 

den yazınızı bü.. L • C' 

Yfi.k bir alaka He 
okudum. Dokto. 

Dr. Can'et run bu mesaisine 
tayyareci Lindbergh•m de iştirak ettiği· 

& inci IQ'fadal (Devcımı 1 Vid nJIJııdA) &Son P01ta) ınn nsnmına iön Teklrdallı ... Pasıman ıüreşi (Yazısı 11 unca ..,ıada), 
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Sözün Kısası Her gün 
Bu defa da harb 
Çıkacak değildir 

Yazan: Muhittin Birgen 
fi==\\ emokratik Avrupa konuşuyor, 

l!::::U söylüyor, münakaşa ediyor; 

otoriter Avrupa da düşünüyor, karar ve
riyor ve yapıyor ... Bugünkü vaziyet. oun
dan ibarettir. Bu vaziyette iki taraf111 bi
rinci zafları ve birinci kuvvetleri bura-
dadır. 

İkinci zaf ve ikinci kuvvet te şurada
öır: Demokratik Avrupa mütecanis de
ğildir. İçinde dini ötekilerin dinlerine 
uymıyan Rusya vardır; halbuki otoriter 
Avrupanın dini, mezhebi ve akidesi bir 
cinstendir. 

Üçüncü ztıf ve üçüncü kuvvet tc şu 

hususiyette hülasa edilebilir: Demokra
tik Avrupa, demokrasi mezhebini ancak 
kendi hududlarında tatbik eder. Dünya
da demokrasi, bilhassa mılletler arasın
daki münasebetlerde demokratik değil
dir; müstemlekecidir ve müstemlekeleıi
nin, gerek toprak. ve gerek nüfuz hudud
larını mütemadiyen geniş!etmek ve bu 
istilada başkalarına pay ve hisse verme
mek ister. Otoriter Avrupa ise hiç olmaz
sa samimidir: İçerde de otoriter, dışarda 
da otoriterdir ve açıkça biz de chisse is
teriz!> diye bağırır. 

İşte, dördüncü zaf ve dördüncü kuvvet: 
Demokratik Avrupa dünyayı hala 1918 
sulhunün çerçevesi içinde tutmak ister 
ve bu çürük sulh binasının bütün duvar
ları parça parça dökülmekte olduğu hRl
de bile iddiasından vazgeçmez. Halbuki 
otoriter Avrupa 918 sulhunün haksn yer
lerine hücum etmekle meşguldür. Hak
sızlığa karşı hücum edenler, elbet manen 
ötekilerden fazla kuvvetli olurlar. 

• * İki cebheye ayrılmış görünen bugünkü 
büyük dünya kuvvetlerinin birbirlerine 
karşı olan vaziyetlerini bu suretle tesbit 
edince, Avusturya - Almanya anlaşma
sının derhal bir harb çıkaracak sebeb o
la bileceğini düşünenlere hak vermeğe 

imkan yoktur. Dün de söylediğim gibi, 
demokratik Avrupanın karnı, bu hadise
yi de hazmedecek kadar geniştir. Çünkü 
hazına mecburdur; çünkü vurdum duy
maz olmaktan başka çare yoktur. Çün
kü, Avusturyayı Avusturyalının arzusu
na rağmen ve faraza Fransanın keyfi 
için, Avusturya yapmakta ısrar etmenin 
imkanı olmadığını demokratik Avrupa 
çok iyi bilir.Hitler de bu işin sırrına - doğ

rusu - çok iyi vakıf olduğu için bu A
vusturya hadisesini üç günün içinde hal
lediverdi. Demokratik A vrupanın kalesi
ne yeni bir gol yerleştirdi. 

Usul serttir; haşindir; bundan dolayı 

ademi memnuniyet izhar edilebilir. Yu
muşak ve güzel Avusturyanın, tatlı Vi
yananın .böyle, üç günde simasını deJHş
tıriverrnek insana ağır gelir. Fakat, Al-

manya ve Almanlık bakımından da Füh
rer haklıdır. Dünyanın kuruluşu da dün
ya işlerine hakim olan ruh onu böyle ha-

rekete sevketmiştir. Binaenaleyh, bita· 
raf bir müşahid sıfatile, kendisini haklı 
görmekten başka çaremiz yoktur. 

* Dcmdkrasi kendisini toplamaya mec-
burdur. Dünyadan, insanlıktan, sulhtan, 
emniyet ve refahtan dem vurmak bah
sinde cidden talfıkatli olan demokrasi 
dünyası, bu sözleri hakikat haline getir
mek için büyük teşebbüsler yapmaya, 
bütün sevkulceyşini değiştirmeğe, taktik 

kuvvetlerinde tadilat icrasına mecbur
dur. Bunu yapmadıkça, dünya milletleri 
karşısında haksız olarak kalacak ve kuv
vetin her şeye hakim olduğu kanaatini 
kuvvetlendirmekten başka bir netice el
de etmiyecektir. Madem ki kuvvet hc:r 

şeye hakimdir, şu halde kendisini kuv
vetli gören ve kuvvetli duyan herkes Al
manya gibi hareket edecektir. 

Fransız gazetelerinde gürültü, İngiliz 
matbuatında ağır başlı tenkid ve müna
kaşa devam ederken Almanya ve İtalya 

•Hayatın mükafatı:. denilen bir maddi ve manevi huzur 

vardır, sağlam bir kasanın içinde gizlidir, bu kasayı kıran-

lar1 parça.i.ıyarak içindekini çıkaranlar bulunabilir, fakat 

chayatın mükafatI> zora dayanmaz, kasa kırılarak açıldığı 
zaman bir avuç tou inkılab eder. 

Hem mnddi, hem de manevi huzura kavuşmak istiycn in
san dikenli yola sapmaktan çekinmeli, namuslu ellerle açı
lan namuslu yolda yürümeli ve saadet saklıyan kasayı üze
rinde .namus. damgasını taşıyan meşru bir anahtarla açm!l
lıdır, bu şekilde çalışmak belki güçtür, fakat verdiği muvaf
fakiyet daimi olur. 

(sez ARA~DNDA" ~-:-~----------=~=--~=--=~-=--J Resimle anlatılan lf----------* Diplomat mı, zehirli 
Bir aşk macerası ff ERCUN BiR flKffA ı Gaz kaçakçısı mı? 

Benden sana nasihat 
Eski devirde bir vilayete yeni tayin 

edilen bir vali vilayetteki mütegalli
benin hoşlanna gitmiyecek bir takım 
icraat yapmıştı. Bir gün odasında ça
lışıyordu. Kapı açıldı .. Hiç tanımadığı 

Muharrir Somerset Maugham'ın por
tresini yapmakla şöhret bulan ressam 

Steegmann, dostlarını atölyesine çağıra
rak, o ana kadar herkesten sakladığı bir 

yağlı boya eserini göstermiştir. Resim, 
gemi mücehhezlerinden birinin en kü-

çük kızının resmidir. Ressamın dostları, 

Mis Dahl ile ressam arasında aşırı dere

cede bir sevgi olduğunu bilmekte ve hat
ta onlara nişanlanmış gözile bakmakta 

idiler. Genç kız resmi bitinciye kadar, 

artistle ahbablık etmiş, sonunda da: 

- Ben başka birisini seviyorum, se

ninle evlenemem, diyerek ayrılmıştır. 

Ressam, fena halde üzülmüştür: 

- Bu resim hayatımın biricik facialı 

hatırasını tesbit ettiği için çok seviyorum 
ve Mis Dahli asla unutamıyacağım, de
mektedir. 

bir adam içeri girdi: 

- Vali paşa, dedi, senin icraatın 
gayet fena, artık bu tarzı hareketi bı
rakmalısın? 

Vali sordu: 
- Buraya gelip, benimle konupna

nı sana kim söyledi? 
- Ben kendimden başka kimsenin 

sözünü dinlemem. 
Vali güldü: 

1 

- Benden sana nasihat olsun, de -
di, bir daha o budalanın sözile oturup 
kalkma; olmaz mı? 

* ---· Dünyanın en garib 
Gölünün hususiyetleri 
Dünyanı nen garib gölü kutbu şimalide 

Kildin adasında !bulunuyor. Derinliği 

yirmi beş metre bulunan bu gölün suyu 
beş muayyen tabakaya münkasim bulun
maktadır. Birinci tabakanın suyu çok 
tatlı ve kabili şürbdür. İkinci tabakadaki 
su hafif tuzludur. Üçüncünün suyu deniz 

suyundan da fazla tuzludur. Dördüncü 
tabakanın suyu içinde yaşıyan milyar
larla kırmızı renkli küçük hayvanlardan 
dolayı klpkırmızıdır. On beş metre de
rinllkte bulunan beşinci tabakanın suyu 
ise çok zengin kükürt mahlCılü ile dolu-

----M·---- dur. Her tabakanın derinliği üç metre
zaruret karşısında ceveh derneği kabul dir ve hiçbir vakit birbirine karışma-
etmiştir. maktadır. 

* Evet, Avusturya hadisesinden dolayı 

harb çıkacağından korkmaya mahal ol
madığına kaniiz. Fakat, A vrupada ve 

dünyada bugünkü ruh hakim oldukça 
harb elbet çıkacaktır. Dünyayı muHaka 
yeni baştan tanzim etmek ve demokrasi
ye yeni bir ruh vermek lazımdır. Bugün
kü dünyanın ruhu ruh değil, bir batak
lıktır; işler bu halde devam ettikçe :n
sanlık bu bataklığa gömülmekten kurtu
lamıyacaktır ve asıl korkulacak ta budur. 

Muhittin Birgen 

Makdonaldın büyük 
kızı evlendi 

Eski İngiliz başvekili Makdonaldın bü
yük kızı İshbel Macdonald 34 yaşında
dır ve kendisinden bir yaş küçük bir bo
yacı ile evlenmiştir. Delikanlı köyünün 
en şık genci imiş. Ev boyar, badana ya
par, üstelik te köyün bandosunda davul 
çalar. Ayni zamanda da İngiliz oyunla
rının en mühimlerinden sayılan ve bir 
hedefe el ile tayyare biçiminde fırlatı-

lan ok klübünün reisidir. · 

General Franconım Londraya gönder
diği mümes.rui., Marki dö Pontazo ihti
lalci İspanyadan Fransaya czehirli mad
deler> kaçırmak suçile tevkif edilerek 
Bayonne hapishanesine jgönderilmi~tir. 

Eski karısı da, haber alır almaz doğru 
markinin yanına gitmiş ve bir polisin 
huzurunda kocasile konuşmuştur. 

• 

Bir taş bebegin kırılması 
7200 liraya mal old11 

Beş altı yaşlarında bir İngiliz kızı 
has~a lanmış, hastaneye kaldırılmış. Çok 
~evciği taş bebeğini kollarından ayır -
mıyan kız, uykusunda bunu düşürmüş, 
ve bebeğin bir gözile, taşdan yapılma 

ensesi kırılmış. Bebeğini çok sever\ kız, 
müdhlş bir ağlama tutturarak, cbunu 
yapınız!P demiş, geceleri uyuyamamış, 
uyuyamayınca hastalığı da artmış. Dok 
torlar endiŞe etmcğe başlamışlar. Bu -
nun üzerine annesi 6000 kilometre u -
zakda bulunan bir bebek tamircisini 
çağ!rmış, adam bebeği tamir etmiş, ço 
cuğun kollarına sıkıştırmış. Çocuk da 
15 gündenberi ilk defa olarak rahatca 
uyumuş. Şimdi de günden güne iyi -
jeşmckte imiş. 

Buraya kadar gayritabii bir şey bu
Jamadunz, değil mi? .. Hemen anlatayım 
ki, taş bebeğin değeri beş liradır. Fakat 
çocuğun annesi, bebeği tamir eden us
taya, yol masrafı ve el emeği olarak 
tam 1200 lira vermiştir. 

İSTER iNAN, İSTER İN ANMA! 
Şehircilik işleri ile uğraşmış, uzun uzadıya tedkikat şehir kurmaktır. 

yapmış iki zat arasında İstanbulun nasıl imar edilmesi Fakat son dörtte bir asır içinde İstanbulun dörtte biri 
icab ettiği noktası üzerinde bir fikir ihtilafı çıktığını yanmıştı. Yanan yerler yapıldı, amma istanbulun düzel
görüyoruz. mesine sebeb olmadı. Gene son dörtte bir asır içinde İs-

Bu iki zattan birincisinin kanaatine göre İstanbulu tanbul şehri yerinde bırakı1ıp Suadiye semtinde yeni bir 
düzeltmek :çin yapılacak şey bnştarıbaşa yıkıp yenisini şehir kuruldu Fakat bu da İstanbulun düzelmesine ya
yapmak, ikincisi:ıin düşüncesirıe göre İstanbulu bulun - :ramadı. Binaenaleyh biz her iki fikrin de doğruluğuna 
duğu yerde kendi haline bırakarak civarında yeni bir inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

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

Yazı Çok Oldağıı iP1' 
Bugün KonamaJı .._ ____________ ~ 

-.. - ...-:• .. -· _ _.... - ...... 

" Havacılığıınızı 
yurd için şayanı 
iftihar hale 
getireceğiz! ,, ... 

~ Ctl»' 
Ankara, 17 (Hususi) - B~~e biri~ 

Bayar, kalemi mahsus müdunle ıtUJ 
saat 9 da Ankara Türkkuşunuıı rei' 
meydanına gelmiş, Hava l{urutnU salJS. 
vekili Şükrü Kocak, başöğretıneı;,rıfılt" 
ha Gökçen, muallim ve talebeler 
dan karşılanmıştır. .. iitıdf 
Türkkuşu gençleri, Başvekilin oJl •f1'° 

uçuşlar ve akrobatik hareketler, ~ yt? 
1° istenen noktaya inme tecni~el~, 
mışlardır. Başvekil gençleri gost te~ 
ri yüksek muvaffakiyetten dolaY1 
etmiştir. . esr_6' 

Celal Bayar, bundan sonra E~ 
hareket ederek burada da uzun #~ 
yapmıştır. Kız talebelerden )!\l. uçal 
Sehavet ve Naciye muvaffakiye~li ,,d'_ 
tecrübeleri yapmışlardır .• Başve}dl ~ 
dandan ayrılırken şu sözleri söyl~ ,._ 

c- Hepinize ayn ayn teşek~u~.k tJt 
rim, sık sık sizi görmekle çok bU~. ti 
zevk duyuyorum. Vaziyete daha 

1~" 
şekil vermek kararındayız. vasıtalğıı .tf 
tırmak üzere hep beraber çalışaca ıı.ı tfı 
havacılığımızın memleket için şaY8 ~d. 
tihar bir hale girdiğini görınelcle 

ar olacağız Sizleri tebrik edet~ 
Celal Bayarın İstanbula b .

1 
~ 

Ankara 17 (Hususi) - Baş.;eld 11.,,,, 
Bayar yarın (bugün) Hariciye 'tJbı/J 
Tevfik Rüştü Aras ile birlikte İ~ })!Jtd' 
hareket edecektir. Vekiller 1stıJl'tJ /# 
birkaç gün kaldı tan sonra yenide 
karaya avdet edeceklerdir. ___.,.-

Bir adam anasını 
Evinin balıçesine 

Gömmüş! .. ~oı 
Müddeiumumilik yapılan ~ır ~dl ~ 

zerine şübheli ve çok garib bır 0 'I' 
disesinin tahkikatına başla~~ 
yübde, Ramide oturan Seyıde e'l",ı V 
bir kadın bundan bir müddet 1~ 
müş, bu ölümden civarda ot~~ 
kimse haberdar olmamıştır. F~ ,p'IJI' 
ye isminde bir kadının zabıta~• Sıf' 
caat ederek, yaptığı ihbar üzerill:i,ıır' 
denin ölümü hadisesi eşine ras 
dık bir garabet arzetmiştir. ~ ; 

Bu kadın ölen Seyidenin ko 
duğunu söylemiş ve: ,<' 

- Kadın, oğlu Halid tarafın:.: .., 
bahçesine gömülmüş, bunu Hal 

1 

dinden işittim, demiştir. '/P .. 

Bu ihbar üzerine vaziyet der~;~ 
deiumumiliğe bildirilmiş, ınua ~ 
Übeyt ile, adliye doktoru Enver ~ 
hadise mahalline gitmişlerdir. oıeıı ~ 
nın oğlu bulunmuş, ve ifadesi -:eıı. iJI' 
Hadiseyi hiç saklamadan itiraf 
lli: .~ 

')<e• .A 
- Annem ölmeden evvel "asıeVidllJ"'" 

miş, kendisinin öldükten sonra dl ~ 
içine gömülmesini istemişti. :f3e11 ti' 
nemin vasiyetini yerine getirdfıtlı 
miştir. ~~ 

Müddeiumumilik tahkikatın yi ~ 
lüzum görmüştür. Hadise şübbt ~ 
edici mahiyettedir. Cesed tOI'~ itti' 
dan çıkarılacak, lüzum görülürse 

~~psi yapı:~~~~ 

TAKVir-1 

arasında danışıklı ve planlı hareket de
vam edip gidiyor. Biz, Fransız gazetele
rinin dedikleri gibi, Almanyanın s"n 
ışinde İtalya ile anlaşmamış olduğuna 
kail değiliz. Bizce, Almanya İtalya ile an
laşmış ve son hareketi o suretle yapmış
tır. Belki, İtalya bu işe gönül ferahile 
cevetıı. demiş değildir; fakat, Avusturya
nın içindeki vaziyeti bilen, 918 sulhuniin 
çürük noktalannı takdir eden Mussolini 
zaruretleri görecek ve takdir edecek de
recede realist bir insandır. Bunun için ~~~~~~~~~~~~~=====================~~~~===::=:::=:.. 



Romanya Sovyet Rusya ile 
a nıünasebatınt kesiyor mu? 
U~nko'nun firarı hadisesi büyük gürültülere sebeb oldu. 
n ovyet hükômeti Romanyayı şiddetle protesto etti 

..... \Oma ı 7 
~·~le d't .<Radyo) - Bükreşden Gi- mcssi1i nezdinde şiddetle protesto et .. miştir. İtalyan makamları bunu tahkik 
\o ore ~a~ıa gazetesine bildirildiği - mi~tir. için, kendisini tanıyan Bükreşdeki İtal
~ lltın it \Yet maslahatgüzarı Bu ten- Sovyetler, Butenko'nun Roma gaze- yan elçiliği memurlannı celbetmiş ve 
~ b t si{ oınaya firarı hadisesini siya tecılerine verdiği beyanatın uydurma hü\•iyetinin doğ:uluğu anlaŞJlınca Ro -
~iıllıet~ndal telakki eden Romanya olduğunu veyahud tazyik altında alın- mayA sevkedilmiştir. Butenko Romaya 

~.e 'Ye~· S~vyetler tarafından Bük - mış olduğunu söylemektedirler. pazar!esi nkşamı vamuştır. 
~~·Ilı ka~ ~ır nı~messilin tayin edil - Butenko Kont Ciaı:ıo . tarafından Rt>ınanya h ükumetinin Butenko 
ı. endi e u. :tmıyecek ve Moskovada- kabul edildi. . •• 
-ı°'lto" lç~sıni de geri çağlracaktır. Roma 17 (A.A.) - Butenko bu sa .. hakkında teblıgı 
~ l.orıd~ fırar h adisesine inanmıyor bah haıiciye nazın Ciano tarafından Bükreş 17 (A.A.) - Adliye nezareti 
'buııın 17 (Rndyo) - Halen Roma- kabul edilmiştir. tebliğ ediyor: Bükreş adliye makamları-
\ lahat ~ Sovyetlerin eski Bükreş Butenko, Moskovanın tekzi~inin ~iz n~n. yap~ıklan tahkikat, _sovyetler Bi:li
~~a h:ri~rı ~uten.~o, bu~ün Ro - zat ıkendi delillerile yalanlandıgını soy- ğının Bukreş masl~h.atgu~:ı Butenko
~ıa 1to cıyesıne gonderdigi bir tel- ıemiııtir. nun Romanya arazısı dahılınde herhnn-

a~rıı:anyadan kendi hüsnü riza- Dicrer taraftan kendisinin İtalyaya gi bir suikasde maruz kalmamış bulun-
~ n;ğe ış olduğunu bildirmiştir. ('Jirişi hakkında aşağıdaki tafsilat veril- duğunu bedihi bir surette tesbit etmiş-

~rık()~ taı-aftan Moskova mehafili ~el.etedir: t ir. Butenko, şimdi Romanyada bulun-
~ O}~~ Öld~rülmüş veya kaçı- Buterıko, Yugoslavya hududunu 11 mam.a~tadır ve hariciye nezaretine gön-
~~~ gunu ıddia etmektedir. Subatta Postumiada sahte - pasaportla Jerdığı beyanattan da anlaşıldığı veçhi-
~i e~ hariciye komiseri Butenko ~eçerek Milanoya gelmiş ve orada İtal- le, Butenko, Romanyayı kendi nzasile 
~kovadaki Romanya mü- ;an polisine hakiki h üviyetini bildir • terketmişlir. 

1 ············!••······························································~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... 

llgiltere Çekoslovakya 1 Halkevleri'!i~ .. 
~\i .. Açılış gıldonumu 
ı. Zunden harbe giremez DahiliyeVekilibuvesileile 

\ tıdra 17 pazar günü 
''ar (A.A.) - Dün akşam, Lord-ı de bulunduğu demektir. Fransanın şark-

hıi açasında harici siyaset müzake- taki ittifakları dolayısile de bu İngiliz - bir nutuk söyliyecek 
~' İngi~n Lo.rd Arnold demiştir ki: Fransız ittifakı, İngiltere için ciddi bir Ankara 17 (A.A.) - 20 şubat pazar 

1 
1llı esas erenın harici siyasetinin iki taahhüd teşkil eylemektedir. &'Ünü saat 15,30 da Dahiliye Vekili ve C. 

~ ' lngn~ var~ır: İngiltere, Çekoslovakyada harbe k~- H. P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya Anka
ıtu Ce?niye/renın harici siyaseti Millet- da:r götürülebilecek mahiyette menafıe ra Halkevinde vereceği bir söylevle ye
~der Cern· ıne. dayanmaktadır. Bu, Mil- malik değildir. İngiliz - Alman münase- niden c42• Halkcvini açacak ve bu su-
~ 1erıl'l'li~;Yetı Paktı mucibince taah- !:>etlerinde bir salah '\'Ücude getirilmek- retle sayılan c209. u bulan HalkevlerL 
'1' İngilt sadı~ kalacağız demektir. sizin Avrupada devamlı bir sulha imkan nin altıncı yıldönümünün kutlanma tö-
~ i1 Olarak erenın harici siyaseti, ikinci yoktur. Fransa _ Sovyetler Birliği paktı- reni yapılacaktır. 
~~~alya ı·ı ' Fransa, Almanya, Belçika um, İngiliz - Fransız ittifakının teh!ike-

.::''la e ol Şehir tiyatrosu artistleriyle HaJkcvi 
t lctad an taahhüdlerimize da- lerinden birini teşkil eylediğini kabul amatörlerinin temsil edecekleri cTimur. 
~~a.~, y;~·i ~ .. " t?tmek, ~ayati .mahiy;:te ~ir mecb~r~yet_ piyesi ile merasime nihayet verilecektir. 

~ flıgun ~·l buyuk devletten yalnız u- tir. İngılterenın harıcı sıyaseti, gıttıkçe, 
~IJ1Ya.t1 1

1
1etier Cemiyeti azasıdır. nu i.<0llektif emniyetten ayrılmaktadır. Fa- Geçen bir yıl içinde Halkevlerine kon-

t..a.hhau.: n~iltere ile Fransa arasın. kat bu ayrılma lüzumu kadar çabuk ve ferans, ders, kurs, temsil, konser, müta-

J 
dler b lea, spor gibi sebeblerle gelip fayda1a-

ın ir ittifak mahiyetin- seri değildir. 
nan yurddaşların sayısı altı milyonun 

(l p 1 b k e üstündedir. on ar u•• yu•• zayıa ta Halkevleri geçen yıl içinde daha mc-
~ " todlu ve programlı çalışmak yolunu tut_ q Qa ç • d • 1 1 • 1 !ukları nisbette muvaffak olmuşlardır. 
1 

b,.~nıen )0 e ) er ıyor ar Müsbet ve şümullü yararlıklar göste!'en 
, . ..,,,., Halkevlerinin başında Ankara, Artv!n, 
~it o, 17 ( Balıkesir, Bartın, Bursa, Beyoğlu, De-
~~ tv.t, ha,a Çin tebl!ğl) - Tslnpu'dakl rilmcsJ üzerinde ~alıJmakta ve bu seferber- nizli, Diyarbakır, Eminönü, Elazığ, İ2'-
~"Cı .. ·httnın kuvveUerlnln müzaheretlle Uğl ha?ırlamaktadır. İ f' ""\ de"anı nıuhtellt noktalarına asker Genç Bayan çun'un pllnlan mucibince, mit, Gaziantep, Manisa, negöl, Uşak, 
Sb~t a.ğır ediyorlar. Japonlar, kendi - çocuklara bakmak vazifesi, yaşlı kadınlara Zonguldak HalkevJeri vardır. 

Askeri maluliyet 
kanununda tadilat 

~ ıı. Ü.Sten 28.Yiata mal olan iki felaket- verilecektir. Oenç vatanperver bayan Çun'un 
~~~ tıııtını:onra Llnkvalkoan'ın karşı sa- teşkllltına şimdiye kadar iki binden fazla 
~~ç ~ Stıre~h muvaffak olmuşlardır. Ja genç Çln ünlversltell kızlan gönüllü olarak 
'-ı~Jte Otnetr e Hvaı nahrlnln şimalinde glrmtş ve sıhhl servisler teşki!Atına verilen 
\'\ite !\ tı fevkea :ıerleyebllmişlerdlr. Bu ile- bu Uk kıt'a, Bayan Çun tarafından mareşal 
~ '11tcı ete Yapıı l:ıde şlddetll muharebeler Çan - Kay - Şek'e takdim edilmiştir. Genç 
~~ ~Y etı hera lllakta ve bu muharebele • kızlar, ihzari askeri terbiye görmekte ve Bu""tu""n 
~l~ ı:•te ku n daha ziyade artmaktadır. kamplarda yaşamaktadır. askeri m .Iu1ler 3 

sene zarfında yeniden 
muayeneden geçirilecekler 

\ ~e;ıollları~vetıeri Hval nehrl sahllle - Çin _ J apon harbi yaz başlangıcında 
il ~~erı nı~aPmağa uğraştıkları muh- bitccekmiııı 

""tlerdı teaddid defalar bombardı- -s 

~ 
tt.. .. _ .. r. Anr.one 17 (A.A.l - AmlrJal Yamahmoto 

~Ilı.. ... .. ınıa bir müJAkat esnasında Çin - apon mu ase-
~ 1 rının seferberlJf I 

1• >ot. 7 (.\ matır.ın yaz bidayetinde hitama ereceğini 
~~~'b: ·.\.) - Central News ajansı wylemiştlr. 
~tetı~atın b Amiral, çtnlllerln göstermekte olduğu mu 
~~( e tnenıu,.aşlangıcında demiryollan k:ıvemetln günden güne zafa düşmekte ol
" ~tıtınıa • bulunan Mlchlgan üni - duğunu ve yaz başlangıcında Çin kıtaatının 

kac1.ınıtından Bayan Çun, halen, Jı:ıponların Heri harekAtına karşı artık mu -
annın seferber hale getl - kavemct gösteremlyeceklerlnl söyleınlftlr. ----------------..... ~ ............ --------~------

~Makineye verilirken 
.~,t~ 

1 
Yrutdaki askeri depolar yandı 

Ankara, 17 (Hususi) - Söylendiği
ne göre Milli Müdafaa Vekaleti, as -
keri mah1llcr hakkındaki kanunda bazı 
tadiller yapmayı ve bunun için de bir 

kanun projesi hazırlamayı kararlaştır
mıştır. 

Ka::mna bağlı emraz cedvelinde ye· 
ni ve mühim esaslar vardır. Muvakkat 
maddeye göre kanunun neşri tarihin -

den itibaren üç sene içinde bütün as -
keri maluller yeniden hey'eti sıhhiye -

cc muayene ed ilerek maluliyet dere -
celeri tcsbit edilecek ve buna göre ka
rarlar alınacaktır. :-..--------" :i bıı ~ ( .\,A_ ) 

t )'rı hırc1.~kı - Beyruttan blldirUdlğlne 
s~. ~n neu askeri depolar evvelki ge-

1)e hiik~ cesınde harap olmu§tur. 

tahkikat açılmıştır. Otopsi, peritonit all - T b d b.. .. k b• f dk 
metleri göstermektedir. Ailenin arzusu üze- ra zon a uyu lr 10 1 

~l'l'ııt lidetiuı~leti bir muhalefe t 
bt .. ıa c.a 111 tevkif etti 

.. . ~ ·•lrı q J\.\ 
~ tı.... ~ ~ 8uriye h - Muhalefet llderlerln-

';<allu:ahurata likümetı taratındnn tev
~ il t ,.0 ~.tı;ı l<ıvk:ebeb olmuş ve yüz ka
~'~ l'tı ıa tll\tııin ~ f edUmiştır. 
~tıt~A....\.) '>glu zeh irlendi mi? 

Gllı eıettna- Troçkinin evvelki gece 
11\ti a•ı.. en birinde ölen o~lu Leon 

~ebını 6 

araştırmak için adil 

rine. haıı:tanın iç azası alınmış ve zehlrlen- f ahı ikası yandı 
me emareleri araııtınlmak üzere muayeneye . 
gör.dı>rllmlştlr. ı Trabzon 17 (A.A.) - Dün gece İş Li-

11 Şubatta kaybolan İtalyan vapuru mited şirketinin fındık fabrikası yan • 
bulunamadı mıştır. İç ve kabuklu olarak binlerce çu

Roma 18 (A.A) - Roterdamdan Ceno
vaya giderken 11 şubatta batı Akdenizden 
tehlike işaretleri göndermiş olan İtalyan 
Gianlcolo vapurunu bulmak için havadan 
ve denizden yapılan araştırma.tar flnHUye 
kadar hJç bir netice vermemiştir. 

val fındık ve külliyetli mısır kurtarıla-

mamıştır. Yangın sabaha kadar devam 
~tmi~, itfaiyenin gayret ve fedakarlığile 
üç metre yakınındaki fabrikalar kurta
rılmıştır. 

İyi yapılmış olanı / SJn 
boz mı yalım! .. -:~,;.w-c:ıUCJv 

Terkos teslsah kristal olsaydı, SU, ti AL.: E •L·r:--"-e 
membaından evlerimize kadar krıstal 
borularla geleydi, günlerden bir gün or
taya çıkıp: 

- Efendim, dünyanın hiç bir yerinde, 
su, kristal borularla şehirlere indirilmez, 
bundan sonra kristalden vazgeçip demir 
boru kullanalım! derneğe hakkımız olur 
muydu? 

Membadan şehirlere kristal boru dö
şemek ideal bir tesisattır, pahalı oldu
ğundan dökme boru kullanılır, fakat pa
halı çıkması nazatı dikkate alınmıyarak 
kristal boru döşenmişse bundan rücu et
mek abestir. 

Senelerdenberi istanbulda işliycn tak
siler ayni renge boyanmaktadır, bütün 
taksilerin kıyafeti aynidir. Bunun böyle 
oluşu da iyi bir şeydir, o kadar iyi bir 
şeydir ki, bugün el arabalarının bir tipte 
olmasını istiyoruz, ille belediye el ara
balarını da bir kılığa soksun diyoruz. 

Bir taraftan bu makul isteği beslerken, 
bir taraftan da taksi otomobillerinin ar
tık ayni renge boyanmasına itiraz edi -
yoruz. 

Belediye meclisindeki muhterem arka
daşlarımdan bir kısmı, belediye talimat
namesinden, taksıleri ayni renge boyamak 
maddesini çıkarmak istiyorlar. 

Bu maddede itiraz edilebilecek bir 
fıkra var: cBoya, falan fabrikanın boyası 
lllar.aktır.> Bu fıkra miınakaşa edilebilir. 
Bir talimatnamede açıktan açığa yediva
hid ihdas eder mahiyette madde bulun
ması doğru olur mu, olmaz mı? Her halde 
olmasa gerektir. O maddeye böyle bir 
fıkra konması, gösterilen fabrika boya
sının en iyi boya olmasından ileri geli
yorsa, bu, otomobil şoförlerine hususi 
surette söylenir, kendileri ikaz edilir. 
Arabalarını iyi boya ile boyatmaları 

otomobil sahihlerinin lehinedir. Bu fık
ranın maddeden çıkarılmasına biz de ta
raftarız. 

Ancak, taksilerin bir renge boyanma -
sına itiraz etmenin zamanı çoktan geç
miştir. Taksiler üç senedenberi ayni re.'l
ge boyanıyor, bugün piyasada 984 taksi iş
lemektedir, bunların hepsi de ayni renge 
boynnmıştır. Bundan sonra taksi boyasını 
serbest bırakıp yollarda renk anarşisine 
meydan vermek doğru olmaz. 

Taksilerin ayni renge boyatılması iyi 
yapılmış bir işdir, iyi işi bozmıyalım. 

Ve düşünelim ki, her şeyden evvel, 
taksi ile hususi arabaların ayrı renkte 
olmasında inzibati faydalar vardır. Kaza 
yapması, cürüm işlenmesi bakımından, bu 
fayda çok büyüktür. Her şeyden önce, 
zabıta memuru, kazayı yapan; şoför veya 
yolcusu, her hangi bir cinayet işlemiş 
olan otomobili rengine bakarak hiç de
ğilse hususi mi, değil mi derhal ayırd 
etmek imkanını bulur. 

Avrupa şehirlerindeki ciyh }erden 
örnek alalım, cdünyanın her medeni şeh
rinde bu iş böyledir, bizde de böyle olsunıı 
<liyelim, fakat bizdeki ciyh leri cAvru
panın hiç bir şehrinde böyle şey yoktur. 
deyip kötülemiyelim. Selami Sedes 
=--

il ~ahtan Sabaha ; 

e Avusturya hadiseleri 
Bir harbe müncer 
Olabilir mi? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A vusturya ile Almanya arasında 

1936 itilafının tadilen gözden ge-

çirilmesi ve iki memleket arasındaki mü
::ıascba tın, iki Cermen kütleden bir blok 
teşkiline doğru adım atar bir vaziyete 
girmesi, dünyayı alakadar eden birınci 
derece siyasi meselelerin yanında güı~n 
en ehenuniyetli hadisesi halini almıştır. 

Bu hadisenin bilhassa kuşkulandırdığı 

memleketler, Berlin - Roma mihverinin 
muarızı olanlardır. Çünkü, Almanyanın 
Avusturya ile olan davalarını halletme
si demek, Almanyanın, ötedenberi Çekos
lovakya ile mevcud olan ihtilaflarma 
sıra gelmesi demektir. Birinci safhaya 
aid muadeleler halledilmeden, ikincisine 
sıra gelmek mümkün olamazdı. Kuşku
lanmanın diğer bir sebebi de budur: 

Avusturya ile yakın bir anlaşmıya var
mak istiyen ve bunu bir ilhak hareketile 
tamamlamıya karar vermiş görünen Al
manya, şimdiye kadar bu meselede, ken
disinin karşısında en azimkar muarız 

ıllarak yalnız İtalyayı buluyordu. Çü.ıkü 
mütemadiyen genişliyen Cermenliğin biı 
gün gelip Tirol kapılarına dayanması ve 
oradan Akdenize inmek istemesi, İtalya 
tarafından hiç bir zaman şayanı arzu biı 
şey değildi. Bundan ötürüdür ki, Avu9-
turyanın ilhakı tehdidi daha maddi bir 
şekil aldığı gün, Brenner hududlarma 
dayanan iki İtalyan kolordusu, İtalyanın 
bu husustaki noktai nazarını vaktile 
sarih bir surette Avrupaya anlatmış ve 
bu emri vakii geri bıraktırmıştı. O gün· 
den bugüne pek çok tebeddülat oldu. İtal. 
yanın İngiltere ile arası açıldı. Fransa 
:le bir itilafa varması ihtimalleri, bugün
kü şartlar içinde külliyen münselib oldu. 
\"e bu devlet, bizzarur, mukadderatını 

Almanyaya bağladı. Berlin - Roma mih
verinin kısa tarihçesi bundan ibarettir. 
Bundan sonra bu mihverin iyi çalışabil· 
rnesl için, iki taraf arasında, faaliyet sa· 
halarının ayırd edilmesi lfızım geliyordu. 

İtalyaya Akdeniz mıntakası düştü. Al. 
manya da, böylece orta Avrupada serbest 
kaldı. Bu teşrik ve taksimi mesaiden 
doğan neticeler, şimdi, dünyayı endişeyt 
düşürecek bir takım emri vakiler yara· 

tıp duruyor. Hatta. Avusturya hadisele
rinin bir Avrupa harbini doğurması bile 
mevzuu bahsolmaktadır. Fakat politikası 
mütecanis görünmiyen muarızlar için. 
şimdiye kadar geçirilen vakit, henüz 
heder olmuş fırsatlardır. 

Bundan dolayıdır ki, yürüyen hadisat 
karşısında, sür'atli bir hareket ve mües
sir mukabil tedbir için zaman, biraz da 
geçmiş sayılabilir. - Selim Ragıp E~ç 

Henışire isteriz 
---------------------------Adana memleket hastanesindeki hadise önce hayret sonra dehşet uyandır

dı. Haklıyız. Şifa bulmak için baş vurduğumuz hastaneden diri diri mezara gön
derilmek hazin bir akıbettir. Bu acı vak'a üzerinde durmadan geçmek ister
dim, fakat bu münasebetle memleket hastanelerimizde tesadüf edilen bazı 
nahoş muameleleri hatırladığım için devam ediyorum. Dünyanın her t:ıra· 
fında olduğu gibi bizde de hastalar mütehassıs doktorların teşhis ve tedavi
sinden geçer. Doktor hastaya derdine göre bir rejim verir. Bunu tatbik ede
cek hasta bakıcıdır. Doktor sabah mu nyenesi yapar, talimatını verir, gider. 
Ondan sonra hasta on iki saat hastabakıcmın elindedir. Hastabakıcının kü
çük bir hatası mütehassıs profesörün ilmini de, tecrübesini de, şöhretini de 
hastanın bayatı ile beraber tehlikeye koyar. Bunun için Avrupa kliniklerin
de ve umumi hastanelerinde hemşi :-elik vazifesine çok kıymet verilmiştir. 
!iemşirelerde bir asistan kadar bilgi aranır. Hemşire bu bilgisine kadınlık 
şefkatini de katarak hastalarile meşgul olur. 

Şimdiye kadar tesadüflerle temas ettiğim memleket hastanelerimizde ou 
evsafta hemşirelerin ihtiyaçtan çok az olduğunu gördüm. Hastabakıcılann 
hastalara karşı gösterdikleri H'ıübali hareketleri bir tarafa bırakalım, hatta 
vazifelerini kadınlığa bile yakışmıyacak bir hoyratlıkla, adeta hastayı azar
larcasına yapanlara da tesadüf 1_ttim. Devletin büyük masraflarla kurduğu 
ve başlarına kıymetli mütehassıslar getirdiği hastanelerimize baş vuranlar 
bu elim hadiselerle daima karşılaşmışlardır. Hatta bu vaziyet üzerine kcm
dilerilc görüştüğüm birçok doktorlarımız da ayni halden şikayet etmişlerdir. 
İyi hastabakıcı bulmanın müşkülatı idarecileri bu meslekle alakası olmıyan· 
lara vazüe vermeğe mecbur ediyor. Bunun ne ağır ve mes'uliyetli neticeler 
verdiği de mallımdur. İdareciliğin başka şubelerinde olduğu gibi yukarının 
yaptığı temiz iş ikinci ve üçüncü derecede çalışanların elile kıymetini kay
bctmeğe mahkum oluyor. Mükemmel bir kanun, idraksiz bir idareci elinde 
nasıl menfi neticeler verirse yüksek bir teşhis ve tedavi de fena hastabakıCl 
elinde tehlikeli şekiller alır. Kalbi şefkat ve feragat, kafası da bilgi ve tcca 
ı übe ile mücehhez hemşireler yeti§t.irmek mecburqe\iDdeJiz. 

lirtı• CMil 



4 Sayfa 

Belediye kırılmaz cam 
meselesini halletti. 

Piyasada kırılmaz cam tükendiğinden siparişleri vesika 
ile isbat edecek şoförlere yeniden mühlet verilecek 

Şehrimizde i§liyen otobüslerden biri 

Belediye, talimatnamesine 1935 de rara da ancak, ka~ann tat.b~ sahas~a 
bir madde koydu. Bu maddeye göre, o- konulmasına on gun kala ıtıraz ettı -
tobüs ve otomobillerin camlan tripleks, leı· ve iki seneden beri söyledikleri ay-
kınlmaz cam olacaktı. ni şeyi söylediler: 

Belediyenin bu kararına, otobüs ve --:- Piyasada tripleks cam yoktur. 
otomobil sahibleri itiraz ettiler dedi - Iki senedenberi belediyeyi hep ay-
ler ki: ' ni itirazla oyalayan otobüs ve otomobil 

- Piyasada tripleks cam mevcud sahihlerinin bu seferki itirazları din -
değil, bize mühlet veriniz, cam sipa - lenmedi. Karar tatbik edildi ve bu su-
riş edelim. retle 22 otobüse tripleks cam takıldı. 

Belediy bu talebi is'af etti otobüs Bundan sonra şoförler cemiyetinin 
ve otomobi~ şoförlerine istedıkl~ri müh it:.razı dinlend~. Hak~k~ten piyasada 
leli verdL Mühletin inkızasında, şoför- t.ı.·ıpl~~s cam ~ukenm~tı: . .. .. 
ler cemiyeti yeniden belediyeye mü _ ._Dun bele.dı!e şehrımı~ın ?.u~u~ c;:n 
racaat etti. Kontenjan sebebile cam ge m~esseselerını davet et:ı, goruştu. u 
tirtemediklerinden yeniden mühletin muesseseler, kırk beş gun zarfında is-
uzatılmasını rica etti. tanbulun bütün otobüs ve otomobille-

. . . ı'ine yetecek rnikdarda tripleks cam ge-
- ~tl~dıye -~u rıcayı d~ kab~l e~tı ~e !ec.eğini söylediler ve teahhüd ettiler. 

rnk.u . etı .. yh~ı deııb~zt~ttı. tzatı ab~l u ı - Belediye şu kararı verdi: On beş 
ın~ı mu :et .e ı ınce, 0 om? 1 ve 0 - gün zarfında tripleks cam sipariş et -

tobus. sahıblerı tekrar ~e~edıyeye baş tiklerini sipariş vesikasile isbat edecek 
v.u~dular. Bu sefer de klirı~g mese~e - olnn otobüs ve otomobil şoförlerine Ia-
sını ortaya koyup cam getirtemedık • 1 "hl t ·1ecek ve 
ı · · ""hl . 1m . zım ge en mu e ven 
erı.nı, mu etın gene uzatı asını ıs - plEıkalan alınmış olanların pliikaları da 
tedıler. · d d"l k b f d ıa e e ı ece , u zaman zar ın a gene 

B~~ediy.e hu. isteği de makul g?,rdü tripleks cam takmamış olan otobüsler, 
ve muhlelı yemden uzattı. Bu muh - cam takılıncaya kadar seyrüseferden 
letler, uzaya uzaya, l 9 3 4 den 19 3 7 so- rne:ıedileceklerdir. 
nuna kadar karar tatbik edilmedi. Piyasada tripleks cam ihtikarı yapıl-

Kanunuevvel 1937 de, otobüs ve o - dığınm da aslı yoktur. Alelade zaman
tomobil şoförlerine yeniden ve son de- da metresi 21 - 22 liraya satılan trip
fa 1 Şubat 1938 e kadar mühlet veril - leks camlarını, 22 otobüs, metresini 18 
di. Otomobil ve otobüs sahibleri bu ka- liradan almışlardır. 

Et, ekmek ve süt işleri 

SON POSTA 

Bir adam denize 
düşerek boğuldu 

Babasile kardeşini öldüren 
Zekinin muhakemesi başladı 

Dün saat 13,45 de Haydarpaşadan 

Köprüye gelmekte olan Erenköy va - Katil, mahkemede "Kardeşim Radiyi ben öldürdün'• 
puru Sarayburnu açıklarına geldiği 

zaman vapurun kıç taraflarında dola - Fakat babamı vuran be.il değilim, öbür 
şan Şadan isminde bir şahsın birden - k d • S dd k't d. 
bire ayağı kayarak denize düşmüştür. ar eşım ı ı ır " ıyor ~ 
Kaptan derhal vapuru durdurarak san Bir müddet evvel Kuruçeşmede tabanca deştr:ı sıddıkın, baygınlığımdan zır:~ 
dal indirmiş ve Şadan aranmış ise de lle babası Hacı Şe\'ket ve knrdeşl Radiyi ôl- yapmış olması muhtemeldir. ııa de 51ddJY1 

bütün gayretler boşa gitmiş, Şadanın düren Zekinin Ağırceza mahkemesinde mu- katında verdığlm ıtadelerde ' ~ 
ne kendisini, ne de cesedini bulmak hnkemesine başlanılmıştır. tesiri vardır. tabibi ti. 

Mahkemede okunan son tahkikat karar- Bundan sonra tıbbı adU ve prt' 
mümkün olınan1ıştır. Hadised~n müd - namesinde Zekinin müevvel ikran ve mev- raporları okunmuş. suçlu bunıarJ 
deiumumilik haberdar edilerek tah - cud delallle suçunun sabit görüldtiğü ve ce- itlra?.ı olmadığını sdyleıniştir. da 1JS 
kikata başlanmıştıP. z:ı kanununun 450 inci maddesine göre ida- Mahkemeye verdiği ıstidııda ed 

mı tl•leb!le Ağırcezaya verildiği anlaşılmış - öldürmüş olmadığını, bunu ı.sbııt ~ 
Şehir işleri: 

Yeni bir otobils battı ıçın 
belediyeye müracaat edildi 

Yemşeh!r, Kasım;paşa, Emin"önü nd
sında otobüs işletmek üzere Belediyeye 
müracaat yapılmıştır. Yeni mürac:ı.at 

tedkik edilmektedir. Belediye yolların 

darlığı bakımından yeni otobüs hattı ih
das etın€k arzusunda bulunmndığmc\an 

bu müracaata müsbet cevab verilmiye
ceği tahmin edilmektedir. 

Denizbank umum müdürü 
haftaya geliyor 

Denizbank idare meclisinin ilk toplan
tısında hazır bulunmak üzere üç gün ev
vel Ankaraya giden Denizbank Umum 
Müdürü Yusuf Ziya Öniş önümüzdeki 
hafta içinde şehrimize dönecektir. 

Umum Müdür Ankarada, Denizbankın 
kat'i şeklini alan teşkilat projelerini Baş
vekil ve İktısad Vekiline takdim edecek
tir. Yusuf Ziya Öniş şehrimize döndük
ten sonra Denizbank teşkilfıtının esaslı 

olarak kurulmasına başlanacaktır. 

Sebze hali inşaab ihale edildi 
Yeni yapılacak sebze hali binası 74 bin 

liraya müteahhide ihale olunmuştur. Bi
na altı ay içinde tamamlanacak, sebzeci
ler bu bina dahiline alınacaktır. 

1939 senesi belediye büdcesine kona
cak dört yüz bin liralık tahsisat ile bü
yük bir hal binası daha yapılacak, halden 
Eminönüne kadar imtidad eden sahil bo
yundaki toptan satıcılar bu binada top
lanacaktır. 

Belediye tercüman anyor 
Belediye turizm teşkilatı tevsi edile

cektir. Elli kadar tercümana ihtiyaç var
nır. Elli münhal için şimdiye kadar on 
beş müracaat yapılmıştır. Bu müracaat
lar tedkik edilmektedir. 

tır. teyld etmiştir. cıe , 
Bundan sonra, 1ı:at1Un sorgusuna geçll - Mııhkemede dinlenen ~ahldlet d~ 41 

mlş, Zeki şunları söylemiştir: <'a sesleri duyduklarını, bunu Sl 
- Kardeşim Radiyi beni sinlrlendinnesi ıs:trı !ırlıyarak: dU tıe 

ve dnimi tahrikleri neticesinde, düştüğüm - Ze::ti babamı, kı:ı.rdeşiml vur si~ 
asabi buhran arasında, kendime hfı.klm ol - vuracak, tarzmdn yardım ı.steı:ne 
mıyarnk vurdum. Fakat, babamı ben öl - ettiğini söylemişlerdir. b1dleri'I 
dürmedlm. Kardeşimle aramızdaki hfldiseyi Duruşma Sıddık ile, diğer ş:ı 
mtiteakıb ben bayılmıştım. Bunu diğer knr- leamelerı için, talik edilmiştir. 

........ ----~ -'at 
Otobüs meselesinden çıkan da\11P J 
Recai Nüzhet, dünkü muhakeme esnasında "Ah:..,, 
Eminin Tramvay Şirketinden bin lira aldığını duY ıJ 

Avni Bayerin suç ortağı değilim,, dedi _,. 
.,e e f'. 

Tevhlden görülen Ahmed Emin, Sabri Sn- ı N!\zıır or•Ju Artın He karısı Allrıl ıta ne.ti' 
Um • Recai Nüzhet, Avni Bayer davasına çüğü 6 aylık olan dört çocuğu bll 

0 
P"".P 

Asliye ı tncl cezada dün de bakılmıştır. çıılanarak öldürülmuşlerdl. Yapıla cııı"."!r 
Geçen celselerde hasta olması dolayısllc bu kat neticesinde de bu vahşfyan~t5 fi ' 

ıunıımıyan Recai Nüzhet Baban, dün mah - Artın oğlu Torik, Koskan oğlu O iiÇ JIİ 1'' 
kemeye gelmiştir. Tesbitl hüviyet sırasında tepan oğlu Hamparsum isminde ~ 
Recai Nüzhet Baban esk1 vilAyet mektup - rafından yapıldığı anlaşılmış, ıcell rd!
cusu ve yakında çıkacak •Barış• garetesl sn- kalanmış ve mahkemeye verilrnW~lll:Hl!J • 
hibl olduğunu söylemiştir. Bundan sonra o- Yapılan muhakeme bitmiş, arı>tJlV" ... • 
kunan iddianamede bazı kimselere Ahmed Hamparsumun ölum cezasına ç--, ;J 
Eminden 1000 Ura aldıklarını söylemeleri 1 - I.:\n kararlaştırılmıştır. Toriğin d11 
çln miiracaat etmek, ve Avni Bayer tarn - şınd:ı.n dolayı hafifleUlmiş, ıo yıl 
iından keşide olunan ihtarnameye bllfHI ktınulmasma karar verllınlştır. kO-
yardım etmek suretile Avni l3ayer1n şeriki H h" t 1 mah 
curmlİ olarak. Recai Nüzhetln ceza kanunu- lrSIZ 1Zm8 Ç er 
:ıun 65 inci maddesi delftletile, 480 inci mad- oldular ,,, 
deye göre mahkemeye sevkedlldlğl beyan ~ 
edUınlştır. Mahmudiye oteli sahibi J.IU btıil e,, 

B ındnn !Onra sorguau yapılan Recai NUz v. s. gibi bazı eşynsını ç lan J{l!Zcl ,ııJll 
het, h!\d1senln evveliyatını teşkil eden oto - ortacı Tnkuhi Sultanahmed 1 ill 
bus dertikodularını hillasa ettikten sonra, zada tevkıt edildiklerlnl yazmıştılt~et 
demlş!Jr ki: Suçluların muhakeme i 11~ 

- Ben esti blr gazeteclyim. Gazeteclllğe Kezban 1 ay 5 gün, Tnkuhi 11 
Ahmed Emin lle ayni matbaada, ayni odada mahkflm edilmişlerdir. .~ 
ve ayn! masanın başında başladık. Bu hA - A · B · b" daf8 
dlseyle günün dedikodusu olduğu ıc;ın meş- V•ll ayer yem ır ~ 
gu1 oldum. Sağdan soldan soruşturdum. Ah- Avni Bayer Tan gazetesi alt~ 
med Eminin Tramvay §lrketinden 1000 Ura bir dava ikamesi için, müddeiUttl f 
aldığını duydum. Bunlar Ahmed Eminin ku- racaat etmiştir. e ı ııı / 
lnğına gitmiş.. İddia edlldiği gibi Borsa Buna sebeb A vnl Bayerın ASUY ,JI' 
kıraathanesinde Zühtü ve İhsana, Emin Yal- zada görülen bir davasına dair• ~ıtıl -
mandan 1000 Ura aldıklarını söylemek lçin, neşredilen yazıdır. '-~~ j' 
mürocnat etmiş değilim. Diş tabibi mezkftr gazetenlll 50 

Zühtü maiyetimde çalıştığı zaman 1şden neşı lyat müdüründen bu defa dil f 
Kurbın gönderenler çıkarttı~ım için bana muğberdir. Aml Ba - ra tazminat istemektedir. el ted~' 

şışıı Halkevl Başkanlığından: yere Yusuf Kenanın yazıhanesinin kapı - İstida müddeiumumlllk 2 \Jl ~ 
Şişli civarındaki ilk okullarda okuyan ta- ~ndn rastladım. Noterini bulamamış, ben rosu şefi Nureddin tarafından u<f....- / 

kir çoc<.ıklar Jçin bayan Eşref Cevat ver _ '.le nltmcı noter Galib Bingöıe gidiyordum. maktadır ~il 
gln, Bay cemn, Bay Asım. Bayan Besime Blrlikde gittik. Avni Bayer! sadece orada _:_ •• .,, .. ,_ - f 
Fehmi ismaıı, Bay Asaf .bbay, Bay Yusuf tavsiye ettim. Bozuk parası çıkışmamıştı. BALK O p E J S k )~ 
Ziya Karaca ve merhum Bay Murad namı- Muamel~ sırasında iki Ura verdim. Sonra ia- v 'el 
na kurbanlar gönder1lmiştlr. Alenen te§ek- de etti. ihtarname _Avnl Bayerin imzasını ta • · · Anadoluda yşP' ,-

1 M kür olunur. şıyor. Den şeriki curüm olamam. Asıl tah - bir turne ıt/. 
artta ucuzlayacak olan et fiatiarını kontrol için .... - ..... - ........ -... ·-·---........ _ kir edilen benim. Kimseye Ahmed Emine dönen be~bl'~ 

t ")"' k • b" h 1 d Ek k · b b' k"l 1000 Ura verdiğine dair bir teklif de yap - d iti a l omısyon ır rapor azır a ı. me ve sÜt satı olarak otuz eş ın ı O kadardır. d B sele günün hfıdls s1 ld lh. J- hnfta an ~tJ' 
B kd b. . dah'ld ma ım. u me e o u6 .. k" 1 ..,-

ı 1 • L kk d d dk"k u mi arın otuz ını ı en temin çin, sadece konuştuk.• Kadı v~, .. ııtt~ ..il 
mese e erı ua ın a a te ı at yapılıyor olunmakta, beş bini civar kazalardan Recai Nüzhet Avni Bayerln ailesini 15-20, Turun, Bei'" f,ııl_,$ 

f Marttan itibaren ucuzlayacak o - dan hazırlanan raporlar bu toplantıya getirilmektedir. İstanbulda süt koope- kendisini de 5 - 6 senedir tanıdığını aöyle - adpark, ti1'111"' .. 
Jan et fiatlarını kontrol için teşkil edi- v~rilecektir. ratifi tesisi için tedkikat yapılmakta - mtşttr. Galib B1ngöle 1se, iki tapu senedini Kurtuluş ~ııd 
len komisyon, azaları arasından bir ta- Siit hakkında yapılan tedkikat d vermek için gtttığ!nl llhe etmlştlr. nnda ll\rll te 

ır.. Bundan sonra mevzuubahs ihtarname ·ıe 
li komisyon ayırmıştır. Tali komisyon Süt işine gelioce, İstanbul halkına İstanbulda çıkan sütleri kooperatif mahkemede okunmuştur. Bale ve bnyuk Orkestrıısı.w ~ 
dün ilk toplantısını Cumhuriyet Halk hilesiz ve ucuz süt temini için belediye alacak ve dağıtacaktır. Duruşma, şahidlerden Tevfik, Zühtü, ih- lerine başlıyor. ~~ 
Partisi Vilayet b;nasmda yapmış, tat- tedkikat yapmış ve hazırlamış olduğu Koopeı:atif halka hem hilesiz süt sa- slln, Adnan, Kazım. Galib Bingöl, Ya.set, ve@·~ -·-····

1
·--M-·-A---R-·-T··-·

5
·ALI , ~ 

bikata aid şekilleri tesbit ile meşgul raporları Vekftlete yo11amıştır. Bu ra - 1acak ve hem de ucuz süt dağıtmış o- Aa~onun dl~enmeleri için tali~ e.~ml.§tir. o J p 
olmuştur. Tanzim edilecek rapor cu - porlara göre Istanbulda süt fabrikası - bcaktır. Kooperatif teşkil edilince, pe- Sıvas agırcezasmda ıkı ölüm N ., R N u RE o 
martesi günü toplanacak olan kom's - na, takimhanelerine ihtiyac gösteril - rakende sütcülük yasak edılecek, süt cezası kararı verildi 
yona verilecektir. 1 Marttan itıbaren mektedir. Bu işin tamamen yapılabil - satışı doğrudan doğruya kooperatife Sivas (Hususi> _Bundan uzun blr müd- K o N & E R 1 
ucuzluk başlayınca her tarafda aynı mesi için de aşağı yukarı bir milyon bırakılacaktır. det e~veı sııaş nahiyesinde hancılık eden 
cins etlerin bir fiat üzerinden satılma- liı a) a ihtiyac vardır. Belediye süt fab
sınm teminine de çalışılacak, tali ko - rikasını para temin edip açıncaya ka -
misyon bilhassa bu şeklin tatbıkatına dar İstanbul sütcüler cemiyeti, halka 
aid hükümleri tesbıt edecektir. hilesiz ve ucuz süt içirmek için faali -

Ekmek meselesi yete geçmiştir. Sütcüler cemiyeti bir 1 
Ekmek işini tedkik etmek ve bir ne- pı oje hazırlamaktadır. 

ticeye bağlamak üzere İktısad Veka - Sütcülerin bu husustaki fikirlerine 
Jetinde teşkil olunan komisyon mesfü - göre: 
sine devam etmektedir. Ucuz ve hile - İstanbulda çıkarılan üç bin kilo 
siz ekmek temini meselesinde İstan - manda sütünden iki yüz elli kilo yağ 
bul diğer vilayetlerden ayrılık göster- tedarik olunmaktadır. Yağı alınan süt
rnektedir. Fırıncılar cemiyeti ile ekmek ler ucuz semtlerde halka satılmakta -
yapıcılar cemiyeti İstanbulun vaziye - dır. Bunun önüne geçmek için İstan -
tini goz önünde tutarak ucuz ve hile - bul içinde yağ yapılması yasak edil -
siz ekmek tedariki için ne şekilde ha- me'idir. Manda sütleri şehir dışında 
reket edilmesine dair birer rapor ha - kurulacak yağ fabrikalarında kontrol 
zırlamaktadırlar. Yakında ucuz ve hi - altında yağa kalbolunmalıdır. Fahri -
Jesiz ekmek temin~ imkanlannı karar - kalar şehir dışına çıkıncaya kadar ha
laşt1rmak üzere Iktısad Vekaletinde ricden gelen yağlar İstanbulun ihti -
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Amerikan • 
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film birden 
Fransizka Gaal 

yeni kokya 

Ateşler içinde 
Heyecan ve 
dehşet filmi ---bir toplantı yapılması mevzuubabs ol- yacını temin edebilecektir. 

duğundan her iki cemiyet tarafın- istanbulun günlük süt istihlaki va- a.-,..ıı.•••••ı> Cumartesi ve Pazar matinelerinde ilaveten : ZATI SUNGUR 



SON POSTA 

"Sıra Çekoslovakyada!,, 
(Batta.rafı 1 inci sayfada) 

~------------------·-----------------------------------------8 i g adi ç belediyesi kasabanın TenneninGökceli 

tik sukutlardan, bunlar aleyhine muaz
zam bir ittifak meydana çıkacaktır.• 

Çekoslovak hududunda tahşidat 

. köyünde yangın 
1 m 3 r IO a Ç a l 1 Ş 1 Y O r mr ev bütün eşyasiıe 

Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
Son zamanlarda Çekoslovakya ve A

vusturya hududunda tahaşşüd eden Al
man kuvyetleri nazan dikkati celbet
mektedir. ~Öylerde ağaç bayramları tertip edildi ve 

diktirildi 
her beraber yandı, bir çocuk 

da alevler içinde can verdi 
Filhakika, şimdiye kadar Alman ordu

su bilhassa Fransız ve Belçika hududla
rı civarında temerküz etmiş bulunuyor
du. İsviçre, Avusturya ve Çekoslovakya 
bududlarmdaki kuvvetler, diğer hudud
lardakine nisbetle yarı yarıya idi. 

h gün bir köye binlerce ağaç 
~ıgadj 

~ledi ç (Hususi) 
ler i .'Ye, son sene -
~ret ç;de ciddi faa
l(~ C>_Sternıcktedir. 
ıı~ ıçı.nden akan, 
~llı.b Ve hastalık 
~ ı> aı 0 Ian dere -

"ıcri · 
' . nı.n kapan -
ht a ışı de bu faali· 
~a{;sındadır. 
'~enin ;arşı 
~ ca<t ve kasaba , 

Terme (Hususi) - Kazaya dört saat 
mesafedeki Gökçeli köyünde İsa oğlu 
Hüseyinin bacasından geceleyin bir yan
gın çıkmış, ev tamamen yanmış, hiç bir 
eşya kurtnrmak da mümkün olamamış -
tır. Bu yangında feci bir kaza olmuş, Hü
seynin 8 yaşındaki oğlu da alevler için
ce kalmış, kurtanlarnamış, yanarak öl
müştür. Yangında yanan eşya ile evın 
kıymcU bin lira tahınin edilinektedir. 

Trabzonda l(ültür 
işleri 

Fakat şimdi vaziyet çok değişmiş bu
lunmaktadır. Zira Alman ordusunun 
dörtte birine.müsavi olan Leipzig ordu
su, şimdi Çekoslovakya hududuna gel
miş ve üçüncü ordu grupunun yanınn 

yerleşmiştir. Bu iki kuvvetin mecmuu 
_ ki 20 fırkadır _ Çekoslovakyanın ve A
vusturyanın en garb ucuna kadar olan 
kısmını bir çember gibi çevirmiş bulun
maktadır. !arı ta delerinin plan 

tılıtıışt Inanıen yaptı
~de ır .. Çarşı içe -
~la .bır Çok dük • 
~k r 1Stiınlaıt edl • 

Bigadiç belediye binası 

Alman ordusunun mecmuumm, har 
üç fırka bir kolordu teşkil etmek üzere 
42 fırkadan rnürekkeb olduğunu gözönü

Şe hirde büyük bir lise ve ne alacak olursak, aşağı yukan Alman 
deler ~tırılınıştır. Buralarda geniş cad
bıitGn d"~e~dıınlar açılmış, yeni yapılan 
~ar 

1 
Ukkanlann bir örnek olması da 

l3u a tına alınmıştır. 
1trıı~rada, . eski belediye binası da yık
hptı.t ' Yerine, yeni ve güzel blr bina 
~~ kahılınıştır. Etrafındaki eski dükkan bit veı trıeyd er de yıktırılarak burası güzel 
datı1ıb b~n hııline getirilmiştir. Bu mey-
~ab ır de radyo konmuştur. 

!leler a a dahilinde de bir çok ana cad -
t&dd .. 1 Çılrnıştır. Planları hazır olan diğer 
ı "er ·· . 
~ı:trılak uzerındeki evler de peyderpey 
~e..: edilerek yıktınlmakta bu cad-
"lı• ·~n a l ' ~eltteçı. Innsına da hararetle devam 

dır. 

ıı;,, kad halkı d memnun ordusunun yarısının Çekoslovakya hu-zarcılan 0
1
due;... ar a yeni bir ilkmekteb binası 

t!tmiş bulunmaktadır. dudunun civannda t~üd ettiği an-
Pamuk fiatları düşüktür. Koza halin- yaphnlıyor la§ılır. 

de pamuk 6 kuruş, çekirdeksiz pamuk <!a Trabzon (Hususi) _ Bu yıl Kültür lngilterede endİŞ8 
30 kuruşa satılmaktadır. Bakanlığınca terfi ettirilen yirmi yedi Londra, 17 - Avam Kamarasında mu-

Bigadiç köylerinde ağaç bayramı öğretmenin maaşlarına zam yapılmış- hnlefet reisi Attlee, İngiliz hükiı.metinln, 
Nahiyeye bağlı bütün köylede bir ağaç tır. Trabzon merkezinde on iki ilkmek- Avusturya - Almanya meselesinin bu 

bayramı tertib edilmiş, her köylü kö - tcb o 1 duğu halde bunlar ihtiyaca kafi son inkişafı üzerine Çekoslovakya vazi
yünün münasib yerl~rine adam ba?ına gelmediğinden okwna çağında olanla- .Yeti hakkındaki hattı hareketine dnir 
10 ağaç dikmek suretıle ~ay~ma" iş~ır.ak nn birçoğu açıkta kaldığından on yedi nazır tarafından beyanatta bulunulması 
etmiştir. Bu s_aycde h~r _koy bır gun ıçın-ı bin lira sarfile yeniden büyük bir ilk- için ısrarda bulunduğundan, Eden şun-
de binlerce fidan sahıbı olmuştur. ~ mektcb daha yaptırılrnıya başlanmış- ları söylemiştir: 

Ayrıca Faraş köyünde bir köy fidanlıgı tır. 350 bin 1iralık tahsisatı umumi mu- - İngilterenin Çekoslovak milletine 
tesis edilmiştir. Civar köyler buraya vazene büdcesinden verilen lise bina- karşı en dostane hislerle muttasıf oldu
nakdi yardımlarda bulunarak . b~dema sırun inşasına bugünlerde başlanacak- ğunu ve bu memleketi büyük devletlere 
dikecekleri fidanları burada yetiştirme - tır. Halen merkezde bir muhtelit lise, bağlıyan muahedelere tamamen viikıf 

'1igadi Bigadiç pazar yeri ğe karar vermişlerdir. bir kt7. enstitüsü, bir erkek orta, bir kız bulunduğunu meclise temin edebilirim. 
~ilde ~ Pazan haftanın muayyen gü- Okcalar köyünde bir ölüm orta bir de ticaret mektebi faal bir hal- * 
~~ ha~i~arın en mühim alış veriş mer- Okcalar köyünde İbrahim isminde bir de bulunmaktadır. Kazalarda da orta o- Lehistanda da endişe var 
~ tl'ıahs 1e gelmektedir. Pazarda her ne- köylünün karısı, ebesizlik, ve bazı ka - kullar açılmaktadır. 
)~de~ satılmaktadır. Belediye pazar dınların yersiz müdahalesi neticesinde - Varşova 17 (A.A.) - Bütün Polonya 
>elliden d:Palı satış mahalleri yaptırmış, dört gün doğum sancısı çektikten sonra Giresunda bir gazeteleri, resmi mahafilinin gösterdiği 
~~a ekJ or.t ~Ukkan istimlak ederek bu- ölmüştür. Zabıta ve müddeiumumilik z~hiri sükU.nete rağmen, Avusturya ha-

Ôt;; eıtııştır. Kapalı P=.,>;~ p_:.: ~~isey: :_:a~i:ed etmişlerdir. Katil yahalant!ı ~!~:;:r~~:C:ı:!~~~k~~~ırdığı endi-

hi llıle neticelenen Dogvançayda Giresundan bildirildiğine göre bundan Hükümet gazetesi olan cİllustrovany 
Q .. k yedi sene evvel Giresunun Yavuz Ke-• a B t k Kurjer Codzienny. diyor ki: ı.. '»l Za İr ren 8ZBSI maili köyünde bir facia olmuş, Osman is-ı.,'\.l<..t cAlrnan genişleme siyaseti Avustur-
'Ô~ ~aharnam (Hususi) - Kuşçular İzmit (Hususi) - Adanadan gelen poS- minde bir adam Gençağa ismindeki köy- yada mühim bir zafer kazanmıştır. cAn-
~ er;:;olunda müstahdem orman ko- ta treni Doğançay istasyonunda bir ada- lü ile kansını ve çocuklarını tabanca ile schluss:t _ Avusturyanm Almanyaya il
~ huıu ınden Cafer oda içinde mak - mı çiğnemiş ve öldürmüştür. Bu yüzden yaraladıktan ve sımsıkı bağladıktan son- hakı - kan dökülmeksizin başarılmış de-

~lıı a1t:~:ştur. Kurşun Caferin çene - tren iki saat taahhürle yoluna devam e- ~: ::J:;i~~e a:li~~!ı:ı:ı:.bedbaht?a- mektir .• 
b arqk r k n girmiş ve beynini parça- debilmiştir. cExprcss Poranny> de şöyle yazıyor: 
ı.~. e"'t1 drnıştır. Vak'a mahalline derhal Bu faciayı işledikten sonra da izini or- cHitler galebe çalmıştır. Artık ne A_ 
~ı.. Okt t ç·ınrene kaY""SI tadan kaybetmiş, hatta bu vahşeti Osma- Çe ltıt 'l.lltıj ti 0ru brahim Alp ile sorgu _ ,.v dl b ·sı vusturya - koslovakya işbirliği, ne de 
~. · öıu ... h Ustafa Remzi Aktan gitmişler- İzmit (Hususi) - Kadıköy mevkiin - nın yaptığını söyliyen Dursun a ı irı Viyana - Peşte - Prag müsellesi mewull 
'il • ••un rn k k de esrarengiz bir şekilde öldürülmüştur. ••lah, .. d uayenesinde kurşunun ken- deki çingeneler arasında avga çı mış, babsolamaz.> 

"' an 8 · Osman, facianın üzerinden yedi yıl geç-~ •• · i... çıktığı anlaşıldığından ha - 50-60 çingene birbirine karışmış, çın- Liberal KurJ' er Polska, c::öyle yazıyor: 
:~ "' Sil·h . tikten sonra yakalanmış ve ağırceza mah- :t ~il .... \la a 1 a nı temizlenmesi esnasındıa gene yaralanmıştır. Kavgayı ayırmak ıs - cDolfus'un vasiyetnamesi 11 şubatta 
-"~k~~~iş'rbir kaza olduğu tahmin e- tiyen iki kişi de dayak yem1işledrdir. Kav- kemesine verilmiştir: yırtılmıştır. Aıvusturya, başvekilinin c.-

~ ahkikat yapılmaktadır. gacı çingeneler yakalanmış ar ~- Dursunbeyde bir cinayet Hyıe keneli ıdam hükmünü imzalamıştır. 
~ KUÇÜK MEMLEKET HABERLcRJ Bu, Polonyayı bigane bırakamaz. Çünkü 
~ L Dursunbey (Hususi) - Gökçedağ na- günün birinde o da Almanya ile karşı 

l>~.. ~da iki .... '""'-- ... uruld hlyesinin Işıklar köyünde bir cinayet ol- karşıya kalabilir ve yalnız şimalaen ve "{~ .. cıı . Oıı.rsız yakalandı Gemlikte yeni bir r&SAU u ....... ,onu a o 
lıı; l'ln ltı~susı> - Yenlcami mahallesinde Gemlik (Hususi) - HükÜmet konağı önün- muş, Süleyman oğlu Mehmed tarla kom- garbdcn değil, aynJ zamanda cenubdan 
~ tlttnış ve Talib karısı 1''atmanın evine deki havuz yaptırılmış, etrafı_ndn muntazam ~usu Mustafa oğlu Hasan tarafından göğ- . da.> 
lt,llbı ~ bt Yatnğını çalmıştır. Zabıta hır- tarhlnr vücude getırilmlşUr. Dkbaharda hü- süne balta ile vurulmak suretile öldürül-] * 
l(~.,ı.-ut zamanda meydana çıkarını", kılmet konağının önü bir park halin! almış · ·· JJ d hal kal k u F ı· ·d A 

... l(t .. muştur. aasan er ya. anara ua- er ıne gı en vusturya nazırı lı Y esınden Mustafa ile arkadaşı olacaktır. Burada dördüncü sınıf bir met.eo- hk 
~- akaıarn 1 1 i lst kurulmuştur lıkesir ağırceza ma ·emesme sevkeclil- L d 17 (H ") n·· j! ~l-ı.._ ""tlo~ı h ış, ve adl yeye vennlşUr. ro oJ asyonu · . . . . . • on ra ususı - un gece anı 

tıı °"'l•t , a g 1 i rd rniştir. Cinayetm sebebı bır tarla ıhtila- tt v· d Al h k t '~ ., il. <ıı oçmen er ne ya ıın Dolu Beyazıdda lkJ hırsız yakıılandı • . . . . sure e ıyana an maııyaya M'C e 
'~ ~ıere ~ ususi) - Göçmenlere dağıtıl- iıdır. Mehmedın bır karısı ıle bın ana t . la A st . dah T 
~ Q:ı,11\ıııt ernıtııa.y Kurumu tarafından kay- Doğu BeyaZld (Husust> - Sürbahanda bak- rahminde olan beş çocuğu öksüz kal- e mış oS .n İ vu utryban~ yBenı li ı ıye 

tem b tine 2900 lira gaz ve tuz, 600 11_ kallık eden Kasabalı Hamza oğlu Mecldin nazırı eıss nquar ugun er ne var. 
tı.... ~ll} CdeU gönderilmiştir. dükldinından eşya ç:i\ınmış, bu hırsızlığın mıştır. mış ve H itler tarafından kabul edilmiş-

ı... ~e (b tJe Yerleştirilen göçmenler Aşağı Silrba_h_anda Mehmed oğlu Beklrle 1 ı· •ı tir. Seiss lnquart avrıca hariciye nazın 
~~h.- <l.\lsusı, kö d Ahmed oğlu Hasan ta Silivriye yer eş ırı . en göçmenler J ~~~il lsk - Buraya gelen göçmenler OJlrberan yun en - Von Ribbentrop ve mareşal Goeringle de 
~"" ~thı- ftn edUrni§lerdlr. Hepsine arazi rafmda.n yapıldığı anlaşılmıştır. Bekir ya- Silivri (Hususi) - Romanyadan son - .. - .. 
.. ~l'J.rı ~~ Ve birer ev yapılmıştır. Göç- kalanmış, Hnsnn, köylerinin İran hududun- coruşmuştur. 
~~.._._~ .. 1hat1erı iyidir da olmasından istifade ederek İrana kaçmış- gelen göçmenlerden 114 hanede 500 kişi Avusturyanın emniyet işleri de uhde-
~htaa (~e binası hakkında bir iddia ıır. ~ayıSı altı Yüze varan hayvanlaril.e Selim sine tevdi edilmiş olan İnquart, Alman 
Ilı...~ trıuka Ustısı> - inşaatı biten lise bl- * Mnllye tahsil tAtlbl ile tahsildar Ceb- paşa köyile Ortaköye ve kasabaya isk5.n devlet ricalile temaslanndan sonra iki 
~ ıa:a btr ~ele şarUarına uygun olmadığı bann evlerinden eşyaları çalınmıştır. Hırsı- edilmişlerdir. Göçmenler ilk geldikleri defa da Berlin polis müdürü Himlerle 
ıı~Uıı_lttıc ~e <ldla ortaya atılmış, bu iddia- zın Yeni mahallede ölü Mu.stafa oğlu 18 yaş- gün pek iyi karşılanmışlar, fırınlarda ek- görüşmüştür. 
:'C ~~- eııu tahakkukuna kadar binanın Jarında Cemal olduğu anlaşılmıştır. Cemal 
~llr nı1.ednıesi ilse direktörlüğüne teb- yakalanmı§, çalınan eşyalar müsadere edll- mek kalmadığı için evlerden ekmek ge- Viyanadan bildirildiğine göre İnquart 

· dla tahkik edilmektedir. miştır. tlrllerek göçmenlere verilmiştir. Berlinde, yeni yapılan Avusturya _ Al-
=--- - manya anlaşmasının tatbiki hususunda 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: ızııhat verecektir. 

Hasan Bey-Bütün dünya 
fabrikaları işi gücü bırakıp 
derhal bundan milyonlarca 
imal etmeliler. 

- Bu kadar aceleye ve bu 
kadar fazla imal&ta sebcb ne 
Hasan Bey. 

Hasan Bey - Kalbsiz in
san o kadar çok ki. .. 

Alman hariciyesi namına söz söyle
meğe salahiyettar bir zat bugün şunları 
söylemiştir: 

c- Avusturyanın antikomintern pak
tına iştirakini memnuniyetle karşılarız. 
Fakat bu iştiraki temin için asla ısrar et_ 
miyeceğiz, çünkü Avusturya küçük bir 
rlevlettir ve Sovyetlere de çok yakın bu
Junuyor.:t 
Diğer taraftan, Alman - Avusturya 

gümrüklerinin birleştirileceğine dair ve_ 
rilen haberler de kat'iyetlc tekzib edil
miştir. 

Fransanın teşebbüsü 
Parfs 17 (AA.) - Fransa hükfUneU. Vly&-

Almanya ile komşu.lannı gösterir harita 

nadaki Fransız sefiri Puaux'yu Fransruıw 

Avruparuıı nizamı için esaslı bl.r unsur tc .. 
liıkki ettlğinl Avusturya lsU!tlfıllnln muhıı. -
1azası ile alflkadar olduğunu Şuşnig'e ye -
ntden beyan ve ihtıır etmeğe memur etmlt 
tir. 

Aynt zamanda Frı:ı.nçois Poncet'ye Berlln~ 
rle mumasll bir teşebbüste bulunması için tn• 
Umat verilmiştir. 

tngilterenln teşebbüsü 
Londra 17 (A.A.) - Avam Kamarasında 

Atleentn Avusturya meselesi hakkındaki bir 
suall fızerlne Eden, demlşUr ki: 

Viyanadak1 İngiliz orta elçls1 Hlt.ıcr ve 
Şı.ışulı:; arasındaki mülakattan 11 Şubatta ya 
nl mülftkattan bir gün evvel haberdar edil
miştir. İngiltere hükümetlnden bu husust.o.ld 
noktal nazan sorulmamıştır. Hükfimet, an
laşmanın netlcelerlnl şimdiden tahmin ede -
cek vaziyette bulunmamakla beraber, vazı ., 
ycUn inkişafını sıkı bir dikknUe takib et -
mektedlr ve Berllndekl büyük elçimiz de A -
vusturya meselesine gösterdlğlmlz alflkayı 

Alman bük6metıne blldlrmeğe memur edil • 
mlştlr. 

Avusturyada serbest bırakılan Naziler 
Viyana 17 <AA.> - Avusturya Nazi teş • 

kllMı genel sekreteri Tavs, affı umumi üze
rine serbest bırakıldıktan sonra, dün akşam. 
Almanya - Avusturya hududundan öteye seT 
kedllmtştlr. 

Atman meclisinin lçtlm:ıı 
Berl!n 17 (AA.> - Relchtag, önümüzdekı 

pazar günü saat 13 de lçtımaa davet edil -
mlştlr. Hltlerln nutku, bir saat devam ede
cektir. Halkın HlUerln nutkunu dinleyebll
mesl için pazar günü icrası mukarrer bü -
t.On spor toplantılan ııca edilmlştir. 

Avusturya meclisi lçtimaa davet edildi 
Viyana 17 (A.A.) - Federal Dlet, 23 Şu

!Jatt.a !çtimaa davet edllmlştlr. Şuşnlg, bu 
münasebetle bir nutuk irad edecek ve bu nt 
tuk ihtimal Bitlerin bu ayın 20 sinde Rlch
~g'da söyllyeceğl nutka cevab teşkil ede • 
cektlr. 

İtalyanlar ne düşünüyorlar 
Roma 17 (A.A.) - cİnformazione Dlplo

matlca1t, Avusturya bftdJseleri hakkında res 
ml İtalyan meh&tlllnln görüşfinü şu sureUı 
anlatıyor: 

ftalyan hük6metlnln ötedenberl olduğu 
gibi bundan sonra da kanaat.! şu olacaktır 
kl. iki Alman devleti arasında samımı müna 
sebeUer ve sıkı işbirliği yalnız bir hakikatin 
tecellisi değil aynt zamanda merkez! Avru
pa sulhünün Te sükünetinin garant1sldlr 
İt.nJ.yQ, Avusturya Başvekilinin Roma 1le tam 
bir anlaşma dairesinde yaptığı eseri terviç 
ve Utıznm eylemiştir .• 

Amerika ne düşünüyor' 
Vaşington 17 (A.A.l -BUhassa sallhlyet

tar olan yarı resml mehaflle mensup bir za
ta g~re. hnrlclye nezareti Avusturya hAdt • 
seJerl dolayısUe pek bedblndlr. 

Hıırlclye nezareti, Avusturya 1st1klfillnln 
h'lllhazırda hukukan mevcud ve fakat ftllen 
ortadan kalkmış o!duğu fikrindedir. 

Fransızlar ne düşünüyorlar? 
Parts 17 (A.A.> - Bu sabahki PariS ga -

zeteler:I de Avusturya h!.dlselerl ne meşgul 
olmaktadır. 

Jonrnal gazetesinin Berlln muhnblrl dl· 
yor ki: 

mtıerln zaferi tamdır. Bazı kimseler, hat-. 
td, sulh yolu ile elde edilmiş bir Anschluss
:ı:m bahsetmekterllr. V~kın, bu tefsir, blras 
f:ızladır. Yalnız §Ul'asını nazan dikkate al -
mak lfı.zım gelir ki Avusturya ile Almanya -
nın birleşmesi yolunda kat1 bir adım atılm1' 
bı.ılunmaktadır. 

Yugoslavya ne düşünüyor? 
Belgrnd 17 (A.A > - Yugoslavya siya.sime 

h. !ll!, Avusturya kablneslnde yapılan de -
~1-şl~l Alman - Avusturya münasebeUe -
rinde bfiyük bir sıkılık olaca~ının alAmetı 
suretln:te teliikkl eylemektedir. Belgrad, bu 
mukareneti daima beklemiş ve haklkaUn te 
cc-lllsl suretinde görmüştür. 

Sovyet Rusya ve Romanya 
Sofya 17 (Hususi) - Bulgar gazcteıerl 

Transcontinental ajansının Odesadan 
bildirdiği şu haberi neşrediyorlar: Önü
müzdeki ilkbaharda Sovyct _ Romanya 
hududu kuvvetli bir" surette tahkim edi
lecektir. 

Çernigof, Jitomir, Vinniza, Zmerinka, 
Kief ve Odesa, en asri şekilde kurulmuş 
birer müstahkem mevki haline ifrağ edi
leceklerdir. Buralarda yapılacak olan is
tihkamlar yeraltı yollarile birbirine bağlı 
olacaktır. 

Bundan başka Karadeniz sahilleri de 
tahkim edilecek, Sivastopol, Simferopol, 
Nikolaycvks limanlarında hava hücum
larına karşı hususi tertibat vücudc geti
rilecektir. 
Ayrıca, Karadeniz sahilinin muhtelif 

Ttoktalarında tayyare meydanlan vücu_ 
de getirilecek ve bunları himaye için • 
ibr bava ..-~nın k\iı., 



• Sayfa .. -
ı-Hidiaeler KarfUUlda 1 

MEŞHUR S'OZ 
1 K A D O N 1 ?_eniz ve denizcm1ı: e 
Kolay ve çabuk Uç sene sonra Alman 'f 

Hani meşhur bir söT.dür: Daha ertesi gün yalancının evinde ha
c Yalancının evi yanmış, kimse inan - kikaten yangın çıkmış, yalancı bu sefer; 

aıamış> derler.. Bunun bir de hikayesi ilk defa doğru olarak: 
vardır: - Yangın var, yetişin a dostlar! 

Bir ayağı üzerinde sek.iz yalan söyli - Diye acı acı bağırmış. Fakat bunu her-
~en yalancı, bir gün evinde oturuyor - kes gene yalancının yalanı addetmişler 
muş. Bir yalan söyleyip bütün mahalle ve kimse yerinden kıpırdanınamış, ya -
halkını ayağa kaldırmak istemiş. Otur - hmcının evi de cayır cayır yanmış. 

duğu odanın penceresini açmış, avazı çık- * 
tığı kadar: A vrupanı:n bugünkü vazi~ti baiıa 

Y ı bunları hatırlattı: - angın var. 
Diye bağırmış.. - Avrupada büyük bir karışıklık var, 
c Yangın var:. sesini duyan herkes ko- harb pathyacak. 

şuşmuşlar .. Fakat yangın olmadığını an- Denilmişti. Hepimiz inanmış; heyeca
lamış, ve dağılmışlar. Bu yalan, yalancı- na kapılmıştık. Bu söz beş kere, on kere 
nm çok hoşuna gitmiş, bir kere daha tek- tekrarlandı. Her tekrarlanışta biraz daha 
rarlamak istemiş, ertesi gün gene pen - az inandık, ve biraz dahaaz heyecanlan-
cereyi açmış; gene avazı çıktığı kadar: dık. Fakat arkası gelmedi. 

- Yangın var! Bugün gene: 
Diye bağırmış. Yalancının bir gün ev- - Avrupada büyük bir karışıklık var, 

vel gene yalandan cyangın var> diye ba- Jıarb patlıyacak! 

• 
bulaşık yı~amak ltalyan donanmaları 

usuıu Fransayı \!içe sayacaklar 

Fransa bugün sağ
lam, antrene ve ken
di müdafaasını te
min etıneğe mukte
dir bir filoya sahib
dir. Fakat acaba bu 

ne kadar vakit süre
cek? Eğer, yeni bahri 

YAZAN: 

Fransız parlamentosunun eski 
bahriye encümeni reisi 

Plerre Appell 

TJırdığını bilenler hiç aldınş etmemişler. Bu seferki söz ötekilere benzemiyor, 
Ancak bir iki kişi gitmiş, onlar da ya - cok ciddi.. Ama şu var ki hiç biriıniz 
}ancının yalan yere bağırdığını anlayıp I inanmıyor, ve heyecana kapılmıyoru~ .. 
hiddetle geri dönmüşler. 1smet Hulusı. 

....ıcniş, derin bir kaba konulan suya inşaat için lazım ge ... 
hol soda atılır. Bulaşık yıkanan yerip iki len krediler reddedi
yanı tabakların dizilmesine elver!şli ol- lirse azami üç sene .. 
malıdır. Değilse birer büyük tepsi bu işı Bunu açıkça bil-

ı_ Bunhn biliyor mu idiniz? =1 görür. Sağ yana içleri süpürii~müş bula- mek lazımdır. 
şık kaplar konulur. Bunlar bırer bire:T Gemi inşaatında i
sodalı suya daldırılır. Üstlerinden kuv- ki senedenberi vuku
vetli bir fırça geçirilir, süzülmek için sol a gelen teahhürler, 
yana konulur. yavaşlıklar da buna Dünyada mevcud hayvanlarm 

en go.rib ve acaibi 
1 

Dünyanın en ga-
rib hayvanı !renk .. 
lerin Kameleon de
dikleri Semender 
veya Bukalemun 
adlı küçük hayvan , 
dır. Esatirde ateşte 
dahi yanmadığı id
dia edilen bu hay
vancığa alfolunan 
bu bassa yanlıştır. 
Doğru olan nokta, Semenderin, bulun
duğu muhite göre renk değiştirmesidir. 
Semender, hiçbir mahlfıkta görülmiyen 
diğer bir hassaya daha maliktir. İki bey
ni vardır. Sonra, vücudünün bir kısmı
nın rengini istediği zaman değiştirebil
diği gibi gözleri de birbirinden ayrı bir 
istiklale sahibdir. O suretle ki gözünün 
biri uyurken öteki ile etrafını seyrede-

bilir. 

* Japon sinemalarmda garib 
bir kontrol şekli 

Japonyada, sine
ma ve üyatrolar
da, perde arasında 
dışan çıkmak isti
yenlerin ellerine 
birer pul yapıştı

nlır, bu suretle bi
let alıp almamış 

olduklan tiyatro i
daresince kolayca 
kontrol edilir, fa-

kat aliladar için herhalde hoş bir şey 
olmasa gerek. 

Üç mektuba, 

Üç cevab 
D. S. imzasile bir erkek okuyu -

cumdan aldığım mektub mahiyeti i
tibarile 8 yıl içinde okuduğum mek
tublarm hepsinden de farklıdır, tek 
bir nümune teşkil eder. 

Filhakika sahibi diyor ki: 
- Ben bir Museviyim ve bir Türk 

kızım seviyorum. Fakat bu münasE?'" 
betten ne gibi bir netice çıkacağını 

:kestiremiyorum. ~utfen bana bir a
ktl veremez misiniz?• 

* Musevi dostlarımız hayatta her -
§P.ydeıı evvel pratik insanlardır, bir 
işin netice verip vermiyeceğini tek 
bir göz atışile kestirebilirler. Yürü
dükleri yol yüzde doksan dokuz mad 
di ve sağlamdir. Şu halde D. S. im -
zasını kullanan okuyucum kendisi -
nin söylediği gibi Musevi olduğuna 

inanmazsam ümid ederim ki beni 
mazur görecektir. 

* Çorludan Y. K. işaretlerile mek-
tub yollayan bir genç kız da şunu 

Kurutma klgıdmm keşfini 
u.ıutkan b:r işçiye borçluyuz 
Yazı yazdıktan 

sonra yaş olan sa
tırların üzerinden 
bir sünger kağıdı 
geçirerek yazımızı 
kolayca kurutuyo
ruz. Biliyor musu
nuz ki bu kolaylığı 
kime medyunuz? 
Unutkan bir İngi-
liz a.melesine. 

Bu adam, Berkşayrde, bir kağıd fabri-
kasında çalışıyordu. Bir gün, bir kazan 
kağıd hamuru hazırladı, fakat içirıe ko1a 
koymayı unuttu. Bu hadise, amelenin ı 
işinden olmasına sebebiyet verdi, fakat 
hu hamurla yapılan kağıdın da, üzerine 
yazılan yazıları içmekte olduğu anlaşıl- 1 
dı. Fabrika sahibi derhal bundan istifade 
etti ve büyük bir servet kazandı. Fakat, 
unutkanlığile kendisine büyük bir servet 
kazandıran ameleye ne iyilik yaptığı 
elan dahi anlaşılamamıştır. .. 
Bulunduğu gibi muhafaza edilen 

buyuk bir elmas 
Bundan epey Z3-

man evvel, Cenu
bi Afrikada, Keın
kerley madenle
rinde altı kratlık 
bir elmas bulu."1-
muştur. Bu taşın 
hususiyeti, şimdi
ye kadar hiçbir 
tıan'atkar tarafın-

dan traş edileme
miş olmasıdır. Şimdi bu elmas, iptidai 
halinde muhafaza edilmektedir. 

soruyor: 
- Beni sevdiğini söyleyen gen -

cin samimi olup olmadığını nasıl an
layayım? 

* Aşkda hiç yanılmıyan bir mi -
henk taşı vardır, ona müracaat edi
niz, diyeceğim: 

- İlk görüşünüzde evlenmeyi 
teklif ediniz ve nikahın derhal ya -
pılmaşı üzerinde ısrar ediniz. Ala -
cr.ğımz cevabın da bir tek ceveh ve 
yn chayır• olmasını isteyiniz. Netice 
kendisini derhal gösterir. Bu mese
le iizerinde fazla konuşmaya lüzum 
olmadığını söylemek beyhudedir, sa
nırım. 

* (Adapazar) da Bay A. O. ya: 

Bu genç kız ya serbesttir, ya de
ğil. Eğer serbest ise hatta yanında 
bir başkası bulunduğu zaman dahi 
konuşmanız bahsinde hiç bir ma -
nia tasavvur edemiyorum. Maksa -
dınız meşru ise gider, söyler, anla -
şırsınız. Aksi halde, yani kız serbest 
değilse yapılacak şey ümidi kes -
mektir. TEYZE 

Balık, kereviz gibi kokulu yemekıerin sebeb olmuştur. Tez
bulaşığını sıcak suya daldırmadan önce gahlarımızda hala 
soğuk sudan g;çirrnelidir. Sıcak su ko -

1
1930 ve 1931 yılların

lcuyu yayar. I da inşaatı kararlaştı-
Gümüş kaplar, içinde sabun eritilmiş, rılan tahtelbahirler ,. ._,AJ 

çok sıcak suda yıkanırsa parlar. I ve torpidolar var. !J""""J 
Bardaklar ılık suda yıkanır, soğuk su Halbuki hariçteFTanıız clonanmaıını11ı en yeni ve en büyük gemfıi ~.J 

ile çalkanır. Bıçakların sapları sıcak suya bir tahtelbahir bir senede, bir torpido dişe ile takib etmektedir. Z: 'lf/I' 
sokulmaz. iki senede inşa ediliyor. Halbuki bizim hükfuneti, Fransanın Akdell 1 

mühendislerimizin ve işçilerimizin kıy- muktedir olmasını ister. -on'.i 
El• • k meti, hiç te diğer memlekeUerinkinden 1938 Fransız bahri inşaat -"• ıfF..J 

ışı çocu eşyası aşağı değildir. Binaenaleyh bizim de ay- senesine nisbetle yüzde 7 d»'· o-";/ 
ni neticeleri alamamamızın hiçbir sebebi Ayni zamanda bu iş için ıaııtO rJI'; 
yoktur. zemenin de bu yıl yüzde 60 ıfl':.J 

Belki bu yavaşlık inşa kuvvetimizi bü- pahalılaştığını unutınaınak ıııi ~ 
yük saffı harb gemileri yapmağa tekSif Halbuki 1937 büdcesinin ade . ..,,-_'/ 
ettiğimiz şeklinde tefsir edilebilir. Fakat yüzünden bir çok inşaat gerı ;•ı .-:.
Dunkerque'i yapmak için 6 sene çalıştık. Parlamentonun 1938 yılında ~;jl' 
Strasbourg, Jean-Bart ve Richelieu'nün re gemisi, bir kruvazör, altı t~ wı". 
inşaatı içln belki daha ziyade zamana tahtelbahiri tezgaha koy~ala iJ1 ~ 
muhtaç olacağız. Halbuki Almanyada, mesi ne işe yarar? Han~ ~ P ,ı1 
İngiterede bir kruvazör dört senede inşa ların inşaatına başlanabıl~ ~ 
ediliyor. tahsis edilen para, hali ha tttı' 

Ve biz, bahri inşaat için kredi arar, si- bulunan gemileri bile icab ~· ' 
lah ve cebhane '.fabrikalarımızdaki mesai sür'atle inşa etmeğe kafi de~ f 
saatlerini indirirken, Almanlar ve ltal- Hakikati görmemek içln ~ t 
yanlar bu husustaki kuWetlerinl gitgide mu atılmak isteniyor? YokSI JSll ";,! 
teksif ediyorlar ve mesai saatlerini haf- ğıd üzerinde bir donanınaY8 

tada 60 saate çıkarmağa çalışıyorlar. lunmak arzu ediliyor? _.. * Acaba İtalyanın geçenlerde ~ 
nft.J\ Netice şudur: İki sene evvel Alman ve yeni bahri programı, tehliked~ 
~ İtalyan donanmalarının mecmuundan sız milli müdafaasına icab ~ ~J 

daha yüksek olan Fransız donanması, satların teminine kadir o:~~ -il'/ 
kat'i şekilde htırekete ge~lmezse, 1942 ~-
senesinde ayn ayrı hem Alınan, hem de k~ 
İtalyan donanmalarından daha zayıf ka- Deri fabrikalan ba 
Jacaktır. tedkikat yapdı~ 

Bu tarihte 1ta!ya 3500? tonlu~ dört tstanbuldaki deri fabrik :--~.2 
modern saffı harb gemisıne malık ola- mele vergisinden kurtulmak~~ 
caktır. Fransanm ise sadece iki tane muharrikelerini küçültüp '-2 
35000 ve iki tane 27000 tonluk safb harb }erini tedkik etmek üzer~ 11'~ ~ 
gemisi bulunacaktır. Torpido ve tahtel- Jeti tarafından memur edıle~ 
bahirde de İtalya ileride bulunacaktır. fettişlerinden Tevfik ve ~ f, 

Almanyaya gelince Almanya bu tarih- tanbula gelmişler ve tedJtık• 
Çocuk eşyasına işlenecek şeyler daima te iki 35000, iki 27000 tonluk saf!ı harb tardır. - /.~ 

kuş, çiçek, kelebek, tavşan gibi onun sev- gemisine ve üç te 10000 tonluk ceb kru- _____.. ~ 
diği modeller olmalıdır. Kolay ve çabuk vazörüne sahih bulunacaktır. Vakıa ha- Konserveciletin dilnkO ~ 
işlenebilmelidir. Çünkü çocuk eşyası is- fif harb gemilerinin mecmu tonajı Fran- Ankarada toplanacak z1ra•~ ~~ 
ter istemez kısa bir zaman kullanılacak mlnın gene dununda olacaktır. Fakat sunulacak raporu hazırıaına1' ~ 
ve hırpalanacaktır. yüksek kabiliyette olan Alman harb ge- bildirmek üzere dün Ticaret ;:, 2 
şu üç kuş beyaz keten üstüne mavi _ mileri karşısında bu tefevvuk adedi bir ~=a e~:~~~r'::!1;:;:e Y:!~:~ 

k 
. t .

1 1 
kıymet ifade etmekten ileri geçemez. acbze müstahsilleri •·tırak e ,j;:.~ 

ırmızı veya mavı - uruncu ı e, Tenk i ..., ırrıtr:. .. . Tahtelb~ir bahsine gelince, eğer ~ Toplantı geç vakte tadar,_." 
keten uzenne beyaz veya zıd bir renkle manya bu tarihe kadar bizi geçmezse, bu arada konaerve JatıblaU:ı.ı--
işlenirse çok güzel olur. Brodesinin ne !herhalde yetişecektir. icln alınması zanırf görülen ;/ 
kadar basit, buna mukabil ne gösterişli * rüı~:~~:·lıtl realm, toplan, 
olduğunu görüyorsunuz. Bizim bu vaziyetimizi İngiltere de en- söstermektedlr. 

1 Bacaksızın maskaralıkları : 
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Ustkattaki 
romanı: 

cinayet 
.... o 
~ :iırnızı silen süpüren bir biz -ı 
lıue otUr lllnıız vardı. Gelip, beş gün 
~l'di"'en:a~ı. Güya, başka yoldaşları, 
llıı§... hır hayalete rastlamışlar -

ı; İnanır k keıı d tnısın Tilly, merdivenden 
iltaten ~Yduğum o mahud çığlık ha -
n lnUdhi.,t' 
~enç ka -ı ı. 

doıruıd dın, aklına bir şey gelmiş gibi 
u \'e· 

....... "' . 
" .l anı si . itin oldu~· dedi. Madem ki sen bu evin 
~ca ede . guna inanmıyorsun. O halde 
r r tu..,a:· gel birlikte bize gidelim. 
aJtat Yalnız ıın . kalmıştı. Onu alacağım. 
'l'aıtısie . _gıtmeğe korkuyorum. 

~tlerj d~ ~çtıklerinin parasını verdi. Pa-
ır1ıkte Le· oltuğuna sıkıştırarak Tilly He 

tadan da ıceste~ meydanından geçti, o
liıııtı. G Çengelın en karanlık muhıtinc 
IQı._ erard k ~ "<lğına so agından kırarak Rum 
Çfjktan \rardı. Saat 6 idi. Fakat burada 

175 n~ olmuştu. 
llıeıon fa ~alı mahucf evin kapısında 
«ıı. p lı sivil bir memur duruyor-

1 

Genç kadın· 
~nen b': . dinı tan lrincı katın kiracısıyım, diye 
' !le ıttı. S ;a~ Polis müfettişi Toplissin nr

"'lllt edibni e_ Green .. Sofadaki elektrik 
l>olis: Itır, inşallah .. 

)1' ldaaı 
'kat ben ~f .. Sofa daha hala karanlık .. 
~. Ve - 8lZe fenerimle yol gösteririm .. 
~ genç ~~ ka~ıyı. iterek açtı. Delikanlı 

ci kata a ın ı~nye süzüldüler ve bi
"ia &İl'dU Çıktılar. İki odalı apartıman -

'l'uı er. 
Y, ideta - -1..:: Pek karın ozur diler gibi mırıldandı: 

d:'~ Çok akanşık burası değil mi? .. 
-~ sÜ •cele çıktık. Otur Tamsie, beş 
':litun_, drtrı~z, elbiselerimi paket yapar 
&ie bir sig edı \"e öbür odaya geçti. Tam
~lfını ara Yaktı. Gözlerile odanın her 
~ an r::aştırdı. Konsolun iizerinde bu
~ 8U:ıa do:ere .. b~ktı. Sonra odanın ar
hıı~ l>enc Yllrudü. Karşısına isabet 
~llltrı hi ereden esniyerek bakıyordu ki, 
~ daııan :sında kurd gibi kıvranan, kı
~ . e in~ölge görür gibi oldu. Göz
~~il~. Göt dı. Bir daha baktı. Yanlış 
;;,Yl'llt k ge, ı>annaklan çengel gibi 

, llıı da~ bir eli andırıyordu. Et -
~i. trek bir ışık balesi çevrele -

'l'ah..-.. 
' -:-•-.ıe, bu 
llll ~tııdisin· ışığın ikinci katta oturan 
t ~dia ed ın Marleyin hayaleti olduğu
~dtıı g:-g~r~b, küçücük adamın dai
"~~ tam . ığını farketti. Şimdi elin 
~lrltay~e belirmişti. Ağır ağır öne 
)a ltda, tıdtu eğiliyor, bükülüyor ve 
ı.:ığı gjb~ _ T~~sie'nin çocukluğunda 

l'otdu. 1
' türlu türlü şekiller resim-

~ ·~Q he...:• 
)e ii •u. kayı ... ı 

._'ııd l'ı>ererek ~anmıya müstahak! .. > 

tı ~ ilı-ı iiinı di lrUrıldanan Tamsie, ta -
~t ltan ga Ye vurulduğunu, ve yuka
~ Qlunu Yet keskin bir kahkahanın 

....._ ~: apaçık duydu. Sonra yük -

v, \.~Ut~ . 
,""~•dan c~~den müdhiş bir ev! dedi. 
Q lta~rl gorünen genç kadına: 

erı andın T' . 't ç kadın mı ılly?. dıye sordu. 
L 'ie hazırlanmıştı. 
,.,tıtd elbis 
~)ı l. 'l'iıı e paketini koltuğuna sı -
~ lflltıltdıei de ışıklan söndürdü ve ka
tıl'i ~it su~~ij 'Yukarı sahanlıktan hafif 

, l'anlıJct Yordu. Fakat merdiven zi-
b... Saı-. ı. 
."'il g ceb · 
,~, )aJr ~d~. ~.bri_t ~lac~k Tilly. Ku-
'~ el'den dü .~numuzu görelim.. Mcr
~lu.~lıiç d"' ~p de, bu evde kakırda -

"""'Qll "' nıy t · lıı' ~a: e un yok hani... dedi, 

)i~i it~. in ~~ '1 °1.aYdır İsteBaa~klar geniştir .. 
"4ICI~ 6

1~ ·d. rsen ben öne geçe-
;;te h ... ~ dü;tü ıye ~vab ve*n genç 
•hı..~~1 "' \'e merdivenlerden in

~--""'1'"' • .a.aın . ..:_·~ '<ll'a k sıe, ihtiyata baş vurdu 
~>. tu~ endini verdi. Bir elile d~ 
.rq ga g .. ı_ a 8Yağuu 
b ~<lu. a:'-qJ}i§tl ki attı. Tam son ba -
~it~ ll'deıı 

0 
h • arkasında bir tıkırdı 

\ l\ ~'?nta da k 0tnurdanma ile karışık, 
ı111ı ı ~lt eskin b. ~ ~I tar işitt• ır çığlık halini a-

~'°lt 11.,_'k A'-' ı. Ve olduğu yerde ka-
t ~ ıs...,,Ulı ·~ını k 

\eıı .~td altınd ki açıracak gibi oldu. 
d!!l dllle 'Yarak k a paket yere düştü, 
.:: i lib· Relen aydı. Bu gürültü ile 
"\)~~ ~ ı it delik l 
,~~i apıya at anı, korkusundan 
~t <li:ı?ld~ libi ar;::ı. Menteşelerinden 

~~ 'ruıYn' 8 kadar açtı, arka-
uı Yerinde yeller esi-

Şimdi duvarda elin şekli tamanıfle bellrmlş ti. Alır afU' öne, arkaya dotru biikülüyorda. 

Karşı caddede nöbet bekliyen sivil po-1 bir b!lgimiz yoktur. Anlatabildim mi 

lise seslendi. Tamsıe? 
_ Hişt bana bak .. Buraya gelir misi - -: Bunu anlamasına anladım ama, ce-

niz?. Lütfen fenerinizi bu tarafa sıkar sedın Athenaeum klübünün merdiven -
mısınız?. Polis, hemen evin önüne seğirt- lerinde bulunmasına ne dersin üstad? .. 
ti. Ve delikanlının uçuk yüzüne hayretle - Her halde amin demem Tamsie.: Bu 
bakarak sordu: gayet mühim bir hadisedir, kabul ede • 

N r
? rim. Fakat kızın aslını düşünürsek, o ka-

- e va... • 
Tamsie güçlükle yutkunarak cevab dar eh~mmiyet verilmeye değmez. Bu-

verdi. nunla beraber işi yabana atmış değiliz. 
_ Canım, gene 0 mahud homurdan - Aylarca da sürse, caninin izini bulacağız 

mayı duydum. İçeride de bir kız kaldı. ve adalete teslim edeceğiz. Onun için 
Polis, fenerini yaktı, ve taşlığa girdi. telaş ehne. Ben, kendi şahsıma da eskisi 

Merdivenlerin dibinde ve tam sağında kadar umursamıyorum hani .. 
olduğu yerde kıvnlınış, büzülmüş birisi- Tamsie, oturduğu yerde, hürmetli bir 
ni gördüler. Bu, Tilly idi. Tamsic rğildi boyun kırdı ve alaycı bir sesle: 
ve kızı kucakladı. Kapıya kadar getirdi. - LUtüf dolu beyanatınıza teşekkür _ 
Polis hemen yapıştırdı. :er üstad .. Fakat çözülmeğe muhtaç bir 

- Arkadaşınız bay~'.mış galiba. düğüm daha kaldı. O giın, mahud evde 
Taınsie, hay~r, dedi, korkudan sinir - birlikte işittiğimiz, bu akşam da bir kızı 

lenmiş .. Her ne hal ise, şu arabayı çevi - ölüme sürüklemesine ramak kalmış ı:>lan 
riniz lütfen. Bir bardak su ve yahud baş- şu körolası, latif, gönül açıcı sesciğe ne 
ka bir içki bulsanız çok iyi olur. Ağzıma buyurulur?. dedi. - Arkası var _ 

:çecek bir şey değmezse ben de bayııa - -Kaiiiiila~ı memnun 
cağım .. 

* O gece polis müfettişi Topliss, Tam -
0

sieye telefon etti. Yanm saat sonra Re
gent sokağında (Üzüm bağı) gazinosun
da buluşmıya sözleştiler. Topliss rande -
vuya geç geldi. Koltuğunun altında kü -
· çücük bir .bavul vardı. 

Tamsie: 
- Ne o yolculuk mu? .. diye sordu. 
Topliss başının sert bir hareketile ha-

yır dermiş gibi: 
- Delil bu! .. dedi. 
- Bavulun içinde mi, klınin aleyhine? 
- Hayatımda ilk defa olarak rastladı-

ğım dünyanın en mükemmel sahtekarı 
olan bir adamın aleyhine.. diyen Topliss 

içini çekti ve ilave etti: 
_ Ama, boşuna, bütün bu delilleri 

toplamak, bir araya getirmek için tam 
yedi sene uğraştım, tartsam beş kilo ge
lır. Hep, mektub, fotoğraf, sahte evrak 
falan.. Ama hepsi yandı. 

- Neden? 
_ Neden olacak, herifçi oğlu, mahke -

medc gene beraet etti .. 
Tamsie sabretmesini bilir bir delikan-

lıdır. Vakti, zamanı gelmeyince laf edil
miyeceğini pek iyi bilir. Onun için bek -
ledi. Zira müfettiş çağırıp ona derdlerini 
döksün diye telefon etmemişti. Bu dave
tin altında muhakkak ki bir iş vardı. Ba
kalım Topliss torbadakilerini ne zaman 
açacaktı. Müfettiş yamr~ yuı_nru yüzü ve 
pancar gibi ezik burnu. ıl~ ~ı~ _d~ yakış ~ 
mıyan bir kibarlıkla vıskısını ıçtı. Sonra. 

_ Tamsie yavrum, dinle.. dedi. Bw -
duğun şu kız yok mu? .. Hüviyet~ni öğ -
rendik. ismi Sadie J ones.. Alelade bar 
kızlarından biri. Cesedi görür görmez 
tahmin etmiştim zaten, sen de öyle de -
ğil mi? .. Mesele 0 kadar büyü.ltülecek gi
bi değil .. Bu kabil kızların daıma uğrıya
cakları akibet.. Senede böyle üç dört 
vak'aya rastlarız. Bildiğin gibi, bara bir 
müşteri düşer. Ve tabiatile bu kızlardan 
hirine abayı yakar. Sızdırmak lazım .. Ne 
yapsınlar, hem eğlenecekler, hem geçi -
necekler hem de geçindir.ecekler .. Malılm 
olan usı:l tatbik olunur. Hususi daireye 
çıkılır. Orada ne olursa olur. Bazan iş 
zora biner .. Al sana bir cinayet, boğula
rak öldürülmüş bir cesed.. Bu tesadüfi 
canileri bulmak adeta imkansızdır. Zira 
onlar öldürdükleri kızla pek az önce ah
bab olmuflardır. Mazileri hakllında kat'S 

Edecek bir icad 

Bayanlar sevinsinler. Artık yağmurlu 

havada: cÇorablarıma çamur ~ıçradı, o 
canım ipekler harab oldu, diye üzülmi
yecekler. Londra kadınları yeni icad e
dilen ve ince yağmurlukları andıran ku
maştan (bileklik) ler kullamnıya ba~la
ml§lardır, 

Dünyanın en büyük operatcrünün harikula ·e maceraları: 18 

Şöhret yolunda! 
Üniversite rektörünün yanınJan çıktıktan sonra posta
neye koştum ve hocama şu telgrafı çektim: "Zafer n 

Nakleden: lbrahim Hoyi 

Ba§UCUmda en maruf profesörler toplanmışlardı 
O kadar heyecanla bağlandığı bu sev- Hakkında iyioe t~kikatta bulunduk, 

gisinin böyle bir facia ile bittiğini gö - ve senin tahsilini bitirmek uğrunda ne • 
ren müstakbel operatör, Pariste yaşıya - lere katlandığını hayretle öğrendik. Bu 
mıyacağını anlamış, Floransaya gidip o- gayretini takdir ederiz. Yalnız şurasını 
rada tahsilini bitirmeğe karar vermiş - rla bilmen lazım ki, zaten nihayet yarı 
tir. Gene garsonluk, resim atölyelerinde doktor sayılırsın, bundan sonra, sana 
modellik ederek geçinmeğe çalışmıştır. dışarıda çalışmak hiç yaramaz .. 
Tabiatla mücadele ede ede yorgun düş - Hocam yüzümdeki işmizazları görmiiş 
müştür. Nihayet günün birinde merdi - olmalı ki acele acele devam etti. 
venlerden aşağıya yuvarlanmış, bayıl - - Fakat esef etme. Hocan Frugoni iJe 
mıştır. Bayılmadan evvel de son düşün- hen, senin için bususi bir müsaade al • 
cesi şu olmuştur: dık, maarif nezaretine gittik. Roma üni· 

- Hayatımın en büyük faciası bu.. versitesinde bedava okumak için imti • 
Doktor, operatör olamadan evvel ölece - hana girmeni temin ettik. Buradan Ron1a 
ğim... üniversitesine gidecek ilk ecnebi sen o· 
Tıbbiyenin dördüncü sınıfında bulu - lacaksın. Bütün İtalyan üniversitelerin· 

nan Sava, gözlerini bir Floransada, bir den 400 kişi bu imtihana girecek. Haydi 
İtalyan hastanesinin koğuşunda açmış - oğlum, git hazırlan. Daha bir ayın var. 
tır. İlk önceleri hiç bir şey hatırlama - Biz senin muvaffak olacağına inanıyoruz. 
mış, sonra yavaş yavaş hafızası canlan - Allah zihin açıklığı versin .. dedi. 
mış ve nerede olduğunu hatırlamıştır. Talihimin bu cilvesinden şaşırmış k.Rl
Hastalığını da bilmektedir. Müzmin bir ::nıştım. Hocam benim susuşumu başka 
kanlı mide ülseridir. Çok zayıf düştiiğü manaya çekmiş olmalı ki: 
için ameliyat yapılamıyacağına da emin- - Para hususunda düşünme Sava, bi:l 
dir. Dehşetli susuzdur. Fakat içerse teh- sana yardım ederiz.. diye arkamı okşadı. 
tike artacaktır. Hastane doktoru vaziyc- Nihayet ellerine sanlarak teşekkür et -
tin ağırlığını görerek, Floransanın meşhur tim, minnetlerimi coşturdum. Para cihe
<loktoru profesör Frugoniye haber ver - tinden sıkıntım olmadığını, oldukça bi • 
miştir. Profesör Frugoni, Savanın hocası riktirdiğimi söyledim. Ve hocamın ıav
Bruci ile birlikte hastanın başı ucuna siyesile, Floransanın gürültülerinden u
gelmiştir. Sava bundan, halinin pek fena zak bir yerde Borgo Pinti sarayının ta • 
olduğunu, nerede ise öbür dünyayı boylı- van aralarında bir oda kiraladım. Bura
yacağını anlamıştır. Buna rağmen itida- da imtihanlara hazırlanacaktım. Muvııf -
Jini kaybetmiyerek, yarı baygın bir hal- fak olacağıma kat'i bir imanım vardı. 
de başucunda toplanan doktorların kon- Şimdiye kadar kör giden talihim böylg 
soltasyonunu dinlemektedir. Doktor Fru- döndükten sonra muhakkak surette ı~a -
goni, konuşamıyacak kadar ağır olan Sa- zanacağım diyordum. Sıhhatimi kaybet
vadan hastalığın başlangıcını, Arazını, ve miyeyim diye iyi yiyor, vaktinde uyuyor, 
sebeblerini anlamak istemiş, ve bunun her türlü çapkınlıklardan kendimi çeki • 
para~ızlık, açlık, gece gündüz çalışma _ yordum. 
dan ıleri geldiğini tesbit etmiştir. Ame • Romaya hareketimden bir gün ev -
liyata_ lüzum göstermiştir. Fakat, hasta- vel profesörlerime gittim, tekrar teşek • 
nın vücudü bütün mukavemet hassaları- kür ettim. Profesör Bruci, Romadaki im
nı kaybetmiştir. Bıçak altında yüzde 95 Uhan heyetine bir tavsiye mektubu ver. 
can vermesi ihtimali vardır. Onun için di. Fakat bu mektub bende müdhiş bir 
ameliyattan vaz geçilerek, klinik tedavisi "trsıntı yaptı. Ve o gece uyuyamadım. 
ıle Savnyı kurtarmıya karar verilmiştir. Ya, diye düşündüm. Bu mektub aksi te
~~lYaki bu takdirde müstakbel operatö- sir yaparsa, beni imtihan edeceklerde. 
run, artık başka işlerle uğraşıp para ka- Profesörlerin beni kayırmak istedikleri
zanması imkanını ortadan kaldırmış ise ni veyahud da zerrece kıymetim olmadı
de doktorlar, bir canı kurtarmak bakı • ğı zehabı uyanırsa ben ne yaparım .. En 
mından, bu cihetin feda edilmesini daha fenası hocamın: 
faydalı ve münasib bulmuşlardır. - Bunu veriyorum ama, oradaki rnes-

Sava, hastaneye girişinden tam bir ay l~~~-aşlarım il_~ hiç de bağdaşamayız.. 
sonra iyile~eğe yüz tutmuştur. Perhizi Sozu uzun muddet beynimi tokmakladı 
bile bozmuştur. Hatta, Frugoninin ders _ durdu. Şafak sökerken uyumuşum. İki 
lerine, ve teuübelerine girebilmektedir. saat sonra da, eski düşmanım olan ma _ 
Ama, taburcu edilmemiştir. Profesör de hud sancımı hafif hafif duyarak tekrar 
ona daha ihtimamla muamele etmekte _ uyandım. 
dir. Müstakbel oneratör, kendWni k'uı· H f'f bi d .r cu a 1 r kahvaltıdan sonra Romaya 

erecede kuvvetli bulmakta, profesöre yollandım. Bu ebedt şehre bir ilkbahar sa 
cho~~m, ~n artık iyileştim. Artık çalı- hahın~a .. vardım. Gözleri kamaştıran gü
şabilır mıyım? .. , diye sorduğu zaman da neşi gorup ve bu eski san'at ve an'ane mu
profesör, bir bahane ile buna cevab ver- hitinin havasını koklar koklamaz·. 
memektedir .. - İmtihanda muvaffak olacağım!. Ka-
Maceranın devamını müstakbel . 

t
.. .. k d" opera- naatı bir kat daha kökleşti içimde.. o 
orun en ı ağzından dinliyelmı' ·. .. B gun akşama kadar şehri dolaştım. Er _ 

u hal beni çok üzüyordu. Kendimi tesi gün de imtihanlar başladı. İmtihan
y~lnız ders saatlerinde unutuyordum. !ar üç _de:s üzerine idi. Patoloji, tıb ve 
Dığer zamanlarda ise, Yarabbi halim ni- operatorluk ... İşin içinde her hangi bir 
ce olacak diye düc:-ı1nüyor d" - ·· '"a d d :w- , uşunuyor - 11. yırmıya mey an vermemek için de 

um. kur~a usul~ konmuştu... Sıram geline~ 
Ara~.an iki hafta daha geçti. Bir gün, ımtıhana gırdim ve patolojiye aid olan ı 

profesor ~goni ile Bruci bizim koğuşa numarayı çektim. İtiraf edeyim ki çıkan 
gelerek benı çağırdılar. Kimsenin gör - sualler, zorlu suallerdi. Öyle her babayi
miyeceği bir köşeye çektiler. Hocam Bru- f{itin kolayca altından çıkabileceği ta _ 
ci gayet arkadaşça bir tavırla: kımdan değildi. Buna rağmen ben Sofiada 
ladı. Amico mis (dostum) diye söze baş- boğaz guddelerinin patolojisi, diz mafsal-

(Dcvcımı 10 uncu aayfr.ı.itJ) 



8 SaJfa SOK POSTA 

•=======================================:::::::::• Yeni sigorta kanunu ~ I "Son Posta,, nın 

1 Hi'riiye""'"'•'--• -
• Amcam, beni mirasından mahrum et-ı 

ti. Bu ne demektir bilir misiniz? Bu; be
nim ümidlerimin, istikbalimin, hayatı -
mın, her şeyimin mahvolması demektir. 
Artık her şey her şey mahvoldu.. Ben 
mahvoldum. 

Ah budala, ah sersem.. Amcamdan 
bahsetmiyorum.. Kendimden bahsediyo -
rum. Çünkü kabahat amcamda değil ben
de; daha doğrusu ikimizin de az çok ka
bahatimiz var ya .. Bakın; nasıl oldu. an
latayım .. 

Geçen şeker bayramında idi. Milyon -
farın varisi olacak bendeniz, milyonları
nı bana miras bırakacak olan amcama 
el öpmiye gitmiştim. Hizmetçi, amcamın 
salonda misafirlerle birlikte oturduğu -
nu söyledi. Ben salona girdim.. Amcamın 
elini öptüm. Misafirlere yan gözle bak -
tım. Üç kişi idiler .. Biri, orta yaşlılıkta 
epey kıdem kazanmış bir erkekti. Öteki, 
orta yaşlı bir kadındL Daha öteki de, 
genç, çok genç; güzel, çok güzel aanşm 
bir kızdL Her üçünü birden hürmetkar 
bir reveransla sel8mladım Amcam beni 
tanıttı. 

- Çok sevdiğim yeğenim ve yegane 
varisim! 
Onları da bana tanıttı, komşulanymış, 

kadınla erkek kan koca, öteki de kızlarL 
Kadınla, kocasına pek bakmadım ama, 
kızlarını alıcı gözile süzdüm, müke.nı -
meldi. 

Az sonra amcamdan müsaade aldılar. 

Çıkarlarken birer birer benim elimi sık
mayı da ihmal etmediler .. Kızlarile elele 
geldiğim zaman, göz göze de gelmek fır
satını kaçırmamıştım. Ne tatlı bakışlan 
vardı. Uzatmıyayım" güzeldi, hoştu ves
selam. 

* Yemeği amcamla birlikte yedik. Am -
cam bir aralık: 

- Artık, dedi, sen de evlenmelisin, bu
nu ben epey zamandır düşünüyorum. Ve 
~ana gayet iyi, gayet güzel bir kız bul -
dum. Pek münasib_ Hani fU biraz evvel 
gördüğün! Onunla evlenmeni ne kadar 
isterdim. 

Uzun senelerdenberi benimle komşu 

oturuyorlar. Kızı ilk gördüğüm zaman 
çocuk denilecek yaşta idL Çok iyi huylu, 
~ok temiz .. Çok sevdim. Onun da mcs'ud 
olmasını çok isterim. 

- Olur! .....••••••••••••••••••••••••••••••• 
Derdim ama, 
- Olur! 
Manasına başımı önüme eğdim. 
Yemekten kalkarken amcam: 
- Yakında bu işi hallederiz! 
Dedi. 

* Tesaj]üf bu ya, ertesi gün Adaya gidi
yordum. Vapurda ona rastgeldim. O da 
kim mi? Kim olacak amcamın evinde gör
düğüm genç kız .. Tanışıklık var ya.. Der
hal yanına sokuldum. Hatınnı sordum. 
Evvela tercddüd eder gibi göründü. Fa-

AH BUDALA (Btı§tarafı ı ind ıayfada) cldallnde insanlar blrblrinln ~ Jlfl'! 
Projenin bu iki noktası birbirile gayet taçdırlar. Müteklmll blr cemJJe .,,,,,. ~ 

Yazan: 
ismet Hul&i 

. . . . . Jar bu yardımı temin eden birer & ili' .... 
güzel telif edilmiştır. Ve benım malU- dım m!lessesesidirler. Buntan basl ~ • 
matıma göre Rusya, Almanya ve İtalya müessesesi olarak tellikld etmek :;::-,. -
müstesna, dünyanın umumi sigortacılık ğlldlr. Bundan dolayı devletin yel~- tf. 
esaslannda bir yenilik teşkil edecek ma- trolü noktasından son sigorta~ fll' 
bi ttedir önemll esaslan ihtiva ediyor. ~ rıt' 

ye • .. dımda her ferd bağlandığı mil_ rf1te1 _. 
İzah edeyim: Devlet, sigorta muesse- şı tam bir ltlmad ve emniyet goste ~ 

selerinin solvabllitesinl iyi bir kontrol ruridlr. Her vatandaş kend1slnln ':ıt ,,.,,, 
nltında tutabilmek için bunu temin ede- lstikbnUnlM garanti için iştirak et ~ 
oek teminat kuvvetlerinin kendi gözü- sesenln gunün blrlnde tdaresızllk olol'• t--: 
nün önünde bulunmasını istemiş ve bu_ lfüis ettlğlpl görünce muı.eess: sıgort!.~.,. 

. • . •. . . dı .sarsılır, bundan dolayı ye ~ • 
nun ıçın sabıt ve mutehavvil temınatı, nununun hükümleri çok yertndedlr· ~ 
Türkiye içinde ve Türkiye işlerinde plasa da tnsanlann aziz bildikleri ınal .e ~ 
edilmek prensipini koymuştur. Bu bir rını sigorta etmeleri maneviye~...; 
taşla iki kuş vurmak demektir ki, çok verimini arttırmaya saik olur. JIP""".A 

" 1 b. t ~.erblvetkdr tesirleri vardır. tır .. .'.". 
guze ır esas ır. dolaYı vatandaşlan sigorta 01ı:r.a1' ~ 

Ayni bakımdan 11dncl bir tayda temin et- etmeıt ka ılıklı yardım ve ıçtun•l . ,,. 
m~k üzere devle~, gnrantl akçesinin ancak me!hmnu~ kuvvetlendirmek detll~~ 
yüzde ell1s1ni~ mülkiyet veya terhin §ekil - nun ise bir memleket için manefl 
lertıe e~llik uzerinde tutulmasına milsaade maddi faydası kadar büyüktür . dl~ 
ediyor. Üsttarafını devletin k?.ntrolü dahi - Diğer taraftan memleket da~~ 
llnde muhtellf lktısadi teşebbüslerin tahvl - yük işlerin hall1nde sigorta şirketle r" it 
litına yatır~asını istiyor. lerl de unutulmamalıdır. Fakat sıı;ııl' 'iP 

Bu da Türklyede yapılacak bir çok işle- !erinde ciddiyet ve emniyet esas ol tJ 
rln sermaye kuvvetıerlnl genlşletecek blr devlet kontrolünün sıklaştırılDl~ 
tf-dblrdlr ld. bu, ancak takdirle karşılanma- memnun ve milsterlhtm.• 
sı IA:zım gelen blr fikirdir. Ve Başvekil Ce -
lll Bayann memlekette iş hacmlnl arttırmak S 'i 

Telgrafı açtım ve okudum hususundaki 111tlr ve gayretıerlle müvazl - Un 
L- bir b' birlmizl tatlı t tlı camın arzusu, bütün bunlar ne iyi, ne dlr. -t az sonra ır e a " Halt tarafından faydalanna gelince: 
konuşmıya başladık. Ona amcamın .ırzu- guzel şeylerdi. . Bu tadllln halk bakımından ıu faydalan 
sunu bilmiyormuşum da doğrudan doğ- Karımla başbaşa yemek yedik, odamı- vardır: 
ruya kendim beğerun.işi.m tarzında t!V - za çekildik. Sabahleyin uyandığım za - ı - Halk sigorta müesseselerine daha 
lenmeyi teklif ettim. Evveli tereddüd man dışarı baktım. Güzel bir hava var· emniyetle hattı tam bir emniyetle bakabl -
gösterdi. Ailesinin fikrini sorması lazım dı. Karım henüz uyuyordu. Onu uyan • lir. 2 - Blgorta milesseselertnln kazançla -

geldiği tarzında bir şeyler söyledi Fakat dırmıya kıyamadım. Yataktan kalktım. ~~~!~ıa~r:1~1:aın~~~= ~::~e~~ç~Y: 
nihayet iş oldu, bitti._ Muvafakat etti. Tam bu sırada kapı çalındL Sabah sa - da temin eder ki; bu da ufak değlldlr. * hah rahatsız eden bu münasebetsiz de Ancak burada ltlr nokta üzerinde tunu 

kim olabilirdi. Canım sıkılarak kapıya nııve edeyim: Sigortalarla halt arasında en 
Amcama güzel bir sürpriz hazırlıyor - gittim. Postacı idL Bir telgraf getirmişti. büyük thtllll.flar, sigorta müesseselerinin ta-

dum, ve nişanlımın da ayni sürprizi aile- yin ettikleri nazari hasar esaslarlle, hasar 
sine karşı hazırladığını tahmin etmiştim. Telgrafı okudum: vukuunda tatbik edllen filli tazmin usulleri 

cGeçen bayramda evimde bir genç kız arasındaltl mübhemlyet, llstlkllllk ve bu 
Çünkü ben amcama hiç bir şeyden bah - görmüştün; sana onunla evlenmeni iste- yüzden dalml surette çıkan ihtilAflardır ki, 
setmeden düğün hazırlıklarına başlamış- diğimi söylemiştim. Sen benim arzum bu ihtl'Afiarın çoğu dalma algortalanan a -
tını. Nişanlım da ailesine her halde bir hilafına ve inadına kimin nesi olduğu leyhlne halledlllr. 
şeyden bahsetmeden hazırlanıyordu. Çün . . . Eğer bu muameleler de daha sa1lm esas
kü onun ailesi de hazırlıklarımızla hiç belırsız, ve herkesın uygunsuz takımın- !ara rabtedllecek olursa bundan halle i~ln 

dan olarak tanıdığı bir kızla dün nika - doğrudan do~ya bir çok faydalar husule 
meşgul olmuyorlardı Biz gizlice evlene- hını kıydırmışsın. Seni red ve mirasım • gellr. 
cek ve evlendikten sonra; ben amcama, dan mahrum ediyorum.• Sigorta müesseseler! gözile kanunun ba-
o da anasına babasına: Amcan lrunına gelince: 

- İşte istediğiniz oldu! diyecektik. Gördünüz mü olanı, me""er ben amca- Bu kanun elbet sigorta mnesseselerlnln 
ö pek de hoşuna gidecek bir tanun değildir. * rnın evinde tanıdığım kızla değil, ona Ancak dürüst müesseseler için bu kanundan 

Bu kurban bayramına üç gün kala ev- çok benziyen başka bir kıila evlenmi - korkaC!lk blr şey bulunabileceğini zannet -
lendik.. Nikahta nişanlımın bir kaç ar- şım .. Ah budala, ah sersem.. Kanından mlyorum. Halkla Ye devleUe mtınasebetle -
kadaşile, benim bir kaç arkadaşımdmı bahsetmiyorum .. Kendimden bahsediyo - rlnl daha lyl tanztm etmesi dolayı.sile bu 

kanun elbet onlar için de faydalı olur. 
başka kimseler yoktu. Amcamı bilhassa rum. Çünkü kabahat karımda değil ben - Dürüst olmıyan müesseselere gelince: Bu 
çağırmamıştım. Bayramda karımla be •

1

1 de .. Daha doğrusu her ikimizin de az çok g!bl kanunlar onlar için elbet kendilltlnden 
raber gittiğimiz zaman yapacağımız sür- kabahatimiz var ya.. zaruri olurlar. 
priz, onun için nikahımızda bulunma - Kanunda atır ahklm 101t değlldlr. An -
sından daha zevkli olacaktı Karım da 8_ YARINKİ WSHAMIZDA: . cak bu atır ahkAm dürüst hesab, dilrilst mu 

ı amele ve muhtelif 'kademeli tettlş ve bQküm 
nasını, babasını çağırmadı. Her haldi! o Karlar altrnda çerçevesi lçlnde bulundukça dilrilst müea -
da onlara sürpriz yapacaktı. 1 seseler için bütün atırlığım kafbeder. 

Nikah dairesinden evime geldik.. Mi-,. Yazan: Sa.ldlıacldm Eniı Bugünkü devlet, yalnız bizde detu btlt(lıı 
nimin! evlın. sevimli güzel karun ve am- dilnyac!a sermayenin hududınız hilrrlyetle -

Kimyager _alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden: 
Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 

kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanların vesikalarile 
Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları. c830• 

rJne tarşı cemiyet haklarının mildafaası ba-
kımından bu nen kanunlan 7apmata aalA
hlyettar blr müessese olmuştur. Tahmin e -
diyorum k1 ciddi sigorta müesseseleri bu za
rureti takdlt edecekler ve esaslar üzerinde 
hiç tlr itirazda bulunmı7acaklardır. 

Doktor Fahreddin Kerim diyor ld 
Profesör, doktor Fahreddin Kerim Köka7 

da diyor kl: 
- Dünyaya gözilnü açan 7avru ölllnceye 

kadar iki vazife ile mükelleftir. Bltl şahsi -
yetinin, diğeri neslinin bakasıdır. Şahsiye -
tının bakam yani mevcudl7etın1 hadct Ye 
dahlli milesslrlerden korumak için yqama 

Kalb 
(Başta.rafı 1 lnd ıayfcıdO~ t 

ni, hatta tecrübenin de tayY~ 'tP, 
zerinde yapılacağını öğrendi~rt ~ 
gene yazınızdan anlaşıldığına ~.. t,IJI' 
bergh'in bu tecrübeye razı oıın\Jf 
ması bir rivayetten ibarettir. ~~ 

Tayyarecinin hakikaten b'Öyle ~.M 
ran varsa kendisini /takdir . . -~bl 1' 
mümkün değildir. Yok. eğer ~P' 
bir adam aranıyor ve bulunnı ~ 
Carrel'in emirlerine amade 0~ 
gazeteniz vasıtasile kendisine ~ 
nizi rica ederim. 24 yaşındayırD-~ 
ve sıkletim normaldir. Hiçbir b 
da malul değilim.• 

* ~,. 
Hatırlarda olduğu üzere Arne ~b ~ 

Carrel uzun yıllardanberi ~1. t,1J'
mağa çalışıyor, faaliyetini gııll ~' 
na rağmen bu hususta şayanı b• ıJ~ 
ticeler elde ettiği duyulmuş bu~~ 
Dr. Carrel'in bu husustaki id oJF' 411' 

re insan vücudil, ölüm yaşın• P' 
pek fazla yaşıyacak kabiliyett~ 1" 
kat kalbin çabuk bozulup vaıif ~ f 
yıkile ifa edememesi yüzünden ~ ~ 
buk gelmektedir. Esasen bir tu~~~ 
maktan başka bir vazifesi o~.., 
uzuv çıkanlarak yerine hiç Y11:,ıurt' il' 
sağlam çelik bir alet konacak ele ~ 
yat şimdikine nisbetle fevkal' 

bilir. bit~ 
Ancak bu iletin tıpkı ~ Ot· el 

gibi hareket etmesi lazımdır ki~ 
rel bu hususu şimdilik gizli tu pO t' 

Lindbergh de doktorla ıanışt~ pı 'ı 
ra bu işle çok alakadar olın~ bJ ~ t 
torla teşriki mesai bile etını~ti~b'tl .. ws 

zetelerin tecrüben.in bizzat I..Jll~pr 
zerinde yapılacağı iddiası da bU .,._111 
teşriki mesaiden ve meşhur ta ·bf ıtl'j 
spor yapl!laktan vazgeçmesi ıı-, 
takib etmeğe başl~masından ıı 
miştir. '/)'I. 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 67 - Evet ama, o zaman tabii, durgun fikirli bir adamdı ve oğullarını mekte- büyük dersler görüyordu~ ~ 
ve rahat bir hayat sürecektin. be gönderip tahsil ettirmekte zerre ka- Ahmed her zaman en geride~ ıılı 

Bir Genç Kızın Romanı 
- Kim bilir? Belki o zaman da tek dar ilunal göstermemişti. Kardeşleri- sene sonra ümidini kesen ~ 

başıma İstanbula gidip çalışmak heve- min en büyüğü bendim. Ahmed amcan, mektebden çekerek yazıhan~ V 
sine kapılacaktım da seni üzecektim .. ymi Fuadın babası benden bir yaş kü- Reşidi de, tahsiline devam e r 
ne bilirsin? İyisi mi bu sözleri ve üzün- çi!ktü, baban da ondan iki sene sonra re, istanb?.J!a yolladL rdıJlll fi~ 

Muazzez Tahsin Berkand tüleri bırakalım da bana sen eskiler- dünyaya gelmişti İçimizde en zeki ve Ben kendi kendime okuyo t ıt"~ 
den, babamdan. büyük annemden, ken- okumağa meraklı olan babandı. Ahmed, kudukca hevesim artıyor; fal" .,..ı-. .

. Muntaza~ bir yol .. çınarlı bir bahçe .• 1 - Mahz:un musun? Benim saadetim d!nden ve bütün akrabalarımdan bah- her nedense haylaz ve derbeder bir ço- olmadığım için maallesef ~~iıO ~ 
bir iki büyii~ bina. ve bunların sonunda sanl hüz~n m~ v~riyor? , set! Ben asıl onTarı bilmek ve tanımak cuktu. Bunun için baban her hususta dip tahsilimi ilerletmek ~b" _..1ı 
çok pcnce:-clı, eskı, ahşab .~o~ak ve ha-ı - Serun sevmemle be~ de ~es udum istiyorum. amcandan ilcrıye gitmiş, hatta zamanla mevzuubahs olamadığından bl pır i 
lası .. uzun boylu, mavi gozlu halası.- kız.T. fakat bunca senedır seru koynu- - O ne merak kızım? Bir düzüye es- onun evdeki mevkii bile ağabeyisinden na oradan kitablar gönderIXl~ f * rna •·lmadığım için kendimi bir türlü kilerden konuşulur mu? Sırası gelince üstün olmuştu. yardım ediyordu. '1' 

Ayrıi gün .. . Açık denizin üstü sisli .. affedemiyorum. onları sana anlatının. Allah ikisini de rahmetine kavuştur- O zaman için, okumuş veY• ;t,Prl) 
koJ suları mavi, berrak ve şeffaf ... Ak- Seima ko_H~nnı ~ıatarak. halasının - Hayır hala; bilhassa senin hayatını J sun. kızım; bugün anlatırken bile yüre- zel veya çirkin, ailesinin ba~• ~ ~ 
~am bulutları yavaş yavaş sulan gölge- b31:nı kendısıne dogru ~ek:ı ve kınşık öğrenmek için sırasını düşürmek iste-! ğim sızlıyor ama gene sana doğrusunu ziyeti iyi veya fena olsun, bit bit'~ 
liyor. yan:ıkldnnı uzun uzun optu. mcm; ban3 bütün ömrünü anlat ... Ne söylemekten çekiruniyeceğim: Ben de !iyen akıbet evlenmekten ~J; 1°'"" ~ 

Sabiha hanım ve Selma, pencerenin - Geçmiş günleri unutalım hala ... olur, üzme bcnL Reşidi Alımedden çok severdim. değildi... Ben de herkesin gıt 
yanı:ıdaki sedirde oturmuşlar. Sabiha Bana gelinee, İzınirde müdiremin ya- - Peki kızım, madem ki istiyorsun, O mektebe başladığı zaman Ahmed geçerek evlendim. _J;. 
hammm gözleri sularda .. eli yeğeninin nmda çok neş'eli günler yaşadığım için dinle .. yedi, ben sekiz yaşında idim. O zaman - Me:;'ud oldun mu bala!~ ~_,I. 
saç!<ır,nda; Selmanın başı halasının diz- sizin sonradan ve tam vaktinde gelen Selma doğrularak pencereye dayan- Trabzon:la kız mektebi var mıydı bil- Selma bu suali çekinerek d.SS ~~ 
lerin" gömülmüş.·· se,·gi ve şefkatinız beni daha çok sevin- dı; Sabiha hanım ağır, düşünceli bir va- miyorum Arna her halde kızlan okut- rak sormuştu. İhtiyar balas1? 1111 ~~ 

-· Halacığım, içim ne kadar rahat - dirdi. Diişiinünüz bir kere: Babamın ö- ziyetle clle:ini birbiri içine kitlemiş, mak ade•a henüz taammüm etmemişti tının en gizli köşelerini ke~~e1'~ 
;andı: başını ne kadar duruldu bilsen; lümünden sonra hemen beni Trabzona dışarısını seyrediyor gibi dalmıştı. S!\mrım. Öyle iken ben de kardeşlerimi mesini istemekle büyük bır ·ıdi. 
ömri'imde ilk defa bu sükuneti duyu • ça~ırlmıcı <>lsaydınız, sonradan benim Uzaktı'I bir düdük öttü.. bir köpek kıskanar:.:k babama yalvardım. Eve ho- ve şımarıklık yaptığına k~~ 
yort.tm, ilk defa bana yakın olan, benim bütün sımarıklıklanmı, bütün istekle- havladı .. bir çocuk sesi, taşlan titrete- c~ getirterek beni de okutmağa onu razı Sabiha hanım genç kızın UP 
kan•mdan olan biris 0 nin dizine başımı rini yerine getirmekte bu kadar teha- rek geçen bir yük arabasının gürültü- ettim. müsamaha ile karşılıyarak rn 
koyarak ona sokuluyorum. Bunun be- lük gösterecek miydiniz? Hayır değil süne karışarak kayboldu. İlk !;enesi, hepsinden büyük oldu- le.!"le ona baktı. 1181e 
nim içiıı ne bulunmaz bir saadet oldu- mi? O Vtman bütün ömrümü sizin yanı- - Sana Ç<>k eski zamanlan anlatma- ğum için bittabi ben en ileride idim a- - Mf."s'ud oldum mu? Bu 5 

ğumı tdsavvur edebiliyor musun? Be- mzda geçirmiş olan bir yeğenden başka ğı lüzumsuz buluyorum yavrum. Be- ma sonra Reşid hepimizi geçti ve bana vermek bugün çok zor ıozırnfı,ı?. 
ni a ... lıyor musun hala? bir şey olınıyacaktım. Halbuki şimdi nim çocukluğum da o zamanın bütün da ikinci bir hoca oldu. O meklebde i- günlerin daha ziyade iyi tarBnı 

- Anlıyorum kızım; anlıyorum iki bana öyle geliyor ki ikimiz de birbiri- çocuklannınki gibi sönük ve soluk bir lerlcdikce, ben de, biraz hocamın, bi· şüne düşüne fena kısımları bt! 
gözi.rr; işte bunun için bu kadar mah- mizi daha çok tanıyarak, bilerek ve is- alemde geçti. r!\7. onun gayretile fakat en çok kendi gi1>i oldm1 artık... Senel:- '-
. - ···...... tiyerek seviyoruz Babam, cahil olmasına rağmen, açık içimin hevesile ilerliyor, her sene daha üstünü örLüyor. - Ar 
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~~'ifşa eden idam olunur!·,, 
Harb sanayi easuslan erasandakl mücadele 

D ı· . 
, .. e 1 gibi bir halde ayağa fırladım. Karyolanın yanı başında duran Olandaya doğru 
k ilr ağır yürüdüm. Kuru bir sesle: "Sevgili Madmazel Olanda Blankoviç, beni 
~canıza niçin satmıyorsunuz?,, diye bağırdım. Olanda dehşetle yüzüme bakıyordu 
O ?landa! J 
· ınr ~. So1

YOrdu. Tutup yerden kaldır -
~;ı~~ nra knllarınun üstüne aldım, 
~,ft . Odasına "ru·· d" Kary 1--·-~r:n go r um. O.ınıllJı. 

Oıane Yatırdım. 
Re~:~·~ hu müddet zarfında kendine 
l'a~ iÇ· Ulunuyordu. Dehşetli bir me
tılaıı y~:~ hafifce hayat rengi gelmiş 

-... N ı.ıne bakıyordum. 
O . e oldu Ol d ? lsid' . ' an a. 

le: • ılrnıyecek kadar bitkin bir ses-

~ Çalnıışları 
l:>e inleq· . 

'Pı· ı. 
' t anları mı? 
ı:- Vet!, Qank· 
~ kta~ beynimden vurulmuştum. Çe
dufuın, ın~n söylediği sözün doğru ol
lsJtern1u ~ıındi anlamıştım. Oraya, bir 
c;ı.ıı; Yiie~~n Üzerine çöktüm. Olanda u
% içi ~ı:e h~fif hafif inliyordu. Oda- • 

Sigorta Şirketleri için 
hazırlanan yeni kanun 

Tadili teklif edilen maddelerin son kısmını 
aynen neşretmekle devam ediyoruz 

Gerek Türk.iyede gayri menkul lştirası, ge- eden diğer sigorta şirketlerine devrolunur. 
rek emJAk terhln! muamelelerinde gayri Madde: 6 - Sigorta şirketleri riyazi ihtı • 
menkullerin kıymeti gayri safi iradlan üze- yatlarının bu kanun hükümlerine göre hesab 
rtnden hesab edlllr. Ancak. İk:tısad Vekrue - ve tesbitlnden mes'ul olmak üzere mütehas
tince lüzumunda yaptırılacak ekspertiz neti- sıs blı· memur intihab ve İktıs:ıd Vekaletine 
ce.slnde taayyün eden kıymet gayri safi irad r hüviyetini blldirmeğe mecburdurlar. 
esasına göre tesblt edilen kıymetten aşağı l l\Iadde : 7 - Hayat üzerinde iş yapan sı ... 
olursa işbu kıymet kabul olunur. gortn şirketleri Türkiye dahilinde aktede .. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden cekleıi her nevi hayat sigortalarını Türk 11-
itlba~n 15 gün içinde itiraz eylediği tak - ro.sı üzerinden yapmağa mecburdurlar. 
dlrde, mahalli ticaret mahkemesi reisi ta - Madde : 8 - Sigorta şirketleri riyazi ihtl
rafından seçilecek mütehassıs bir ehli hlb- yatlarına müteallik bütün hesab, kayıd ve 
reye itiraz tedkik ve gayri menkulün kıyme- vesiltal:ı.rı idare merkezlerinde bulundurma
tl takdir ettirilir. Bu suretle takdir olunan ğa mecburdurlar. 
kıymet, gayri safi irad esasına göre tesbit e- Ecnebi şirketler, bundan başka, Türkiye • 
dilen kıymetten yüksek olmamak şartlle deki taahhüdJerlne aid olup merkezlerince 
ka.t'idir. Yüksek olduğu takdirde gayri safi t~tulan hesabiar, kayıdlar ve vesikalar ile 
kıymet esasına göre tesblt edilen kıymete iti- karşılık hesablarını ve bilhassa envanter 
bar olunur. knrtlrrının aynını Türklyede merkez itti • 

Gayri menkullerin kıymetlerinde tenez - h:ız ct.tlklerl mahalde bulundururlar. 
zül TUku bulduğu tebeyyün ederse İktısad Sigorta şirketleri bu madçlede yazılı bllıi .. 
Vekruetinin tahriri talebi üzerine azami 15 mum hesab ve vesikaları bu kanunu rnüra
gün içinde şirketçe fark kapatılır. Gayri kabe lle mükellef olanlara lrae etmeğe mec
menkullere a!d yangın poliçeleri İkbsad Ve- burdurlar. 
kCtleti namına tanzim olunur. l\ladde : 9 - Bir hayat sigorta portföyü, 

• ıra.Yat gır hır eter kokusile dolmuştu. c- Olanda, pldnlann çatın dığına emin misin?> 

gılltıu b~nda bu kadar ıztırab duydu- _ Evet.. Oiandanın sivri k~<=Ian alnında bir z· ılrn.iyorwn ~ 
ıra 14 • Hayretle sordum: d~fa titredi. Fakat yene hiç kımılda-

Devlet menkul kıymetleri, Türk şirketle - ancak tazammun ettiği taahhüdatın bu ka
ri hl&e senedleri ve tahvilatının kıymetleri nun hükümleri dahilinde tesis edilmiş mad
bankaya tevdi edildikleri tarihe takaddüm di ka:·şılıkları ile beraber devrolunab!llrler. 
eden günün vasati borsa kurlarına nazaran Ancak devri takabbül eden şirket yeni iş al .. 
tcsbit olunur. Bu kıymetlerde her hangi bir nıış sayılır ve bu kanun hükümlerine ta'Jl 
sebeble tenezzül vuku bulduğu takdirde, tah- o!ur. 

ttı~~ p anların çalınmış olması de- - Evet mi? .. Nerden biliyorsun?.. madı: 
da sa.h;'nı zamanda, bendeki planların - Otele döndüğüm zaman her ak- - Sizin milyarder aşıkınızla pazarlık 
ltı~l:tl ~ O!duğunun doğru olması de- şanıki adetim gibi planların yerini tek- etnıekten geliyorum. Henüz satış yapıl
ltı~Yda halde Olandanın komedyası rar yoklayınca çalındıklarını anladım .. madı. Fakat siz, sevgili madmazel O-
~·aey11~a çıkmı~ oluyordu. deli gibi Draveskiye koştum... I~nda Blankowiç, beni kocanıza niçin 
'%edi ıınde yıldırımlar dolaştığını Een };ayretle yerimden fırladım: satmıyorsunuz? 

tııak, a~~r~um. Onun yüzüne bağır- - Drrıveski mi?. Draveski burada Oianc.la şaşkın bir halde yüzüme ba-
~11tıaıt _bu· casus kansı olduö-unu hay- mı? kıyördu: 
~it Sol· kht~;Y~cile kıvranıyor

0

dum. Fa- - Evet. .çelik kralı Prens Leon Rad- - Siz eski kocanızla bana ne güzel 
d~. bit~· YUzıle yatağın üzerinde o ka- jiwill'i takib ederek buraya gelmiş!.. bir oyun oynuyorsunuz. Fakat madma
~ ~i i~~' ~ kadar bedbaht görünüyor- O vakit deli gibi bir halde ayağ kalk- zel Blankowiç, biliniz ki sizin hayatı-
, dar .. ncı defa bayılacağına zerre tını. Karyolada oturmakta olan Olan- nı7da kadınların ihanetlerinde müka
~ llcut :~bhe etnıiyordum. Bir müddet danın ayakları dibine kadar ağır ağır fat tabanca ile verilir. 
~, Si.iltı).ter~~. düşündüm. Odanın içinde yürüdüm. Yüzüme hayretle bakmakta Beni hiç o halde görmemiş olan 0-
'!'ııanıa , tıdhiş hadiselere gebe olan olan Olandanm gözlerinden bir dehşet fonda kurumuş gırtlağile yutkundu. Fa-

' Sa ... :. tdnki gibi müdhiş bir sükı1ttu. "l · t' k t d hftk b' ı 
• 'lq,ı, oı go [,esı geç ı: '.l son erece a im ır ses e, gayet 
~~Uz • <ındanın kımıldadığını bi- - Preııs Rad1'iwill'i takib ederek mi sı:ıkin bir halde·. d·· agınd , 
gıtıı .... a duran eter şişesine uzan- gelmiş? İki rakib aşık değil mi?.. - Sen çıldırdın mı, yavrum? 

~ltlacı1~orunce tamamile kendisini to- Diye bağırdım. Olanda hiç kımılda- Dedi. , 

riri taleb üzerine azami bir hafta içinde şir- Madde : 10 - Sigorta şirketlerinde on se • 
ketçe fark kapatılır. ncdenher1 istihkak sahiblerl tarafından ara-

Nakid ve devlet menkul kıymeUerile Türk r.ılmış haklara tekabül eden mebliiğ, poliçe 
~irketıeri hisse senedat ve tahvilatı İktısad ımhlblerin!n isim ve son adreslerini gösterir 
Vekiı.letının yedd1emin olarak göstereceği mil- bir cedvelle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti 
li bankalarda muhafaza olunur. Bu suretle Merkez Bankasına tevdl olunur. Cumhuriyet 
yapılacak mevduat mukabilinde iki nüsha Merkez Bankası bu ıneballği tevdi tarihin -
olarak bankadan alınacak makbuzun bir den lttbaren iki sene müddetle muhafaza ve, 
nlishası, mezkür mevduatın Vekfiletln em- bu müddet zarfında sahib veya varislerini 
ri olmadıkça iade edilm1yeceğine dair bir ~ahkike çalışmakla beraber, her senebaşı es
mektubla beraber, İktısad Veka.J.etine tevdi habı namına tebliğat ve gazetelerle de sahib 
olunur. veya varislerinin bankaya müracaatlarını 

Gayri menkul .ı.,tJrasJle emlak terhin! mu- ilfın eder. Mezkılr iki senenin hitamında da 
amelelerine aid resmi senedlerin birer tas - sahibi veya varisi çıkmıyan bu kabil haklar 
dlkU sureti İktısad Vekiı.leUne tevdi edile - devlete intikal eder. · 
rek mezkür senedlere ve tapu dairelerinde- l\ladde : 11 - 1149 numaralı kanun ile bu 
ki kaydına İktısad Vekaletinin müsaadesi kanuna aykırı harekette bulunan hakiki ve 
olmadıkça hiç bir ferağ muamelesi kabul hükmt şahıslar bin liraya kadar ağır para 
edilmiyeceğlne dair meşruhat verilir. cezasına mahkum edilirler. 

EcnE'bl sigorta şlrkeUerinin gayri menk\11 Tekerrür halinde, mükerrirler bir harta • 
emvale tasarrunan hakkındaki ahdi hüküm- dan altı aya kadar hapis cezası lle cezalan-
ler kemakan bakidir. c ırılacaklan gibi muamele icrasından da 

Madde : 13 menolunurlar. 

t ~lirı l.1~~ kanaat getirdim. O vakit, mıyorr1u: 
b;"<l~ 0~U~celerir~in hangi nokt~ ü:e- - Ofanda Mijail Blakowiç! diye gür-

ı Ses} 'Ugunu hısscttiren sualı agır leciim. Madrnazel Olanda Mijail Elan-
' '- 0Je sordum: kowiç! .. Lfıtfen bazı ~ıkane suallerime 
~11'.1 eı~~nda! dedim. Planların ça1ındı- cevab verir misiniz? 

Sigorta şirketleri senelik bilançolarını ve . M~terrir hükmi. şahıs ıs.e. bu _kanunun. 14 
kar ve zarar hesablarını İktısad Vekaletince uncu maddesinde yazılı mumessil ve mes ul

- Evet, çıldırdım, Olanda! Sizin dün- tesblt edilecek formüle muvafık olarak tan- lE'ri ile kanuna aykırı fiili işlemiş olan şa .. 
yanızın bizim gibi insanları çıldırtacak zime mecburdurlar. hıs bir haftadan altı aya kadar hapis ce -
Lir diinya olduğunu görüyonnn, mel'un Madde : 2 -TurkJye cumhurlyetJ hudud- zaslle cezalandırılır ve hiıkmi şahıs murunele 
kanserli hortl<ıklar e tanı Ukran alı l:ın dahilinde hayat üzerine iş yapan slgor- Jcrasından menedilir. 
t dh · · .. ş y '. Y ta şirketleri tahsil ettikleri gayri safi prim l\ladde : 12 - Riyazi ihtiyatıan, kasden. 

Oıarı<İıtı lliisin? ===== 

~) gibia, .~u sualden bir şey anlama
~ 1lli llz;ı(lizürne hayretle baktı. Sonra 
1 g()ste!·~·~ak o esrarengiz yol çantası

e ışcı guzel madam Dolçıyef.. üzerinden, ;lgortalılarına karşı taahhüd ey- kan~n hükümler!°e ay_kın surette hesab ve 

r ·---------------.. !edikleri müemmen sermayenin teminatı ol- tcsbıt ede? mes ul m~tehassıs ile bu fille 

' o l. d~ı-: ı·ay. 
bjlSiııiJ1 .ct. saklamıştım .. dedi. Çanta 
'~ huıa lÇ:ındeydi. Orada onu şeytan 
~1~u11 ~azdı. Fakat çalmışlar .. 
t•''ltdu~ctşkın yüzüne acı gözlerle ba
~1lııı Çö · ! av aş yavaş ceketimi, yele-
%ııar1 Zdurn. Göğsüme bağladığım 
': tıe~~kardım. Ona doğru uzattım: 
bıye .. k bunlar sahteydi? 

~ Oıatıdgurledim. 
~rd· a ıı:· 

~: ıç kımıldanmadan cevab 
'~ı , llYıı·ı l t • 

hı~ ~ ilStl h 
la 8Utı!. lJ. ayır? Planlar çalındı di-
h~~.a 'ıl!tn ~lbuki, zannederim planları 
~ıı~l'hy0tsıış olduğunu da pek güzel 

Cı l!q:Si unr.. Demek güzel bir plan 
~atı.ela ~Y,na.rnak istemiştin? .. ' 

s~tıd ~ nı tavırla cevab verdi: 'a eki JA .\ haıa P anlar hakikidir!.. 
t~~ cı bir . e neden bayıldm?. 
.ı ·l'jl} ıstihz '} w 

~~ e 0 a ı e sordugum bu sual 
la Ya landanın gözlerinden bir 

t1~, . ~'-:tı ş aktı: 
k, Jk o d~di b" 
"'t\ı1 ı k:ı~tl'l • :r ihtiyat olarak plan-
tıını.Y0:·du.ın a ayırmıştım. Yarısını ben 

, •Yaı1sını da sana vermis-
Qrı,. ~!)k: .. 
··ı b.. gatib b' . 

atı! r:ıyıe b· ır ıhtiyat, manda? Ne-
·Yat.. ı.r US"] .. t . v. • 

, ~~1ıy0Ilı , .... e muracaa ettıgını 
)ql'a ~geı· b. rn .. 
~l~ıı~'1sın 11

' Şey olursa alanın işine 
la <l•·..ı , diyet z· b'l' h~1 ''l<tlı i t' ... ıra.. ı ıyorsun .. 
htıa tanıa~-ı ıfade edebilmek için plan 
, ;~cıqn hiı ~·lde olmak lazım gelir .. 
-.... ~:rrıi:!k ~ ır Şey elde edilemez .. 
-.... f'.et!.. endeki yansı .. 

~(\ ~·1 <lJ'n 
hh-;_ E!ı:ierrı1• \_~, bu Yarısından biz de isti-

'"\ l'ı J~Cew" 
... ' ,.. ~Ye Ya gız.. o halde senin ted
"ıiJ>~ ~alanı raaı? 
'atlQ, Ya}}\l:r Ya hiç istifade edeme-

a]"" da a·. 
"ı' ~·ııya rna ıger yarısını bizden 
) il ~i ğl'tt. hkumdur!. 

'>ı-~ tara.f 
1 

Pdekala, Olanda, planla
slln? :n an çaldınldığım bili-

111111 fll 111111 Şehir Tiyatro• u 1 1 ı mak üzere riyazi ihtiyat akçası tefrik ve tesls kasden iştıraki tebeY!un edenler bir aydan 
Dram .kısmında 1 Nöbelci etmeğe mecburdurlar. bir seneye kadar hapıs cezası ı~~ cezalandı -

·ı !! !::: !!! 
Bu akşam saat 20.i:JO da E j Riyazi ihtiyat akçalarının hesab tarzı ile nlırlar ve bir daha sigorta muesseselerlnde 

PER G ÜN T Rllcg:~nno .. b~tlCeİ '19olan flCZ"'_...,_ 1ı~-•--"-: bU ht'Sabda esas ittihaz edllecek faiz nlsbe- Vt' dE-Vlet hiımetlerinde istihdam O)Ull11. • 
... .. ., - , --~- ... ~ tinin ve ve!lyat cedvellerinin İktısad Ve - mazlar. _ 

İstanbul cihetindekiler: kal.eti tarafından tasdik edllmlş olma.sı şart- Madde : 13 - Bu kanunun tatbikini mu-Dram 5 Perde 
Yazan: Henrik lbsen 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 
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Komedi • perde 

---. ................... -----------
ERTUCRUL SADi TEK 

'l' i YAT R O ) U 
San 'al kllr Naşid ile 

birlik.e Bu gece 
Şehzadtıbaşı (Turım) 

tıyatrosunda 

CEHENNEM 
Piyes : 3 Perde 

( DENGi DENGiNE) 
Vodvil 2 perde 

Aks~rayda: <Pertev). Alemdarda: (Eşref 
Neşı:tl. Be ya zıdda: (Haydar). Samatya
cfa: CTeofllos). Emlnönünde: (Beşir Ke
man. Eyiibde: (Hikmet Atlamazı. Fener
de: <Hüsameddin). Şehremininde: (Ham
di ı. Şehzadebaşında: <İ. Hakkı). Kara
gümrükte: <Arlfl. Küçükp:ua.rda: (Yor
gl). Bakır köyünde: <Hilal). 

Beyoğlu dhetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galata.saray>. Tü
nPJbaşında: (Matkoviç). Gala tada: (İki

yoll. Fındıklıda: (Mustafa Nail). Cumhu
riyet caddesinde: (Kürkciyan>. Kalyon
cuda: <Zallropulos). Flruzağada: <Er
tuğrul). Şişlide: (Asım). Beşiktaşta: (Ali 

Rıza). 

Boğ:ızi~J, K:uhköy Te Adalardakiler: 
Üsküda~da <İskelebaşı). Sanyerde: (A
sarı. Kadıköyünde: <Saadet - Osman 
Hulüsl). Biiyükadada: CŞlnasi Rıza). Hey
belide: <Tanaş). 

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

Baş, diş, naz.e, grip, rom ıtizm ı v 3 büU.1 ağrılarınızı derhal 
kPser. lcahmda günde üç kaşe almabilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I _ Ahırkapı Bakımevinde mevcud 498 kilo ıskarta Çul pazarlıkla satıla -

caktır. 

u _ Pazarlık 24/II/938 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 da Kaba -
taşda leva~ım ve mübayaat şubesi satış komisyonund~ yapı~~~~kt~ .. 

rn _ Satılacak mallan her gün Ahırkapı Bakımevmde gorulebilir. 

iV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-
larile yukarıda adı geçen komisyona müracaatlan ilan olunur. •844> 

tır. rakabe vazi!eslle mükellef olanlardan, va -
Riyazi ihtiyat akçaları, rea.ssiirörlerln his- zifeleri dolayıslle vakıf oldukları sırları ma

seslnl de ihtiva edecektir. Ancak mükerrer kul bir sebebe müstenid olmaksızın ifşa e
slgorta hakkındaki 1160 numaralı kanuna denler üç aydan bir seneye kadar hapis c~
göre milli reassürans Türk anonim şirketine zaslle cezalandırılırlar. Bu gibiler, devlet 
verilmesi mecburi olan hisseye ald riyazi lh- hizmetlerinde bir daha istihdam edilemez -
Uyat akçaları mezkur şirket tarafından işbu ler. 
kanun hükümlerine uygun olarak tesis edi _ ~ladde: l!I - 11 inci maddenin son fıkra-
lecektlr sında yazılı tekerrür haUnde cezayı mes'u

Madde : 3 - Riyazi ihtiyat akçalarının 
istimal şekilleri ve bu hususta tatbik edile -

· cek hükümler bu kanunun birinci maddeslle 
tle~lştlrllmiş olan 1149 sayılı kanunun 10 un
cu maddesinde .sabit ve mütehavvil kefalet 
akçaları için gösterilen şekillerden ve hü -
kümlerrten ibarettir. 

Riy:ızi ihtiyat hesabları her yılın sonunda 
tesbit edildikten sonra, bunların karşılıkları 
ve teminat şekilleri gösterilmek suretlle, a
zami üç ay içinde İktısad Vekruetine tevdi 
olunur . 

liyet, kanun hükmünü yerine getirmekle mü
kellef olan idare meclisi reis ve azalarından 
ve irr.zalarile şirketi ilzama salahiyetli mü
dür ve memurlardan cezayı müstelzim filli 
işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hu
s~sta c-mir vermiş olanlara racidir. 

l\ladde : 15 - Bir sigorta şirketinin iflası 
halinde, o şirketin idare mecUsl reisi ve fıza
Iıuile imzaları şirketi ilzam eden memurla
rın k:muni hükümlere aykın hareketleri lf· 
ıasa sebeb olmuşsa, İktısad Vekruetinin veya 
bu Vekaleti temsil eden makamların talebi 
üzerine bunların da şahsan lflaslarına karar 
verll!r ve haklarında icra ve iflas kanununun 
5, 6 ve 7 ne! bablan hükümleri tatbik olu-

Vekfiletçe yapılacak tedkikat neticesinde, 
hesab yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği veya 
istimal şek1ller1nln kanun hükümlerine uy
nıaması sebeblerlle lüzumlu tashihlerin le - nur. 
rası sigorta slrketlne tebliğ edildiği takdir- Madde : 16 - Sigorta şirketlerinin müra
dP, iki ay içinde bu tebliğin yerine getiril- kabcsl ile mükellef olmak üzere İktısad ve
mesl mecburidir. knletınde icab eden teşkilat vücude getlri-

Madde : 4 - Riyazi ihtiyat akçası karşı - lir. 
lıklarıııdan hesab senesi içinde her hangi bir l\fa<lde : 17 - 1149 numaralı kanunun 14 
sebeble mehuzatta bulunulamaz. Hesab se- ve 21 inci maddeleri ilga edilmiştir. 
nesi sonunda ihtiyat akçalanndan tenzlll Jfı- l\luvakkat madde : 1 - Bu kanunun mer'i 
zım gelen mikdarlar hakkında şirketçe vaki j yr.tı tarihinden itibaren altı ııy içinde ri -
olacak müracaat İktısad Vekfiletlnce tedkik Y'lZi ihtiyat akçalarlle karşılıklarının ve ikl 
VE' lncelhace şirkette yaptıracağı teftiş neti- ay lçhıde de kefalet akçalarının bu kanun 
ceslnde haklı görüldüğü takdirde, tenzili ta- hükümlerine göre hesab ve tesblt ve temi -
leb eıil.len maddi karşılık şirket emrine ve _ nat olarak irae edilmiş bulunması şarttır. 
rillr. Şayed şirket fevkalade sebebler karşı _ Bu kanunun neşri tarihinde kanuni tas
sında riyazi ihtiyat akçası karşılıklarına mü- f!ye dolayısile faaliyetlerine nihayet verllen 
racaat mecburiyetinde kaldığını İktısad Ve- Feniks dö Vlyen, Hayat ve Türkiye Milli Sl
kruetıne bildirdiği takdirde, Veka.Ietçe derhal gorta şlrketlndc sigortalı ol~~arın ~aklarını 
şirketin teknik ve mali vaziyeti esaslı bir tef- kcırumıık gayeslle m!lll reassurans Türk ano
tışe t!bi tutulur. Teftiş neticesine göre şlr- nlın r;irketlle, diğer hayat sigorta şirketleri 
ketçe gösterilen zaruret yerinde görüldüğü arasında yapılan ve milli reassüraruı şirke -
takdirde tenslb edilecek mJkdar şirket em _ tınce teşkiU zaruri riyazi ihtiyat akçalan 
rine lmade tutulur, ve yahud §irketfn tas- karşılıklarının iki senelik tecile t!biiyetlnl 
flyesl re'sen taleb olunur. nıuta1ammın bulunan anlaşmalar müstts -

Madde : 5 - Riyazi ihtiyat akçalarının nadır. 
karşılıklarını teşkil eden bilcümle gayri men- !\fu'\"akkat madde : 2 - Hayat üzerinde ça
kuller ve menkul kıymetler üzerinde s1gor - lışan sigorta şirketleri TürkJyede faallyete 
talılar lmtlyazlı alacaklı addolunurlar. İ! - başladıkları tarihtenberl ecnebi paraslle 
118 vukuunda, bu karşılıklar, tasfiye netice- akd veya Tiirk portföyüne idhal eylemiş ol
s! beklenmeksizin, mevcud sigortaları bu duklan hayat sigorta mukavelenamelerlnde 
kanunun 9 uncu maddesi mucibince kabul (~ JIJ ~ ~ 



ıo Sa1fa SON POSTA Şahat •• , 
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Son Posta'nın tarihi tefrikası: 25 

ÜÇ BOZ ATLI Hüseyin ile güreşmeğe 
yalnız 3 pehlivan razı oldu 

Yazan: Ziya Şakir 

Ziçi Noyan: "izimi kimseye belli etmedim. Senelerce çöllerde gezdim. Nihayet 
ar-tık hiç kimse tarafından tanınmaz hale geldim. Bu müddet zarfında kalbimi 
yakan intikam ateşlerini teskin etmek istedim. Fakat muvaffak olamadım. Ah 

bir gün bir fırsat elde edebilsem ... " dc!di 

Paris {Husus1) - Emin olun ki, Son 
Postaya vadettiğim mektubları yazabil
mek için katlandığım külfet, fedakarlık 
mertebesindedir. Zira Pa

1
riste, benim o

muzlarıma yüklenen vazife, Tekirdağlı 

Hüseyinin sırtına binen mes'uliyetten bi
le ağır oldu. Çünkü buradaki organiza
törlerle çarpışmak, dünyan:r.n en zorlu 
pehlivanlarını altetmekten bile güç! .. 

Ziçi noyan, biraz sükut etti. Derin mız, büyük bir tehlike içine girdi. So- Tjmur, öfkesinden çıldırıyordu. Her Onlar, güreş minderlerini, bir varyete 
derin içini çektL nuna kadar sebat etmekten başka ça- muvaffakiyetsizlik haberi getireni, sahnesi, ve güreşçileri de tıpkı birer var-

- Bakınız, şu halime ... Evvelce ne re yok derhal hapse atıyordu. yete aktörü gibi görüyorlar. 
idim? .. Şimdi, ne oldwn? .. Koca bir Ziçi noyan, uzun ve beyaz sakalını e- Zabıta işlerine bakan.J.ar, korkuların- Bu yüzden de, ellerine düşen pehlivan-
noya~~drm. Fazla olarak, onun en yakın line alarak gözlerini bir müddet ateşe 1 dan titriyorlar .. artık i!ilerini güçlerini Jan, birkaç yüz frank mukabilinde, di
akt.::.bala.rından sayılırdım ... Benim de dikti. Derin derin düşündükten sonra: bırakmışlar; firarilerin liderini bulmak ledilcleri şekilde oynatmak istiyorlar. 
kalekrim, benim de ordulanrn vardı. -=.. Ala. şa halde, yapacağınız işi, size için; sihirb::tzlara, büyücülere, kahinle- Bu arzularına ram olmıyan sporculara 
Fak~t günün birinde hile ile benim el- ben gösteıeyiın. ... Yarına kadar &abre- re, kayıbdan haber verenlere müracaat da, azami müşkülatı çıkarıyorlar. 
ierimi bağladı. Ordularımı dağıttı. Ka- diniz. İyice düşüneyim. ediyoı·lardı. Müşkülat çıkarabilmek için, ellerinde 
ielcrimi, saraylarımı, bütün servetimi Dedi. Hergün, köyler basılıyor, evler ara- .her türlü imkan da var: 
elimden aldı. Sonra beni, derin bir zin- nıyordu. Hemen bütün reklam vasıtalan elle-
darıa attı. Artık o zindanda çürümiye O Fak:ıt günler geçtiği halde, bütün ?u rinde. Sermaye ellerinde. Hemen bütün 
ba.zfadım. Nihayet, dayanamadım, ha- şedid faaliyet, hiçbir netice vermi _ pehlivanlar, ve hemen bütün müsabaka 
lime ,ıcıyan bir zindancının zekası sa- CİHANGİRİN DtiGÜNfi yordu. salonları ellerinde. Bu vaziyette bulunan 
yesindc kaçtım ... O vak'ayı bilirsiniz, e insanlarla uğraşmanın zorluklarını tak-
değil mi?. Semerkand kalesinden fışkıran Ti- dir etmekte güçlük çekmezsiniz sanırım. 

·d Aradan, böylece bir ay geçti. Niha- b 
ü'~ü birden cevab verdiler: murun atlıları; bütün yolları ve geçı - Ben uraya gelir gelmez, onlarla ev-

1 d kuş Yet Tjmur, insafa geldi. ı.ıı. d t nı k · ted' F kat - ·. Hauır. leri tutmuşlardı. Bura ar an, uçur- ve a os ça a aşma ıs ım. a yap. 
., - Geç kaldık.. biz, yollan ve geçid- ık! Jcl"fl b. ı 

-~ o halde sı·ze, kısaca anlatayım ... muyorlardı. 't t an te ı er, ızim gaye erimize uy-
h Ieri tutuncaya kadar, onlar fırlayıp gı - b d Zindancı, evvela benım' agw ır hasta ol- Mühim bir casus sürüsü d .. e.'. er .. tara-. h madığı için, u arzum a muvaffak ola-

b t k 1 mi ..... Artık; yapılacak her şey, bey u- d B ·· · ta k 
dugw·wn· u ilan~ ettı'. Bu haber, Tun· ·urun fa dağılmıştı. B. un~ar d. a,. u un. . oy en "J ma ım. unun uzerme arruza geçme 

_ 1 de. Askerler ,yerlerine dönsün. b · · d kald o b b 
kulağına kadar gittL Bereket versin ki dola~ıyorlar .. firar~e~n ız ennı arıyor- Ermini verdi mec unyetin e ını. zaman itta i 

01 bir hekim göndererek beni muayene !ardı. Fakat, en kuçuk bir ipucu bile iş Tekirdağlı Hüseyine düştü. Hüseyin, 
ettirmeye bile lüzum görmedi. Aradan, bulamıyorlardı. - Arkası var - kendisile görüşmeye gelen Fransız gaze. 

tecileri vasıtasile, Fransada bulunan bü
bir ay kadar geçti. o sırada zindanda ou·· nyanın en bu·· yük operatörünün tün ağır sıklet profesyonel pehlivanlara 
bulunan Kapçaklı bir hoca vefat etti. meydan okudu. 

Zindancı, derhal bizim hücrelerim.i2i h •k l"'d maceralatJ ?. Mevcud pehlivanlardan birçoklan, bu 
değiştirdi. Beni, onun hücresine götür- arı U a e ıneydan okuyuşa hiç kulak asmadılar. 
dü. Onu da, benim hücreme getirdi. 
Z. · ··ıd·· d" h b ..: ~..ı da) tuın. Bugu .. n de Londra~~ kendi meo;le _ Fakat içlerinden bazıları da, Tekirdağlı 

« ıçı noyan o U» ıye, saraya a er (Baştarafı. 7 n~. sa11ıa ~ ile güreşmeye hazır olduklarını bildir-
gönderdi. Saraydan bir kaç kişi geldi. !arının incelemesi falan gibi bahisleri iyi- ğimde mahir bir operatör, doktor oldu • mek cesaretini gösterdiler. 
Ölüyü muayene etti. Timur, büyük bir ce öğrenmiş, tatbik de etmiş olduğumdan ğumu söylüyorlar.. Doğrusunu isterse - Tekirdağlı ile güreşmeye razı olduk. 
gaflet göstermiş; muayene için gönder- bu sualler bana hiç de zor gelmedi. tm- niz riyadan uzak bir teva.zula, ben de bu- lanın bildiren pehlivanlar arasında he-
diği <>damları, beni çok iyi tanıyanlar- tihan bitince kağıdlarımı büyük bir em- na inanıyorum. pinizin tanıdığınız meşhur Vandervald, 
dan seçmemişti. Zindanın karanlığın - niyetle imtihanı yapan hocaya verdim. - SON - Litvanya şampiyonu Passmann, Gürcü 
da. bu adamlar, kendilerine gösterilen Kendimden ve verdiğim cevablardan e- Kulaz ve Mehmed Arif var ... 
ölür.ün, benim cesedim olduğunu zan- mindim. ama, gene de bir şüphe uyandı Sigorta Şirketeleri için Diğer bazı pehlivanlar da: 
netr.ıi.şler .. Timura giderek öylece ha- içimde .. Neticeyi daha öğrenmeden, im- hazırlanan yani kanun _ Biz, Tekirdağlı ile gür~eye razı 
ber vermişler... Kapçaklı hocanın ce- tfüan suallerini kitabdan tatbik ettim ve olduklarını bildiren bu pehlivanları yen-
sedi, zindandan çıkarıldı; benim yeri- gördüm ki kelimesi kelimesine ayni ta - (Baş tarafı 9 uncu sayfada) ' miş güreşçileriz. Binaenaleyh, Tekirdagwlı 

fn E d · da 1 · · f hl d Ve yazılı kıymetlerl, lşbu kanunun neşri tari -
me de edildi rtesi gece e zın ncı birleri kul anmışım, ıçım era a 1

• hindeki T. c. Merkez Bankası kurları üze _ evvela onları yensin. Sonra bizim karşı-
kap1yı bana açtı: o akşam, ertesi günkü imtihana girecek. rinden, Türk lirasına tahvile ve ona göre mıza gelsin! 

.. Noyanım! .. Elimden bu kadar iyi- !erin isimlerini astıkları zaman kendi a- mezkfır mukavelenameleri Türk lirası ola - Onların bu iddiaları, ilk bakışta haklı 
1ik rel<li. Buyurun, serbestsiniz. dımı da görünce hiç şaşmadım. Talib • rak ktymetıendirmeğe mecburdurlar. görülüyor. Fakat hakikatte, bu iddiada 

Deli... İzimi kimseye belli etmedim. lerden yüzde elliden fazlası daha ilk im· Tahvil ve kıymetlendlrme muamelesi işbu bulunan pehlivanlar arasında, isimlerını· . 
d kanunun mer'lyete glrdlğl tarihten itibaren 

Senelerce çöllerde gezdim. Nihayet, tihanda elenm~ler L Ü!: ay içinde 1fa ve ikmal edilmek muktazı - yazdığım güreşçilerden fazla üstün olan-
artlk hiç kimse tarafından, tanınmaz İkinci günü de imtihandan yüzümün dlr. lar yok! 
hale geldim... Bu müddet zarfında, akile çıktım. Muvakkat Mad~e : S - Sigorta şirketleri, Maarnafih, biz, bu şartı kabul etmek 
kalbimi yakan intikam ateşlerini tes- Üçüncü gün üniversiteye gidince bir ~erek sermaye ve ihtiyat akçalarından, ge - mecburiyetinde kaldık. İlk güreş Pass
kin etmek istedim. Fakat, bir türlü o ;ıdamın avaz avaz benim ismimi haykır- rek riyazi ve tek.n1k lhtlyatlarından yabancı mann'la, ikinci müsabaka Mehmed Arifle 

t i ed. İnt"k dığını duydum. -:nemleketlerde plase ettikleri paraları· döviz ı1 k Ü a eş yenem ını. ı am zamanını ~ 1 t yap aca . çüncü güreşin, güreşmeye 
_ Sava Georgı"o! .. Sava Georgio! veya hüki'.ımetin tayin edeeeeıl Türk deve 

beklemek için buraya geldim, yerleş- tahvmeri olarak bu kanunun neşri tarihin - razı olan pehlivanlardan hangisile nere-
tim_ Kendime, dünyayı terketmiş olan Sesin geldiği tarafa ilerliyerek: den itibaren, altı ay zarfında. memlekete ge- de, ve ne zaman yapılacağını şimdiden 
bir derviş süsü verdim. - Benim, ne istiyorsunuz? diye bağır- tırme~~ mecburdurlar. tesbit etmedik. Çünkü o zamana kadar, 

Ziçi noyan, durdu. Hissettiği heye- dım. Muvakkat madde : 4 - Bu kanunun neşri meşhur dünya şampiyonu Şikatm, veya 
c.'Uu-n tesjrilt!, derin derin nefes alıyor- - Hangi deliğe girmiştin be adam?.. t:ı.rihinde mevcud rtyazl ihtlya.tıarla sabit ve şimdi Am.erikada bulunan Strengil Lu-

- Ne var, ne olmuş ki?.. mütehavvil kefalet akçalarının gayri men -
du. kul olarak tesis edilmiş karşılıkları 1149 nu- izin Parise gelmeleri ihtimali var. 

Sesini biraz yavaşlattı. Gözlerini, - Daha ne olsun, rektör seni istiyor. roaralı kanunun işbu kanun ile tadil edilen Şübhe yok ki, bütün dünyaca tanınmış 
ilikkatle kendisini dinliyen üç noyanın Rektörün yanma gittim. Bana: ıo uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı olan bu pehlivanJ;.ırdan birisile karşılaş-
çehrelerinde dolaştırdı: - Geç kaldınız talebe efendi. İmzala - nlsbe~l tecavüz etmekte ıse, mezk:ür madde- mak, TekirdağhyR daha geniş ve daha 

d d. nln -a- bendinde yazılı gayri menkuller, şir· 
- Eğer, yanlış hareket etmemiş ol- yınız.. e 1

• şerefli bir şöhrel temin edebilir. Kekeliye kekeliye: ketin tnsarrufu altında. kaldıkları müddetçe, 
saydınız, hiç şübhesiz ki benim de inti- d' Si Presidente (b ve -b- bendinde yazılı gayri menkul ipotek- Şikat, bundan bir müddet evvel Pa-
kamımı alınış olacaktınız. Fakat, ya· - Bu ne ır, gnor ay lerl, mevcud mukavelelerinin devamı müd - riste imiş. Şimdi de Avrupada bulunuyor. 
nıldmız ... Söyleyiniz bakalım.. şimdi, ne rektör) diye sordum. detlnce. zikri. geçen ikinci fıkra. hükümle - Çok yakında Parise geleceğini de söylü-

yapacaksmız? - Hiç .. İmtihanda kazanan üç kişiden :ine tdbi değildir. yorlar. 
biri de sizsiniz.. İmzalayınız.. Madde : 18 - Bıı kanun neşri tarihinden 

Diye, mırıldandı. R k .. d d ka km d v mutebudlr. 
En evvel Sanboğa. cevab verdi: e torün ° asın an çı r çı az o~- Madde : 19 - Bu kanun hükümlerini le· 
- Noyan! .. Timurdan intikam almak ru postahaneye koştum. Ve bana en bu- raya İcra Vekllleri Heyeti memurdur. 

fikrini, en evvel ben ortaya attun ... Ba- yük iyiliği yapan hocama şu telgrafı çek-
na Hk gelen fikir, Timura karşı gizli tim. Kahveciler kongresi 
kin bcsliyen kabileleri isyan ettirmek.. ~Vittoria (zafer) 1 İstanbul kahveciler teşekkülünün yıllık 
onun tac ve tahtını başına geçirmek- * lctimaı dün Eminönü Halkevinde yapılmış-
ti.. : Fakat, Adil Şah ile Hatay Bahadır, O günden sonra da zaferden zafere koş- tır. 

işi daha kolay ve kısa halletmek istedi- Otomobil kazaları l Halkevlerinin yıldönümü merasimi 
ier .. Timurun öldürülmesini ileri sürdü-

Şoför Mahmudun idaresindeki 3535 nu - Halkevlerinin ayın 20 sinde yapılacak yıl-
ler . .. Onların fikirlerini kabule mecbur maralı kamyon Fincancılar yokuşundan ge- dönümünden sonra kongre hazırlıkları baş -
ka!dım .. ve bu işi ilk teklif eden ben ol· çerken Fatma isminde bir kadına çarparak lıyacaktır. Kongreler Mart ayı içinde ta -
duğum için, en evvel ben kendi haya- başından yıualamL,, şoför yaka.lanmıştır. mamlanmış olacaktır. 
tımı ortaya attım ... Tesebbüsümüz fe- * Şoför Servetin idare ettiği hus!-lsi oto- Şehremini Halkevinde yüdönümii mera. -

. . . .: ' mobil Sirkeciden geçerken arabacı Ismautn simine saat on dörtte başla.nacaktır. Anka -
na bır netıce verdı. Boyle olmakla be- kullandığı beygir arabası lle çarpışmış, oto- ra yadyosundan verilecek söylev dinlene -
raber, kalbimde Timura karşı besledi- mobilin camları ile arabanın oku kırılmış - cck, tstiklfil marşı çalınacak, Emin Aıı Ya
ği.m hislerden, bir zerre bile eksilmedi. tır. şin Hatkevlerı. Ev Başkanı da. bir yıllık fa
Zat~n yemin ettik. Üçümüz de, son ne- * Şoför Mehmedin idaresindeki otobüs aliyeti hakkında söz söyllyecektir. Milli ha -

. . . .. Sirkeciden geçerken Hiiseyln isminde blri - valar çaltnacak, bir komedi temsil edllecek-
feslerı:mizi verınceye kadar, btı muca- sine çarparak be.cağından yaralaınıf, şoför tir. 
delede devanı edeceğiz. Kandan, ölüm- yakalanmıştır. 
den. ele geçerek parça parça edilmek --------
ihtım<ı.llerinden, zerre kadar ürkmiye- Şekerciler kongresi 

~ · Dün İstanbul şekercllerl cemlyetlnln yıl -cegız. 
lık toplantısı saat o:ri dörtte Halkevi sala -

Dedi. .. Ve sonra Adil Şah ile Hatay nunda yapılmıştır. 
Bahadıra dönerek ilave etti: Kongrede diğer esna! teşekkilllerfnJn ol-

-· Öyle değil mi, arkadaşlar?.. duğu gibi şekercilerin de müşterek 1ardım 
İ! :i noyan, derhal cevab verdi: teşkilatına ve bu meyanda dispansere alı -

nacak rontgen maklneslle hasta nakil oto -
- Evet .. öyle . . . Bu muvaffakiyetsiz- mobllf masrafına tştı.rakl lçln büdceye tah-

lik .bizim yanlış düşüncemizden ileri stsat konmuştur. 
geldi. Ve bu yüzden de, artık hayatı- İstanbul şekercllerl cemiyetinde 350 pat-

Kadıköy Halkevlnde koro hey'eti dört 
S{:sle istiklal marşı okuyacak, kütübhane ve 
yayım kolu başkanı İftet Hallm Oğuz bir 
söylev verecek. yeni açılan güreş salonunda 
müsabakalar yapılacak, saat 14 de resim 
sergi<Jl açüacak, temsil kolu ceza kanununu 
temsil adecektir. Saat yirml btr buçukta. Ka
dıköy Süreyya salonunda mandolin hey'eti 
ve orkestra tarafından konser verilecektir. 
-··-·-·····--··••,-.ı•••······--·-···-... ···~·-.... 
ron ve 2500 kadar müstahdemin kayıdlı o -
lup pastacı, helvacı, tatlıcı gibl şekerli me
vad t.milleri de bunlara da11lldlt. 

Gene rivayetlere bakılırsa, Şikat ta, tıp
kı Tekirdağlı gibi, buradaki bü.tü.n pehli
vanlara meydan okumuş ve Deglan gibi, 
Dankolof gibi ünvan sahibi güreşçiler, Şi
katla güreşmeye razı olmamışlar ve Şikat, 
gene gazeteciler vasıtasile, cfirart. saydı
ğı bu pehlivanlara hakaretler savurarak 
Paristen ayrılmış. 

Bu vaziyetten, yani profesyonel bir peh. 
livan olan Şikatın, dalavereli güreşlere 

girmeyişinden ve organizatörlerle anlaş

maya yanaşmayıp ta, meydan okumasın
dan belli ki, idman üzerinde bulunmakta
dır. Yani kendisine iyice güvenmektedir. 
Bu hesabca, yakında tekrar Parise dö-
nerse. Tekirdağlı, en zorlu rakiblerinden 
birisile kapışmış olacaktır. 

Tekirdağlı, ta İstanbuldanberi, Danko
lofla tutuşmak emelinde idi. Buraya ge
lir gelmez ilk işimiz de, onun peşine düş
mek oldu. Fakat maalesef, aksi bir tesa
düf, bizi bu emelden şimdilik mahrum 
bıraktı. Zira ötedmıb~ri, t)ıtede beride 
Türk pehlivanlarına meydan okuyan bu 
Bulgar güreşçisi, ciğerlerinden rahatsız 

bulunuyormuş. Tekirdağlı Hüseyin şe
refine, Senmişel caddesinde, meşhur 

Lanje gazinosunda mükellef bir ziyafet 
veren Türk talebeleri: 

c- O, diyorlar, daha yirmi gün evvel. 

. B' aenaleYlı' 
Pale dö Sporda güreşmişti. ın değ:~ 
C\nun bu rahatsızlığı, ciğerlerinde~. bİ' 
yU:reğindendir. Tekirdağlının gc 
çarenin yüreğine dokund~» eSJ13sıll' 

Bu çok samimi geçen zı~afe!lı 
8 

gôs
da, Türk talebelerinin Te~g Jeıncın· 
terdikleri muhabbeti tasvır ustü· 
Hepsi de, sevimli şampiyoniarıPlll 
ne titriyorlar, ikide birde: . ra iÇ"" 

- Aman Tekirdağlı... Sa]on sıga 
me... ._. naııaYıtJ'I 

- Tekirdağlı, sakın içki .ı;w-

deme! ... 
Kabilinden nasihatlerde 

lar!... e'I' 

İçlerinde, Tekirdağlınm ~zuıa:;ıp: 
!adını seven bir baba şefkatile 0 t>a>'raııl 

- Bunların sayesinde burada 
edeceğiz biz! 

Diyenler var... .· ~et· 

Bazıları, paraca biraz sıkıntıda 1~ ~·· 
Hesablı davranmış olanla!', par'.15 edt
lanların güreşe girmelerini teınJll 
ceklermiş: 1ı1' 0tııt" 

c- Biz orada ne kadar kalaba irdıı~~ 
sak, ne kadar alkışlıyabilirsek "!'ek dJl' ır 
yabancı bfr yerde olduğunu o 1'<l 
nutur ...• diyorlar. ~ 

Tekirdağlı Hüseyin, Litwanya 14clı
yonile yapacağı güreşten ziyade, d~şn· 
med Arifle . yapacağı müsabakayı 
nüyor. fijt~fl' 

Mehmed Arifin, Pariste, ' 1oııo' 
şampi~nu• ünvanile ~eşıen.·\f3J\1 ol· 
Bankof adında bir Bulgar pehll 
duğunu hepiniz hatırlarsınız. 

Tekirdağlı: . 01111• 

- Biın, diyor, ona Türkiye ş~P;1 0!111 
nun nasıl olduğunu gösterecegııtl· ~ıe· 
on dakikada temizlemezseın, Eyfel 
si başıma yıkılsın! ·tıifl' 

' Jd 
Fakat Tekirdağlımn bu derın .. k bBlt' 

den, ve bu kat'i niyetinden şimdilı 
setmezseniz iyi olur. ıııl-

Çünkü, bu güreşten zaten çekinen e!llil 
.. ffll ' 

gar pehlivanını büsbütün ürkU~ı.dirde• 
ve kaçırmamız muhtemeldir. O t.. ,1-t-el 
ona, müstahak olduğu dersi bira" ~~
vermek fırsatından ve zevkindeJl 
rum kalmış oluruz. 1<tt.1' 

Y . ~ d'~ birn1eJıı arın sıze yazacagım ıger ıcııı 

bumda, bu Bulgar güreşçisi b~ mel<
daha fazla malumat vereceğlın· ıctirdl• 
tubumla Tekirdağlının Pariste. ı;~ ~rıı!J' 
ğim resimlerini de yetiştireceğıJ1ll,4Slf,.. 
yorum! Rıdvan 

İspanya dahili 
harbi gene kııı~~çı-

b rıJ· 
Barselon 17 (A.A.) - Cutn ı.ı uııiJl'I 

ler, asilerin geçen hafta zarfında ;
1 

ııöl' 
ileri harekette bulundukları ceb. ~erdir· 
gelerinde mukabil hücuma geçnııŞ ,d,,.ı 

Cumhuriyet kıtaatı Sierra QUeJ11 

işgal etmişlerdir. cılıtJ' 

Carnpilla de Lergua bölgesinde~s ile 
huriyetçiler Sierra de Arguallda~ 

1
. ı~r 

• ttl t 
Sierra Santa ve La Nava ge_çı. ıe1'" 
tetmişlerdir. Bütün mevzil:rırı.ı btıei>İııeı 
işgal eden hükfunetçiler ası c: sılreıte 
hu cebhenin istikrarını tehJilceh oe• 
tehdid eden muhtelif noktalarda'l 

mişlerdir. . JJlf 
İspanyada · harb eden AJnerikB dl ~a· 
Nevyork 17 (A.A.) - tspanY

3 !i<'rır" 
kUmetçiler tarafında harbettikteı:ıeJ..irıd~~ 
buraya dönen 18 Amerikalının tıifl 

la d3Jl d• pasaportları alınmıştır. Bun r f1Bl1" e 
şimdiki halde hükumetçiler 9:etıııeıt 
daha üç bin Amerikalının har 
l)}duğunu söylemiştir. 

n e ı· •ıA t vl . enız ı vı aye 
Meclisi açıldı ıı~ 

·ı · yet uıt\. d~ 
Denizli 17 (Hususi) - Vı a . 5et.ı 11 , 

. . .. '"n rıY8 pıt 
meclısi, vali Ekrem Enguru . rıcilt1'~6 
açıldı. Riyaset divanı ve- mesaı eril l 1 1~ 
leri intihabatı yapıldıktan sorıedi a.'f ,. 
kat'i hesabına ve 1937 yılının. Y ;ııı111\ 
büdce tatbikatına aid vilayetın bili cJL ıı 
mesi kafi görülerek ittifakla k~bııııt8 
di. Geliri, 580618 lira o~arak b ecUSC: "6' 
1938 büdcesinin layihası da ııı 
riın ~~ 

K lllut111.~ 
Bu vesile ile Atatürke, 8 

1 se"~ 
setine, Başvekil ve Parti Ge~e 
rine tazim telgrafları çekileli. 
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• 

Bu yeni ve 
Sihrimiz 

h Renkleri 
ıvı E: C C A N E N 

tecrübe ediniz. 
On kad 
:rn... ında dokuzu tenlerine uy
-.. .ran b. Jan

1
.. ır renkte pudra kul-
. lar v .. l . ,. k l'aj ~ e yuz crı sun ı cma -

• 

Pudra renkle· 
rinde inkllab 

y ptı 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ihti
varlaml.l gösteren ve yüzünüzde 
cPlakalar> halinde yapl§an adi 
pudraları bırakınız ve bir gii
zellik mütehassısının dediJde-

1 rini okuyunuz: 

bi gorrnuş> bir şekil aldıkları gi
gorÜa!larından fazla ihtiyarlarnı~ 
:ııı h nurıcr. Yeni icad edilen şaya
lleSi ayret cChromoscope> maki -
liıp ' Pudra renklerinde bir inkı .. 
lllevYııp~ığı gibi sihirli bir göz, 
Ce:>".· C~dıyetinden bile şüphe ede-

sllııı n· b tas ıs ette pudra renkleri a-
bu 1;daki ahengi ifşa etmiştir ki, 
gerı ~kalon müessesesi kimya .. 
esas~rıne bir çok tabii r enkleri 
ltan 1 bir tarzda mezcetmek im
~ ını vermi~t· Artık .. .. .. "e pl• ~ ır. yuzunuz • 

pudr&lara nihayet veriniz vP. bu
günden Tokalon pudrasının sihra
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 
pudı a sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğıni görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzellik 

akalar halinde yapışan adi temin ediniz. 

l>osta, nmbalôj vesair ınasarife karşılık olnrnk İstanbul 622 
Postn kutusu adre ine (T. S. 7) runmzile 12 kuruşluk pul 
gönderdiğinizde size.hususi modelde bir kutu pudra ile muh· 
t~lif renklerde niimunclik 4 ufak paket pudra gönderilecek
tll". Mektubunuzda her ,•akit kullandığınız pudranın rengini 
de bı'ldirmeg~ı· t unu maymız. 

~ürnune istiyenlerin çokluğu ka ·şısında gönderme 
lşinin bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini 
muhterem müşterilerimizden rica ederiz, 

• 

~ltıniyet Umum Müdürlüğünden: 
~l f:di.reı Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıd ve ka
~tıı eceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartları haiz olan talihlerin bulun

en Yakın vilayete pullu bir istida ile müracaat etmeleri lazımdır. 

~''l'\ı ŞARTLAR 
~ltatı 0ı: olmak, B - Fıli askerlik hizmetini yapmış bulunmak. C - 30 yaşından 
i \!eti v· ~lllak, D • Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa bulunmamak. E - Ö~-
~ ası. :ıuyet emniyet müdür ve antirliklerinde mevcud gedikli erbaş ve dı-

t ~erı k dak. h-kü l 
~~fru 0 ullara girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkın ı u m e-
\> !!?le rı derecede sağlam bulunmak. F • Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi kötü 
~ıı 6 tanınmamış olmak. G • Süfli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır hapis 
) lııteı~rdan fazla hapis cezasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir suçla 
'~r bu{etı bulunmamak. 1 • Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak veyahut 

unınarnak. 

t~ • t; VASIFLAR 
~ta ıse veya muadili okul mezunları ile orta okul mezunları, ilk okul mezunu 
~ 1:1 dt~~aşlıktan ayrılmış olanlar, orta. tahsilini bitirmemiş olduğu hal~e. ya
~' \>ab ıl~ ilk okul mezunları, imtihan edilmeksizin tercihan kabul edılırler. 
tQıl.lsıeıı(ıatıcı dil bilmiyen ilk okul mezunlan ile ilk tahsilini bitirmemiş olanlar 
~Ut~r. l":e ~olis intihab encümenleri önünde c Yazılı, Sözlü> im!ih_ana tfıbi tu-

' ltıuh u lllltihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda motorlu vasıtalarla 
~lt e abbere Ve atlı kısımlarda ça1ışmış olanlar, bekar bulunanlar, san'at ve 

r ab 1 olanlar tercih olunurlar. c856> 

~ u. 'tt d 
~ lih'Plar; basur memelerinde, basur memelerinin her 
tltıin· nda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 

111 tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin 

p A T I 

ı~. 'Belediye Sular İdaresinden : 

türlil 
me

eder. 

hq t~l'ııiı· 
'tı'Utıacalt ın 'l'erkostaki fabrikası için bir doktora ihtiyaç vardır. Daima orada 

0 lan · · t krI · ·r it iç- doktorun meskeni idarece temin edılecektır. ste 1 erm ~raı ı 

lJ:ı 'l'akai.ındeki İdare Merkeziııe müracaatları. c889> 

İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 17 - 2-1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nn-Yor• 
Partaı 

Mlllno 
Brüklel 
it.Una 
Cenene 
BotJa 
A.mst.erdaın 

Prat 
VIJan• 
Maclrld 
Berlln 
varwova 
Budapefte 
Bllkret 
Belgrad 
Yokobama 
MosltOTa 
Btoltholm 

Açılış K'lpanı-;ı 
630, 630, 

o. 79725 o. 7970 
24,26 24,27 
15, 1666 16,1776 
4,6946 4,69'ı6 

86, 746() 66, 7460 
3,43 3,43 

63,4920 63,49'l0 
1,4236 1,4235 

22.6 •84 22,6984 
4,2063 4,2063 

12 9816 12.9816 
ı,9716 ı .9710 

<. 2158 4 2168 
3-9961) 3.9968 

106 19 106 19 
34,2460 34,2460 
2, 7268 2, 72(18 

23,605 23 606 
30d 308 

ESHAM 

' Anadolu ım. 
pe ln 

60 

A. Şm. " 60 n.del.ı 
BomonU - Nektar 
Aslnn çimento • 
Merıuuı bankası 

İş BD.nkwn 
Tele ton 
it.tıhat ve Değir. 
Şıı.rlı: 0eğlrmen1 

Terkoa 

Açılı,ş Kapanış 

13 13 
98 liO 98 liO 
10 ıli 
7 80 

12 75 
91 oJ 
7 

İSTİKRAZLAR 

AÇJlı, 

Türk borcu I pqln t9 2J> 
• • I Tadel. 
1 ı U Yade.. 19 25 

TAHVİLAT 

Kapanış 

19 26 

19 25 

Açılı~ Kapanış 
Anadolu I pe. 

1 1 ndoll 
ı il pe. 
1 U va. 

Anadolu mu ı>efln 

PARALAR 

1 
Alış 

ı Tilrt aıtını 
ı Banlmot Os. B. 

---~- ····-----

Satı~ 

Bugünkü program 
18 - Şubat - 1938 - Cuma 

IST AN BUL 
Öğle neşriyatı: 

12,30: Plftkla Tfirk musJklsl, 12,50: Hava
dis, 13,05: Pllikla Türk mwıildsl, 13,30 Muh
telif plflk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

17: İnkllfıb dersi: Üniversiteden naklen 
Receb Peker tarafından. 18.30: Plakla dans 
musikisi. 19: Ali Ktiml Akyüz (Çocuk terbl
yesU. 9.SO · Beyoğlu Hnlkevı gösterlt kolu 
tarafındaıı bir temsil). 19.55: Borsa haberle
ri. 20: Mustafa ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.SO: Hava 
raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.45: Muzaffer Güler ve arktidaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(saat ft.y:ın>. 21.15: Necmeddln Rıza ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 21.50: Orkestra. 22.45: Ajans ha
berleri. 23: Plakla tı0lolar, opera ve operet 
parçnlnrı. 23 20: son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

18 - Şubat - 1938 - Cuma 

ANKARA 
Öğle neşriyatı: 
12 30: Muhtelit plı\k neşriyatı. 12.50: Pltık: 

Türk musikisi ve halk şıı.rkılan. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 
Akşam neşTi1atı: 

18.30: Pl~k neşriyatı. 18.35: İngilizce ders: 
Azime İpek. 19: Türk muslklsl ve halk ı:ırkı
l:ırı (Hikmet Rıza ve arkada§ları>. 19.30: Sa
at fıyarı ve arnbca neşriyat. 19.45: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları <Servet Adnan ve ar
kadaşları). 20.15: Konferans: P::ırazltolog 
Nevzad. 20:30: Saksofon solo: Nihad Esengln. 
21 • Ajans hnbcrlerl. 21.15: Karışık plak neş
rly::ı tı. 21.55: Yarınki program ve İstlklD.l 
marşı . 

.;.._ ____________________ ......, __ 

l ___ Y_e_n_i~n_e_ş_ri_y_a_t ____ I 
KADIN l\tEKTUBLARI - Fransız Akade

misinden Marsel Prevo'nun <Lettres de 
Femmes, Nouvclles Lcttres de Femmes, Der
nieres, Lettres de Femmes) namındaki üç e
serindr:n Ferid Namık Hansoy tarafından 11-
sanımızn sellt bir ifade lle tercüme edilmiş
tir. 

* BİR AŞK GECESl - Emile Zola'dan Ferid 
Na.mık Hansoy tarafından güzel blr üsl1ibla 
lisanımıza çevrllmif olan bu eseri karllerlml
ze tantye ederiz. 

u 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALA

RIN USARELERİNDEN İSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABH BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

oJduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Ha2ım· 

sızlığı, mide yanmalarını, ektilikle· 

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 
hayatın intizamsızlıklarını en emin 

urette ıslah ve insana hayat ve 

canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

lstanbul Üniversite i A ırma, E siltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilanları. 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifli İstanouJda Cerrahpaşa hastanesinde yapılacak 
Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 

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

D) Özel şartname. 
E) Keşü cedveli, tahlili fiat cedveli, m<'saha cedveli. 
F) Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nisbe
tinde bedel ile Güzel San'atlar Akademisi tatbikat bürosundan alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 24.2.938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörliığünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye gireb ilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başkn aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

J) 1937 senesine aid 150 bin liralık Bnymdırlık Bakanlığındnn alınmış in • 
şant müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veyn mf-
mnr değilse inşaat müddetıncc fenr.f mes'uliyet! kabul ettiğine dair bir 
mühendis veya mimarın noterden tasdıkli senedini veyahudda bir mü • 
hendis veya mimarla müştereken t8ahhüde girdiğine dair noter senedi 
vermesi. 

5 - Teklif mektubları 3 iincii maddede yazılı saatten bir saat evvel eksiltme 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön-

derilecek mektubların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmfB 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez. (722) 

Mastarcı T esfiyeci 
Alınacak: 

Askeri Fabrikalar Um m 
Müdürlüğünden : 

Kırıkkalede topçu mühimmat :fabrikası için beş birinci sınıf mastarcı tesfiy&o 
ciye ihtiyaç vardır. Yol masrafları kendilerine aid olmak üzere yapılacak irntt. 

handa takdir olunacak gündelikle çalışmarı kabul edenler imtihan için nüfus 
ve askerlik, tahsil ve san'at vesika ve bonservisleriyle doğruca Fabrika Müdüı>o 
,lüğüne müracaatları. (748) 

Devlet Dem iryolları ve Limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
..--------------------------------------------------------' Muhammen bedelleri ve muvakkat tcminntı ile mikdarları aşağıda yazılı iki 
!iste muhteviyatı kayın traversle'!' 22/2/1938 Salı günii saat 15,30 da kapalı zari 
usulü He Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikalan v~ Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerim aynJ 
gün saat 14,30 n kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir vezne!erinde 

satılmaktadır. (726) 
Eksiltme 
listesi. Cinsi ~ikdarı 

No. Adet 
1 Kayın ııı.oocı 
2 > 33.000 

1 K dıköy Vakıflar 
Mahallesi 

Ahmetçelebi 
Tabaklar 
İbrahimağa 

Altunizadc 

Sokağı 

Tahririye 
Mezarlık 

Cami 
Koşuyolu 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

törlüğü 

No. sı 

8 
5 

17 
34 

Muvakka.t 
teminatı 

16714,80 lira 
5985,50 > -
il nları 1 

Cinsi 

Hane 
> 

DükkAn 
> 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 31/5/938 sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya çıkartılmıştır. İsteklılerin ihale günü olan 2/3/938 
Çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatiarı. '879) 



12 Sayfa 

Hastahk.ölümv0 pislik getiren fareleri 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük 

her nevi fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri 
kat'idir. F are1er kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı 

yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 10, 
büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

11 inci 
sayısı BUGÜN ÇIKTI 

Bu sayıda: Kanser o derece korkunç değildir. Prot Dr. Tevfik Remzi'nin 
her kadının mutlaka okuması lazım gelen bir yazısı - Çocuklarımız için yün 
başİık ve patik - Yemek takımı örtüleri. Çanta ineliği. Ressam Münif Fe. 
himin güzel bir salon yastıği - El örgüsü şapka • Kışlık erkek süeteri - Ç0-

cuk terlikleri - Aşçı başının öğütleri - Yapma çiçek dersleri - Betik takımı. 
Salon ve yemek odası takımı - Ev bilgileri • Güzellik öğütleri - Bunlan bili-

yor musunuz? Erkekler gülen kadınlardan hoşlanır. - Yemek adabı - Armud
dan neler yapılır? • Jimnastik - Kadın dünyası - Kedimiz - Çamaşır • Göğüs • 
File • Dantel • Elişi örnekleri. 

Ayrıca 8 sahifelik bir ek 
Fiah 15 kW11Jtur. 

Cep fenerleri diyince akla 'W 

"JUNiOR,, ıe0r 
Onun için biz de fazla söz söylemek 
istemiyoru:K. Yalnız taklitlerinden sa· 
kınmanızı tavsiye ediyoruz. 
Çünkü: Tenekeden hem.erleri çıknuf
tır. JUNİOR markasına dikkat. 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

ISMAIL ÔMER IŞÇEN · 

NiZAM 
Kepek!eri ve saç dökiilm.esinl tedavi eden tesiri mücerrep mr ilAçtır. 

SON POST& 
, ...... d,_ , _____ ,l 

OSMANLI BANXASI 

TtlRK ANONİM ŞİRKETİ Dişleri hergün niçin 
....::,~s.::.::: - fırçalamak lizımdır ? 
Türkiyenln başlıca ıehirlerile 

Pıris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
f ran, Filistin ve Yunanlstan'dı 
Şubeleri, Yugosla\'ya. P.omanya, 
Suriye ve Yı;nanist.uıda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Çünkü bir defa dişler haricden alı nan mikroblara karşı müdaf~ 
Saniyen ağızdaki cSalya• denilen mayide milvonlarca mik:rnP ~ 

Salyada bulunan Lüab diflerin en bi· 

rinci düşmanıdır; dişlere yapışarak ye>

sun peyda eder. Mineleri aşındırır, ya

vaş yavaş dişleri ve kökleri çürütür, d .. 

etlerinde iltihablar peyda olur. Dişlere 

yapışan yemek artıkları ve ecnebi mad· 

deler de temizlenmezse birer mikrob 

yuvası haline gelir. Eğer dişler munta-

~------------- zaman ve günde en az 2 kere cRadyo

Son Posta 
Yevınl. Siyasi. HavadJ.a Tt Halk cazete.d 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

ISTANBUL 

Gazetem!zde çıkan yan ve 
rcsfm!crin bü1.ü.c haklan 
mahfu-ı ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARJ 
- -

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. ~. Kr. ~. 

L--1·---l---
TÜRI{fYE 1400 750 tOO 1,,,1 
YUNAN"iSTAN 2340 12:.W 710 2lı) 
ECNEBİ ~ l~OO _bOO 300 

Abone bedeli ptşlr.dır. Adres 
değiştirmek 2:> &Uruıtur. .. ....., ...,,.,, 

Gelen evrak gm verilmez. 
llinlardar mea'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi llzımciır. 

························ı 

1 
Poata katusu : 741 1.tanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 
···--·--· ·-·--

SELANiK BANKASI 
T~sis tarihi : 1881 

• I İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyedeki Şubeleri ı 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcıuni) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubel.lri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

--· Diş TABiBi ' 1 

RA T}P TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ~6, Kat ı de hergfln ö~leden 
sonra saat 14 den 2ô ye kadar 
hastaları kabul eder. 

1Ian Tarifemiz 
Birinci sahile 400 lcuruı 
ikinci uıh:I. 25G ,, 
Vçiincü 1,ahil• 200 ., 
Dördüncü ealaile 100 • 
iç ıahileler 60 » 
Son aahil• 41 • 

Muayyen ':>ir müdde' zarfında fazla. 
ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tar!femJzden fltifade ede
ceklerdir. Tam. yana Ye 9efrek sayfa 
illnlar için ayn bit tarife derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nm tlcart Uinlanna ald 
işler i~in fU adrf'se mllracaat edil. 
melidir: 

llincılılı: KoDettH ş1r-.., 
Kahramamade Ban 

Ankara eadde.ı 

_......_.....--.. ,. ·- ·-
Son Posta Matbauı 

Neıriyıt Müdürü: SeUm Ragıp Emeç 
u,utaınt: S. Ragıp BlılEÇ 

.t. ac,.. 

linı. le fırçalanmadığı takdirde çok ça. 

Dişlerinizi 

De karşılayabwrsı' 

G R i Pil 
Rad7olin müesseselerince .::;:; · 
nan ve Türk kimyevi mil• biti ; 
rmın en muvaffaklanndan ,;'_ 

o iliçtır ki vücudil nezle, ~ ;1 
ıit hastabklanna karşı kale ~ 
dafaa eder, harareti sür'ati• 

ve bütün ağnlan ıeçirlt-

icabında gbde 3 kqe almablllr· 
T aklidlerinden aakınmız ve her yerde ur arla 

G R i P 1 N isteyiniz. 

Mecmuasınm okuyucularına bir hüllletl
1 

BiR I:'AVANIZ MI VAR? ~ 
BİR HAST ALICINIZ, SIHHATINIZA AlT BİR DER ~ 7 

G BİR END.ŞENiZ Mİ~ 
BİR EV MI YAPTIRMAK ISTIYoRsuNuz? 

EVfNfZDE TADiLATA, YAHUT BiR BİNA ALMAK~ f 
BlR MİMARIN MUTALEASINA MI MUHTA~-_. 

TAKIP Ei>lLECEK N 
HUSUSi BiR MESELENiZ MI v ARJ 

GlzLl BiR KALB OZONTOSÔNDEN, 
BİR AfLE SARSINTISINDAN, E iN1ZE AİT BiR OP~ 
MŞANLINIZA Aff BfR MESELEDEN MI MUZT 1 
BfR ECZACIYA, BİR RESSAMA MI HTiYACINIZ ·V~A 

ı Martta çıkacak olan modem TÜRKİYE Mecmuası'nuı avukatı, doktoru..,.~ 
komisyoncusu, ressamı, eczacı •• kimyageri, gönüı ve aile işlerinde ~~111 ilJ 
en emektar blr muharrir arkada.tı ~evamıı okuyucularının EMRİNE ~· 
CAK- onlann blitün mütltüllerinl tıcretsu, hattl kiilfet'slz halledecekl• 8' 
Modern TÜRKiVE mecDI~~ 

Bugünkü Türkiyenin yalnız en modem d.ııı. en anntencn-1 \'e okuyucııl eo1 ~ 
co.n ve allka ile en çok kendine ba~hyan ınermu:ısı olacaktır. İdareal: ~ 

Arkuuıda Bulr• baDl ~. 21 - 28 Tol: 23126. 


