
..-üıaı...ar aereoe~~: 

1939 Modeli 
Radyosu 

~ene 9 - No. 3011 Yan i.fleri telefonu: 20203 CUI\IARTESİ 17- BİRİNCİKANUN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuıuı 

• 
tahtina tekrar lnönünün geni 

tetkik segahati eski Kral getirilivor 
fi1 k k. lG 113 .. .. AlÇ. Cümhurreisi Ankara kazalanndaki 

ran o es ı ra unc~ ;, onsun telkikieri nde mektebleri de gazecekler 
mallarının · iadesine ve lspangol Milli Şef Gazi Orman Çiftliğini ziyaret buyurdular 

tJafandaşlığında ipkasına karar verdi 
.I<atalonya'da geniş bir casusluk teşkilah 

çıkarıldı ve 200 kişi idama mahkum 
meydana 

edildi 
tt Londa 16 (Hususi) - Dün, General J 
~. anko·n~~ !'iyasetind~ toplanmış .?la~ 
~ ttgos hukıımeti, eskı Kral 13 uncu 
~ ltons•un bütün mallarının iadesine ve 

1 1"'·····························-···················-···~ . ' 

Panyol vatandaşlığında ipkasına b· 
l'aı- ve · t ' rrnış ır. 

b .lialen Rom?.da bulunan eski Kralın 
f t:•U!;i kalibi, Burgos hükumeti tara • 
'" -1 . la · an verılcn bu karar hakkında sonı· 
k~ bir sualE' cevaben, Kralın verilen 
v •ı-ardan henuz mallımatı olmadığı 
; ınemıeıt~t ine çağınldığı takdirde 

crnnuniyetle gideceğini söylem~tir. 
ll 'Burgos hükumetinin verdiği bu ka • 
~ltı. lefsir eden bazı rnahfeller, Kral 
r}ons'un tekrar İspariya tabtına geti· 
~.,;ceğini ve iki muharlb tarafian ba-
1'1~"acağını söylemektediTler. 

Bir kanun hazırlandı 

,~:urgos 16 (~.) - General .FrMnko, 
._ 'l'e§rinisani 1931 tarihinde müessesan 
h·ec:lisi tarafından 13 üncü Alfons aley -
•ne Yapılan haksızlıklan tamire ma • 
~(Devamı 11 inci sat~ftıd4) Eıki lıpaaytı knılı 13 ilacil Alfons 

Romanyada tek parti · 
usulü ihdas edildi 

_ Artik bu dava 
halledilmelidir 

l~tanbul, yabancı bir dilin 
en fasih konuşulduğu 

merkez olamaz _. Sayın Inönü, Ba,uekil ve Vekiller~ Ziraaı "~IC4letınacıcı ropıantıa4 

Bazı Yunan dil mütehassısları ara- E Ankara 16 (Hususi) - Cümhurr~!si da yapacaklan tetkiklerde ElitnıenU 
sında bir münakaşanın açılm~ oldu· E sayın !smet İnönü bugün öğleden evvel mektebler; de ziyaret edeceklerdir. Ctiın
iunu. bir kısım Yunan gazete1erinin E Gazi Orman çiftlllini ziyaret buyurmU§- hurrewı Ejitmenlerden istüade df'!r~eii 
yazılarmdan öjTeniycmı.z. Mevzıı i lardı.r. üzerinde de tedkiklerde bulunacaktan 
haddi zatında ~hemmiye~sizdir. i Milli Şe! İnönünUn Ankara kazıllarn- haber abnmı§tir. 

(Devamı 5 inci U.Jiftıda.l i ...;;.;;~~;,;;;;;;;~-~===ı--=---=---=--....._-------_. 

~--· .. ·-·· .. ·-·-..i Boğaziçi balıkları 
Okıneydam cinayeti yüzünden çıkan da va 
esran çözülemiyor Boğaziçinde tutulan balıklar gaz kokuyor ve sablamı

yor, balıkçılar delinere~ karaya ot~ran .Bem~ ga2 
gemisinden 300.000 lıra zarar ve zıyan ıstedıler 

Bundan bir hafta evvel İtalyan ban • çarpıştılını ve bu gemilerden &me gaa 
dıralı bir şileple, Panama bandıraiı Be- gemisinın delinerek karaya bindırmiş oa. 

Zabıtaya gönderilen bir 
mektub da cinayeti 

örten perdeyi kaldıramadı 
.\sk 1 h" k• 1 • b R Okmeydanında bulunan cesed etrafın· er er ve a ım er miıstesna, ütün omanyalılar da zabıta ve adliye. dün de ehemmiyetk, 
l'eni kurulan milli intihab cephesi partisine girecekler t:ıhkikata devam etmişlerdir. 

me gaz gemisinin Büyükdere önünde (Devamı 11 inci sayfada) 

~~~ 16 ~A)-~~~~~~rn~~ni~~~~~~m~~~ (D~mıs~~~~ ~t~~~~~~~~~~iilil·~~illlllll 
~or: seferber etmek hedefini taşıyan cMilli K h• h 1• • d ~ 
~ ltaroı. devletin müdalaası ve te. (Devam; 5 M ••yfud<J) ırşe ır ve ava ısm e At t .. k 
lktısad Vekı·ı1• du·· 0 Halk yeniden zel~eleler oldu ---·--·-···-·~ .... ~! ........... !~.---~~-~-~~·····--···-·, 

Ankara 16 (Hususı) - Bu-gun Kırşehır ~ .. . •. • • 

S d 
v havalisinde yeniden tiddetU bir zdzele ~ Çanlteryada Biyiilı Türlt luulın~ı her6f111 sıy«ret etmelt Atcıtur~ ıçın 

an ıgınl aÇtı Ve olmuş. Akpınar köyünde 18 ev eh"'mmi- ! tcıbii ·bir wuile iJi. Fcılılll bu sıycıretler haber~~·", . lrczı:ıyyell 
yetll surette çaUamıştı.r. Son günler zar- : yapılmadı. Çinltii CIIICI .,. ofal ha%U'Lıtami1Jtlan bubirlcrım görmo-ak A k d.. d.. fında Akpınarda fasdalı on kadar ze>l'U':e ~ krJi. Atatürlr er~uelci ltabeT ~ö.nJ•rir, ceıHJb • .ı.u.c. bü~lı b.ir .mera-

şam n ara ya on u ~:.~~~~ .. ~~!~!~!!::.~~!~!-~! .. ~.~!.~!!.~~.i Anıtl• ~~~ ,abı ha:r.ultuaınlı. Anaı Jcı oyle ıdı • 

\ttkil nutkunda, cümhuriyet hükUmetinin dayandığı Boyokada~ın romanı '-·-·-··---··Aniatan:-c&ViidiiibBS""_" .... 
~slardan birinin halkçılık olduğunu tebarüz ettirerek • - 5 -
'land ~ ed h· k 1 AŞikiar Cevad Abbas Gürer: . ıgın kücük kr i i tiyacını arşı ayacağını söyledi _ Düşman daha Anadolu toprak • 

ı:.... lktısad Vekili Hark Sandığınd4 nutkunu söylerken 
'\'liÇij 

tu •. · kk esnafın kredi ihtiyaçlarını kar- 11,30 da Baıvekil nanuna İktısad Vekili 
~~ ... .. 
~tıla uıere Halk Bankası tarafırıdan Şakir Kesebir tarafından açılmtftır. 

ı:ı İstanbul Halk Sandı~ı dün aaat (Det1GtM JJ iaei 141/f,.) 

Yolunun 
larında idi, d~i. Size, istiklal mücade
lesinin tarihçesini yapacak değilim. 
Fal~at, o kutlu günlerin ufak bir tablo· 

Yolculari sunu çizebilmek için .şunlan söylemeği 
lürumlu görüyorum: 

azan: Halid Fahri Ozansoy Vatanın dört bucağı da müstevliler 
ile kuşatılmak istenmişti. LAkin Kaf • 

Adanın baş döndürücü 
havası içinde 

bir yaz ve bir aşk 
Yenı romıanımız, ber~yden evoveı, 

blr devir romanıdır. Bugünün insan
ları ve bugünün hayatı arasında e -
bedl ruh muıı.mmalarını da deşUml.f 
bulacaksınız. Romancının kalemi, ba
r.ı sayfalannda, tahlll nişterlle en 
derin ve en gizli yaraların içerisini de· 
şlyor. Fakat modası geçmif bir Zo -
la natfıraıtzmUe ddU; etrafını dal -
ma InCI'! blr §llr ve dekorun çevirdl~l 

1WJ1Uşak bir reallzın lle ... 

Yak1nda başliyoruz 

kas cephesinde E rmeni ordusuna kar • 
şı kazanılan muvaffakiyetimiz ve İnö
nü zaferleri Türkün henüz ölmed.iği • 
ni ve ölmiyeceğini pek güzel isbat edi· 
yordu. cHar!mi isınet:t imizi temizle • 
m.e>k, düşmanı vatanın charimi is • 
mP.b inde boğmak için askeri faaliye • 
tiMiz humm'llı bir surette ilerliyor ve 
inldşaf €diyordu. 

Zaferlerimizi harici temaslanmız i · 
le , siyasi faaliyetlerimiz ile tenmiye e
diyor; kudret ve kabiliyetimizin yerin· 
de olduğunu hasım!arımıza gösteriyor~ 

du'<. 
Kafkas ve İnönü zaferlerinden son • 

ra, &ıra Kocııeli vilayetimize gelmişti. 
( DeNtn~ • inci 1111/fad4} 
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Köylıiye çalışmak aşkı 

- Yazan: Muhittin Birgen 
iıtün Türk münevverleri gıbi 

ben de köylüyü ve köy iktısa -

Demek istiyorum ki köy meselesinin 
halli işinde en ziyade ehemmiyetlc göz 
önOncte tutaca~unız şey köye çalışrr.a 
§C'Vki vermektir. Çalışma şevki vermek 
için de köylünün yaptı~ı işden Iaydo gö· 
rebllmesin1 temin etmek iktiza eder. Şu 
halde. köyde evvela bir ruh inkılabın;ı 

ihtiyaç vardır. Ancak bu ruh inkılsbı 
sözle ve nasihatle tahakkuk etmez. Köye 
iyi çalışma şartları vermek lftzım. Bu 
~artlar o kadar muhtelif ve çoktur ki 
bunlan burada saymıya imkan olamaz. 
Memleketin umumi hayat anlnyışm:hn 
başlayıp tekni~in ve piyasa teşkilatının 
eo ince meselelerine vanncıya kadar b;r 
r k reylerle alAkadar olan bu §:trtları biz 
M ye ancak bir h_ayli emek ve bir hayli 
zamnn Jle tenrin edt-biliriz. Fakat, çok 
a•st~matik çall§mıya bağlı olan bir sürü 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Bazı adamlar vardır ki, bilgi dağarcıkları zcngindir, için
de her çeşid. her işe yarar malfunat bulunur, fakat bu 

bilgiden ekscriya istifade edemezler. Bazı adamlar da vnr
da· k~ bilgi dağarcıkları ~o'k fakirdir. Fakat içinde ne varS.l 
oı:dan :zamanında istifade etmesini bilirler. 

~ Işe ,qarayan ve yararnıyan 

Bilgı her ne mahiyette, ne .mikdarda olursa olsun ı:lainın 
faydalıdır. Elimzden geldi~i, gücünüzün yetti~i .nisbette 
öğreniniz, fakat öğrenirken günün birinde ~inize yartyal;li. 
lecek şeyleri öğrcnmiye çalışınız. Bilhassa elinizde bulunan 
bilgiyi kullanabilmenin yolunu öğreniniz, zira kullanılamı
yan bllgi yok demektir. 

Bir mehteb talebesinin 
Çınar ağacında 

Kurduğu ev 

·:( ___ ............................................. -.. \ 
Hergün bir f1kra 

Yunan Kralının 
Jsmarladığı 

Kılıçlar -
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'r 
Sözün Kısası 

Kahramanların hakkı 

E. Talu 

~ kşehirde. emekli yüzba§l ~~~· 
~ dir Tahsin Bendedioğlu bana 

bir mektub göndermek lutfunda buluJY 
nıuş. Tnhsin Benderlioğlu, istiklA! savıa
şında, Atatürkün emri altında. aziz "~ 
tanın kurtuluşu için ön safta harbetJll~ 
bir diHiverdir. Zaferi müteakib, kcJl 
terakki ve tcfeyyüzü hakkında art·ı·k ~~ 
ümidi kalmadığından, arzusile tekanti 
muş. Aldığı maaş topu yirmi liradall 
ibarettir. 

Diyor ki.. yahud demek istiyor ki. Ciitll'" 
huriyet hükumeti, kendisine eme/t! ge• 
çen hizmetkarlarının refahını göı.öııüSl" 
de tutarak, bir tekaüd kanunu Çlk;ırdı, 
ve bununla, bizden sonra tckaüd ihtiyat 
edenleri, çok alicenabane bir surcUP tel"' 
fih ve ikdar eyledi. Yeni kanun mucilıitl" 
ce tekaüd olan bizim vaziyetimizde'l<ilel"t 
bugün, bizim aldığımızın üç mislin• ys• 
nı altnuş lira alıyorlar. Biz, bu nnnettctı 
ne için istifade etmiyelim? 
Sayın vatandaşımızın bu sunlinde b~-

Yüz altmış derece 
SlCak 

Vzun 8eyahatler yapmış biri Mar
sılyaya gelffl4ti. Kahveele Marsilyal~ 
lar ctrafmı aldılar: 

yük bir şemmei hakikat vardır. GerÇli 
kanunları makabiine teş:mil eylemek elt· 
seriya zordur ve birçok mahzurlar1 dAı• 
dir. Ve hükumetimiz, bu tekaüd kAnılrııl 
hükümlerini, kanunun neşri tarihindetl · ı önce tekaüd olanlara da teşmil eyıese~~ 

1 di, içinden çıkılamaz müşküliıta, ,rnad 
imkansızlıklara uğrardı. 

- Şu seyahatlerinizde neler gör
düniız bir anlatsanız. 

SeyyaJı anlatmıya başlaml§tl. Bir 
ara sıcak memleketlerden bahsedi
yordu: 

- Gündüzleri hararet derecesi alt-
1nl§ı geçeT! 

Dedi. Marsilyalılardan biri gült1~ 
- Bu da bir §ey mi? Geçen yaz 

Marsilyada dört gün sıcak olmU§tu. 
Hararet yü.z altmış dereceyi buldu. 

Seyyah şaşırdı: 
- Yüz altml§ mı, d.ediniz, bir yan

lışl1k olacak .. yüz alt:rmş dereceye 
çıkmasına imkan yok. 

Bir OQ§ka Marsilyalı arkadaşını 
Bu çocuk bir mekteb talebesidir. Ba- ıasdilc etti: 

basının büyük çiftliğinde cesim bir çınar : - Doğru söylüyor. Yüz altmt§ de-
ağacının içjnde kendisine bir ev Jttırmuş- ~ r-eceye çıkmıştı. Yalnız bir günde de
tur. Bu f'V bir odalıdır. İl;inde iskemleler, i ğil, sıcak dört gün devam etmi§ti, 
tki yatak, bir soba, elektrik tesisatı var- ~ Kırkardan yüz altmış etti. 

dır. KaplSlna da merdivenle çıkılabUır '---···-···· ... .: •••••••• _ •••• _ .... __ .-/ 

Amerika Cümhurreisi 
ölümünü şimdiden 

düşünüyor! 

Amerikan Cümhurreisi Ruzvelt'in, 

ölümünden sonra ecdadından kalma 
Hvde Parke'daki malikanesini, husust 
evrakını, kütübhanesile plaklanru hü
kfımete vasiyPt ettiğini beyan etmiştir. 

Hyde Parke•daki malikine, Cümhur
reisinin annesinin malıdır. O da bu ka
ran tasv.ib eylemt, bulunmaktadır. 

Anne ve babalar 
Yeni bir derdden 

, Kurtuldular 

Bugünlerde Londrada bulunmakta 
olan Yunani~ Krah Jorj, kendisine 
mahsus olmak üzere, ve üstünde ar • 
ması ile isimlerirrln ilk harfleri bulu • 
nacak olan ve muhtelif askeri smıfla· 
ra aid 20 kılıç ısmarlamıştır. 

Daha sonraları, bu kılıçlardan kül -
livetli mikdarda sipariş edileceği u • 
~ulmaktadır. Zira Kral, mektebden çı
kan her yeni sübaya bir kılıç hediye 
etmek tasavvurundadır. Resimde kra
lın bilhassa h~1andığı kılıçlardan bi • 
rinln kabzasını görüyorsunuz. 

ı Ingiliz kadınları arasında 
f bir mesele 
l İngilterede saray etiketindeki ihti • 
sası ile ~öhret bulmuş olan Kontes 
Pembrok~, Vindoor dü.,esine daha res-
mf bir ünvan verilmediği için, İngiliz 
kadınlarının kendisine reverans yap • 
mamalan icab ettiğini söyle~. Eski 
bahriye nazın Daf Kupen Ue klmsmm 

Ancak, o kanunu neşrederkcn, mılli d:t· 
vada bilfiil hizmet görmüş, bilhassıı or
duda çalışmış kahramanların baklafi 
pekrua gözetilebillrdi. Zira bunlar. n!ba· 

yct. bütceyi sarsacak bir yekun teşltil et• 
miyorlardı. Millet hazinesine burlıı.r~ 
yüzünden binecek olan yük, ihtioısl 
bir milyon .Ura bile tutmıyacaktı. Di~et 

·s
taraftan bunlar hakkında, bu şekilele 1 

tisnai bir muamele ifasını millet tc. n1e~ 
nuniyetle, flikranla, minnetle hoş görii~· 
dü. Zira, memleket nazarında, milli nı • 
cadeleye i~irak eden kahramnnhırj:rJ 
mümtaz bir mevkileri vardır. Onlnrd~: 
her biri, bugünkü mertebemizin rnııkll 
des birer §.milidir. Hepsine hürmet eder• 
sevgi ve saygı beklcriz. 

Napolyon Bonapart, Yena muharebC" 
s:ne iştirak eden askerlerine hitabcn net 
rettiği bir emri yevmidc: 

- Asker! demişti. Siz, bu muharı>becl: 
her sıkıntıyı çekecek, her cefaya rnac~ 
kalacaksınız. Açlık, .sefalct, ölüm siZJJl 
içindir. Lakin. günün birinde, ben. yen~ 

~· ·ıdet muharebesine Jştirak ettim, dedi6ınJ ;ı: 
herkes huzurunuzda hünnetle e~n~rc 
ve: cİştc '~-" kahraman!:. diyecektir. 

Bizim ·istiklal barbi gaziler.imiz. ~a· 
polyonun Yena muhariblerinden de iı~: 
tGndür. Bugün onların maddi sıkıt 
çel:mekte olduklarını duymakla vürcltlt!"' 
rimiz parçalr.ruyor ve hlcab duyuyofll;ı. 

Bu bir avuç Türk dilfwerlerlne yapılıı
t'ak istisnat bir muameleyi hiç ki.rJlS!' ça
.~ 1rfthf~ esunsamaz. Sayın Kamutayın, o lU' rd 
manların agzından, Aciz kalemirole se 
eylediğfm haklı dileği nazarı iti·bartı ~ 
masmı bütün hulıisu kalbinıle teıneJl 
ederim. tedbirlerle köylüye, ekip biçme işine 

karşı bir ~evk ve heyecan verdik mi, ar
tık bütlin fiat meseleleri. ucuzluk veya 
pahalıhk davalan birden ve kendiiiiin
den halledilir. 

Bence. köy davasının radikal hal şekli 
buradadır. Köyde, yaşamak için dyin 
ve mahsulün maliyet hesabı yoktur; fa -
knt. kazanç için istih.sal meselesi mev -
zuu bahsolduğu zaman, hesablar ınce o -

İngilterede çoluk çocuklım yuzun -
den bir yere gidip te eğlenemiyen ai • 

leler, .şimdi bu derdden kurtulmuş bu
lunuyorlar. Hususi müesseselerin vü • 
cude getirdikleri gayet sıhhi ve mü -
kemmel ana yuvalarına çocuklannı bir 
kaç saat için teslim eden anneler, ba -
ba!.ar, keyUleri istediği kadar eğleni -

yorlar. 

Pariste DüşesE> böyle bir nezaket ese • 
ri göstermelerinin sırf şahst bir hare • 
ket olduğunu Daf Kuper'le kontesin ............... : .......... : ••••••••••••••••••••• :::::: ••••. ..-

lur ye uzun sürer. Meselebu hesab1 can-
landırmakt&dır. 

Muhittin Birgen 

Bu yuvalarda çocukları eğlendire • 
cek oyuncaklar, ve onlara bakan tec • 

rübeli mürebbiyeler vardır. 

haıır bulunduğu bir mecliste anlatma- Bir kadın illç diye aOrur içti 
sı Uzerine, eski nazırla aralannda bir 0tıı " 
soğukluk hasıl olrnu tur. Un~ada navuzlubostan aoka~ında r Y 

~ ran Oülperl, UA.ç yerıne yanlışlıkla .ııttr11 
Bu vaziyetten, İngiliz yüksek IOSY~ çcrek zehJrlenmiştir. tstı" 

te:;inde, Vindsor Düşesi yüzünden bir Oülperl beravt tedavt Haseti lıMtan 
tabm hadiselerin zuhur edeceği anla • kak'.ınlmlftır. • ••••• ..-...... -·····-·· ... ···-······· ............... ..... 
Şllmaktadır. TAKVIM 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl BIRINCIKANUN 

İstanbul belediyesi İstanbul {)tomobillerlnln pltlkalarmı 
değiştirtü. yen·lerinin eskilerine nazaran mukayese edile
rniyecek derecede umf olduğunu görmüşsünüzdür, fakat 
bu dc~e ışinin pek uzıiniüsüz geçtiğine hükmetmi • 
yelim. 

Otomobil p:akalan mutaci ü~ere seyrüsefcr merkez'nden 
ver ilir, yeri Ga~atadadır, ı:ittik: 

- Evet. buradadır, :fakat daha evvel 6 ncı şubeden eski 
kevıdları iashih ettırip bi!" kôğıd almak lazım, dedi!er. 

6 ncı ~be İstanbul ı;eıntinde. emniyet müdürlüğü bma -
smdadır. Dikkat effi.k, memurları ihem çabuk çalı§ıyorlar, 

iSTER INA N, 

hem de nezaketle muamele yapıyorlar. Fakat kaydın tahi
hi ıle lş bitmerli: 

- Şimdi plakayı Gruatadan alacaksınız. dediler. 
Elımizdc istenilen kfığıdla Galataya oondük. orad~ da 

çabuk i§ görülüyor, ve ayni kolaylıkla. Verilen yeni numa
ranın plakasını hemen bulup çıkardılar. Fakat l§ gene bit
medi: 
Öğrendik ki, tekrar lstanbula. altıncı §Ubeye gidip oto

mobile takılan pliıkayı mühürletmek lAzım. Bu da ~ç bir 
şey değil, fakat binasızlık yüzünd'en ·bir dairenin muhtelif 
servislerini bir çatı altına elan toplıyamaml§ olmamıza: 

ISTER INANMAl 

Kumi MDe 

1~ 17 -1 iucıikinn• Resmr ııeııo 
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ll ---
Tasarrufun harici Büyük Kurultay 

Toplantıya 
Çağırı/dı · 

Süveyş hakk1nda 
ilaiyaniarin taleblerine 

Frans1zlar1n cevabi 
Roma 16 (A.A.) - Gazeteler, İtalyan 

taleblerinden bahsederek Fransaya hü -
cum etmeğe devam etmektedirler. Gıor -
nale d'İtalia ve Lavoro Fascista ga?.etelt!ri 
İtalyanların Tunusta vücude getirdikle
ri ınuazzam medeniyet eserlerinden ba -
his makaleler yazarak bu keyfiyetin Ro
n~a tarafından serdedilen talebler i çın 

) eni b ir vesile teşkil ettiğini kaydetmck
tcdirler. 

E 
e Meme/ meselesi 

siyasetimizdeki rolü 
tiariciye Vekili Şükrü Saracoğlu dün akşam 
Ankara radyosunda mühim bir nutuk söyledi 

Ankara 16 (AA.) - C. H. P. ge -
nel başkan vekili, büyük kurultııyı a
şağıdaki tebliğle ayın 26 sında İPvka
lade toplantıya davet etmiştir: 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

JE=I sasen bir hayll yüklü bulıın:ın 

~ beynelmilel dava çantasına 
Memel • Klnipeda adile bir yenisı illvc 
edildi. Bu meselenin de ne olduğunu nn
lıyı:tbilmek ıçin b ir nebze tarihçesın1en 
bahsetmek faydalı olur. Memel d~v~sı, 
büyük harb sonu devresinin Versay mu
ahedesile meydana gelmiş olan piirüzlü 
~lerinden biridir. Bu muahedenin 99 un

cu maddesi, Almanyayı. Baltık den: -
zıle Şarki Prusyanın şimali şarki hud..ı

du ve Almanya ile Rusyanın harbdPn ev
velki hududlan arasında bulunan arazi

den ~eragate icbar etmişti. 1924 senesine 
kadar beynelmilel b ir idarcye tabi tu
tulan elmanca adile Meınel. L ltvan dili 
ilc Klaipeda ismi verilen bu mıntakn. 

1924 ce Litvanya devletinin halrimiyc-tine 
terked ilmiştir. 1924 şartnamesine göre 
Memel arazisi teşrii, adli, idari ve mPlt 
b:r muhtariyete sahib olacak, d~mo!<ratft 

Ankara lG (A.AJ - Tnsarnıf haftası do
liLYısUe Bar~c!yc Vekill Şükrü saraco~lu bu 
lk~m radyoda aş3~ıdakl nutku söyle.ınl§
tlr: 

Aziz yurdda~:ırım, 
Tasarrufnn milli hnyatımızda oynadı~ 

a-oı, artık !ıerkt-s ıçın el ne tutulur bir hakl
ltat şeklinrt.e tect'lll etti. 
Ralkınmn hnreketlmlzde en büyük mevkli 

a!an mını tııs:ırrıı f günden güne lnkişaf cde
tek, yarınki Türk:yenln kuvvetli !stinatgft.h
la!"Uıdan \'llrlnl teşkil edecektir. Tnsarruf, 
rıı.:nh mlyan, ve ayni zamanda da refah va-
61-:ı.tıdır. Bu hakHtatlerl en kuvvetli ifade -
lcrue hu hnft:ı !~Inde muıete bir kere daha 
lUI:ltDn 'hükfim<'t arkadaşlnmn ve yüksek 
tktl.ıı :ıd ve m:ıUve mütehassıslnn, tasarrufu 
bUen ve yapıın b' r milletin nelere kadlr o -
lahııecc~lnl Umt dellllerDe gösteririerken ben 
ele Türkiye harici ı;tyasetlnde tasarrufun bü
Ji!k mcvkllnl ıılze kısaca tahlU etmete ça -
lış:ıca~m. 

Bir mlllctın ~ış cephesindeki ehemmlye -
ıa_ t endl medeni ~evlyesl. milli fazlleUerl ve 
tna~di kuvvet ve kudretne ölçülür. 

nartel sly'\S"tln destekleri Işte bu üç mef
b::ı~da mll!"dem!çtır. Medenl tnklş:ıf, Türk 
2tı!l!ctının k-::ndlnP. gaye Ittihaz ettt~t hedef
l<l!:~en btr~nı, h::ıttft. başlıcasını teşkU eder. 
~eden\yeti'l mUU bünyeye lntlbakı ancak 

dl'tln b~r azım vP lman içinde çalışmakin ele 
lt>çlrUcblllr l.>!r nimettir. 

Bu m~denlyPt ·hedeflerine do~n yiikse -
~. sayın tanz!m:ıe ve yannın çalışına ka -
bl'lyetınt bugilnden hazırlamakla mümkün 
0lablllr. Sayın tanrlml, lstlkbaUn bazırlan
lllaı;ı da ant•ak şahsi tasarruflarm yarat~ 
tnuıı taıArruna ynpılııbUlr. 

Günü gf\ııtln~ y~amak ancak Misinden 
eının olmıyan mU!etlere yakışan bir yürü -
~tür, Türkün viir.e tstlkball önünde bugün
~ hayatımı::ı o~a lft.yıt bir hale getirmekle 
~ o lstlk'~::ıll htı!ırl~mak Için yaşayı.şımızı 
nztın ~-c'ld~ mftkellef bulunuyoruz. 
Türkün m'l!i fazllPtlerl, e.sasen hayatı me
~"1a tanzlmP ~n müsaid olan vasınan 1h -
vı etler: Türt. kııhramandır, ldbar kat11-

lt!'!.~n metin, lltbıl önünde mütevazıdır. Türk, 
l~t~>slno düşkün1i;r. Türk, hemclruılni sever, 
Ocıntyet; h:ıyatı içinde yaşnma~a azami ll -
hkat g5s~rr.ıls h!r mnıettır. Tasarruf, bu 
ra7.!letıerın lnkt•::ıf ve takarrür flmUldlr. 
"-~lındı, tm 'Vas'!fl:ınn yanında ve onlarla 
~ber olctuk<'a b!r kat daha ehemmifi)t 1k-

'\b eden ku"\ .. et ve kabUiyete geltyorum. 

, T ramvay Şirketinin 
lik teklifi kabul edilmedi 

. .Ankara 16 (Hususi) - Tramvay 
Ş:ı-keti mümessillerinin Nafıa Vekale· 
:ti~e yaptıkbın ilk teklifin görüşrneğe 
~teşkil etrre knbiliyeti görülmemiş· t · Mukabil tek!ifleri alan murahhaslar 

lllbuldan yeni tekliflerini bildire • 
tleklerdir. 

Sovyetlerin en büyük 
tayyaracileri öldü 

:M:oskova 16 (A.A.) - HükUmetin neş
l'ettiği bir tebliğ, zamanımızın en l1üyük 
ttal'Yarecilerjnden Sovyetler birli~i kah
l'&znanı Ckalov'un 15 Kanunuevvelde ye. 
~~r ta.yyare tecrübesi esnasında öidü -

u l-Udirmektedir. 
lo Çkalov, E-Z<'Ümle, Moskova - Petropav
ı:sk uçu~unun ve Moskova - Şiınal Kut. 
lt · Amer ika uçuşunun kahramarn idi. 

endisi, yüksek Sovyet azasından bulu· 
!luyordu. 

DiJviz li~tf'lerl 
liıdas edildl 
Ankara 16 (A.A.) - Türk parast kıy • 

ıtletini l:oruma hakkındaki 12 sayılı ka -
~~arne, SE'yahat maksadile memleke -
' lto.ı.e gelen ecnebileri beraberlerinde ge
~td kleri dövizterin mikdarını pasaport
tu rı a kayıd ve işaret ettirmeğe mecbur 

tn uşlardır. 

1 p saportların daha evvelce polisçe top-

A::lz yurdda,lanm, 
MlllcUcrtn ltlban, demin söylcdl~m yllk

se\: vasıno.rm yanında bir de cynpanm• 
d"r'IM:ıl cvıın:ıhtbnet., ve cyapmaka iste -
dl~nb, .yRnmab mecbur olmamak• lm -
kl'u:ıl:ırlle ölc::filüyor. 

Sulh rcfa~ ve snndet kayna~ıdır. Bu kny
nnllın ize en mt:esstr müdafaasının kuvvet 
o!~ui!unn unutm:ımak icab eder. A~ll millt 

Cümhuriyet Halk Partisi büyük ku
:-ultayını aşağıdaki maddeleri görü~
ınek üzere Ankarada Biri ncikiin ı ınun 

yirmi sitısında fevkalade toplantıya 
davet ediyorum. 

C H . P. genel başkan vck ;li 
B<ı§vekil 

fRzl'~et odur lı:! bu kuvvet ve lruıtretl, sulhe MüzakEre ruznamesi: 
ve :refnha rncsncc! ıttlh~ edebUecPk, bir 

Celal Bayar 

n th vük.':eklHHnt Ifade ettim. Bu yükseklik 1 - Nizamnamenin genel başk ıın 
ls:.- Türk mnır-ttnln biZ7at kendisidir. intihabına aid maddelerinin tachl ve 

Tfirk mtllPU tnsarrufım ne kııdar fPvl?:l\ tanzimi. 
bir kuvvet knma~ oldu~unu, bflhası::ı Ciim- 2 - Gen yön kurulun intihabı. 
hurlv"t rei!rıl z:ım'lnında, pek ıvı anlamıstır. \. J 

Kaoznndılhnı herıriln yiyen, yannlcl h!tya- ""---------------~"' 
hnı tesadfıfe bıı!thvan. yarınki tehllkele - Sur.·yede muhalefet 
ri vözlertnı knnı varak gönnemei!e ealı!!~n 

mUletıcr, bir ırlin bu lnUzamsız hayatlannın 

cleyes!nl li:icrler. ' rel·slerı"nden 
Thsarrur, !nlctııaf ettikçe kuvvet memba -

ınn ınk1!1af ed~r. harıcı styaoıet lmvv~nenır. •1k·gi b IÇ aklandi 
sulh tf!mln olunur. refah artar, saadet u - f 
mumtleştr. 

Cümhc'"iv~t Türk milletine on bes senetlle 
ımllıu bllrl!l temtn ptttıctPn vı- !ttt.,ın snlh 
dmHl.ertnf d .. h'l21rladıktan sonra bu~fin ar
tık bir mticıal"mı.>~ lıavac::ı tetn~ lıavahmı.,.ı 

ta'lzlm etm~ntn, tasarrufu bilmenin ve ı::ev
rnt>l"'ln, "1\Mnı ta..oıarrııflıı. yant nıt>todla lıa
zı,.lnmanın v.ıımanı geldf~lnl söylernde ha~ 
kaz•mmışf..ır. 

Ynnn çocı•klıırımızı kor uyacak. aDelerlml
zl yıkılmn!..f.:'\n kartarncak Tta artık ebedlwot 
1<'1'1 yiiltS':.!~n haı:lıırımı'7.l e!MirmlvecP\: ça
r"ı"'-tn ne~r ollfu~unu hepimiz gördille ve 
ö~rnndlt. 

Artık bn~:nn bt'lvorn'J'.' ki fabrika, yol st -
Y'\~tl . .m siyaset•. makine. rlrııat. tm:ır, 11 -
mt vflksellıı, tfcnre• w bunların hensinin a-
21z koruyw:11su olnn bnvük ordumuz vıo.rı -
nın mcmbıılarımı. muhtaetır. Bu ihtiyacı 
yn!'l:~ tasq!Ttlf temin edeblllr. 

Mmet tacıarrııf t"ttlkce bunların lıencıt 1 -
lerler ve I!P"r ml11Ptln taı:arntf kablll,•etı 

bunların tJorJc!T'ıu:!lP. artar. Tekrar erUvo
rnm, tıu::ı.rruf hfoyük bir kuvvet kayna~ -
dı ... 

Taı;nr:'flf nrvzuunu, size harlct emntye -
tın :.1aynnm!\Sl lAzım trelen kuvvetli unsnr -
la:c!an blrt t)l!ırtı.!r göı;t('rme5e cahstım. Rll
h::ıssa Ü3rl!t ~'tmek ısterim Id Türk mmetı -
nın m3Vklt gittikce hızını artıran tasnrruna 
he-:-gll'l biraz daha yükselmektedir ... 

iskanderiye gümruğ··n
de 18 memur yandı . 

Hcıleb 16 (A.A.) - Havas ajansı bildırı-
yor: 

Suriyede muhalefet reisierinden iki id· 
şi Halr.bdc tecavüze uğramışlardır. Ab
dülgaffar Mes'ud ağır surette harıçe~le 

yaralanmış. gene eski mutediller pal't; • 
s~nin tanınmış azasından şeyh Abıiül -
kadir Marmı-ni camiye giderken bıçak • 
lanmıştır. 

Mütecaviz!er kaçnu~lardır. - ---
isviçrede bir t< lebemizin 

muvaffakiyeti 
" fş Bankası , namı altın
daki tez takdirle karşılandı 

Cenevre 16 (A.A.) - Anadolu aJ<>nsıM 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Lozan üniversitesi talebelerındeıı 'l'n· 
rik Dünmer cTürkiye İş Bankası» narnı 
a lunda y azciığı tezini yüksek ticarE-t fa
kultE:-si dekanının riyaseti altındaki ko -
misyon huzurunda ve kalabalık b ir se • 
yirci kütlesi önünde müdafaa etrnıştir. 

Takdırler kazanan bu tezden dolRyı k.o
ndsyon kendisini tebrik ederek eserinin 
er.1sali ara~nda misli az bulunabllec<:k 
olgunlukta clduğunu söylemiş ve T. Dün
mere iktısad doktorluğu ünvanını ver -
ın1ştir. 

---------------------

Süveyş kanalı 
Paris 16 (A.A.) - Figaro gazetesin de 

Romier, İtalyanın Süveyş kanalı karşı -
s•ndnki vaziyetini tahlil eden bir yazı • 
smda czdimle diyor ki: 

İtalyan bayrağı altında yapılan nakü -
yatın fazlaln~masından dolayı, İtalya, S:i
yeş kanalıhın idaresine ve tarifderın 

hnırlanmasına iştirak arzusundadır. Ye
ni İtalyan imparatorluğunu kuranlarca, 
Habe~istan a varmak için Süveyş kana • 
lından mü ruriye resmi vermek mecburi
ye t İnden doğan gülçük gayri malum de
ğild i. Bu güçlük ayni zamanda 1ngıliz 
Hindistanı, Fransız Bindi Çinisi, Mada
gas~{ar ac~ası ve Hclanda müstemlekc -
leri ıçin de variddir. Kanal en bJyük 
h tzmeti diğerlerinden ziyade muhakkP.k 
k i İtalyaya yapmaktadır. Bu Fransız ese· 
rı mevcud olmasa idi, Kızıldeniz sııhil!e
rınde gen!ş bir İtalyan müsteı:rılekcsi 
kat'lyycn ertaya çıkmazdı. 

Bir v:ıpurumuz 
Daha denize 
Indirildi 
Rostok 16 (A.A.) -D. N. B . bıldiriyor: 
Dün öğleden sonra burada Neptün tez

gahlarında. Türkiye hesabına i!lıia edil -
miş olan J100 tonluk cKades:. vapuru de
niıe ındirHmiştir. Bu vapur, bu sene 
içinde Türk Denizbank hesabınıt bu tez
gahta den!ze indirilen gemilerin üçün • 
cı.i sü=iür. ,Kades• vapurunun deni1e in -
dırilmesini müteakib, Türkiyenin ısmar
larl~gı dördüncü bir vapur da tE>zgaha 
konmıııztur. 

R omanya mill i 
1'aktmı geliyor 
Ankara 16 (Hususi) - Romanya 

mn:i takımı y:lba!iında milli takımı • 
m !zla karşılaşmak üzere şehrimize ge • 
lecrktir. 

İtalyada Yahudilere karşı 
yeni ted~irler 

Roma 16 (A.A.) - Bu sabah Mussoli
n!nin r iyasetinde toplanan nazırlar meclı. 
s! Yahudi ırkından olan İtalyanlan ala
kadar eden bazı mühim kararlar ittihaz 

esaslara göre idare edilecek ve hiçbir su· 
retle bir başkasına devredilemiyet'f.'>ktir. 
Bu mıntakanın vaı:sini Litvanya cüm
h~rreisi tayin eder. Memleket kanunları. 

nı isdar eden diyet meclisi üç sene müıi
detle seçilır. Mahalli memurlann sqlahl· 
yetini tecavüz eder görünen kanunl~r ıs· 

dar ~?dilirse umumi vali bunları tatbik 
etmez. 

:vremleketin jcra vasıtası beş kişilik bjr 
r.;eclistir ki azasını diyet meclisi seçer ve 
reisini umumi vali tayin eder. Bu mecli.s 
te, diyetin itimadını haiz bulunfln#u 
müddetçe iktidar mevkiinde kalabm ... 

Halkı!lın ekseriyeti de~il. azim ekseri
yeti Alman olan fak:tt ıorada mevclıd !ır

ka ihtilafları yüzünden iradesini tam top· 
lu b ir haldE> ifade ed·emiyen bu halkı da
ha iyi parçalamak içindir ki böyle bir 
hukuki ve idari statü kabul ettirilmiştir. 

Vakta ki ilk mağhibiyet günlerinın şaş· 

kınlı~ı geçince Memelin Alman halkı, 

temsil ettiğ'i nüfus kesafetinin büyük nis

beti sa~sinde, bu statüyü felce ı•ğr:at

mıştır ve böylece Almanlarla Litvanya· 
lılar arasında cereyan eden mücaciele, 
hızlana. hızlana bugünkü şeklini yani telt 
Lir intihab llstesile yüzde (81) den fazla 
rcy kazanabilecek bir şekle gclmiş!lr. 

Filvaki geçen Pazar günü MemelJe ya. 
pılan diyet meclisi seçimi, Almany& He 
birleşrnek ıstiyenterin lehinde Kah;r bir 
fark göstermiştir. Bu neticeyi, Alınanya 

ile birleşrnek için yapılmış bir ncvı ôdyı 

umumiye telakki eden Memel Almanla
rı mevcud statünün değişmesini istt-.mek 

suretile fa&liyete koyulmuşlard~r. Heı 

ne kadar Litvanya hükumeti, Almanya. 

Londra 16 (Hususi)- İskenderiye güm 
riığünde bugün bir yangın çıkmış ve on 
sekiz gümnik memuru alevler içinde y:m
.m;ştır. Yangın bir filmin parlamasından 
ileri gelmiştir. 

------------------
H1rvatistana 

muhtariyet mi verilecek? 

Dünkü Meclis 
Miizakereleri 

etmiştir. Meclis bu gibilerin bütün gay
r! menkul mallarile, sahib bulunduk la; ı yı ve Memel Almanlarını teskin için icab 
müesseseler hakkında beyanname ver- edebilecek fedakarlıklan yapmaya razı 
mclerine karar vermiştir. ise de bu fedakarlıkların şimdi Almanlan 

Belgrad 16 (A.A.) -Yan resmi mah
feilerden bildirildiğine göre, Stoyaciino • 
viç, pek muhtemel olarak Maçek ile bir 
uzlaşma zemini aramağa çalışacaktlr E
ğer bu anlaşma, Maçekin mukavemet! 
kar§ısında muvaffak olmazsa, hü !.:um et, 
Hırvatlnrın arzusunu, Maçek müdahale
slrıe hacet kalmadan yerine getirrnek e
ınelile Hırvatistana geniş bir muhtarlyct 
verilmesi hakkında parlamentoya bir h 
nun projesi tevdi eyliyecektir. 

Başvekil 

/ş Bankasını 
Ziyaret etti 
Ankara 16 (Husust) - Başvekil Ce-o 

lal Bayar bugün İ!j Bankasını ziyaret 
etm~tir. ----------------
Amerikanın Yahudiler 
hakkında Almanyaya 

üçüncü notası 
Nevyork 16 (AA.) - Gazeteler, Ame

rika tarafından Almanyaya tevdi ~ilen 
üçüncü notanın metnini neşretmE>kte -
dir ler. 

Anknra 16 (A.A.) - B. M. Meclis! bu
gün Fikret Sılny'ın başkanlığında topla
narak Şurayi Devlet kanununun müza -
keresine d evam etmiştir. Meclis em.:ü - Mısır tahvilleri çekildi 
mene veı·Hen iki maddesi müstesna ol - Knhire 16 (AA.) -Yüzde 3 faizlı v~ 
mak üzere mevzuubahs kanunun 47 nci ikramiyeli Mısır Kredi F onsiye tahvi!le
muddes!ne kadar olan kısmını kab:.ıl et- r:nin dünkü çekilmesinde, 1903 senesi 
miştir. ı tahvillerınden 611,163 numara 50,000, 

B. ){, Meclisi Pazartesi günü toplana. 1911 senesı tahvillerinden 157,309 numa-
C.9ktır. ra f:O,OOO :frank kazanmışlardır. 

memnun edebileceği §Üphelidir. Dı~er ta· 

raftan Fransanın, Memel romtakasmda 
,·ukubulacak herhangi bir değişıklığı ka· 
bul edemiyeceğini bildirmesi, işin çehre. 
sinl değiştirmiştir. Bütün bu esbabı:ian Ö· 

türü M:emelin. bir ikinci Çekoslovakya 
vak'~ına müntehi olması ihtimallerm· 
den korkuluyor. - Selim Ragıp Emeç 

Cümhurreisi saym inönünün Ankaradaki gezintileri 1 

ı 

anı akta olmnsına binaen dövizterin pn
~Pı rtlar üzerinde kontrolü bazı miişkü-
1 h nıucib olduğundan Gümrük ve İnhf
llı~lar Vekaleti kontrol işini kolaylaştır· 
ltı ak ınaksac!'ile döviz listeleri ihdas et -
talş 'Ve İcra Vekilleri Heyeti mezkılr ka
ttA tıı~enln 43 üncü maddesine bır fıkra 
h '-'eSile bu listelere de itibar edilmesi 

uauaunu bırarl.aştırmıştır. 

Amerika. bu notasında Yahudiler a • . 
leyhinde alınan tedbirlemn Almanyad:ı 
yerleşmiş olan Amerikalı Yahudiler hak
kında tatbik edilmemesini istemek tedir.
ler. 

MilU Şef sayın İr.önünün evvelki gün Ankarada b\r gezinti yaptıklannı ve t:u esnada Sergi Evi önünde artırma 1 

v e yerli mallar haftası dolayisile açılan sokak sergisi rı de tetkik buyurduklarını yazmıştık. Y~karıdaki resim mek· 
teblilerio. sayın Ciunhurre.isini a~ladıklarını göstermektedir. 



4 Snyfa SON POSTA 

Parti Vilayet kongresi 
dün neticelendi 

1 Bazı semtlere geceleri 
terkos suyu verilemiyor 

Son güıilerde T aksim, Ayazpaşa, 
Şişli ve Maçka semtlerinde geceleri sa· 
at 8 den sonra Terkos sulannın kesil
mesi etrafında bu semtlerde oturanlar 
tarafından şikayetler başlamıştır. 

Tasarruf Haftası 
Üniversitede dün İktısad Fakültesi tarafından 

bir toplantı tertib edildi, söylevler verildi 

Dünkü toplanhda dilek encümeninin raporlan okunup 
azaların dilekleri dinieniidi 

Bu hususta yaptırdığımız tahkikatta 
sulann hakikaten geceleri pek erken 
olarak kesildiği anlaşılmıştır. 

Sular İdaresi bunun böyle olmasının 
elde ettiği yeri! makinelerin kifayetsiz· 
liğinden ileri geldiğini ve bu noksan -
l~rın temini için Ingiltereye sipariş e -
dılen makinelerin peyderpey gelmek -
te olduğunu, gümrükten çıktıkça yer • 
lerine takılmasına devam olunduğunu 

bildirmiştir. Tesisatın ikrnallı:ı.den son· 
ra ~ehire bol ve mütemadt su verilme· 
sine imkAn hA.sıl olacaktır. 

Bir kumaş fabrikasına 
hırsız girdi 

Dünkü toplantıdan bir intıba 

Dünkü kongre d(>n bir intıba 

9 uncu İktısad ve Yerli Malı haftası tı:::-, diyerek sözü profeslSr Neumark'8 
münasebetile dün de saat 16 da İstan- bı!"akmış ve alkışlar arasında }türsii • 
bul Üniversitesinde, İktısad Fakülte- dE'n inmiştir. 
si tarafından b üyük bir toplantı tertib Neumark, türkçe olarak bitabede 

CümhurJyet Halk Partisi vilayet kon· 
gresine dün crevam edi~ ve sona er • 
dirilmiştir. Kongre saat on dörtte açıl -
dığ. esnada: İstanbul vali ve belediye rei
si Lfıtfi Kıı·dar, umumi merkezden ge • 
len saylav Hüsnü ve Salalı Cimcoz, bir 
çok daire müdürleri de salonda bulun • 
makta idiler. Kongrenin reisliğini yap • 
makta olan Refik Ahmed, evvelki gün
kü eelsenin zaptı okunacağını bildirmış 
ve zabıt okunauktan sonra evvela hesab 
encümeninin, bilahare bütçe encünıe • 
ninin raporları okunarak muvafık gö • 
rülmüştür. 

Bunlardan sonra dilek encümcnının 

raporunun okunmasına geçilmiştir. 
Dilek cmcümeninin raporunda ezriinıle 

§Unlar yazJimakla idi : 
Adalar henüz iyi suya kavuşmaınıştı:-. 

Terkos ve Elmalı suları ıslah edilerek 
halkm ist ifadesine arzedilmekle beraber 
henüz bır ~k semtler susuzluktan şlka -
yetçidir. Kırkçe§Ille suları kesilmış, fakat 
yerlerine kafi mikdarda çeştne aç•lma -
mıştır. Hamamlardan kırkçeşme sulart 
kesilmiş, terkos suyu para ile satılmıştu. 
Halkımızın temizlenmesi bakımından ha
mamlara .satılan şehir suyu fiatınırı ten
zih icab etmektedir. 

Bu esnada Şehir Meclisi azasından Av
n i Ya[tız söz almış ve şunları söylenı:şlir: 

- İstanbul Şehir Meclisi, su işlerinin 
belectiyeye intikalinde bunu bir kar mü
essesesi telakki etmemiştir. Ve bütçe -
sinde kar mikdarı bir olarak gösterilmiş
t ir. Sular idaresi müdürü Ziya, ararnızda 
bulunmaktadır. İstanbulun büyük derdi 
olan su meselesi kökünden halloluıur.a • 
lıdır. Bu hususta sular idaresi müdürü 
bıze izahat versin. 

Sular idrı.resi müdürü Ziya şu iıahatı 
vt:rmlştir: 

- Adalar suyu ile, Parti kongrelcrı

mizin, umumt meclisimizin kararlarına 

tabi olarak meşgul olduk. Geçen sene Bü
yi.ikada ve Heybeliadada sondaj yaptık. 

Adalara suyu ya hariçten getirrneğe ve
ya mahallinden tedarik etmeğe mecbur
duk. Heybelide yapmış olduğumuz son
dajda 113 metrede, Büyükadada yaprr.ı§ 
olduA-umuz sondajda da 110 metredC' su 
bulC:uk. Bulduğumuz sular. Adaların ku
yu suları !di. Bu sulan alırsak, kuyular 
kuruyncaktı: Mevzii sondajla Adaya su 
vermek ımkansızdı. Arziyat mütelıassıs
larına da müracaat ettik. Adaların suyu 
:mutlak har!çten gelmelidir, dediler, he
Iab yaptık. Adalar halkının tahammül e
demiyeceği bir fiat bulduk. Bugün etüd 
halindedir. Adalara suyu borulada mı, 

yoksa başka tarzeta mı vermek la1.ım ge
leceği etüdler sonunda anlaşılacaktır. 

Hali vakti yerinde olmıyanlara yardım 
i'inf geçen seferki kongrede arzetmiştim. 
Uf.:ık teı:isat masrafını üzerimize al2.lım 

ve günde dört ıteneke su harcamak sure -
t ile ayda 60 kuruş mukabilinde hali vak
t i yerinde clmıyanlara su verelim dedik. 
Ancak bu §ekilde bize yedi yü:ı müracaat 
vaki oldu. 

Harnarnlara ucuz su vermek iŞinE' ge • 
llnce, idare. Şehir Meclisinin takdir et
mi~ olduğu fiat üzerinde her hamama su 
vermektedir. 

Sul&r müdürünün izahatı kafi gö .. rıt • 
düğünden dilek encümeni raporunur .. o • 
kunmasınu devam olundu. 

Elektrik f€'nerleri kMi mikdarda bu 
lunmamaktadır. Belediye tarafından ha-
7ırlanan otobüsler talimatnamesınin bir 
an evvel hazırlanması lazımdır. Çocuk 
bahçeleri çoğaltılmalıchr. Köylerde da • 
mızlık hayvan işleri halledilmiş bulun • 
maktadır. Köylere iskan edilen muha • 
cirler tapuya bağlanmamıştır. 

Beykoz kazası ocakların la~vını. on -
lann yerine kütüphaneler ihdasını iste • 
mcktedir. 

Dilek encümenl raporunun okunması 
bittikten sonra reis rapor hakkında mü • 
talea olup olmadı~nı sormuş ve rapor 
nıuv:ıfık eörinmüstür. Bilahare a7.ulsrın 
d:ll'klerine geçilmiştir. Azadan b•rl 
Hr lkevlerindeki elektrik ve radyoların Hırsızın girdıği pence1'e 
parasız olmasını istemiştir. E • vvel'ki gece, Şeh7.adeooşında Bo7)-

Kartal deJegesi Şerafeddin ~nları söy- doğan kemerinde Karamürsel mensu • 
lem;ştir: ca t' fabrikasından 3 top kumaş çalın -

- Kartalda çimento fabrikası vardır. mıştır. 
B!>lea'iyemiz bu fabrikadan elektrik rü • 
sumu diye bir para almaktadır. Biz Kar- Sirkat, gece yansı bütün işçiler da -
tallılar bu rüsumun fakir bir haldP l>u • ğıldıktan sonra fabrikanın depo kısmı· 
lunan Kartal belediyesine verilmesin• te- n~ı: pencere te!leri kesilmek ve oradan 
menni ediyorum.» , gırılmek suretıle vuku bulmuştur. Ça· 

Avni Yağız söz alarak: lınfl_n ~umaş1ann kıymeti 550 liradır. 
~- !:ı:tanbul belediyesi mülhakatıı yar- va.k adan haberdar edilen zabıta 

dım yapmaktadır. Kartalın imart n~ye tahkıkata başlamış, pek kısa bir zaman 
mütevakkıfsa esasen beledivenin malu • sorıra hırs1zı yakalamıştır. 

edilmiştir. bulunmuş, ve sözlerini «Türkiye şiıtY 
İktısad Fakültesi dekam profesör Ö- diye kadar başardıklarile iftihar ettiği 

mor CelAl S:ırc, kürsüye ge1erek, şun- karlar istikbalc de cuniyetle bakabi • 
ları söy1e~iştir: u~ cümlesil~ bitirmiştir. 

Bu yılın Iktısad ve Yerli Mallar haf· Neumark't:ın sonra doçent dokt.Df 
tas1 Türk mmetinin büyük matemine Muhlis Ete. talebeden Hasan Gurilil· 
tesadüf etmektedir. Devletimizi kur - Seyfi SöylemE>z, tifet Oruz birer sÖY " 
muş, dehası v~ kudretli şahsiyetile bü- 1ev vermişler. toplantı bu suretle niha· 
tün mill} hareketıerimize ruh ve hız vet bulmu~tu r. 

. vermiş olan Atatürk, artık aramızda Tü k y nan kle . n e veteri· 
lbulunmuvor. r Uu • rm~ V 

1 
!"il~akika, Atatürkle bütüı:_ Türk ner anlaşmedari imzalandi 

mılletı, sonsuz bir sevgi ile baglı bu - B ' "dd b . At' d Tü:rk ve 
Junduğu Önderini kavbetiği gibi, Türk . ır m u ette~ erı ına a et • 
'kt'· d' tı d ku. 41li hA • • . Yunan heyet lerı arasmda <levnm 
ı .ı...c:a ıya a, en vveu arn.1sım . . . ve 
ve rehberini kaybetmistir. mekte olan yenı tıcaret ve .~lenn~ ri 

Prof. .. b da • veteriner anınşmalan mu7ıtkerele 
.. 1 desor, utmn . nt! sonıra ~:derine dü"l bitmiş ve her iki anlaşma da i:rtı ,. 
~ey e evam e ı~ r: 

" 'L'ükenmez bir j]ham kavnağı olan, z::ılanmıştır. . , 
Tii;k milletinin kalbinde ebediyen ya· Keyfiyet diın Yunanistandan ?ehri 

· d k' 1 4 1-~d 1 b'ld' ·ımtc:hr şıyacak ve hatırasile ilerideki nesBlerl mı~ e ı a .aıu:ı ar ara ı. ırı ·~ ·• 
dahi, bOvük bac:arılara t<lhrik edecek o· Afyon an lasınasi mUzakerelerme 
lan AtatUrke. bt?. baehh(pmızı ancak d. a edildi 
vazifemize daha biiyük biT gavretle sa· ev m 
n1mak suretne izhar edebiliriz. Kede· Türk - Yugnslav müşterek afyon ss: 
rirnizln büviilr olmasına ırai!men yec:e tış anlaşmasının tecdidi etrafındaJö, 
dflrmt\c: ve fi.Hur f'etirrnls dei1iliz. Bü· müzakerelcre dün de Ticaret OcJaSJ! 
tün Tiirklerin önünde daha başanlma· salonunda devam edilmi.'?tir. İyi bir .. ha: 
sı lAzım ~e]Prı cari b, fakat avni za - va içinde cerey<ın etmekte olan mu~ ( 
manda a~ır liC:yler vardır. Memlf"keti- kerelerin birkaç gtine kadar her .i}( 
mi?:in iman dava~ında iktısadcılara m~mlekelin mü~terek menfaatlerıne 
di~en vazifelerden biri de tasarruf ve uygun bir şekilde imzalanaca~ tah "' 
V""li mallar hareketine önavak olmak- min olunmaktadır. mudur. İt'ab eden yardım • yapılacaktır. . Hı:sız 25 yaş1annda Şehab adında 

Mülhakata yE.rdım etmek keyfiyeti icra bıridır. 
makamının takdirine ba~lı değildir. Di- ····················v·····E·····F·····A·····T······· .. ,............ ~---. 
lek kabul edHmesin. fakat Kartala aza • J TAKSi M Sineması 
mi vardım yapılsın .• Malatya e~afından Ali bey zade n üs- Büyük R ekor Filmi 

Üsküdar delegesi. Kısıklı yolunun Çam- nU Devrim Malatya hastanesinde 8.12.938 

Aşkın Göz Yaşları 
ABDüLVE HAP 

lıcıı.ya kadar uzatılmasmı, Üsküdarın b!r 
an evvel ımar edilmesini istemiş, vali vE' 
nc>lediye reisi Liıtfi Kırdarın nazarı dık

katini relbetmiştir. 

DHeklerin dinlenmesi bittikten sonra 
reıs Refik Ahmed: 

- Nizarnname mucibince seki~ as=l, 
sekiz yedekten baret olan İstanbul Parti 
viHiyet idare heyetine aza seçimi yc.pıla-

caktır. Rey sandığı dolaştınlacaktır Ar
kadaşlar lutfen reylerini istimal etsin -
ler• demiş, reyler toplanarak. tasnif ya
pıldıktan sonra altmış ikişer reyle şu ze
\'atın vilayet idare heyetinde asli aza se
çilm iş olduğu görülmüştür: 

Profesör Hfunid, İbrahim Kemal Gn-, 
lib Bahtiyar, Nureddin Ali. Refi Bayar, 
Azfz Ak. Nedim Ersun, Hasane Ilgaz. 

Yedek azalıklara şunlar seçilmıştir: 
Mitat Nemli, Hasan, Ömer Vasfi Fa 

ruk Dereli, Süruri, Tevfik Amca F eri d 
Cemal. 

Azadan Ekrem Turun büyüklerimizc 
tazım telgrafı çekilmesi için verdig: tnk
rir alkışlarla kabul olunmuş ve telgrafln
rm hazırlanması riyaset divanına bıra • 
kıldı. 

Vilayet Parti kongresine saat 16 da ni
hayet verilm!ştir . .............................................................. 

San'atkAr MUnir Nureddin 
San'atkar Münir Nureddin yapıl:ın da

vet üzerine Ankaraya gitmiştir. Pazar
tesi akşamı Ankara radyosunda saat yir
mi ile 21 arasında bir konser verecektir. 

d'e vefat etmiştir. 

Kendisi ihtiyat za
blti olup umumt 
harbde Rus cephe
sinde esir düşmü~ 
ve uzun müddet 
Sibiryada esaret 
hayatı geçirdikten 
sonra avdetınde 

serbest iıayata a· 
tılmış, demiryolu 
ln§aatmd:ı müteahhidlik etmekte bt.l.:n· 
muş idi. Ailesinin teessürJ.erine i~tırak 

ıle beyanı taziyet eyleriz. Allah rahmet 
ey lesi n. 

Baş Rollerde: 
.. .. uncu 
son 

haftasıdır. 

Bu fi lm yakın zamanlr: rda Beyoj:ilunda tekr~r gösterilmiyeceölr.den 
görmeyenierin kaçırmamalarinı bildiririz. Yeni Ekler Jurnaldll 
V O N R 1 B E N TR O P Pariste. Bugün saat 1 ve 2 .30 dil 

tenzi16tlı HALK ve TALEBE matineleri 

GÜLMEK, KATILA KATILA GÜLMEK ve ECLENMEK ISiiYENLER 

Bugun SARAY ve iPEK Sinemalarında Türkçe Söz1fi 

ÜÇ AHBAP ÇA VUŞLAR 
BAYDUTL ARASI N DA 

ŞAHESERLER ŞAHESERINI GÖRMELtDİRLER Bugiin saat 1 ve tam 2.30 da 
Çok ucuz fiatl~ rla TALEBE ve HALK matineleri vardır. 

BUOON S A K A R V A Sı•nemftSIDda Senenin en bOvUk, en gozel <9e 
dayanılmaz derecede koınik 

LORBL BARDI iSViÇREDE KAHT~::;;E ~~~JR~ASI 
. Ayrıca : Renkli MIKEY MAUSE ve yeni PARAMUNT JURNAL 

Seanalar 1 ve 2,;,0 (tenzillth} • 4,30 - 6,30 auvare 9 da ~-------..,. 

Bi 
• • 
ıyı 
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~ınnc anuı. 

Tr zo. da i ar işleri 
büyük bir hızla ilerliyor 
~irçok yolların ve sebze halinin inşaab bitirilerek 
ıyi su tesisabnın inşasına başlandığı ıribi Ata 

parkta da faaliyete geçildi 

'l' Ataparı.:tı i".§Gat 1aaLiyeti 

~:abı:on (Hmıusi) - Trabzon bele • Fın<iık tüccarlarının bu milli borç i· 
'i-rı Ve ~hircilik bakımından son yıl • çin yaptıklan teberrü yirmi beş bin li
'liıt aa tanınmıyacak kadar bir değişik • rayı bulmuştur. Bu paranın bin lirası 
~rı ~etmektedir. Trabzon belediyesi • rna,{et müsahakasında birinciliği ka • 
~ırl sterdiği fevkalade gayret ve ça • zanan sanatkarlara verilmiştir. Bakiye 
tı{k a ar sayec:inde şehrin bir çok bo - kalan da İş Bankasında muhafaza e -
\ı11 h Yolları tamamen yeniden yapılmış di!mektedir. 

,.,arke d'' · t' T" ~i oşenm!Ş ır. uccarlann teberrüü devarn etmek-
lınıı.,r Yıl zarfJ:ıda Trabzon şehri dahi- le beraber, hususi idarelerle belediye 
~o Yalnız yirmi bin liralık parke, bütçesinden parası tamamlanacak olan 
6i.ırn~' ~e kaldırım yol inşaatı ikmal e- heykelin yapılması yakında münaka • 
~~~ ~tır. Bundan rnaada belediye iske- s.tra çıkarılar.aktır. 
ta~:n~nen caddey! gümriik depoları ar- Şehrjmizin Of ve Akçaabad kazala • 
~l\ v an yolcu salonuna bağlamak i • rında bugün;in idari ihtivacmı temin 
'l!fln eni bir yo1 açmış ve ayrıca yolcu edE>Cek hacimrle modern birer hükumet 
'lf!{>u~ ÖnündE' bir otomobil meydanı binasının yarHimasma karar verilmiş -
~';n. ~ geLirE"rek burasını parke yol tir. 
ICıa.ı-e; koymu~tur. Yirmi bir bölilmden İbnteleri ~·noılan meı.kur binalann 
~~ .asrt sebze halinin inşası da ik· inşasına yakında başlanacaktır. 
~lt~dtlınıştir. Belediye bu binayı yap
~~~r· halkı fena ve acıkta kalmış seb
ltr 1 Y~ekten tamamile kurtarmış -

Maraşhlar eski valileri şerefine 
ziyafet verdiler 

SON POSTA. 

Bir köylü başı balta ile 
kesilerek öldürüldü 

Sayfa S 

Bir konduracı kansını 16 yerinden 
bıçakla yaralıyarak öldürdü 

Trabzon, ( Hususi ) - İsmetpaşa müddeiumumi~iği işe el koymuş ve tah 
mahallesinde ve Kavakmeydan cad- kikata başlamıştır. 
desi üzednde 9 numaralı evde Katil ifadesinde; dükkanında çalış .. 

Adapazar (Hususi) - Kasımlar k;)yün- oturan kunduracı Muzaffer ka - tı~ esnada eline ~çcn ve Trabzonda 
de feci bir cinayet işlenmiş. Yusuf K:ı - nsı Behireyi on 'altı yerinden intişar eden bir gazeteyi okurken, gu· 
raca isminde biri tarlasında çift siirE>rken bir kunduracı bıçağı ile yaralıyarak ya refikası hakkıncia gazetede tesadüf 
ayni köyden Osman tarMınd'an balta i!e pek feci bir surette öldilnnüştür. Ka - ettiği bir yan üzerin-e derhal kundu • 
başından kesilerek öldürülmüştür. Yu • til bu cinayeti karısının gırtlağını, me- racı bıçağmı cebine koyup evine gel • 
suf Karaca vak'a günü erkenden bui!day mesini, yanaklarını ve dudaklannı kes- diğini ve bu esnada evde yemek pi.şir -
ekmek üzere tarlasına giderken k;\rısın~ mc!' suretile i~lemi~tir. Cinayeti mü • mPk için bulgur ayıklamakta olan ka· 
yemeğini tarlasına getirmesini söylemiş· tcakib evinden sokağa nrlıyan katil, rı.:;•nın yanın0.e gazeteyi yüksek sesle 
tir. Kadın öğleyin hazırladığı yemeği tar- evine bitişik bulunan dükkanda bak • olmrken onun kendisine mani olmak 
laya götürdüğü zaman Yusufu tarianın kallık yapan Abdurrahrnanı da kafa - istediğini ve bu yüzden aralannda çı· 
ortasında b~ı vücudünden aynlmış o- smdan ve muhtelif yerlerinden ayni kan münaka~a neticesinde cinayeti iş • 
larak bulmuştur. Bu feci manzara kar _ bıçakla yaralamı~tJr. lerEğini itiraf Etmiştir. Katil, bu anda 
şısında kadın feryada başlamış ve gelen Polisce derhal yakalanan katil, ka • şutırunu kaybe~tiğini hatta kendisini 
köylüler hadiseyi z:abıtaya haber ver • TI\tmlda da pclis memuru Mustafa Aca- bil(' öldürmek istediğini, fakat buna 
mişlerd'ir. ra ani olarak hücum etmi~ ve tekme i· muvaffak olamadığı için derin bir te -

Tahkikata müddeiumumilik el koy • le memurun sağ kulağını ve ısırmak cssiir duydup-t . .mıı · anlatmaktadır. 
mu~ ve itöyJülerin sorgusuna başlımmış- sm·"tile de .c;ol elini varalamıştır. Katil MuzaffE>rle karısı Behire ara .. 
tır. Bu arada köy ihtiyar heyeti Ali Os- Muvakk:ıt cinnE't ~e sar'a geçirdiği sı'1da; şimdiye kadar hiç bir geçimsiz • 
manla maktut arasında bir tarla mc.s(o- anta~ılan Muznffer. sekiz saat sonra lik vuku bulmadığı; hatta birbirlerine 
ll!sinden gerginlik olduğunu söylemişler- kendine geldiği zaman polls ve adliye- drrih bir yuva sevgisi ile bağlı bulun • 
dir. ce ilk ifadesi alınrnıstır. Cümhuriyet du!darı anlaşılmaktadır. 
~O~mcina~ti~~re~~~d~~~===================~=========~ 

vinde yapıtan aramada kanıı baıta mey- Arf"k bU d8V8 haiJedt'JmeJt'd'lf 
cana çıkarılmıştır. Katil tevkif t!dilnıiş- j\ J 
tir. 

Orhangazide 
20 bin liraith 
Bir define aran1ror 
Orhan~azi (Hususi) - Yalovada diş

ci Karabet ile gene Yalovada resimci
lik yapan Hasan namında iki kişi isti • 
dı! ile kaymakamhğa müracaat ederek 
Orhangazinin Gürle köyünde Maribaşı 
yemında bulunan su membaı üzerinde 
bir kasa içinde yirmi bin lira kıymetin· 
de altın ve mücevherat olduinl haber 
verilmiş, mahallinde bir heyet tara -
fından araştırmalar yaoı1mışsa da bir· 
şey bulunamamıştı:::-. Birkaç gün sonra 
tel.:rar defjne m~h~Ilinde yeni bir araş
tırmada bulunulscaktır. 

lzmirde iki yaşmda bir yavru 
haşlanarak öldU 

İzmir (Hususi) - Peştemalcılarda 
Şamilin hanında oturan Cemal ve eşi 
Emine, Z yaşındaki yavrulanm odada 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Fakat ilmi münakaşalar, çok defa za • 
hiren basit gibi görünen tezahlirlere da
yandığı içind:r ki esasta mühim olıw bu 
da\·anın görünüşii ehemmiyetten ari gib i 
sanılabilir. Münakaşaya sebeb ohm son 
hudisenın aslı ıse şudur: 

Celidis adlı bir Yunan muharrır, bir 
yr: ı.ısında <beşik. kelimes:ni kullanmış. 

Bır dieeri buna itiraz etmiş. Bu kel:mc· 
nin yunancada mukabili varken yunan
caya tiırkçc kelime karıştınlmasınm doğ
ru olmadığını kaydederek Yunan dilindt
eı-aslı b r temizlik yapılmasını istem·~. 

Bazı garb akademilerinin bu hususta gı· 
rjştikleri tasfiye faaliyetini misal gösteı
mış ve... İstanbul Rumlarının eskı Yu
nan dilin.:? tıc>k türkçe kelime karıştırmit
dan rumca konuştuklarını ileri sürerzk 
İstanb1.1lun Rum lehçesinin fasalıatıne 
dikkati celbetmiş. 

oısun; türkçeden ba§ka bir dil konuşuJ. 
ması. bizi. hakikatcn mütecssir ediyor. 

Bu vatan Türkiyedir, onun her tiırEl 

himaye tedbirlednden ve fayda ve:-en 
haklarından istifade eden ve üstelik ıc>l • 
:crindıc>ki niifus cüzdanlarile kendilerinı 
bu rncmlekete birer Türk vatandaşı ola· 
rak kabul ettirenlerden, bizim gioi d!işü
m•lı:lme!eri için. evvela türkçe konuş -
maktan işe başlamalarını istemek. fazl;, 
bır taleb sayılmamak lazım gelir. sanırız. 

E!er İstanbul bir yabancı dilin en fa. 
sıh konuşulan merkezi ise ve buııu, bir 
yabancı muharririn kalemi salahiyetıe 

ortaya koyuyorsa, davamız. bir kat dahı 
kuvvet bulmuş oluyor. Geçen ~ür ya~lı 
ve :mıhterem bir İngiliz, türkçe hitab et
ti~ı bir tütüncüden rumca cevab ahn<'a 
~aşırdığını ve dükkancıya ihtarda bulun. 
IY:ak mecburiyelinde kaldığını söylerken 
d·Jydıığu azim hayrcti saklamamıştı. 
Ayni dükkancı, cSiz İngilizsiniz de O:ı • 
dan böyl~ cevab verdim:. deyinc~. muh
t<!rem misafirin hayreti, kendi tahırınct 
hiddete inkılab etmişti. 

~il' ta 
--~la . rart<'n imar V€' inşa faaliyeti 
~'·ı-· ınkişaf <>tmek!~? beraber beledive 
)ıı öı de yılchn yıla artmaktadır. İki 
16s t

6
ce 125 hi~ lira. ve geçen sene 

~~ b·· 6 lira il~ denkl('c;tirilen beledi -
fılıı.llltc~i, bu yıl 205,358 liravı bul • 
~ Ur ~ 
~ . 

Maraş (Hususi) - Maraşlılar vaıııe • yalnız bırakarak su doldurmağa git -
rinin Manisaya tayinin~n çok mütee'J • mişlerdir. Küçük kahraman odada yal· 
sirdirl~r. Ü~ dört gündenberi valiniu şe- nız kalmc-ı, rnangalın üzerinde kay -
re!ınt: muhtelif ziyafetler verilmi,tı. Du- nıı.maktn o~an tencereye el uzatmış, 
~n de Halkevinde büyük bir ziyafet ve- tencere devrilmiş; yavru bir çok yer -
rılmiş olup "!ali Osman Şahinbaş, yarın lerinden yanarak hayata gözlerini yum 
belediyenin ziyafetinde bulunacaklar -ı muştur. Adliye, hadiseyi tahkike baş • 
dır. lamıştır. 

Görülüyor ki dil meselesinin. ılmi ma· 
hiyeti ıle beraber bir de milli veçhc,. 
\·ardır. Dız. şimdlye kadar bu vcçhc V\ 

bu nokta üzerinde kafi bir ısrarla durıJl· 
mamış olduğunu iddia ediyor ve ba§h 
h~ktimet o!mak üzere bütün hakıki Tılrk 
) urddaşlarını bizim anladığımız manadı 
dıl seferberliğine davet ediyoruz. 

--~ ~d.i ~cfimiz ve büyük kurtarıcı • 
-l'a taturkün Trabzon ve Trabzonlu- ( S ) ~ !!al'tnağa'l ettiği layemut eseri, iç- amsunda lise kütüphanesi 
~c~u~~Mtınaaitta~~~h~Q- ~------------------~--------~ 

Bu münakaşada iki taraftan hangi • 
sınin haklı olduğunu tayin ve tahlil ct • 
miye kalkmak bize düşmez. ,Esaseıı bu 
rr.evzua temas etmekle böyle bir iddiay~ 
da kalkı~mış değiliz. İki Yunanlı muhar· 
rir uaı;md:ı At;nada cereyan eden bu 
münakaşayı ele ve kaleme almamı7.tn se
bebi, clil meselesinin derin mahiyetini 
b:r tarafa bırakarak bazı yurddaşl~rımız
da göze çarpan türkçe konu~mamakta ıs
rar etmenin manasını tcbarüz ettirmek • 
tir. Bu ba h is üzerinde çok §ey sbylennı·~ 
ve yazılmış olmasına rağmen muhakkıık 
ki dava halledilmiş değildir. Ve islıc>r hu
sust mahfellerde. ist~· sokak ortasınd::ı 

Vatandaş! Evvela her şeyden evvel 
tiırkçe ... diyoruz. Yoksa yanılıyor mu 
y•.:z?! S. R E. 

Okmeydanı cinayeti esrarı çözülemiycr ~lı~ e l"fafia Vekaleti bütçesine kon • 
lfo; 1~e in~ant, şartname rnucibince 
~ .,1;

1 
~lınan ~irketinin uhdesine iha- (Baştarah 1 inci sayfada) ı Sultanahmeade Lutfinin otomobilile böy 

h. ll\ı~tir. Her gün yeni bir safila arzeden cOk • le bir eve gittik. Aramızda mlincikaşa 
u,t·~ ı \rı 

1 
aç aydanberi süratle devarn e • meydanı cinayeti, hadisenin esrarengiz çıktı, amma sonra tekrar otomobıle bi _ 

~\tirf\şaat, on beş ayda ikmal edile • rr.ahiyetl, giriftliii. bir türlü anlaşıla • r.~:-ck, evierimize döndük. Cinayetrel"' hn-
~ • manıası :tibarile, daha §imdiden zahıla herdar değiliz. de.mişlerdir. 

'tt! ~ 'nŞaatın hitnmında artık Trabzon tarihinde ~nder rastlanan, İstanbultın sa- Şoför Ltitfi de bulunarak ifadesi elın-
~llı ~abzon hı ıa r içme suyu derdinden yJlı cinayetleri arasında yer almt§ bu • ır. ış, .fakat mektub muhtevası teeyyüd et-

..... ' ac~klarrl•r lunmaktadır. Fakat, kıymetli ellerin ida- memiştir. 
ı.. ı·urk: . • "'f•l ınkılnbının varatıcı ve sernbo _ re:indc c:erıc>yan eden tahkikatın. pek Bıınun üzerine. maznunen celt"ıı1riılcn-
dlatı ~n Atatürkün Trabzonda dikilccek yakında ınüsbet şekilde, neticelenece:'1i ler. şimdilik serbest bırak ılmışlardır. 
Cıı'tıi .eYkeli için, Güzel Sanatlar Aka- ır.uhakkaktır. Dün ge~ vakit maktulü tanıdığı iddia 
r~tı~ı:ınce Türk sanatkarları arasında * olünan Hasköylü kasab Mustafa ısll'ji!Öe 
~ltra n nı~sabakada birinciliği hey _ Dün, tahkikatın istikametini yeni bir biri de. morga götürülmüş. fakat kasab 
'l!tı vs N-eJadJa, Ratio Aşirin müştere- safhaya sokan garib bir hadise olmuş - cifivü te~his edememiştir. 
~l·eıa~tıkları maket kazanmış ve bu Samsun (Hususi) - Samsun lisesi mükernmt'l bir kütüphaneye malik tur: Diğer tııraftan, hadiseyle alakah oldu. 
~'Vertr?bzona ıretirtilerek şehir mü- bulunmaktndı:-. Gençler bundan azami isıifadeyi görmekte her türlü tetkik Zabıtaya kimin tarafından göndPrildiğ~ ğu zanned' lcn Tophanede Çukurcuma 
)ı,~•ltt erı arasında tetkik kriW!i ya .1 imkfmların; ~ulmaktadırlar. Resmimiz lise talebe!erinden bir gurupu kütüp- gayri malum imzasız bir ihbar mektubu mahallt>sindc oturan Gaftir ismınde bitl 
~ , an son k b 1 .... 1 .. 1 h ı d ·· k 0 d gelmiştir. Bu mektubda, bir müddet ev- ce, zabıtacn nezaret altına alınmısttr. 
~ . ra şayanı a u goru muş· ane sa o ı un a gosterme tedir. rta a ayAkta <iuran zat ltse kütüphane me- • 
~ ı muru Reşad Yücekenttir. vel Okmeydanına yakın Zelıra i.;minde 

"==========================;:=====:::::=ı===-===-======-==== b!r !tadının evine, otomobille dört kışinin 

'l' ltıQI'tıltü asarruf haft>ısı:ıdo 
't"ıu.r n olduğu k ari 1 • ta

etrneli Hasan Hey .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... Hiç bir fazla masraf 
yapmayıp para biriktirme-
li~. 

. . . Siz de karı koca fu -
ıuli masraflar yapmlyor • 
tunuz JaT-

... 

Hasan Bey - Hayır, ka
rım bir hafta evvel bu -
günlerde bUtün alacaft 
,eylerin iki mlsüni alrnı§tı. 

C.<?ldiği, bunlsrın evde geçen bir kavgayı 
müteakib, cOkmeydanı yolunda hesab
laşırı7.• diyerek, çıkıb gittikleri, bolunan 
cesedle, bu vak'a ara~ında yakınlık bu • 
lunduğu lı~yan edilmektedir. 

Zabıta, bu meçhul mektub üzerıne der
hal !aaliyete geçmiş, vaziyet adliyeye de 
bildirilerek. hadiseye el koyan müJrieiu
mumi muavini Feridun Bagana d=\ tah -
kikata başlamıştır. 

Neticede, elyevm Bursada bıılunon 

Z~hranın evine giden dört kişinin Adil. 
Niyazi isminde iki kişile, arkadaşı.m ol
duğu anlaşılarak, bunlar buldurulmuş • 
lar ve sorguya çekilınişlerdir. Gerek A
dil. gerekse arkadaşları, isticvabhtmdfi: 
c- Filhakika biz geçen ayın sonlArında, 

Romanyada tek parti u~uiU 
(Baştarafı 1 inci sayfadq) 

it'tıhab cephesi~ isminde tek bir oartınin 
trşkili hakkında bir kanun imzalamış • 
tır. 

Bu parti, yirmisi eski ve yeni nal'Jr ol· 
nınk Uzc>rc yirmi bıc>ş yüksek devlt>t ?d&· 

mının lınzasile verilen taleb ü zerıne tc
şckkül cylcmıc>ktcdir.. Bütün kral miışn • 
v!rlcri, bu partinin tabii azasıdır. ·Asker
ler ve hakimler müstesna, reşid 1:-ütü:ı 
Romanyalılar bu partiye girmek hakkını 
haızdir. Yalnız bu eMiili intihab CPphe
si ,.Berideki seçimlerde namzed ır.ıesııılf 

mezundur. Bunun haricinde her türlü p:>o 
l'tik faaliyet. gizli politik faaliyet gibi 
teiAkki olunacak ve failleri, medeni h .. ~. 
larından iskat edilecektir. 



' 
1 Haduel u 

K ele çeli amca ar 
V erebatan sarayının medhalt kar

f!Sındaki arsada kadınlar, erkek
ler, ufak çocuklar toplanmış. hepsinin g6z 
b!ri cadd'ede .. Duruşlanndan. bakl§lann
dnn cadded"n geçecek bir şeyi bekledik
lerı anlaşılıyor. Merakla aralanna karı
ft~wum, konuştuklarına kulak misafiri 
oldum. 

Yere çömelmiş iki kadından siyah çar
pflısı, menek§e rengi başörlülüye heyc
eanlı heyecanlı anlatıyordu: 

- Hele bir tane var .. hiç sorma; üze • 
rinden kibarlık akıyor.. zavallı kim bi
Jir.. ' 

- Öyle deme, kolll§U benim rahl"'"etli, 
tnsanlan!' dışları görünür, i~leri gör5n
mcz, derdi. 

- Olabilir komşu ... 

- Hele, hani bir gün beraber gördü • 
RQ.mflz kara bıyrklı var ya! 

- Anladım.. korkunç bir adam. 
- Dün aqam gene geçti. Sanki hiç bir 

teY olmamıt gibi iki tarafına salım• sa -
hna yürüyor. 

- Boyalı saçlı kadın görülmez oldu-

- Kim bllir, belki bıraknuşlardrr. 
- Dünya zaten öylelerine yar oluyor. 
- Çocuklu kadına acıyorum doitrusu. 

- Hit sorma hemşire: ilk gördüğüm 
@intln ıakşamı onun yüzünden yemekten, 
içmekten kesildim. 

Bu sırnda bir çocuk yanlarına geldi. 
\fene.kşe rengi başörtülünün ete~ini çek
-ti: 

-Anne .. • 

- Gene ne var? .. 

- Ne vakit geçect!ltler? 

- Şimdi eeçerler çocuğum, hele biraz 
daha bekle.. 

Çocuk, koşa koşa biraz ötede oynıynn 

kendi akranlanmn yanianna gitti, onl:ı
ra baatrdı: 

- Şimdi geçecek.lerınij. 
Orta yaşlı bir kadın, yanında duran 

yu§lı erkeğe döndü: 
- Saatiniz var mı! 
-Var-
Cebinden çıkardı~ .saate baktı: 
- Beş buçu~a ıeliyor. 

-Bugün geç kaldılar. 
- Tam vakitı nerede ise birer ~ 

görünürler. 
Bir delikanlı paketini açtı. bir 8İgiU'8 çı

kardı. Kibriti yok olacak ki etrafına ba
kındı. Sigarasını tüttüren birini göımüş
tü: 

- Müsaa<le ecter ml!iniz! 
-Buyurun! 
Sigara yakmak, konU§tnalan için bir 

vesi;e olmuştu. 
- Akşamlan iyi oluyor de~ü mi? 
- Evet. biraz 1akit geçiriyoru.z. 
-Bizim tanıdıklar da var. 
- Bizim de var-
- Geliyorlar. 
Biraz evvel, :menek§e rengi başörtnlü -

nün yaruna gelip cne vakit geçecekler, 
sualini soran çocuk. gene koşa koşa onun 
yanına gelmı§'ti. 

-Geliyorlar anne! 
- Anladık sus! 
Orada bulunaniann hepsi birden fim

di bir noktııya bakıyorlardı, onlarla be -
raber ben de baktım. 

Kızılayın önünden Yerebatana do~u 
bir kalabalık geliyordu. Bunlar, bir kaç 
jandarma ıarasmd'a mahkemeden tevkii -
haneye sevkedilen mahkumlardı. 

Çocuk menekşe rengi başörtüliln"ln e -
~~ini bir kere daha çekti: 

- Anne. anne; bak, bak; kelepçcli arn
calar bu akşam ne kadar da ço~almışlar. 

tsrnet Huh1ri 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
OldUgU yer belli olm1yan şair 

16 ncı asırda Portekizin en büyük şa
:bi Luis Voz de Caıneons fakrü zaruret 
içl.:ıde ölınfi~tür. Nereye gömü düğü 
d~ maltlm creğildir. Bunun üzerine ha· 
yatında gezdiği yerlerden topraklar 
toplana:rak, içinde belki de kendisin -
den bir zerre vardır ümidile gayet mu
azzam bir tabuta konulmuştur. 

Kolay bir akıl .• 
· Cenuhl Anad'olumuzun güzel b'.r şeh
rinde oturan okuyucum Bay c Y. T.» 
:bana yolladı~ melrtuba: 

- Ak aaçlı Teyze, 
· HitabHe bqlamış. Nereden tahmin 
etti bilmtyörum, fakat bir defa daha 
aynaya bakayım, dedim, okuyucumun 
tahmini yan yanya do~udur. :Aulat • 
1ıjına gelince, §Öyle hülAsa edilf'bilir: 

- 23 yaşındayım, oldukça dC'lgun 
bir kazanç sahibfyim, yalnız bır an • 
nem vr.r, o da ihtiyar, başka hiç kım • 
som yok. 

On senedenberi çok samimi konı;ş. 
tu~ bir aile var. Her günüm onlar
da .geçiyor. Onlan ben anne. baba ve 
onlnr d'a beni cvlad biliyorlar. Vazi -

femden hariç zamanlarda aileniT' ço
cuklanna hususi ders veriyorum. Ve 
halıcı olan aile reisinin de hesabiarına 
bakıyorum. Bu ihtiyarf vaiife df' yedl 
senedenberi devam ediyor. 

Bu ailenin akrabalanndan b1r kız 
var. Senenin .bir kaç ayını bu evde ge. 
çlriyor. Temiz bir kız. Yaşı 20-22 ara-

Sogana karşı gaz maskesi 
Ev hanımı A • 

merikalı kadın • 
lan so~an in göz
lerde hAsı:l ettifl 
acı ve yaştan ko • 
rumak için yeni 
bİr çaN bulun • 
muştur. Şimdi A· 
:ındl1talı kadın -

* 
Amerikada nüfus tezayUdü 
Amerikada yapılan son nüfus yazımıa

rına göre Amerikanın nüfusu bir sene 

zarfında bir milyon kişi daha artmış bu
lunmaktadır. 

1mda. İlk tahsilini bitirmiş. Tam bir 
ev kadını. Oldukça güzel. Beş sr.ne -
den fazla tanışıyoruz. Birlikte kitnb 
okur, birlikte milnakaşa ecteriz. Bir • 
birimizi seviyoruz. Fakat bir gün o -
lup ta ne ben ona aşkımı söyledim, ne 
de o. 

Bu l,zla evlenmek fikrindeyim. 
Me.s'ud olacağımıza kuvvetle kaniim. 
Yalnız kendisine duygulanmı nası: an~ 
latnyım. Bu karışık dü§ilnccler ara • 
sında 1ovranıyorum. Bana aiz yerdım 
ediniz 1'1!yze. 

* Bu okuyucumun arzusunu t-ıtmin 
etmek kolaydır, kendisine: 

- GazPtenin bu sütununu sevdi~ • 
n!z genç kıza gösteriniz. diyPce~im. 
Faknt mektubda gözüme çarpan bir 
tenakuz noktasmı <nt kaydedeyinı: 

· Bu okuyucum 23 yaşında oldu{tunu 
kaydettikten sonra 7 senedenberi hu 
susi hocalık ettiğini de kayd~iyor. 
Hesab ediniz, demek hocalığa 16 ya .. 
tında bqlamıştır. Biraz erken sanı • 
nm. 

TEYZE 

~ 
Kordela 

5 kuruşu alim suyuna batırarak 
doland1nc lik yapan sabıkalı yakalandı 

d "ıJll Yakalanan sabıkalı bu işlerden haberi olma ıg 
s~liyerek suçunu inkara kalkışh, fakat mahkeJlle 

kararile tevkif edildi 
If 

bO~ O 
Salih isminde biri Salkımsöğüdde ı mıştır. Şahidler, suçlulann saT sıFldl 

Demirkapıdan geçerken önüne bir a- larak kahveden çıktıklannı, ~rı_, 
dam ç.ıkmış ve Salibe nereli olduğunu bir ~t~ .olduğunu v~ ~oş ttı~ 
sonnuştu.T. Salibin ~adlı olduğunu man Ismaılin kanlar ı~de ya 
söylemesi fizerine bu adam: gördü~erini söyle.mişlerdır.. vurd~' 

Kordeladan pek 

- Ben ere Tokadlıyım. Öyle ise hem· Şahıdler, suçluların İsmaıli ilÔ~ 
1 şeriyiz. ğunu görmediklerini, fakat her gördill"' 
l Dedikten sonra Salihle ahbablı~ ar- de _v~k:ar mütea~b ~çark;ubs)efll: 
tı:muştır. Bir müddet iki hemşen be- lennı ılave etmışle~dı:·. baŞkB 'p 

çok §eyler yapabilır
siniı. Elbiseterinizi 
siisler, ycniler. bi

çimlerini d'~ireb~z. işte birkaç 
şık örnek. 

ı. Dümdüz bir yünlfi robun korsajına 
iki sıra çaprast kadife kordel;i getirmiz. 
Uçlarını birer fiyonga yapınız. Bu kor
dela herhalde yaka ile bir örnek olma-
!ıdır. 

2. Geniş bir kordeli yı bUzerek yaka 
kenarına geçirir, uçlarmı önden, kıs:ıca 

sarkıtırsmız. Üstüne de markanıZ! işle
tirsiniz. Son derece genç ve şık bir süs 
olur. 

3. Koyu renk yünlü bir robun korsajına 
yer yer saten kordela.,geçirilir. Bu itorde
lanın oir ucu sol omuzda, öbürü bclın sol 
yanında !renk bağı gibi ba~lanır. 

4. Bu §ekil heps'inden orijinnld~r. Dar 
bir kadife kordelfı bu robun koNnjına 

bolero biçimi veriyor. Yakada ayni kor
delfidan bir fiyonga. Kolların üstüne dt> 
bu kordelfıdan geçirilmiş. uçları oh·er fi
yonga halinde omuzu örten drapeyi tu
tuyor. 

5. Öncen açık koyu renk ve Jümdiiz 
bir robu geni~ kadife kordellidan oir sen
tiirle, renk renk kordellidan bir fiyonga 
ne kadar zenginleştirebilir, açabilir. 

6. Bu sene kazak çok moda ... Yaptıra
cnksanız cne ile süslcyeyim?, diye dii
§Ünmeyiniz. Kadife kordelfıdan bir yaka. 
kol. etek kenan en şık kazağı süslen:eyc 
yeter. Bu kordeladan belinin önüne ko· 
nulacak 1iyonga sentür yerini tutar. 

Her kadtn bilmelidir 
Yün örgü ve yünlüler yıkanınca çeker 

ve keçe gibi sertleşirler. Buna mani ol
mak için durulama suyuna bir kasık (tat-

lı kaşı~ı) gliserin d'ökmek kiifidir. 

* 

raher yürüdükten sonra isminin Etem diğer şahidierin oolbı ıçın 
olduğunu söyliyen adam, elindeki b~ gii'le bırakılmıştır. 
altını göstererek kendisine acele iki li- --------
ra lazım olduğunu söylemiştir. Salih Pollale 1 

4 beş lirnlık bir parası olduğunu anlatm- dDt~~~ 
ca Etem: Bir yangın b8şlangıcı s8n ~~ 

_Sen onu bana ver. Ve bu altını da SanY.ı.tyada Haeıhüseylna~ ın oWJ"'"A 
di Hatboy.ı .soka~nda 16 numarad'-te4 ~ , 

gctür sarrafa bozdur, içinden ken Şü..ltrllnUn evinde. yanan ocaktan ~ll~ 
paranı al ve sonra üst tarafını bana ge- nyarak baca arasındaki kaplama 
tir, sakın lDlUtma ha. nnı tutuştnrmuştur. adıın ıtfV 

Diyerek hemşerinin yanından sürat- Ateş, büyümesine meydan kalın 
le uzaklaşmıştır. iye tnrafmdan söndürülmüştür ·k tzınd• ~ 

Salih parayı bir kuyumcuya göster • SilAh atan bir sarhoş ya 11 cto%1 e~111 miş, fakat bunun altın suyuna bawtınl~ Rcyy:ır boyacı All ve arkadıışı A~dc Sı~ 
kuru ı k bi ara oldugunu vclkt akşam sarhoş bir halde şışlı rıze~ mı-: beş Ş u T P Oca~mın öni\nden geçer~rken, JJ lt 
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anhyarak zabıtaya müracaat etmiştir. buJuııan toplu tsbancasını çekere -~· 
Salih, zabrtaya hemşensinin bir gö- bir el at~ş etmtştlr. ınetı)li'r-' 

zünün şrusı Vf' bir ayağının aksak ol • c;ııah r:ıd üzt>rlnc gelen zabı~anın~ 
duğunu söylemesi üzerine bunun sa n taratmdan her iki .sarhoş ynlt 
bıkalılardan Ftem olduğu anlaşılarak, haklarında t:ıklb:ıta oo.,tannuştır. aıır• • 
E~m Tahtakalede Hasanın kahvesin • DünkD vesaiti nzıkliye :::nuııı~~ 
de yakalanm,~tır. Şoför İhsanın Idaresindeki 2 ldfLl'~~ 

-. h otomobil, 10för BUrhaneddlnln 'l't'JtSlP"'" 
Dün asliye 4 üncü cezada duruşma- deki 33Q6 numaralı otobUs neştıt· ' 

sı yapılan Etem. bütün bu işleroen ha- zambak sok:ı~ı başında çarpıŞI11t tobUS • 
beri olmadığım söylemUş ise de, suçu Kaza ncUccsindc otomobll ve 0şıard11· 
sabit gÖ!'Ü]erek tevkifine karar Veri}· hemmiyetll .SUrPtte ha.c;ara unratnl 
mi~tir. 

Bir adam kamyon kazasından 
öldü 

* '/ı (/.~ htlhte Şcv~t npa.rt:\nanınc'kı xııı , 
Cnhldin 8 yaşmdn Engin ısınınden!Jl ıd~~ 
dooe koşmaktn tken şo!ör seznl ocu~ıı ~ 
sin<!ekl 3416 numaralı kamyon ç 

Silivri&! kamyon ka~\:ıc;ına u~yan p:ır?.k hafifçe ynralamıştır. sUçlU Y"" 
Rcfail isminde biri, Cerrahpaşa hasta • 

1 
Yarainim madavatı yapılmış, 

ncsine naJdedi1mi~tıir. Rcfan, yapıtan ıanmıştır. * oıı " 
tedavil~ 1"2ğmen yanısı ağır oldu - kl ıs9 -"'~ 

Vatman llUseynJn idaresinde öııU~~"' tJ ğundan ölmü~tür. Cesedi muayene e • maralı tramvay arnba.sı, A~acaınll ısııılll • 
den Enver Karan, defnine. ruhsat ver • kar~ tarafa gcçmeh. ıstıyen Şnb:.u. ııt11~ 
miştir. bh·f.ne ç:ırparaiı. ynralnmıştır. iaıdırı~ 
2 lira ihtiiAS eden bir tahsildar i~.tedavl Dcyo~lu hastanesine 

tevkif edildi * • nııJll~ 
• Şcıför icıınıillln ldRreslndekl 333 SJcJJY 

Vak1f1ar İdaresi sabık tah5ildarlann- lı otobfuı, Türbeden geçmekte JJte~'tır· .A 
dan Selim, dip koçanianna noksan yaz· Idareslndekl tramvay lle çarpışrn ~ ıılfl"".,t 

k suretile iki lirayı ihtilasen rim - Kaza e..•,uısın:la tramvnyın ca~ 
Fırça ve taraklan nasıl termzlemeU? ma . . . . be bl M" d otobüs muhV'.llf mahallerinden tır· 
Fırçaları ve taraklan çabucak terıiz1e- m~tıne geçırmı~tı~. Bu se ~. .~ .~ ramı.ştır. Zabıt!l tahklkata ba§l~ ,. 

deiumum .. il.i~. _v_erılen suç.lu, .dorduncu * u~..rJI! • mek için içine biraz amonyak karıştırıl- _ d 
1 

lll.'"'"-~~ 
sorgu hakıınlıgme sevke ı ~ış ve Y.a • şoför s:ıicUn tdareslnde'kl 3421 n tlll ~..ıS mış ı lık su Ue yıkayını7. Maamafih eel- pılnn sorgusunda suçunu itıraf etınış. • tobüs, nomonti duraıtında Şişli - ı:yıfl '. 

lüloidden yapılmış tarafları ancak es - tir. Tahkikat neticesinde suçu sabıt vay arabasUc çarpışını~ ve traın 
sence .ıle te.mizliyebHirsiniz. görülerek ce7a kanununun 203 üncü kırılmışt.ır. ~ 

* maddesine göre muhake.mesi görülmek * ta •r'~ 
1.4.. b I ~ . 1 k u"7nre Arrn..,.ezaya sevkine ve derhal YUk arabact'!l Tahir, Beşlkta§ }C1J ı~ .... ~ Kırmızı müreAAC eAem nası çı arı- " b~- • yük taşım:ıktn lken. arabanın °erllYl r-

hr~ tevkifine karar verilmiştir. bat?.rak yaral:ı.nmıştır. Yaralı, b tır 
Çamaşıra dökülmüş kırmızı mürPkkeb Ortaköy cinayetinin Beoyo~lu hastımesine kaldırılmış . ıı -

lekesi barcial ile kolayca ternizlenir. Le- Id * 1 Jtıl~ 
ke yerine kalınca bir tabaka hardal ko- muhakemeSine başlam 1 Vntmn.n Ab<!ullahın idaresindek 'f€pe ~~ 

b. bab k ~ d Bı'r mu" ddet evvel Ortako"yde Meh • lu ş - Eminönü tramvay nrabıısı, ttell ... ~ Yunuz. ır gece sa a auar ursun. aatl"""rrıe ..,,, , 
ne geldJ~i nra.da kar~ı lo'> "'"~ tıfl'·~ Sabahleyin sıcak su ile yıkayınız. Leke- medin kahvesi önünde Sadık ve İshak bir rnkı fabrika.sına ald ve şoror rıll'· ~ 

den eser kalmaz. isminde iki gencin erkek İsmail na • daresindeki 2471 numaralı ~tnrnfO .~d 
A~ -~~~ * mında bir genci öldürmek suçile gır· ptjlTitştır. aınıw 

ed'lrnek ü t Knzn esna.stndQ kamyonun ç Herhangi bir kumaşın üzerindeki a- cezada muhakem,;: ı zere ev - zcdcleımılştir. 
cide lekelerin! temizlemek için leke ye- ki! edileliklerini yazmı~ık. . . * ı9'7~ 
rine temiz, beyaz bir bez koyunuz. Dün yapılan sorgulannda her . ıki vatman Mu.~ta!anın idnrestnde;!~ 
Sonra su ve amoDyağa batınhn~ bir ruçlu da mübhem oevablar wrmışler y!h tramv-ıy arabıısı, tsınailln 1 Jil,ş' 
şifonl& }e_lte yerini dairev1 hareketler ve suçu birbirine atfetrniş1~rdiT. Bi - 2338 numaralı yüt arabasına çarP 
yap~rak silkiniz. Hihare şahidl~rin dinlenınesme başlan- va ın ön car.u kırılmıştır. 

iki ah bab çavuşlar: 

1 
ı 

.._' 

..... 

-
-ı 

!tr; 
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'- Tewforı. ediyorlar. bayı.n sağ aycı
O.rı., tTamı•ay kesmiş. 
·- Nt duruyorsun, hemen. ayakkabı
etya koş; ayakkabılarından yaımz 
~Yağuımkini perıçelesini 

' Evvelki gün 
li!üşteri, lokantada garsona sordu: 
- Uskumru tiDlması taze mi? 
- Çok t:ıze bayun .. 
!tr-arına bakındı: 
-lnıuı.maısanız yanınızdaki masad:ı 
~n. ba:ra sorunuz. O evvelki gün 
~bruşt. taze olduğunu kendi de tasdik 

* 

Radyo ilanlari 
On sene sonra 

On sene sonra gazetelerde görece
ğimk radyo ilanlanndan birkaç 

tıümune: 

SON POSTA 

Çocukların rahat 
uykusu için lAzim 

olan beş şart 
Anneler: Çocuğunuzu uyut • 

mak için şu beş şarta dikkat et· 
meniz lazımdır. Bunlan yapa -
madığınız takdirde kababati ço • 
cuğunu:ı:a yliklerneyiniz. Huysuz· 
luk ediyor, uyumuyor demeyi • 
niz. 

Şartlar şunlardır: 
1 -Çocuğu hergün ayni saat· 

te, tercihan yem~den sonra 
hemen yatırınız! 

2 - Çocuğun başının altına 
yastık koymayınız. Bebekler yas· 
tıksız daha iyi ve kolay uyurlar. 

3 - Çocuğu dai.nıa sağ tarafı • 
na yatrn~ya ahştırınız. Bu suret
le kalbi tazyik gönnez. 

4 - Çocuğu yatağa yatınna -
dan evv(>) dişlerini yıkayınız, te
mizleyiniz. Bu, bilhassa öğleden 
sonralan uykusu için elzemdir. 
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C lE D E IBÖV AT::J 
Her güzelliğe işık 

-/zzet Melihin son eseri
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

le on yıllarda seyahat edebiyntımız 

;;;;;;;;2) gıttikçe yeni eserlerle zenginle

şiyor. Evvelce bu neviden ~ser veren nu
harrirleri::nızden uzun bir mak':llerede 
bahsetmi§tiDL Şimdi Tezat ve Serrnet ro
mantarının tanınmış muharriri lzzct Me
lihm de bu seyahat edebiyatımıza yeni 
bir clld ilave etti~ini müjdelerim. 

baht olmaması için kendi elile o kadın• 
ba~ışlıyabileceğinl, hatta buna vasıta ola. 
bıleceğini söyliyen bir kadına karşı ari8-
tokrat bir diğer muhibbesi itiraz ediyor. 
O zaman ona soruyorlar: - Peki, ne ya. 
pardınız'?» cevabı bütün saffetile GUdun 

- Vaziyetf idare ederdirnf 
İzzet Melih!n bu kitabmda daha neleı 

yok~ Küçük ve büyük veclzeler, hayaı 

hakkında r.otlar, muhtelif Avrupa mu· 
hnrrirlerinden iktibas edilmiş cümtc:erl 

Belli ki muharrir, hayatının tam f ilozof 
olmak devrine ginniştir. Refah ve saa
detten, a§k ve hararetle dolu yıUArdaıı 
bize hayat manalan çıkanyor. Yalnı7. şu
na dcrdleniyoruz: yazık ki bu dPrsten 
bm manasile istifade için bizler çok gE:Q 
kalmışız! 

Mübalaga 
""'),{übal!gacı şapka alacaktı; şapkacı • 
flll «irdi: 

Her iş adamı. rahat çalışabUmek için 
bir radyolu yazıhane tedarik etmPlidir. 

S - Fazla örtü örtmeyiniz. İn
ce bir yorgan kifayet eder. 

cHer güzelliğe Aşıh İzzet Melihlrı sa
dece seyahat intıbalan değil. ayni T.aman
da mensur gönül §iirleridir. Ve öyl~ sa
runrn ki, eserin en zevkle okunan par
çaları da, muharririn kalbmde bugün 
bile sönmez bir gençlik ateşi yanrlığını 

gösteren bu gönül ilhamlarıdır. Bu cyl~ 
bir gönül ki. hayatta ıztırab ve safalet 
manzaralarından daima kaçıyor, hP.r ye
de ve her diyarda sadece kadın, aşk ve 
tabiat güzellikleri ile mestoluyor. Mu
harrir, seyahatinde de, Paris ve Londra 
gibi yüksek medeniyet şehirlerinete yal
nız o :evhaları arıyor, kibar sosyetcnin 

Paristeki bar, lokanta, salon. tiyatro 
gezintileri arasında (ve d'aima monden 
veya ~l!·L!st arkadaşlarla beraber) tzzet 
Melih b2zan içtimat bir takım sırl'ln da 
keşfetmek imkAnlarını buluyor. Mesell 
son yıllarda Fransada para buhranı var. 
Servc!lerini esham ve kambiyoya yatı

ranların bir kısmı bu servtlerinin yava~ 
yavaş eridiğini görüyorlar. İyfsf ml, ,-ur 
pntla.-;ın çal oynasın! Bunu. gene Purisli
lere Wraf ettirmek. doğrusu muharrirlik 
noktasından az hüner değil! 

~k hafif bir şapka isterimi 
ve sebebini izah etti: 

~azla insnn tanının da onlan se
tl) ak için ~apkamı çok fazla çıka
~~tuırı. Ağır olursa kollanın yorulu -

* KibaT köpek 
..._ ~öpeğinız çok güzel 

- Bilhassa çok 
kibar. Şekerlikten 
el ile şeker a hp ve
rirsek yemiyor, 
muhakkak vkerin 
pensle alınıp gene 
pensle ağzına ko-

~ llen, yuk oluvcrirsem, hayatında 
e •lep·L~klik olur' ...... i\ ıı . • 

~afım azalır. 

bir şey 

sad ab 
verir misin? 

- TabdL dün 
bizinl ~erlalara 

lD~'WI gitmi§tim. Bilirsin 
~ltı . ya N eelanın yaşı 
'lldır .. kendi de hiç güzel değil Ona 
~ 

01 
Utadıya genç olduğundan, cok gü

' b dutund:ın herkesin onu beğendtğin-
alısetıim. 

* ~ Mekteb ve tatil 
, Uğa sordular: 
~ l.ıekt~bi seviyor musun? 

\'ab vcrd·· ....... <Al J. 
...._ k seviyorum. 
...._ ~den sevdiğini söyle. 

'clal\{ekteb olmasaydı, tatil de olmaz-.. 

* t,... Saat 
~ 111d.eki duvar saatini methediyor -

~e..,kalade doğru işler! 
, ~ \Te ilave etti: 
~ d aınız alışmak lazımdır. Mesela 
~ ~!a. ~'\f\ırduğu zaman, saatin ibresi 
·~ d~stundedir. Ve tam o saatte de 

Udüğii öter. 

* , DFğüm 
ı..... :.için. mendiline düğüm yaptın? 
ı..... lJ lı- şeyi unutmayayun, diye. 
'n nutmıyncağı:-ı nedir? 

Urnumu mendille silmek. 

Ya tak oduruzda. yatak odası radyob

rından yoksa, rahat uyuyamazsını.z. 

Her ev kadını rnutfakta bir cocak rad
yo• bulundurmalıdır. 

cBanyo radyo. yu hiçbir zaman ihmal 
etmemelisini ı. 

Ve bilhassn sabahları bu radyodan ç-ok 

istifade edendııiz. 

Hokkabaz papaz 

İngilterede bir nahiyenin papazı o -
l<ln bu zat ayni zamanda hünerli bir 
hokkabaz, vantertok (karnından ko -
nuşan adam) dır. Kiliseye gelen cema
a ti, ay in den sonra bu oyunlarile eğ -
lendirir. 

* Yerii bir tenor 

Amatör bir tcnor olan Con Makhiyu, 
bir gün Londra radyosunda, amatör -
lere mahsus saatte şarkı söylerken, ya· 
takta hasta yatan zengin bir kadın, rad
yosunu açmış ve arnatörü dinlemiş. 

Böyle müstaid bir sesin heba olmasına 
acıyarak. vekili umuruna mektub yaz
mış. İsminin gizli tutulrnasını rica ede

i~mde sanki yarını hiç dü§iinmüyor g:bi 
eğlenen bir kalabalığa karı_şıyor. Bu ka
labalık, cerruyetfn hep zengin ve e~lcn
ceye düşkün sınıflandır. 

Muharrir. (tesadüfün mü, yoksa bil
hassa arayışın mı neticesi?) bize o aıem
lt!rden resler. nükteler, sohbctler, fıkra
Idr dinleti:ror. Hoş vakit geçiriyorrunuz, 
fakat neticede bütün o panltılar s(\n\ip 
te ~lta'i:ıı bitirdiğiniz zaman, dudakları

nııda olduk~a sert bir iksirin tadı kı:lı

yor. Maamöfih , fzzet Melihe, neden sa
dece bu mondenler arasında dolaştınız. 
o ecncbi diyarıarda halk tabakaları ara
sında da cemiyet bakırnından Türk oku
yucu1nrını alakadar edecek ba§ka levha
l:ır, görüşler ve hayatlar yok mu i<l; de
me~e pek etitirniz de varnııyor. Çünkü 
nihayet, b!r seyyaha görüp geıdiğl mu
hitlerin intıba1an sorulabilir. Mad!'.rrı ki 
o, sadece fılan muhitlerde dolasmış ve 
bize oralardan bahsetmektedir, o halde 
onlar hakkında verdiği hükümlerin ve 
kalemi ilc tesbit ettiği manzaralarm ede
bi kıyınetine bakmalıyız. Bu bakımdan 
da fzzct Melih. bir haylice sayfabınnda 
ha.kkile .muvaffak olmuştur d'ent>bilir. 
Yalnız eserir.in ilk .kısmmı teşkil eden 
hlkayeleri, o romantik çeşnisi ve esid
miş tahkiyesile bugünün zevkine kabul 
ettirnıesini biraz inı.kinsız görüyorl!m. 
NE'dir o, ölürken bir sevgilisine, kendi 
mektubları dahil olduğu halde, bütün 
a~k mektublr.rını yata~nın başı ucunda 
okutan romantik Aşık? Sonra Bethf'Vt!n
den parçalar çaldınşı? .. Nedir o, bir bar
da rastlanan düşkün cAY§e» nın ağım
dan :nacernsını dinleyişi? Hangi rt>alite, 
bir btr kızının basit masa başı sözlerin
den d'i.ibedüz bu şekilde yeni bir h!kaye 
varatabil'r? Yeni ve gü2el! Maanıaf.ih, 
!zzet Melihin bu hikayelerinden sonra 
c:Görüşler. sernamesi altında ' top]adı~ı 
mensıırelerin çoğu ince bir şiirle haleli
oir. Bilhassa bunlardan. cen büyük 8Cb, 

rnuharririn ölen çocuğu için yazdıJtı çok 
dt-rin ve samimf bir mersiyedir. Sonra 
cGözler ne hisli bir yazı! Mesel1 baştan 
şu Fahrları okuyalım: 

~Gözlere aid teşbihler çoktur: ruhun 
penceresi, yüre~in aynası... Bence göz
lP.r ınsanın kendiSidir, varlı~ının he-u. 
~m~ . 

Gözler, yaşamak denilen sırlı ve nefi.i 
m1Jcizeni:1 aydınlı~ı. alevi, hararı>tidir. 
En son bu ışık söndüğü zaman, ~öçen za
vallı !'anfnin göz kapaklarını indirJrlcr: 
komedi veya facianın sonunda dÜ§Pn per
de r;ibi.ı. 

Bu n 1ar ve buna benziyen tahassüs!e;. 
ec;crin bazı sayfalarında bütün o yaldı7 .. 
ahenk, visk! ve ba1o unsurlannın son 
perdesini de ölüm hakikati ve dehşeti ile 
kapıyor. Bu kadarcık bedbinlik te o ka
dAr nikbinlik arasınd'a esere bir zaaf de
i!i!. bir· kuvvet ve daha esaslı bir mana 
\'erebiliyor. 

Sonra, b2:z:an, ne zarif müşahede1er, 
nüktcler var: m~e1A bir salonda, sevdi~! 
erkek başk3 bir kadını severse onu bed-

rek, kendi hesabına delikanlıya Roma- adlid plaklan vardır. Radyoda konser 
da iki yıl müddctle şan de.rsi verilme· verdiği zamanlarda, iSllli söylenmezse 
s:ni istediğini bildirmiş. Delikanlı, bu herkes Tauberi ö.inliyorm~ gibi ol -
suretle Rom~ty~ gör.derilrniştir. rnaktadır. 

Bugün, tanınmış bir artist olan Con Delikanlı aynca piyano ders! alınak-
Makhiyu işte o delikanlıdır. Sesi tıpkı tadır. Hocası da, vaktile kendisini İtal
Tauber'in sesini andırmaktadır. Müte- yaya gönderen zengin kadındır. 

t Her güzelliğe Aşık» ın bazı sayfala
rında dcı tE'zadın müthi_ş hakikati sıntı
yor. Bir m!sal: muharrir Lüsyen Buave. 
nin kabaresinde şarkı söyliyen mPş~ur 

bir artist kadını görünce tanımıştır. Çün
kü onu. dokuz sene evvel, ba§ka b!t· ka· 
barede sadf'ce şirin bir halk kızı olarak 
görmüştür. Şimdi ise cmühim bir terzı. 
den çıktığ: görünen akşam elbisesile. 
zengin rnücevherlerile. kollarının nadır 

ve ağır hareketlerile ve pek incelmiş vü
cı.:dHe şık bir Paris kadını» dır. 

EsC'rde, bnzı parçalar bilhassa cazib. 
Mesf'la Mıırsilyadaki sergide Km·ibnç 
mukaddes rcıkkaselerinin dansı ncfir- bir 
üslCtbla tasvır olunmuştur. Bazı denir 
tssvirleri de ayni kudrette. Nihayet Lo;:
radaki şato vesaire ziyaretleri. Bu mü
na.c;ebet!e, Londra şehri hakkında tı:ırilıt 

faydalı malıimat. Hasılı her şeyden b•raz 
var. Düf.ince. his. tarih, intıba. Yc:lnıı 
bütün o kontlann. kon~lerin. o rnar
kilerln. rnarkizlerin, mUöterlerle LP.dy'!e
rin sayısını insan şaşınyor. 

Netire olal"ak şunu söyliyebilinm: •Her 
gümlli~e isıkı. muhakkak ki bir saheSPr 
de~ildir, fakat yer yer, parça parça hayat 
ve şiir dolu sayfalarile okuyanı ilk say· 
fasından son sayfasma kadar alAka ile 
sürükliyebiliyor. Bugünkü çetin hfty3t 
şartlan içinde okumağa pek az vakit bu
l~bilcn ınsanlara karşı, hiç §ijpiıesiz bu 
da az çok kazanılmış bir muvaffakiyet 
nyJlabilir. 

Halid Fahri Ozansoy -··· .. ···-······-·······-·············-··········-··· .. 
Taksim bahçesinin projes; hazırland 

1 
Taksim bahçesine verilecek yeni 4ek

lin projesi mimar Gote tarafından ha
zırlanmış ve proje §ehircilik müteha8-
sısı Prost tarnCından tasvib olunmuı. 
Valiye verilmiştir. Vali, pazartesi gü· 
nii heyetle beraber bahçey-i tekrar tet
kike gidecektir. 

-······································---------
Romancı ve Kral 
Karşı karşıya 

İsveç Kralı Güstav, 1938 senesi No
bel edebiyat mükfıfatını, 46 yaşiann .. 
da Amerikan kadın yazıcısı ve .tyt 
toprak• romanının müeUifi Pearl 
Bt:ck'e meraı\imle wrdi. Resmimiz, :ro
mancıyı kralla birlikte göstennekte • 
dir. 
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4 _ Nuzzarı 5abıkadan Ali Kemal ve 
Adil Beylerle Süleyman Şe.fik ~aşanın, 
meclisi rrulli küşadında divanı ~liye tev
di edilmek üzere, hiç bir tarafa firarla • 
rına rnevdan verilmemesini, posta ve 
telgraf -müdiri umumisi Refik :ıali.d 
Beyin derhal tevkifile mahkemeı aıdesı· 
ne tevdiini, kanunun masuniyeti VP- hu -
kuku milliyenin kudsiyeti narnma taleb 

ederiz. 
5) - HarekAtı milliyeye iştirak etmlş 

veya harekatı milliyeyi terviç eylemiş o
lanlar aleyhinde başlanılmış olan. tl\kibat 
ve tazyikata nihayet veriniz. 

6) Matbuatı ecnebi sansüründen kut • 

tannız. 
Hülbatan !aydı~ım bu noktalara aiö' 

mütnJeat ve teklifattan sonra telgrafımı
zt şu tarzda ikrnal eyledik: cManızat ve 
tt>kllifi mesrudeye, milleti tatmin edecek 
cevab sarih ve muvafıkı ita buyu .. ulaca
~ı zamana kadar, temini makasıdı mılli
ye !çin, mmetçe ittihaz edilm1ş olan tc
dabiri kat'iyeye. kemakfın devam za,.~re
tinde kalınacağmı bilcümle vilayat ve 
müstakil elviye ile mülhakatınd;m aldı
~ımız kararlar üzerine, kemali ic"tt'iyct
le. arzeyleriz ... İmza: Anadolu ve R•tme
li Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti trm
siliyesi namınn. Mustafa Kemal.:. 

Ali Rıza Paşa kabinesinin mev'kıi ik
tidsıra geçtiğinin beşinci gününe gelrlik. 
Hala anlaşamıyoruz. Memleketin, tc;tan· 
bul ile olan muhaberat ve münasPbatı 
resmiyesi htıla ruptür halinde. devam E'

C!ivor.' Sadrazam paşa haz.retleri, teklifa
tı~ııza cevab vermiyor ve hiçbir vak't 
ve:rnemiş oldu~nu göreceksiniz. HPyeti 
vükeladan, hiç kimse. bize muhatah ol
mak :stemiyor. 

BugQn, yani 6 Teşrinievvel 335 gtinfi, 
Yunus Natii Bey arkadaşımız, harbiye 
nazırı olan, Cemal Paşayı davetı Uzerine 
makamında ziyarete gitmiş, Cemal Pa
şa, Yunus Nadi Beye vaziyet hakkın~a. 
bilhassa .hükiımetle heyeti temsilıye ara
smda, henüz itilAf edilemediğin~en bah
setmiş ve anlaşıldıAına göre. bizı haksız 
gösterrni~ ve kendilerinin her şevJ kabul 
ve tatbike arnade bulunduklarını anlat
mış ve herhalde ihtilal çıkaran ve bun
da ısrar eden tarafın, heyeti temsiliy~ 
oldu~nu sövlemi"; ihtimal ki Yunuo: 
Nadi BPvin bizimle sahsi muarefe.c;ine bi
naen, telifi beyne tavassutunu tektiC et
m's olacak. 

Yunus Nndi BPv, bu tavagc;ut tPkli!ini 
rr.rıalmPmnun;ye kabul etmi"'; valnız Yu· 
nus Nııdi BPyfn. Cemal Pa<!anın vfu•r'!H1J 
malilmatı esas ve hakikat telAkki ettiili 
ve vazivet1 ona göre mütalea evledlği 

sırndi hah~edeı·e~im tel~afnamem me. 
fadındı>n ;nlasılmakta idi. 

Yunus Nnd1 Bevle, tPl!!t'af ba!ıında vu
kuhulmuc; olan bu muhaberP-mız. yen! 
kabine ile bizi zAhiren olrun iti1M~ saik 
oltı"ak noktai nazarından mühimrlir. Bll 
seb!'hlı- mti!!aad'e buvurursanız biraz izal-ı 
edı-cp~ım. 

Ha .. biv~ nazın pa~anın bt>ni tel!!raf ha
~ınn davet ettilt!ni ha b~>..r verdiler. Za "11 

dafremizde bulunan makine başına git
tim 

fc;tı:mhul - Hıırbive tel~afhanf"oti. Vıı. 
nu-. Nad: 'R~>v :zah devletiniZ'le görfic.mı-k 
f.!!tivor Pff'.,dim. 

Denildikten sonra. Harbiye telgrafhr.
nesitıde makine hacıında hazmm! dendi. 
Ha7.ır olan kimdir? dPdim. 

Telgrafcı - Yunus Nadi Bev vP va
nında na:zır pasanın vaveri Cevad R'fııt 

Bey vardır efendim. Nazır pasavı ı~tcdi
lPr mf. yoksa .. i:r:a)mda bulundu. 

- Kt>nd;Jeıile şfmd'i ı:!iküşilrüz. Ya!nız. 

hc>nf, telgrafa davet ettlkleti zaman nazıl' 
paııa f!ltiyor demicıJerdi. Davet eden na
zır paşa mıdır. Yoksa. :ı:atı ~ınert mi? 

Yunus Nadi Bey - Na7.ır paşant'l mfi
saadesile ve yaveri vasıta~ile H;ırbive 

merkezinden, zatı devletlerini aradık. 

'Bundan palAttır efendim. dedi. 
Ben- 'l'e ekktlr ederim. Buytının' d'e

dfm. 
Bunun üzerine Yunuıı Nadi Beyin söz

leri &Jınma~a başlandı. Yunus Nacli Bev 
mütaleatma şu mukaddemevi vapt1: c!
radei rniJlivenfn, hAkimfveti milleti infaz 
f'!mcsi ncticei rneşkuresf olarak meyda· 
na f!elen tnkallfib üzerine. burada te~elr· 
k5l flde:ı rükiımPUe. teşkilAtı milliye a
rasında ahengi ittihad husulünün gecik· 
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miycceğinP hükmetmiş idim. Tahkikatım 
neticesınde henüz, bir iki noktada ihtilaf 
bulunduğunu anladım. Bu ahengin te
ahhurü husule, dalıilen ve haricen iyi ol
mıyacağ'ı cihetle, bazı maruzatta bulun
mağı vazife addettim.. 

ve anas1 
Ondan sonra, şimdi hülba edeceğim 

noktnlara aid maliımat ve mülA.hazaları. 
nı, birinci mesele olarak zikrettiler. 

Çankayada Büyük Türk kadınını hergün ziyaret etmek Atatürk için tabii bir vazi/1
1 idi~ Fakat bu ziyaretler haberleşmeden kat'igyen yapılmazdı. Çünkü ana ve o~tJ 

hazırlanmadan birbirlerini görmez/erdi. Atatürk evvela haber gönderir, cevab gelirı cl 

I) Ferid Pa§a kabinesinde bulunnıu~ 

olan oazı .zevatın bu kabineye ıştirakle· 
rinden dolayı suinazarla görülmelerme 
mahal olmadı~ı ve Abuk PaŞ&!lın Fe· 
rid Paşa kabinesinin iskatında rol oyna
dı~ını, 

büyük bir merasirnde bulunacakmış gibi hazırlanırd:.. Anası da öyle idi 

Anlatan: Cevad Abbas 

2) Rıza Paşa hükıimetinin, intikal dev
resi hükumeti old'uğunu, hayatının inti· 
babatı teşriiye neticesine kadar devam 
edebileceğini, 

3) Bükflmeti hazıra emel ve metal:bi 
milliyenin kafiesini hüsnü telakki etmek 
ve l:ıüsnii intacma da say eylemek husu
sunda en ufak şüpheye mahal VPrnıe
me2tte olduğunu beyan ve 

4) Hususile, Cemal ve Abuk Paşalar 
gibi zevatm, hüktı.mette teşkilatı milli
yenin bir murahhası ve kA.fili gibi teHik
ki olunmalannda tereddüde mahal yok
tur. Hükmünü ita ettiler. 

İkinci mesele olarak ta; Yunus Nadi 
Bey, eşhrum taallılk eden kısma temas et
tiler; bunda tamamen bizimle hemh;s ol
makla beraber cbiraz itidal tavsiyesine 
cesaret edeceğim:. ded'i ve noktai naza
rını: muvaffakiyeti milliyenin h usule 
getirdiği tesiratı hasenenin bazılarınca 

intıkamculukla tefsir olunarak, şaıbedar 
olm:ıktnn masun bulundurulması mühim 
olduğu mütaleasile tavzih etti. 

Yunus Nadi bey, cHeyeti hazırai hü -
l:umetin erkanile vukubulan temtlsla • 
rımdan teşkilatı milliye metalibiniıı te • 
mamii icra ve infanna azmetmi~ oldu~u 1 

rnüsteban oluyor:. dedikten sonra, §U 

malarnatı verdi: 
Atatürk anamıın mezan başında 

'( Baştarafı ı fnct sayfadtı) ı Büyük Türk kadını, eviadını mutlaka 
c Harbiye nazın Cemal pa~a. bugün 

ncşredilecek beyannarnede bu cihetin 
zaten kafi derecede musarrah olduğ-unu 
ve ancak beyanname, llsanı resmii h li -
kumetle yazıldıtma göre her taraf rın7.a
rı dikkate alınarak dercedilmiş, !Uri bir 
kaç keHmeye atfı ehemmiyet olunmarr.ası 
ln?.ım geldi~ini beyan eyledi.• 

Yunus Nndi bey, sadncedidin ve hü -
kumetinin • her türlü suitefehhümil iznle 
i~in - teşki1atı milliye erkanının ırae ede
c~~i bir heyetle doğrudan doğruya temas 
t:l.meleri hususundaki arzuyu samimisini 
b:ldirdikten sonra, bütün mütaleatını şu 
cümle 1le hiiltsa eyledi: cHalen, bende -
nızin E>n 1.iyade lazım addettiğim cihet 
buhranın gayri münhal ve müşevveş bir 
vaziyette temadi etmemesinden iharet • 
tir .• 

Yunus Nadi bey, mütaleama intlz&r 
c 'ledi~ini söylediği için, ben de, şu ce
vabı verdim: 
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Yurıus Nadi beyefendiye 

Heyeti temsiliyece sadrazam paşa haz. 
retlerlne vukubulan teklüatı esasıye ve 
taliye ve müşarünileyhin heyetimizc ver
diği cevab, bilhassa bu cevabın sur. fık
raian manzuru aliniz oldu mu? Beyanat 
\'e mutaleatı aliyelerinden bu yazılan 

görmcmi~ olduğunuza ve tekliflerimizin 
mahiyet ve samimiyeti tamamen :ınhı -
şılmamı~ olanlar tarafından zatı llinizc 
hlkaye ~dilmfş olduğuna hükmediyor.ız. 
Bu sebcble, esas hakkında burada mü • 
davelei efkan müşkül görüyoruz. Yalnız 
~ahsi olan mütaleai Aliyelerinde ba1.1 nok
talan tenvir maksadile, bervechi at! sıra 
Pe itayı izıııhat olunur.: 

Yeni kabine ile teşkilAtı milliyenıiz ıt• 
rasında, tıhenk husulünün gecikrniyece • 
ğine, biz de, hüküm verdik. Bunun teah. 
hüdi sebebini bizde de~il. yeni kabinenin 
dört gündenberi göstermekte oldufu tav
rı mütereddidde aramak Uzımdır. Yeni 
kıibine ıle aramızda ihtilAl olduğunu da
hi, yeni kabine bize bildirmemiştır. Yeni 
kabinede ibka edilen eski nazırıarın na
musları hakkında §Üphe etmemekle be • 
raher, eski kabinenin harekAtı cinayet • 
karanesine bilerek veya bilmiyerek işti
rak ~ylemiş olduklan nazarı dikkatte tu
tulacak mühim bir noktadır. (Abuk pa • 
§<.nın) kabinenin iskatında yapmış oldu-
lu rol ınechulümüzdür. 

(Arka.n var) 

Az bir ı:aman içinde, Kocaeliyi de da- görmek arzusunu izhar etmişti 
hi11 ve harici düşmanlarımızdan temiz- İşte, Atatürkün Kocaeline teşrifleri 
lemiştik. bu üç kıymetli teması, yani Klod Fare· 

İşgal altınna bulunan İstanbulun ha· riı1, İstanbul gazetecilerinin ve Zübey
rniyetli çocuklan mnit müdafaa te~ki - de Hanımefendinin Ebedi Şefle telili
l:itı içinde, Ankara, yani milli davamız lerini mümkiin kılıyordu. 
h?sabına cansiparane çalışıyorlardı. Atatürk İzrnite geldi. Orada meşhur 
İstanbul matbuatı, milli muvaffaki - İzmit nutkunu verdi. Gazeteciler ve 

y~!lerimizi tebarüz ettiriyor, şuurlu Klod Farerle görüştü. Bu suretle res • 
Ti.irk muharrirleri bütün kuvvetleri • mi mahiyette olan kabuller, mülrutatlar 
ni kalemlerin~ vererek yazılar yazı - tarnamlanmış,oldu. 
yorlardı. Bu güzide matbuatın hedefe Şimdi sıra Atatürkün validelerinin 
giden yoldaki çalışmalan daha çok ken idi. Zübeyde Hammefendi ile Ebedt Şe 
di insiyatiflerine kalmıştı. Her biri, ay- fin telaldlerinin sona bırakılmasının 
n ayrı Ankı:ır3 muvaffakiyetlerinin sebebi şu idi: O, anasından, anası on • 
çok kıymetli birer hadimi olmu~lardı. dan ayrılaıruyacaklardı ve nitekim de 

Fakat, ecnebiler için, Anadolunun öyle oldu! 
biiyük faaliyf'ti karanlıktı. Çünkü hiç Zübeyde Hanımefendi ile beraber 
bir resmt ecnf'bi memuru anavatan top birkaç gün sonra, hep birlikte Ankara
raldarında bırakılmış değildi. Frank - ya döndük. 
le, Büyyon~n temas temin ettiği gün- Çankaya, artık Zübcyde Hanımefen· 
lerden uza'klaşrnıştik. Muhtelif vesile- di için, tahassürünün giderilmesine 
le""le ve muhtelif kisveler altında arn· me!ce oluyordu. Bu Büyük Türk ka -
m1za kan~m~k isteyen casuslar da ya- dmı, daha küçük yaşta öksüz kalan oğ
kalanıyor, içimizde yaşatılmıyOTdu. lunun her halile yakından alakadardı. 
Vakıa Romada, Almanyada, Bulga _ Çünkü onun yetişmesinde ve yetiştik -

riS'tanda nim resmt mümessi11t:!rimiz ten sonra da m~rnlekete hadim olma • 
varoı. Ru!\yada ~s:ml sefaretirniz mev- sında bü"'Ük bir A.mil rolünü üstüne al
cuti idi. Fakat bunlardan başkasına, mıştı. Atatürke hem analık, ve hem de 
ecrebi devletkr henüz müsamaha et • babalık etmişti. Fakat Zübeyde Ha • 

nı1nefendi Atatürkün idam hükmile 
miş değildiler. 

İşte. haricf vaziyetimizin böyle oldu- ::ı:~:~~t~~~:s~~~~~~:~~1~0: 
ğıı bir sırad~. Fransızlar, kendiJeTince 'dd 

mış, yatağa düşmüş idi. Uzun mi.ı et, 
rnuhterem bir ~dip sayılan ve hal, fa • oğlundan hiç bir haber alamaması da, 
a!iyet tarzı b!zim için de tfipheli gö • hastalığının ilerlemesine sebebiyet ver 
rülmiyen Klon Fareri fstanbula gön • 
d . 1 d' mişti. 
crmış er ı. Şimdi, Çankayada, gönlü rahat, hem 
İstanbul münevverlerinin Klod Fa • istirahat ediyor ve hem de oğlunu do

rer!e temaslarınıl-l sonunda hasıl olan ya doya kokluyordu. 
kanaat, Atatürkün onu kabul etmesi - Zübeyde Hanımefendinin yaradılışı-
le neticelendi. nı, zekAsını ve muhitine karşı olan mu-

Atatürk, Klod Farerle Kocaelide gö- arnelesini anlatabilmek için uzun uzun 
riişecek idi. Bu arada !stanbul ga~te • düşünmek ve bunlan uzun uzun yaz -
lerinin sahibieri ile kurtuluş savaşına mak lAzımdır. Çünkü anasından etraf
kalemlerile hizmet eden muharrirler Iıca bahsedilmeden, Atatürkün tarif e
de bulunacaklar ve kendilerinden di • dilcmiyeceğin~ kaniim. 
rektif alaca1dardt. Bu vakur, ciddi, taşkın zekalı Bü -

Fakat, Atatürk için, onunla görilşe • yük Türk k:ıdınını her gün ziyaret et
ceklerin arasında, hepsinden daha kıv· rnek, Atatürk için tabii bir vazife idi. 
metli olan biri daha vardı: Anneleri Fakat, bu ziyaretler haberleşmeden 
Zfibeyde Hanımefendi. kat'iyen yapılınaz idi. Çünkü ana ve o· 

Uzun yıllardanberi oğlunun hasreti- ğul, hazırlanmadan birbirlerini gör -
ne katlanmak mecburlyetinde kalan, mezlerdi. 
b;Uıassa Erzurum kongresinin akdin • Her ikisi arasındaki rnünasebetin e -
den sonra hain padi~ah tarafından ida- sas kaidesi, daima ziyareteinin Atatürk 
m::\ mahkOm edilen Mustafa Kemalin olması idi. Ebedi Şef sabahleyin uyanır 
Akibetini düşünmekten hastalanan bu uyanmaz eğer ogün validesini görecek 
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ise, annesinden, biıi vasıtasile izi.1l b" 
lırdı. Sonra, büyük bir merasiıJlde 
lunacakmış gibi hazırlanırdı. ·ıuıı\1 

Zübeyde HanJmefendi de, og tıı ~ 
ht>men kabul elmezdi. Kendisi, ya §. ~ 
ğında dahi olsa, Atatürkle teı~iyerııe1i 
de•a ihtimarola hazırlandı. .. şle SS.~ 
ba~örtüsünü, başına almadan once ysllo 
la:rım taratır, toplanırdı. Maked00 

0 ~ 
gf'linlik kızlı:ınn cihazından ka~ış ~ 
lan oyalı bürümcük gömleği uzf~tuıl 
bol ipekli entarisini giyerdi J{ıya '{1 

İstanbulkari maşlahile süsıedikte?ıuıı" 
yatağına da oturduktan sonra og 
beklediği haberini gönderirdi. . 

Zübeyde Hanımefendi, Atat~rkC· 
- Mustafa, diye hitab ed~rdı. b'i)'i11C 
Ben, bu büyük ailenin içllle, ~be~ 

bir talih mazhariyetHe yı.ııarda Jl'le ' 
karışmıştım. Hatta Zübeyde JJ~nı 90ı~ 
fenelinin evveUı emniyet ve itın'ljc:: i ~ 
kazanmış, ondan sonra da sevllıt1 " 
d~ ~, 

Ekseriyetle her ikisinin telAk~ei tll• 
de beraber bulunurdum. Bu kU :dtJ11l' 
vi manzaradan adeta gaşyo~~arııJl• 
Büyük evlad yetiştirmek bahtı} rtlrtl ~ 
le, büyük anaya sahib olm~.~ tif11,f 
nu bir arada gördükçe; Türkun .1çifl tJ 
biinyesindeki terbiye ten:eııerın]<acl,.t 
kıY~ar köklü, ne kadar nezıh, ne urıi ol~ 
kıymetli, ne kadar ciddi ve sanı 
duğunu anlardım. .. "k bit~ 

Bu levhalar, benim için buytl 
d~rs mahiyetini alırdı. ··be)rtl' 

Diyebilirim ki Atatürk ile z~·rbit' 
Hanımefendi, ana oğul, adeta ;ıırı "' 
lerine as ıktı lar. Çün'kU, o, va çcctJf" 
millet ~uhabbetini daha beşilc J<efl ~ 

d .. V • o ana. .. .. ikc:n anac;ın ~11 ogrenmış; .. 1< "i r 
di~!ni MustafR Kemal ve Atatur 
mıştı! )\tatôt~ 

Bu ziyaretlerir. her birind~~ le oJ>Br' 
am~sınm elini, biiyük bir tazıJJ'l 
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ı. bne"Jl 
Hatta, ilk telakilerindeki s~ ıııf11'ıı 

bn sahnenin ulviyetini hiç bif ~ 
unutamıyacağım: feildi«l 

Atatürk. Zübe~·de Hanıme })erdıı: 
odasına girmişti. Ben de be:~; öPt 1 .. k "b rek elııv . tl Atatur , anac:ının mu a elilll 
Zü beyde Hanımefendi. ?.ğlu.~a deS ne ~ 
zatırken, gözlerinin bütıti~. 1 t 80ıtıtı 
nu bağrına basmak istedıgın ıVl 

yo:-du. . kalıf1lf11 , 
Türk milleti.ne eşsiz mıllt oHırıt~· 0 

v'3rcn ana olmak, pek haklı ytaclcı) 
(Devamı 11 inci sa 

1 
çıııtı 

Yazan: Sabih ~ 8 

-

.. .. 



yi kalbii kardeşler ( Faydah bilgiler 
Kemanc1lar ve ağ1z 

çalg1c1lara 

) 
Vaktne bir köyde iki kardeş vardı. · 1 
ltöyiln topratı verimli, suları bo~du. 
l"akir bh ailenin çocuklan olaıı iki 

hrdeş ~~ i\lndüı durmadan, çahı;ır
lardı. Fakat kendi toprakları ve hayvan

lan olmadıjı için para ile zengin bir a· 

cianun yanında if görlirlerdi. Bu zengi

rıtn gayet geniş tarlalan, bir süriı hay

\'anlan vardı. 

Tarlalan ııftren. eken. ekini biçeıı, pa

lara götürüp aatan hep bu iki kardeşti. 

İhtiyar zengın pek huil oldu~u lçin, bü

ttin işleri çok az bir para ile çahşhrdı~ı 

bu iki kardeıe gördürürdü, on para blie 

\'elip te bunlara bir yardımcı tutmaz

dı. Seneleree tecrObe edip ikisınin de 

90lt namu.sJu adamlar olduğunu öğren

lnişti. Kendisi çubu~u yakıp serın çar

clnöın altına yan gelip kurulur, errıir üs
ttine emjr verirdi. 

Zavallı iki kardet hiç seslerinı çıkar

ll'ladan her istenileni yaparlardı. }\fahsu

}(i pazara götürüp sattıktan sonra parn
aını tastamam getirip sahibine verirler, 

ondan sonra tarlada ayrılan buğdavlan 

~rtlayıp detirmene giderler, efendileri

llin kışlık ununu ö~türler, getirıp arn

bariara da yerleştirirlerdi. 

Buğday ifi bittikten aonra da o:iuncu

luAa ba~l~rlardı. 
Senelerce böyle çalrftıktan sonra bir 

Itin zengin ıhtiyar amverdi. tki karde~: 

- Şimd1 ne yapacajı.z. diye düşünür
Iten efendilerinin kendilerine bir tarla 

bıraktıtım haber aldılar. 
Haber aldılar amma tarlayı SÜrt>cek nP 

hayvan, ne de buA'cfayı dövecek düğım 
"~ardı. İkili de koyunlanndan keselerıni 
f.kardılar, yıllardanbei çalışıp biriktir
dilc.leri paraları birle§tirdiler. Bu parn ilE> 
bir çift hiyvan, aapan ve düğen ald.lar. 
Sonra tarb,yı ortamndan işaret koyarak 
lltıye ayırdılar. Hayvanlan nöbetle~c ç:ı
L~tırarak tsrlayı sürdüler, ekini ektiiPr. 
ll'akat aksniline bakın ki o sene h2va!nr 
Pek kurak gitti, her zaman gayet bol 

Fransada çıkan 

bir çocuk gıtzete~i. 
garib bir haber ve

riyor. Onun verdi

ği haberi aynen 

tercüme ediyoruz: 
cBütün dünya 

icemancıları bir araya toplansalar, Jçle
rinde ~açları dökülmüş, ancak yiiz kişi 

mahsul 'eren topraklar o sene yarısı ka- sayabiliriz. Fakat bütün çalgı çalanları 

dar bile vermedi. Hasat vakti gelınca iki bir :.ıraya toplıyacak olsak, başı sııc;sız o
kardeşi bir .d'üşüncedir aldı. Buğdayı gö- lanlar sayılmıyacak kadar artar. Bilhas
türup satmr.lı mı? Yoksa kışa yemek için sa ağız çalgJsı çalanlarm ço~nun sa~lan 
saklamalı mı? dö1dlmü~tür. 

Büyük brdeşin bir karısı, iki çocu~u Inanmazsanız, çalgı çalınan yP.rlerde 
olduğu ıçin ne yapacağını büsbütun şa- ça1gı çalanlara bakınız .. ağız çal{!ısı ça-

lanların ckı:;erisinin saçsız oldu.klarmı, bu-
§:ımıştı. Bu~dayı satsa, kışın yiyecek ek- na mukabil keman, viyolonsel gibi kirişli 
rnek knlmıyacak. Satınayıp saklıısa "Ço- çalgılar çal;ınlann d'a saçlı olduklarını 
cuklara pabuç, mintan parası yok. Böyle gö:ürsünüz. 

düşünerek yattı. Küçük kardeşi, a~abey- Dunu alimler ancak bir taraflı izah e-
sinin kendisinden daha fena vaziyPtte ol- debiliyorlar. Onlar, diyorlar ki: 

d uğu nu bild!~i için buğdayının bir kı s- Ağız çalgı 1 arına üfliyenlcr, fazla nefel' 
ahp vı>r rl t>rkt>n kan hareketlerinete de· 
ğ·şiklik h~~ulc gelir ve saç diblcrine sac· 
ları besliyecek miktarda kan gitmez. B~ ı 
yüzden sar;Ja rı dökülür. 

mını onn \'ermek istiyordu. Fakat kabul 

etmiyeceğini bildiği için gece yarısı kal
kıp tarlaya g!tti. Yığından büyük b:r de-

met ayırarsk sırtlam. Bu demeti göt.irUp 

kar:leşinin buğdaylarının yanına bıraktı. 

Büyük kardeşi de: 

- Ben kendimi düşünürken karde~imı 
hlc düşUnmedim. O zavallı yalnız da. Bir 

Fr.kc; t kE'mancıların niçin hep ')ac;l. ol
duk1arının. sacları dökülenlere pek na
eli .. tf'sadi.if edilmesinin sebebi ızah edi
lcmiyor .• 

* 
T1rmaeıan 

cBalık kavağa 

çıktığı zaman ı.. 
Tabirini n~.y . 

h:ısta olsa, çalışamasa kim bakacak. O
nun hem buğdaya, hem paraya i:ıt!yacı 

var. Benim çocuklarım çalışablllr. Asıl 

ona yardım etmeli! diye söylenereK kalk
tı. Tarlada kendi buğdaylarınd:an b;r k s
mını demet yapıp götürdü, karrleşinin ~uşsunuzdur. U:ı; 
tarlasına bıraktı. Ertesi sabah iki ıkardeş bır zaman vuku::ı 
kalktıkları zaman hayret ettiler. Ikisinin gelmesine ırtim:ıl 
tarlasındaki buğdaylar gündüzden bı- bulu~r~uyan ~c~ • 
raktıkları kadardı ne eks·ık ne · 1 n j ıer ıçın bu tabı -, , raz a . .nu 

balıklar 

işe bir türlü akıl erdiremiyen ıki kardeş r i kullanırlrır. Ya
ertesi gece, gene sırtlarında bırer d'ernet- ni balık nasıl kavağa çıkarnazsa ou iş de 
le !arlada karşılaşınca i§i anladılar. Kah- h içbir zamr.n olmaz; demektir. Fakat size 
kahalarla gülerek iki yığını bir etliler, bir cins balığın kavağa değil amnıa, su 
yarıo;ını 11atıp, yarısını 0 sene hep bera- ic:;lndeki köklere tırmandı.ğını söylıye
bcr ufiyetle yediler. yim. Afrıkanın sıcak denizlerinde bulu-

nnn bir cins balık vardır. Bu balıkıarın 

*** c Fil bahçıvana yard1m ediyor 
rf'nkh~ri esrner:l'ir. Boyları on beş san
tim kadar olur. Kertenkele ayagınd ben
r.iycn ayakinn vardır. Bu balıklar, ;:,yak· 
larile su ıç·ndeki köklere. suyun yiizüne, 
su içindeki köklere tırmanarak çıkınayı 

d ;ğcr balıklar g:bi, yüzerek ç ıkmaycı ter
ci.O ederler . 

BahçtVaııl - Bu kova d4 delind!. B:ı1ıçwan - Akluna bir şey geldi. 

Balıçıvon - Ne olı&.r fil bana biraz Balıçıvan - Fil işimi görürken ben 
lfardım et te p bahçeyi mlıyalım. de 1ahat rahat pipomu içerim . ..................................................................................................... 

Şamsiyeyle saati atar rn1s1n .? .................... . 

- Şmı.ıiuemle, ~~ 
ııtimi uncıtmcııuna. 

Kı.zım bana - Al baba, 
fenuiyemle saatt- ~onun.. 
mi atar mııın?. 

atı-- ..................... 
..... ......... ······· . ................... . 

.............................................................. 
C Yen1 bil n~ ec e • .iz =ı 

Bir tilki bağa girdiği zaman bir res
sam görmüş ve resmini yapmıştı. Fakat 
ressam resmi boyayamad:ı. Siz gazetedPn 
kcs!n, uygun gelecek renklerle boyayı~ 
ve bize gönderin, en iyi boyamış olan
larcan bir k!şiye bir kilo çikolata, bir ki
şiye bir Cengel kitabı ve difer yüz kl~iye 
de ayrı ayrı güzel bediyeler vereceğiz. 

Bilmeceye cevab verme müddt>ti on 
beş gündür, bilmece cevabını bize gön
derdiğiniz zarfın üzerine .Bilmece, ke
limesini ve bilmecenin gazetede çdma"ı 
tr.rihi yazmalısıruz. 

Dikkat: 
Bilmeceler ve bilmece mük~atlan 

hakkında bir dile~ olursa, ayı·ı bir 
7.arfla gönderlni%. Zarlın üzerine cldarc. 
kelime.dniyazar&IDlZ. 

Bayan Gülayın Hizmeteisi 

Bayan Gülayın hizmetçi.ri Ncikiz 
iyi kızdı amma biraz budalaca idi. 
Bir gün birlikte kasaba gittikle-ri :a
·man Bayan Gülay Nerkize: 

- Acaba ne alsak? 
Dem:§ti. Nerkiz cevab vermi§ti: 
- .Ne aiırsak alalım amma bayan 

evvE'lki gün bakkalın nu . verdifii 
kalp parayı verelim. 

Bir piiı: de Bayan Gülay, öteberi 
almış, burıları Nerkize vermişti Tra
ne binıyorlardı. Bayan Gii.lay: 

- · Ben bir gazete alayıfnt sen otıı
mcağım yere bir şey koy d4 ki·n>_,e 
oturmeı.sm! 

Demişti. Nerkiz bayanı.n sözünü 
dinlf•m{:;ti. 

Adam, bunu duyar duymaz hızla 
ayağa ]~alkmış, kırılan yu.murtadan 
rlbise:.ınin ve oturduğu kanapenin 
1dr içinde kaldığını görmi4tü. 

Geııe hir gün Bayan Gültiy Nerki:ı
le lıırlikc~ sokağa çıkmış, yumurta, 
tm, §eker almış. Bunlarla pasta h4-
muru ııcığurduktan sonra Nerkize: 

Demiş, bunu kasap ta duymuştu. 
Bayan Gillay, bu halde hem utan~, 
hem dE' canı ııkı!mıştı. Öyle ya, bir 
ke1·e ka~ab onun kalp pclTayı kendi· 
sine ı·ermek niyetile sokağa çıktığım 
öğrenmişti. Kalp para gene Bayan 
Gülayda kalmıştı. 

Fakat onun, bayanı ifin ayırdtğ\ 

yere bir adam gelip oturdu; Nerkia 
haber verdi: 

- Affederıiniz, oraya bizim bayan 
oturacak, hem oraya kimse otflrma
ıın diye bir yumurta koymU§tttm. 

Tren m<.>murları Nerkizin bu abdal· 
lıiJı yü.:.ünden Bayan Gülaydan pera 
cezası almışlardı. 

- Bu h4muru ateşe koy, on be§ 
dakika ımı ra bir bıçak sokar, çıka1-ır· 
Bın, eğer bıçağa hamur yopı§mttzsa 
pışmı§ ditMktir. 

Yan m 8aat sonra Bayan Gülay knctırile ve <'ocuk larile mutfa.ğa girdiğt zamnn 
N erkizi elinde birçok bıçaklarla gördü: 

- Ne yapıyorrnn Nerkiz? 
- Btçakları temizl'iyorum bayan, en kirlilerini bile pastaya rokup çıka-rınca 

tcrtemız olduUır. .............................................................................................................................. 

Bilmecemizde kazananlar 
On beJ gün evvelki sayımızın oi.l.wecesinde kazananların isimleri Pa7artesı 

günkü sayımızda çıkacaktır. Bilmece mükafatlannı 1stanbu1da bulunanlar Pa -
zartesi ve Perşembe günleri ö~leden sonra matbaamızdan alabilirler. Ta§rada 
olanlarm mükifatlan posta ile gönderilir • 



10 Sayfa 

----
Bir 

RADYO 
Haftalik 

PROGRAMI -----
Türkiye rndyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUÖU .. l 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 .n. 15195 Kes. 20 Kw. 
T .A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZo\R 18-lZ-938 
12.30 Mllzı~ (küçük oı'kestral, 13,00 Saat 

l.ya~ı ve h:ıberlcr, J3 10 Müzlk (küçük or -
kestranlll devanıı), 13,45 Konuşma Cev ka
dmı saati>. 14,00 - 14,30 Türk müziği {tam
but', kemenoc> . 

1'7 ,30 MtlıJk ı~am saatll, 18,30 saat ayan 
ve haberlel", 18 40 Türk m üzi~ (lneesaz fas
lı), 19,35 Konu:o;mn <do'ltuzuncu artının haf
tası dotayısile Şak~ K",sebl.r - İktısad Vekt
lll, l9 55 Tlir!t miizl&f (zeybek türkülerl), 
20,25 Mfizlk (o:la müzl~ - Cümh. Ba.şk. ban
dcsundan). 

21 ,25 8;1:ıt ayan ve parn, kambiyo ve top
r-ak mahsuUerl borsnl'l, 21,35 Müzik (varye
tel, 21,55 Konnşmıı. rat y:ınıslnn netıceıern. 
~'!.05 Milzl';( trnmb:ılar - PH. 22,30 Müzik 
~(operet p:ırçnJ:ırıl, 22 45 - 23 Son haberler 
ve ynnnld program. 

* 

21.00 saat ayan ve para. kambiyo ve toprnk 
mabsullen borsası. 21.10 Türk mnzı~ı <snz 
eserleri ve tnrtılar), 22,00 Konuşma (mlzah 
saati), 22,15 Müzik (küçük orkestrn>. 23,15 
Mft?lk (hilflf uvertürler), 23,45 • 24 Son 
baberler ve yarınki protmm. 

* PER$E1\ffiE 22-1!-9:t8 
1'2.30 Türk mUzl!tf (şarkılar), 13.00 Saat 

ayan ve hıı:beıler, 13,10 - 14 Müzik (dans 
plrt~an). 

1 '130 Ti\rk mOzlltl Once-'Rz faslı}, 18.55 Ko
nıı<ıma (ziraat saati). 19.15 saat ayan ve ha
bfırıcr, 19.25 TOrk müzt~ (tncesaz faslı de
voml, 20,00 Müzik (küçOk orkestra gala. -
sıl. 

?1,00 &at ayan ~ para. kambiyo ve top
rAıt mah•mltert :boraası. 21.10 Tem.!il CF'ntmn 
h'-nım mahkemede - komedi), 21.30 Tfırk 
müzl~ (şarkılar Ye saz eserleri}, 22,15 Ko
nu"'!Tla, 22 30 Müzik (bir operanın tamamı), 
2'i 4.5 - 24 Son haber~r ve yannkl prot -
rP .m. 

* C1~1~ %3-12-938 
1.,,30 Türk mO.,llfl ftfirkce ~arlnlnrl, 13 00 

S:ı3• avan ve haberler, 13.10 - 14 Müzik fRi
y~v·,ttcümhur ba.ndosu - Şef: İhsan Klln -
çerl. 

P.\~ı\lt~t 19-12-9!8 tP,30 Mlh:tk Cea.,band), 18,45 Saat ayan ve 
1., 'o MUzlk nmanet _ Pn. 13.00 saat ayan haberler. 19 00 'N\rk mliztitf (şar'kılar ve ıte

T(' hıtberlcr. 13,10 - 14 Türk mftzitl (halk m~flerl, 20.00 MOzlk fR!yasetıcümhur nrır-
tfırJrnıeri - PH. mnnfk orkest!'Rsı. Şef: Prae~rtusl. 

lP rıo Mbtlk fc~l .. ıl4'ell nlll.klarl, 18,30 TQrk 21,00 Saa~ avan Te para, kambtvo ve t<m-
tnü-zHH (lnce~:ız '"tlı>, 19.15 saat ayan ve ra!r nmh.mllcrl borsasl, 21,10 TOrk müzi!H 
hl\berler, 19.25 Mrt .. tk (btr solist _ cmnh. (hPlk hnvnlRnl. 21.45 Konusma. fSnor faa
Dssk. F1Rrm. ortıu:tra.sın~anl, 19.45 Konu'!- H'\"etle~'. 22 no Mft~'k (kftcftk orkeoıtrnl. 2:UO 
mıt Cdokttırnn ~n,.tn, 20,00 TOrk mO~l M!\7Jk (mı:ındollnat-1\), 23,45 - 24 Bo nhaber-
(MfinJr Nurcdd1n knn"erl). ler Te yannld pro~ram. 

2,1 ,00 &ı.at :ıvtın ve para, kamb!TO ve ton- * 
rak mahsnn~-t tın!"<:a m, 21.15 Mflz1k: (ld1çük 
or!r('cı•ra), r..•ı; ~,.,ııntma. 22.30 Sinema Bt> -

sı. 23,30 - 23,43 Son haberler ve yannki proR-
ram. 

* 

cmn nnst !4-1!-9311 
13.30 Mü.,.tk Cne~·eıı ptrıklar). 14.00 Bant 

av·v·ı '7e ha~"ll'r - borsa haberleri, 14.10 
Tii"k mf!zl~ fh<ılk tilrktllert ve muhtellf şar
kllıt-·>. 15 f"O - 15.30 Müzik (operetıerl . 

s.-n ?G-1!-931 17,30 M!i .. t)!: (dang Baatt), 18.30 Konusm~ 
n SO Mftrll>: fOD""ll on,.ı-alnn), 13.00 Satı.t (-!ış polltllc'l hl\11selerll , 19.00 TOrk milzi

ayan ve hııbt>"lt-r. 1~ ı o T ür'k mllzt~ (tfirkçe 1!1 (halk tilr'kf\lerll , 19 15 Saat avan ve ha
~rkılar), 13.40 - lot Mfizltc (Fanfa.r - Pll. barl"r, 10 30 'J'ı1r\ mü.,t~t (halk türkülert de-

IR.OO Tüıl: ml\ooil;f (lncesaz faslı), 18.45 vaml , 20.1JO T emsil (Toslta - yazan - Vlk -
K'lr.u~u. fhn\'rr'c tl"'' vnvma kunımu), 19,00 tortPn S3rdon). 
M!lzlk <ham mrı .. ı~ - Pll . 19.15 Saat ayan ve 1 21 ,00 Sa nt tıV9.M ve para. ltamblvo v~ ton
h .. ~rrler. l-9.25 M ii7'1c nldf'rler - P]), 19,40 rnk m!lh.c;·ıll'"rl bnt"'Mı, 21.10 Türk mürtıı;l 
Ten-ıın Cblr d rCi M - f'~'lnmun veml.slerl), 20.00 1 (fncesnz faslı\ , ??.00 Konuşma (haftalık POS
IMünk (rntlyo orkestrw - Şef: Hasan Ferld tn kutus·tl, 22 15 Müztk Ckfiçi\k orkeoıtra), 
Aln"rl . 23,15 Müzlk (ca?.band), 23,45- 24 Son haber-

21.00 Saat ~v:ın V" nara. kamb!V'O vt ton- le" ve ynnnld prol!r:ı.m . 

~:,~~~~~r~" bo;:~~· h;~~11~" ~r~::~ıı~~ ""'As.ilerliii"IŞierf:·················· 
şa.r'kılar) , 22.00 ,......,.,u.,mıı (Türklve pasta.sl), 
22.15 Mllz:k f"~-i.krt~ 1'\rl(eo;tra l, 23,15 Mtlztk 
'(eı.ı.,bıı.ndJ, 23,~5 - 24 Son haberler ve yannkl 
pro~nıı 

Tütün beyiye ikramiyesi 
ıılzınları davet 

1 2 8 4 6 6 7 8 g 10 

1 
2 

8 
4 
6 

6 
7 

8 

9 
10 

• 
\1 

• • • - • E 

SOLDA'!'f SAÖA: 
ı - Sefcılet. 

• • -
1-

• -il • • 

f 
• • • 1-• - - 1-• 
-- • • 1--

- :_ 

2 - Ekin biçen bıçak - Gidermek. 
S - Tarn.s.;u~ etmek. 
4 - Ba~hl:k - DabL 
5 - Temo.ş:ı. 
6- Bir nota. 
8- 1st:n - Çok olmıyan. bir me.sele hnk

kında bir kimseyi tenvir ve ikna 
etmcgo çalışmak. 

9 - A::;nl §CYi blr kere daha yaptı. 
ıo- Dikmek. 
YUKARnıUT AŞA(;I: 
1 - İstanbulun meşhur ~elerlnden bl

rf - Bergtr • 
2 - O rer - Ço\: nadir. 
3 - Orta - Sonunda blr cL• olursa. saç -

sız. 

t - İkilmler - Blr çaydan bend yaparak 
tıusulc geUrUen de~. 

5 - At JllYI'USU - İkram. 
8 - Mazll tfihudi müfred üçüncü ta -

lus l!hlkası - Yakında ya~acak olan
Bir not.:ı. 

7 - Ço~ olmıyan - Beygir - Dere. 
8 -Bir not!\ - Bir nota - Sonunda bir 

rA,. olsaydı iki tarafı kesen bıçak. 

g - Vllflyct - Bir nota - Şekersi.z. 
10 - Pan torbası - Ziya. 

1 2 B .C fi P 7 R 9 10 

Evvelki bulmacanın halledilmiJ fekli 

······························································ 

* ÇAJ:C:ı"mA 21-tz-938 

12,!0 MOrlk Cİsl:04; havalan ve lendler -
le:-), 13,00 Saat r.vıın ve haberler, 13,10 - 14 
Tllrk mfiz!~l fsa,.'lfılı:ır - Pl). 

E~tnlinQ Ar;k~rllk Şubesi Başkanlıltındtm: 

Sııbem!zde mukayyed olup bey'iye l'krnml - ' B'"ır doktorun gu·· nlu··f. 
yPsl nl!nalcta olan hnrb maırun sübay ve e- J\ 
ratlle I)Chld ycttmlerinin 939 yılı lkramtye- notlarından 
si tesbıt muamelesine 2 / 1/939 pazartesi gü-

18,30 Türk mn.,., 1 Clnceııa~ fulı), 19.15 aa
at Ryan vt haberler. lll 25 Tllrk mllzl~ Un
ecsaz f~ı d~vrım~ . 20 00 Kon~a - 20.15 
MUr.tk (Rivaseticümhur bandosu - Şef: İh
tP.n Ktlııçer), 

nnnden itibaren ba..şlanacağından bu kabU !'1-===============:1 
kimselerin srıy adlarlle te.sçll edUmil olan .-
nüfWJ hüvl:rot ctlzdanlarlle resmt sened ve 
mcı.aş cüzdanı ve malf'lllyıet raporlarlle birlik
te şubemiz hes:ıb mcmurlultunn 2812/ 938 ta
rlhtne kadar müracaatleri UAn olunur. 

Halk Maskeleri Sat1ş1 ı 
Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımtzı zehirll l!azlerden korumak için 
yaptırılan halk maskeleri 1/121938 tarihinden itibaren sat~a arzedil • 
miştir. 

Kati malumatı havi prospetüsleri!e birlikte ayn ayrı kutular içinde bu
lunan bu maskelerden edinmek istiye-nlerin Ankarada Umumi Merkezi
rnize, İstanbuida Yenipostane civannda Kızılay hanında depomuz direk • 
törlüğüne müracaatleri rica olunur. 

Yukanda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizı.at mü
racaat cder€k satın almak istiycnlere veya memleketimizin herhangi bir 
yerinden parasını gönde~k surelite sipariş ya~caklara ambalaj ve pos
ta masari!i Cemiyetimize aid olmak iizere bclıer maske altı liraya verilir. 

DENiZBANKl 
GEMi DOKTORU ALlNACAK 

Seterde inraK ve taşesi gemiden temin edıl e'c Uzere 125 lira ücretle 
d Ort gont do ctorlu~u için istekli olanların 0Jnızbank Baş doktorlu~una 
snr'atlo mt r ıc ıtatlı=ırı. 

SATILIK ÇiMENTO ÇUVALLARI 

Insanların suya olan 
Ihtiyaçları: !J 

Gerek 1emelt esnasında ve gerekse ye
mek ·haricinde bir çokları akıliarına gcl
dlkçe barrtak bardak su Içerler. Bu kat
iyen do~ru de~lldlr. Yemek esna.s1nda ye
metin sarılarına doğru kısım kısım iç -
rnek şartile bir bardak su herkes tçln kA
tldir. Yemekten sonra içllen sular mide
deki bazmı durdurur ve a~ırlaştırır. Ha -
raret husule ~ellr ve bunun için yeniden 
su Içmek ihtiyacı basıt olur. 

Hele y:ıçı Uerlemlş olansrda çok BU 
Içmek veyahua onun yerine bardak bar
dak blr:ı lçmek veyahud diger mnyiatı 

çok mikdarda içmek asla caiz değUdir. 
Çünkli su tansiyonu en çok yükselten 
bir sebebtlr. Tan.oıiyonu yüksek olanlar -
da veyahı!d lsUdadı olanların sudan u -
zak bulunmaları şarttır. Bu gibllerde su 
lle beraber yenilen fazla tuzlu yemeltler 
en bilyük düpnandır. 

HattA etten ve yumurtadan ve diğer 
şeylerden bile zararlıdır. 

Vücud zaten enelce de söylediğimiz 
gibi bir çok Tasıtalaria vücude su ldhal 
ediyor. Ayrıca bardak bardak bl.ra, su, 
hO§af, limonatalar içmek doğru değil -
dir. 

Cenlt ftteyen oll•yaeıdarnnısm ~to•ta 
,uı. f(.l.al!ıllalarJDJ rlea ederb. Allll t&)ı. 
öde uteldetı maka~el•lı kal&blllr. 

.............................................................. 
Yurdctaş! 
K~ (eot!lerinde misafirlerine kuru üzüm, 
incir, fındık, Malatya kayısısı, Anteb fL'>· 

tı.t1, badem. ceviz, dına, portakal lkram 
~t. 

musal Ekonomı ve 
Artırma Kurumu 

.............................................................. H'lyd H hıınınd ııki mnttazamızd bulunan on bin ad ed boş çimento çu
" llı 22/l.!./~3ö gUnü saat on beştA Tophane Deııiz hamndaki Ma teryel şu
bemtzde p zarJı '<la sahlaca"khr. Istekliler şeraiti O~enmek nzere hergtln 
ve pnzar:ı~ ı g . rme~ üz3re de yukunda yazıu gün ve saııtto mezkQr şube- ~ HAZI M GIŞESI ~ 
ye mnr ıc ın t ctmelıdirler. ır - , 1 Yılbaşı biletlerinizi Hazırnın gişe-~ 

sinden alınız. Beyoğlu, Parmakkapı 

1 Ş O K O L A K S 1 N •ı ' durağı k&rşısındadır. Mütevazı bır 

1 Bir adedi müleyyin - Iki adedi mDshildir. J dükkandır. Hemen oraya koşun 
En mmmııtd knbızluda bile tesiri k:at't, l czzeti gayet !Atıf rakipsiz mQ- 1 Çünkü talih sizi orada bekliy<'r. 1 

.. leyylıı, mUslıil çikolatasıdır. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden &ldyınız. "b ' 

, 

Malatyah 
F AHRI ALMANYADA 

Polidor Şirketinin Berlin mer
kezindeki salonlaranda yeni 
Icad edilen ses alıcı maki

nalar vasataaile 

BirlndklDUD t 1 

Pllklarına muvaffakiyetle okuduGu plikları mn,terilerlmlze tavsiye 
ederiz. 

8043 
8045 
Satıf 

Deposu: 

BağTım açık ll 8044 Kayalar gölgelendi 
Bahçeye indimki Sarı kordeli 

Ay doğdu batmadımı (Şeyh Ahmet filminden) 
Giyer fistan atlas (Ali Baba filminden) 

VAHA OTOCIYAN Sultan Hamam Camcıbaşı han 

AGA'R+ 
Satı' rw& ı 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarindan; 

Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç tatının lrmak .. 

Filyoa hattı üzerinde Balı!usık istasyonu yakınından ihracı ve 

Balıkıaıkta vagona tahm1li bir müteahhide ihale edilecektir. ı .... 
teklilerin lafsilih öğrenmek ve ~rtnameyi almak üzere 20.12.938 
tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etıne• 

HACI BEKiR ŞEKERLERiNi 
150 senedir taklid edemediler, edemiyorlar 

edemiyecekler ••. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçe kapı. Şubeleri : BeyoOlu. Karak&y, Kad1k8Y 

Nafıa Vek3letinden: 
Eksiltıneye konulan iş d U 
ı- AdanadaSeyhan nehri üzerinde yapılacak regülatör inşaatı, keşif be e 

c2.400.000ıt liradır. ı5• 
2 - Eksiitme 4/İkincikanun/939 tarihine rastlıyan Çarşamba gün U saat 'Jtll• 

de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiitme Komisyonu odasında 
palı zarf usulile yapılacaktır. el 

3 _ !stekliler, eksiitme şartnamesi, mukavele projesi, bayındlrlık iş1er4 g~il .. 
şartnamesi, fennl şartname ve projeleri c50• lira mukabilinde Sular Uınurr. 
dürlüğünden alabilirler. erııt .. 

4 _ Eksiltıneye girebilmek için isteklllerin c85.750• liralık muvakka! t ·nde 
· · ı ğ .. d ki .. el eııerı nat vermesi ve eksıltmcnın yapı aca ı gun en en az se z gun evv .. cnst 

bulunan bütün vesikalarla b irlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine :ınuratJlle"' 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesıkayı ibraz. etir~ 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltıneye ış 
edemezler. t e'l-

5 - 1steklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa~ Ji-
veline kadar Sular Umum Müdürl;.iğüne makbuz mukabilinde vernıcıerı 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4358» c757h 
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Iktisad Vekili dün Halk Sand1ğ1m açt1 
ve akşam Ankaraya döndü 

Ulaanyanın 
muhtariyeti 

(

•• c •••• ___ ...... _. .......................................................................... , 

Halk Partisi Ankara vilayet kongresi ı 
"-o. ............ _. •••• _ ............................................................................................ ) 

G~an Dük Vladmir bu mak-
(Ba.ştarafı 1 inci .aayfada) muvaffak oldufundan dolayı takdir ft huzu- satla Beriine gidiyormuş 

Sandığın açılı§ töreninde vali muavini runuzda müdürüne tebriklerimi beyan eder- Paris 16 (Hususi) - Eski Çarlık ba-
liüdai Karataban. bütün iktisadi mehafil ken, böyle hayır!• bir ~te Halk Bankasına nedanının en kıdemli azası Gran Dük 
erk yardımda bulunmuş olan Zlraa.t Bankası -

finı ve bankalar müdürleri hanr bu • na, İstanbul VilAyeti idarei husus1yesine, ts- Vladmir, ya.lo.nda Beriine gidecektir. 
lunınuşlardır. tanbul belediyesine ve Ticaret Odasına ayrı- Bazı mahfelJercie, Gran Dükün bu se-
İktısad Vekili saat 11,20 de Sandığa gel- ea m~nunfyet ve te.,ekkfule.rtmi bUdlrlrtm. yC!hatinin Ukranya meselesile alAka -

Jniş ve Sandığı gezdikten sonra müdir1- MUhtcrem Ba,veklUm OellU B:ıyar, bu dar olduğu söylenmektedir. 
Yet odasında bir müddet meşgul olmuş k~l te:ldlltınD. nt:ret.tikleri büyük ehemml- Ay · mahf ll ·• G Dük" Vlad 

yctln bir HadC31 olarak ltendUerl blz:z:nt bu nı e ere gore ran -
~e bu arada gazetecilerle görüşmüştü:. a,.ıı~o. nyaset etme~ ta.snıım etrnişlerdl mir, Almanyanın yardımı ile müstakil 
llundan sonra alt salona iniimiş ve bu - Fnknt fazla m(!.!JguliJ(!tJerl buna imkAn ve • bir Ukranya vücudc getirerek, kendi -
'ada Halk Bankası umum müdürü Ata rlT'llyooe~I lctn cmlr1er1le bu vazlfeyf ben si de bu yeni devletin ba~ geçecek
tvcbn tarafından bir nutuk söylenmiş - lfa cbr~ oluyorum. tir. Yeni devlet Alınanyanın himaye-
tir. Banka umum müdürü nutkunda Halk At.atfirk dcvrinln ber sahada olduAu gibi si altında bulunacaktır. n k " mlllf ekO!lOmi(!P de blzt! kazandırdıfJ feyiz-

an asının kurulduktan sonraki faaliye. lerı bu mUnnst-betJe derin bir mlnnetJe ana- Diğer tarnfUın Berlin membalanruı 
tlni ve yapılacak işleri anlatmış VE: bu n'k bu fcyW~ tmı!'l eden "R artıracak olan göre, Gran Dükün seyahati tamamen 
lirada şunlan söylemiştir: Biiyük RPistcümhurumuz İsmet İnönüne son-ı hususi mahiyette-dir. Gran Dilk Berlin-

- 5 Eyj\ı.lde faaliyete geçen Ankara su.; snnı '~"" baltlıhk hlslerlmta lcerulnde, de bulunan kızkat"deşini ziyaret ede • 
ltalk Sandı~m bugüne kadar geçen kısa deru~de ettl!U vazlteyt b~arması tcmenni - celttir. 
ltıtia~et i~"indeki mesaisi hakkında bir fl. su~ 1c;tanb·ıl b:ı.n .snndı!Pnı açar ve sandık-
lt ~ ln müna~bcttP b11lunarak "Yatandaşlann d!l ı 

lr Verebilmek için bugüne kadar 795 dnlma taydl\lı netleeler almalannı temenni spanya tahtına 
rtı.ü~riye 141,400 lira iskonto ettihrint eyler.lm. • 

ifade etmek isterim. Bu '195 yurdda.ş va- ilk muamele tekrar eski 
~~ti Q}arak Sandıktan iki§er yüz liTa yar- İktı.c:qd VeklllnJn nutkundan •onra doku -
Qıın f?Öreb!lmişlerdir. Son günlerde şi - m:ı ve yazmac:ıar kooperatifi r~ Yahya, Kral getiriliyor 
l"nali AnRdoluda pahası biçilmez bır tct- kf>ı'ilk esn"fın hislerine tercüman olaı-ak 
kik t blh·fiklerlmlzc '\"'e Vekil" ~kranlL'"'lnı bU - (Bn~arafı 1 inci 6ayjada) 
ön~ seyahati ynpan nziz Milli Şefu~iz n- d 'Mtt tır. Mcrns1m b1tme.Snden sonra İktı- w.ı• 

une yurddaşların şehirlerde ve kasa • s~" Vekilt Ş'~ ldr Kesebir b!zz.at ııandı~a on tuf, bir kanun projesini nazırlar mecH -
b~larda küçük krediye olan ihtiyacları>n Hrnlık b1r m~·duatta bulunarak llk mu:ı - sıne tevdi etmiştir. 
bıldirmiş btılunmalan, müessesemizE> dü- m"1t vnnılmı-~ır. Nazırlar meclisinin tasvib eylediRi bu 
ten vazı'f 1 · bi 1 b 1 nundnn sonrıı davetliler sandıitın wt sn- kanun mucibinde sabık krala İspanyol e erın r an evve asar: ması 1 -
lu.,. 1 °""rıt'la hazırlanan bufede lzaz olunmuş - vatandası sıfatının verdi~i bütün hak!ar eoutnunu işaret eden .gayret veriCi SE>S]er l"rdır. ~ IS 

O!ınu t ,.,.. tanınmakta ve müessesan meclisi haıinde Ş ur. , '"'--ılk san:h~t n-;ıll! töreninden sonrn der-
lialk Bankası umum müdürü biivükle- h91 b·ınka mu:ımelPlerine ba.,l:ı.mıştır. F..s _ tCiplnnan Kortes'in kararından evvel ve 

tirnize ınınnet ve şükranl:mnı ifad~ e _ n:ıf <'~mlyctlcrln ln blrço~u sandı~n mevdu- sonra alınmış bütün tedbirler de kaldı • 
derek 5zl .. b·n . t" ntta buluna:-nk he .. abı cnriler a<'mııılnrdır. rılarak sabık krala bütün malları geri 

s erını ı rrnış ır. İlle hecıabı ca:-lvl mndent snn'<> tlc~rlar <'f'ml- ·ı ktcdi 
İlrtısml V eldiinin nutku ye .. ! a('mış, bundn:n .sonra dokuma ve vn7.mn- l verı me r. 

13 d İ . . ... cıJ ıı r kooperati!l narnma sa'ıldı~a soo lira Kntalonyada 200 kişi idama malıkfun r 
Beb·un an sonra khsad Veltıh .;ıakit Ke- yabrılmıştır. ı edildi 

ır şu mıtlm vermiştir: V('ki'in tf'tkikle:ri Londra 16 (Hususf) - Barselondsuı bil-

<..:umnuriyet Halk Partisi Ankara vilayet kongresinın dun açıldığını ve endı 
ınen1erin çal~larına ba§ladıklarını dün yazmı§tık. Yukarıdaki resimler 
kongrenin umumi heyetini, nutuk sbylerken vali Nevzad Tandoğanı ve kongre 
aekreteri Mecdi Saymanı göstermektedir. 

ı..uhterem nrkndn-ııu· d" ıd·~· ·· K t ı d b " 
bl'Vl~>tlml7ln. clıı,.nn~~~ esl\.S vnrlf .. ıer~~>n fktıo::ıcl V""'' ı Tnryr-ak Mahsullt'rt Oflc:i U- ırı ıgıne g~r; a a onya a genış ır Boğaziçi bahklart 

yüzünden ç1kan dava 
b\rı balkçı olmwdır ru:oıımımız. halk Icin mum Müdürlfi~ndc tetklkler yapmı!l sehrl- ı casusluk teşkılatı meydana çıkarılmıştır. 
~aı'l'nlnyı en b!lsh vazJfelerinden Baymıstır. ml7de devnm ttm"kte oları. Türk - Yugos - Tcşk;lnta mensub yüzlerce kişi tevkif 
CihnbnrlV"t hülı::flmeUerl daima halka h1z- lnv afvon rnh!! ımlamnası milzakerelerl et - edıl.:ni~tir. Mevkuflardan iki yüzü ölüm. 
trıet ~bndr "C tavdalı l!'ler ~örmekle müftl.ı- rnfınd9. alt\k:ıdarlardan lznhat alm~tır. diğer iki yüzü de yirmişer sene ağır h:ı-
~lrler. Clımhnrtvct bu"Vüksek pr~n.sfp - Ankaraya avdet pis cE>zasınn mahküm edilmişlerdir. 

·C nynrnk "lt\l'ndr ttetlrdi~ savısız P erler Saklr Keoohlr. saat ııs da Türkofis fı:tnn-

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
clu~unu yazmıştık. Gaz gemisinden çıknn 
gazlar deniz üzerinde bir kaç gündenberi 
büyük bir yer kaplamı~, bazı kiınseler 

'ra.'~ınn bunımlo bir ye-nt.~nl ilAve etmls o- bnl şubesine g('lrrıl.$, on~ ve df~er 1ktt~d1 
~Vrr Vnkı!i bu eser mfıtevazı blr haldl'mr mül"~~c;t'ler erldinUc ~örilsmüıı \'le 11aat tR 30 
6tünl\!!lı 250.000 ıtr:ı .sennnyPll blr kredi da Haydarpaşaya ge~rtk 19.10 da kalkan 

~1\essescsı rlmnktıın Ibarettir. Fakat tuııtt- ek.,';)r~'~le Anknravn harekPt etml~tir. Ve -
ltiatte :m"lJ1vetı bu ~örllnlil:ıten daha sımml - kil, Havdarp<ıcın ht.nsyonnnda 1ktı..c:ııdf me

dlh ic;tihdaf evledllU maksad 1Ubarlle hafflt> meMub blrçot 2!1Pvat tarafından u -
ltt"nılp!tptln muhteiır ıs bölfimlertnı'le «'nlı- ıttırlanmıot1r. 

Atatürkle 24 sene 
(Raştarafı 8 irıri 8a,1fada) tenekelerle denizden gaz toplaınışıardır. 

na büyük bir gurur vermeli idi. Fakat Gemiden ~ıkan gazlar denizdeki balık -
öyle olmadı. lara da sirayet etmiş; balıkçılnr tarafın -

~thı bliviik bir kısım vatandasıann kredi fh- VekHin bfı.vanatı 
"arıarını ternın etmt'k ıtlb1 b1r vo.zifevf n -

~rın" :ıtmı~ olan husus! kredi teşkllfttının 

Zübeyde Hanımefendi, yerinden dan. bal~kla~ın, gaz k~oku~~dan yeni! -
kalktı. Atatiirkün elini, ellerinin içine ı ınes_ıne ~~~-an -~l~adıgı _gorulereK tt-krnr 
aldı, rludakianna doğru götürilyor idi! denıze duRulmuştur. Bogazın gaz kokulu 

.r tızvudur. 

l.fııu t'kon'l"!lll hayatında 'kredtnln r>hPm
i'?etını hl'ntm1z blllvonız. CünmnrivPt nl-
1~ 'kanun• t~blrJerle 'Ve dofnıdon do~nı
~ kurdu~u '\"'C ynhud hlmnvf' nl~>diiH mfili 
ll.l.i f'dl mflesse.'K'l~>r1le bn bfivilk thtıvacı ge -

~ ınllryıısl.:ı temin etmel!-e ç:ılımuştır. 

Daha u~uz, daha kolay 
tt J.temıeketlmt~ın lstlh!!al, mfib~dele ve tev

ıtlbi mulı~lif tkb.~aclt sahalannda is ırö
~ vatandn!)l:tr kredi lhtfvbclnnnı e~ktve 
12 

a?aran (1aha 11enz ve dn-ha kolay ~artlar 
antlinde t,cnıfn etmektedirler. Yalnız. bun

~1' arasında kfi"Ük snn'at ve ti('.!lret lslerl
bı U~rnşan ve ):ficüi<: hediye muhtac olan 
~ r lnmm vntandaslanmız bu kolaylık1ar -
l 't!:r• dl~"rif'rf kndat' ıstifade edemtvorlardı. 
~~~':ırt mf'ml~'kf'ttn mnlıteUf verlerinde ken
tı ııt hl.c;.set+,lren bu lhtlvncı tatmin tçln b:ı
btı hPd\ mfle-se'!f'1Prl knrnlmmıtnr. Fa'kat, 

81 
tıl:ır menAhi azlıl!ı ve murıı~,.,~ kffavet -

G .,,,~ı r>!bl ı:ıebeblerle tam muvaffak olmuş 
~~llerdlr. 

tı A~ık knl:ın btı 1htıvıırtn kamlılhnı vrrl
!tıf) ~ttrmnk fl71'rf\ C"'fi...,htırlvf'f t~dblr anı -
tı 1~ vrı l Q13 senrslndf' 'kııbııl edil!'n btr kn -
\""la bnlk lınnka.'!t ve h-nlk sandıkları te!! -

~l!ne Jı:ıırar vcrflml!ıtlr. Bu knnnna göre 
~'llllrkt-Un bu nf'vJ ıs ~ahalnnnda hnlk 

~rı"ı:ıtlan te<JI.c; ohmnrnk ve buna ona bnn
tı a ~?.lfc.<dnl g5nnek O zere bir halk banka-

lturulncaktır. 
b !l!rr.olı. isl~r ara~nda bu kanumm tatblld 
ıı~ vııa kadar kabn olamamı._-tır. Bu SPne
ta.., ba~ncı nvm~n Halk Bankasının Anka -
~a test<d mfim~nn olnhfldl. 

\ı ltan: mınt'ılı:l:ınnı kurmak ~ onlan va -
'ttı Ylı'an t.altlb ve muraknbe etmek vazlfe?lle 

!lkel}{lf olan Hııllt Bankası llk f"allyet e -
:: rılarnt dn Ankarada bir .~anrıııt tesıctl 
lı lırttr. Btl"gfit'. l!ene bankanın ,kfnt'l tu
' '1t>t1 ~ert olarak istanbul halk aandıtını 
~ııır.. 

Kflçtik esnaf için 
Gı:enu~ ~ansı tkiden Ibaret olan halk san
~ an ~rteen gen~ bir kredi tebekesi ha
tl tı".e memıcteUn her tarafına. yayılacaktır. 
\ll Jn6esı.eseJP.r, :tiıçük san'at ve tlcaretle 
~n vat.anda,ıara, ttiçUk esnafa, sıltın
~ an kurtulmBk !çın az, taımt. kendnerl 
~ n 'bfiytik sayıll\bUece'k kredi bekllyen hal
~ lntlraca:ıtıertnde daima 19.rdım elini u -

\eaklardır. 
tle ~n'blli hal!t aandıl;, hazinenin yardımı 
lın ... ~-~rnat Dankası, istanbul vilAyet! 1darel 
~..,~:vesı. İstanbul bt'ledlve:ıı, İstanbul n
tı:ı::ı ve Sanayi Odası tArafından tesı.. edU-

buıunurnr. 
lıaıt Dankru:ını, ikincı sandıtmı açma~a 

Dün öi'tlt>den evveı halk sandı~ında ga -
ı: ... •E'cllerl knbn1 Pden İktısad Veklll, ,u be
y:ıratta bulunrnu~tur: 

•- Halk sandı~ırun açılıs töreninde bu -
lunmak üzere bu sabah Ankaradan ~el -
d!rrı Buctln ö~1Pden evvt"l Deniz Ticareti 
:t.fö\Mh·hi~ü v~ Deitivlrmk f'!lıbeı!ınde hazı 
t.('•lı:tklr> .. . yaohm. Ak!"Sma kadar Veıtalete 
h<>~lı dl~cr dııl:-•lPr!mde de meşgul olaca -
tım. 

"lolk :saooı~ İstanbul ınıbesini açınakla 
hel"lı:eT'Ilcrfnfzfn kredi ihtJyacına bug{ln tek
rar yardım edebneeek btr mftesılese kunnuf 
ol:ıvonız. 

Ttlrk tlca!"et ve san'at Işlerlle u~şan sa
y:1:m pek çok vatanda~lann ktiçtik kredi 
Ihtiyaçlarını kolay -.e ucuz bl.r 3ekllde te -
min etmek glbl hırm !kbsıldt Te hem ll'lSnnt 
bir vazife 1fası üzerine el'an bu yeni mües
~se tft.hlrl halindeki nevakısa ratmen ha -
klkatte büyilk ve kıyıneW bl.r hizmet deruh
dc etmektedir. Bu mfie.oısesenln ntnndMla
rn hizml't yolundA. hepimiz muvaffaklyetleri
nı temennl etmeliyiz .• 

Ne·vyork sel'f!İ!ııi ve pamuk ipliif 
bnlrranı 

Veldl. bu mrada kendLc:lnden Nevvork ~ıer
lll•1'le fstlrakbttz f~lerlnin aftr ilerlemekte 
ol~u~u ve plvasada pamuk fplt~ buhranı 
bıı1unduihı hakltında deveran eden şaylalar 
hn"'kını1ıı maH\mııt rlca eden gazetecilere 
,unıan ıı!'vl .. mtcıtır: 
r- BOlvorsnnnz kl, Nevyork aerımıne q -

tfı-atlm1z l~lerllc bir komisyon mesgul bu -
ln:ımaktadır. Bu 'komisyonda ~J4&n arka
d:ı~lar böyle hlr tE':'Ibhurdnn endlıse göster
m1yorlar. 8crglve htlrak 1çfn bfttnn lnıvv{' -
ti"'l\:ı:lP. ve vartırnmızla hnZlrlanmaktayız. 
Nevvork .ııergtsind~ TfirkiTe Cümhurlvetı hü-
10\Mdlnln Te Tfirk mmetının medeni lt1em
dcld mevkU ve tercflle mütenasfb bir ~eldi
dr. temsil edllcce~lmJzden şüphe edilmemek 
l!trndır. 

Pamuk lp1i~l buhranı ise me'nft bir leUr. 
Sit,.,..er Bnnk bu hu11usta Icab eden tedbir
leri almıştır.• -------------------------

Atatürk: balıkları piyasada para etmediğınelen ve 

- Ne yapıyorsun anne, 
çekmek isteCIL 

dedi, elini kimse taralından alınmadığından balık
çılar zarar etmeğe başlamıştır. Bunıın ü
zcırine Boğaziçinin halkçıları b rleşerek 

denizi g:ızu bulayan Panama bandır:ıl: 
Zübeyde Hanımefendi, kat'i bir sü -

kimetle cevüb verdi: 
- Ben, senin ananım. Elimi öpmek

le bana karşı olan vszifeni yapıyorsun! 
F:ıkat, sen, vatanı kurtaran adamsın. 

~n de senin elini öpmekle vatandq -
lık vazifemi yapıyorum! 

Düyük Ti1rk anasının bu hareketini 
ne zaman habt"lasam gözlerim yaşa -
nr, onun aziz hatırası önünde bir kat 
daha hiirmct ve meclubi~t duyanın. 

Bu ilk telski sayesinde gerek onu, 
gerekse oğlunu, her ikisinin büyüklü
ğünü daha yakından tanımış idim! 

(Arkası var) 

Lehistanda soğuk dalgası 
VarşQva 16 (A.A.) - Polonyada bir so

ğı:k dalgası hüküm sürmektedir. Bu .sa
bah Varşovada hararet derecesi sıfır al
tında 15 idi. ............ ·-··········· .. ··-··········--············--

ERTUGRUL SADI TEK 
T:YATROSU 

Taksirnde bu ge .. 
•• ya·ın ıründiıs lo da 

(SEKIZINCI) 
lcomedi 4 perde 

Yakında: Büyük anilll bir 

eı~er lhsan MAbut 

TURAN TiYATROSU 

arlredı ,ı u ı 

oloıyncu Semiba, 

Mezey wryeteııi 

Beme .gaz gemisi aleyhine üç yüz bin lı
ralık bir zarar ve ziyan protestosu çek • 
mişlerdir. Boğaz;çindeki dalyan. gırgır, 

ırıp sahiblerj bu protestoya imza atmı~
lardır. Hasara uğnyan ve İtalyan bandı
ralı gemi aleyhine zarar ve ziyan davası 
ikame eden Beme gaz gemisi sahibJeri • 
nin bu protestoyu ne şekilde karşılıya -
caklan t.nlaşılmamakla beraber. eğPr 
mahkeme balıkçıların zarar ve zıyan ta
l~bini yı:>rmde bulursa, her iki ecnebi ge
misi arasında cereyan eden muhakeme es 
nasında balıkçıların ziyanlarını hım~: ta
rl!ftan alacııkları tesbit olunacaktır. 

Meçhul bjr faka bir 
sandah parç~~?.dl 

Evvelki gece saat 1 de, Rizeli Osman, 
arkada~ı Zekeriyya ile birlikte bir san· 
dala binerek Salıpazarı açıklarında ba· 
lık tutmak üzere dolaşmakta iken, 
Taphane istikametinden g~en meç -
bul bir balıkçı takası sandala çarparak 
parçalamıştıt". 

Sandalda bulunan Osman ve Zeke -
riyya denize dökülerek feryad etme -
~ başlam~larsa da, meçhul taka firar 
etmiştir. 

Çarpışma e~nasında. Rizeli Osman 
takanın altın~ düştüğünden viicudü -

YALOVA ŞARKISI nü-:ı muhtelif mahallerinden ağır suret-
Denizbank kursunda bulunan 11 te yaralanmıştır. 
çırısaın hizmetine nihayet verildi HAL K O PER ET 1 Etrafta n yetişen san da Uar tarafm -

İ Bugüo S. 16 •• aqaa 
Denizbank daresi; fabrika ve ha- s. 9 da dan her iki k~ıza:!ede kurtanlmış, Os -

vu:rlarda yeni elernaniar ~ş1\mıek ·1 ç 1 ç E_ Biyik ..,_e man, berayi tedavi Beyoğlu Züklir 
gayesile bir çır:ak kursu açmıştı. Bu ~- R. Rm. hastanesine kaldmlmıştır. 
kurslara devam eden çıraklardan on üyi~:ı:!o ~-Münut Meçhul taka hakkında zabıta tahki-
bir kişinin müternadiyen talimatname Büyük Macar balul kata başlamıştır. 
ahkamına mugayir hareket . ettikleri, ------
derslerine çalışmadıkları ve kendileri - Yurdda11! Bir i'çi elini rrakineye kat terd1 

ller Türk yerU mah kalla.pma1r •ftollll- i'-A ı 11 i d Ha ne yapılan rnüteaddid ihtar1ara rağ - Beykoz kundura tabr ....... ı ~ er n en ... 

d 
da rönii.Jü bir propaıanclae'l olıaı&lıcla. di, !a.brtkad~ ~ışmakta iken, teslınhane 

men hnllerindc bir eğişikJJk olmadığı mu.saı Donomt .,. kımlında elini matineye kaptımııo ve 1k1 
görülmüş ve bunlar dlsiplln dtvanı ka- Artırma Kurumu parmalı kc.~lerek yaralanmı.ştır. Yaralı, 
rarile kurstan ihraç olumnuşlardır. ._ ______________ _, BeyotJu Zük6r baBtanesine kaldırı1m14tır. 

1 K1rşehir ve ha valisinde 
yeniden zelzeleler oldu 

(BO-§ tarafı 1 inci sayfada) 
Ankara ](i (A.A.) - Bugün saat 13/t 

de şehrimizde bir yer sarsıntısı hiı;~edil
miştir. 

Meteoroloji işleri U. müdürhiğiini.ın 
bize verdiği maltımata göre, Kırsehir v• 
havalisincıe de ayni santtP. 1 sanıye de • 
vam eden ve şarkan gelen şiddetli bir :r.PJ• 
zele olmuş, Kırşehir, Avanus. Mucur. ç.ı. 
çekdağı ilçelerinde binalarda çatlaklaf 
hııs..ıl~ peJmiştir. 

Kırşehir cıvarmdaki Sofular. Akpınar, 
Tursunburnu. köylerindeki b:nalarda 
da ehemmıyetli çatlaklar ve bazı ciu -
varlarda çöküntüler olmuştur. 1ns~nca 
zr:ıyiat yoktur. 

Yu sarsıntısı Kayseri, Sivas, Kony~da 
hafif, Yozg:-.dda oldukça şiddetli olaraJi 
hissecilmi~ir. 

Rasadhanenin tebliği 

İs!anbu, 16 (A.A.) - Kandillirasad 
hanesinden bildiri1miştir: 

Bugün saat 13 ü 4 dakika t 7 snniy• 
geçe orta şiddette bir zelzele kaydediJ..
miştir. Merkez üstünün şark istikame
tinde ve İstanbuia 41 O kilometre me • 
sa!ede bulunduğu tahmin edilmekte • 
dir. 

··························································-

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler tun -

btrdır: 

istanbul cihetindeldler: 
Aksarayda: tPertev), Alemdarda: tEt

ret Neş'et), Beyazıdda: (cemll), Samat
.yada: <Rıdvı:.n), Eınlnönünde: (Ben.sa -
son), EyübJe: \Hikmet Atlamaz), Fe -
nerde : \Htisameddln), Şehremlnlnde: 

IHamdiJ, Şehzadeba§ında: (Üniversite), 
Karagümrükte: IFuad), Küçükpazarda: 
IHuliısl), Bakırköyü nde: <İstepan). 
Be)oğlu cihf'tlndekiler: 
İstlklal caddesinde: (Dellasuda), Te -

pebaşında: !KinyolD, Karnköyde: (Hü -
scyln Husnü). İstikl!U caddesinde: (Li -

monclyan), Pangnltıda: <Narglleclyen), 
Eeşlktaşta: !Nail Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakller: 
Üskfidnrda: <Ahmedlye), Sarıyerde: 

!Nur!), Kadıköyünde: (Büyük, "O çler), 
Bilyükadad:ı.. (Şinasi Rıza), Beybellde: 
<Tnna§). 

-··················· .. ························--·······-
lll Illifiililll 

llLlll 
lllllllll 

ŞEHIR TiYATRO U 
Tepebaşi Dram K1sm1 

i lc~am S. 20.30 da 

Vindeorun Şen Kadmla" 
lstilclal caddeıı Komedi lcıamı 

Alcşaoıı S 20, O da 

Dama Çıkm•f Bir 6Dzel 



12 Sarfa 

Bay Necati Giler. aynanın karşıs:na 

geçti. Karısının bir cezve içinde getirdi
~i sıcak sU)U traş tasma boşalttı. Ü~ Ee

ne evvel aldığı için şimdi kıllannın sa
yısı otuzu geçniyen tra§ fırçasını suya 
cialdu-ıp yarım kahbın yarısı çamaşır sa
bununa sürdükten sonra y5.zünü q;~bun
ladı. Usturayı bel kayışında biledi; ş::ıka· 
~ına dokundurclu. Tam bu sırada odanın 
kapısı ~çıldı: karısı göründü: 

- l:Iaberm var mı ayol! 
- Duydum, chıydum, bizim kar~ık! 

evde oturaniann gelinleri evden kı\çmq. 
-- Onu da mı d uydun?. 
- Ben her şeyi duyarırn. bilirim .. 
- Ayol ben aeninle alay ediyorunı; a. 

r,u duynuyan dünyada bir sen kal
mıştın .. mahalleden geçen eskiciler bıJe 
duv<iular .. hele o niyetçi yok mu, hani 
beyıt töyliyerek geçer, o da biliyor. Hat
tl geçen gtlr. ikind'i vakti geçerken; ev
lerinin cnünde durdu da: 

~AZi H ettin karısı. 
c:Ka~tı gece yansı:t 

.Dlli3,10rum yeni.sinin. 
cBaşınadır dan.n.. 

Diye beyit s6yledi. 
- Sanki sen ne duydun, ne biliyor:;un 

da .. 
- Daha neo duyayım. ne bileyim.. sc

nın arncan yok mu? 
- :Senim arncam var, ne olacak. Ncıe

de olduğunu bir bilsem. 
- Bir bilsen ne olurdu? 
- Ne olurdu da söz mü, milyon sahibi 

olurduk. Benim arncam senin kokoz am
catarmııı cınsinden değil. milyoner .. mi!
yoner ... Aniadın mı? 

-Anladım .. sana ne faydası dokunur. 
- Bir görsem .. hiç olmazsa elinden bin 

Ura, iki bin lıra, üç bin lira da almaz de
lilim ya! 

- Üç bin lira mı dedin? 
-- Az mı. bu para gerçi arncam için 

pek az bir §ey .. beş bin lira da alınm ya .. 
Q zaman. kendime ilizel bir ev yaptırır, 
bu kıra f,.vinden çıkanm. Hem hepsi bu 
kadar da delil. kendime güzel bir elbise. 
blr palt. 4a yaptınnm .. artık o uman 
IUla da bir kürk manto alırım. 

POSTA 

IYE 

rJ~... Çeviren • • /sm et -
Hulusi -

mjj, 
-Ya ... Demek arncanı görürsen bütiln 

bunlar ol:ıcı.k. • 
- Olacak ta söz mü? ... H:isamedr!in 

amcanın ne adam oldu~unu sen o 7.emım 
anlEırsın .. ben na §U kadar, .üç karı~ ~o
Cltktum. O koskocaman adamdı, o zaman 
komisyonculuk yapardı. Gene parRh jn

Şoför bakındı: 

- nurasıl 

İki köşk arasına· sıKışmış bir kulübeyi 
gösteriyordu. 

- Bir yanlış lık ... 
- Acaba yanlış soka#a nu girdik? 
- Hele bir bakalım. 

sandı. Faka! şimdi. 

- Paralı olduğunu nereden 
nıiştin. 

Bay :Necalinin titriyen elleri kapıya d:>
~ğren- kundu. 

- Babamın sağlığında, babama mPk
tublar ~elirdi. Amerikad'a bir çiftlik sa
hibi idi. Sonradan daha başka iş:er ci~ 

yapmıs. milyoner olmuştu. s~n milyo
ner, bilhassa Amerikalı milyoner ned:r 
bilir misin? 

- Onların milyonu bizim mil~'ondan 
daha mı fazla? 

- Tabii fazla, yani demek ıst.Pdiğim 

mahim ya. Amerika parası .. 
- İşte o arncan şimdi İstanbulna. 
- İstanbulda mı? Çıldıracağım; ~cık! 

etmiyorsun ya .. 

- Şaka etmiyorum .. işte gazetcve b:ık .. 
•Am<.'rikadan henüz geldim, adım Hü

sameddinöir. kardeşim Nihadın bir tığlu 

olduğunu b"lirim, onu arıyorum, adrPsi.ıt 
- Aman adr<.'sc dikkat et! 
- Yeşilköy. Fırın sokağı .. No. 73 .. 
- Haydi kadın. haydi kancı~ım. hdy-

di canım .. çabuk çabuk giyin .. htaııı en 
iyi e:lbiselerini giy .. arncam ayıblamasın .. 
dur be:ı de giyineyim .. hemen bır oto
mc;b"le atlanz. 

- Otomobile mi atlarız, otomobılle mi 
gideceğiz. 

- Milyoner amcaya giderken d~ trf'ı:e 
binilmez y& •. haydi, diyorum .. ne duru
yorsun? 

* 
Karı ~ocıı evlerinden çıktılar .. b 1r t:lk

siye atladılar. Taksi yavaşladıkç~ Bay 
N~cati Giler şoföre bağırıyordu: 

- Hızlı. daha hızlı. 
Fırın sakağına geldiler. Büyük köşk

lere bakıyorlar. bahçe kapılarındaki nu
maraları okuyorlardı: 

- 65, 67. 69, 71, işte bu köşk olacak .. 
75 .• 

-Peki amma yetmiş üç nerede" 

~Tak taıt .• 
-Kim o? 
- Burada kim oturuyor. 
- Ne olacak. Ben oturuyorum. 
- Sen kimsin, adını söyle .. 
- Hüsameddin. 

Kapı açıldı, eski püskü elbisell: saçı 
sakalına karışmış bir ihtiyar göründü. 

- Scy. Hüsaıneddin amca siz mis•niz! 
- Benim yeğenim sensin ha., Nihadm 

oğlu, ne kadar da büyümüşsün. Ş~>y .. ne 
iyı ettin de beni aradın. Eğer bugün gel
n~eseydin halim çok fena idi. Aml!rikada 
i!ins ett"kten sonra, buraya gelmiştim. 

Birkaç kuruşuro da bitti. İki gündü:- ağ'· 
zırna yiyecek koymadım. 

~ecati Gilerle, karısı bakıştılar. Necati 
Giler elini pantalonunun cebine :sokt•.ı. 
Di.- gümüş lira çıkardı. İhtiyara urattı Vl' 

ctoıtıobile doğru yürüdü. Karısı n"U ta
k "b ettı. İht"yar bir şeyler söyln)•ordu 
amma onl~r duymadılar: 

- Şoför c;nbuk yürü .. 
Bir müddl't her ikisi de konuşmadıl;ır. 

Nc·cati Gi!er neden sonra karısına d6lldü: 
-- Bu ay biraz daha idareli davr'\nma

lıyız. 

- !';vet.. o.tomobil parası; üstet:k bir 
de lira!. 

- Amma gene ucuz kurtulduk. Kend!. 
miz gitrneyıp te, mektubla adre.simizi 
bı!dirseydik. 

- Hnklur. var!. 

Y ARINKt NÜSHAMIZDA: ~ı 
HPpsi şifa n ·yetine 

Yazarı: A. Çehov 
Çeviren: H. A.laz 

Birineikinun 17 

Buz makinesi alınacaktır: 
Fethiye Belediyesince günde bin kılo istihsal edilebilecek kudrette ve 231/400 

vollluk üç safhalı mütenavip cereyanlı, bilezikli Rejistanslı Elektromotörle işler 
buz makinesi alınacaktır. Taliblerin mezkür belediyaye tekiifte bulunmaları ve 

tekliflerine makinelerinin hususi ve fenni evsafını resim ve fotograflarını n:ş· 
tirmcleri. (9088) 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltıneye konan iş: Karacabey harasında Gr'Om hastanesinin i.kmal ve 

ila\'ei inşaatı olup 20,337 lira 56 kuruşluk esas keş!inden 15,000 liralık miktıırdır. 
2 - Muhammen keşif bedeli Ü7.ı>rinden }apılacak tenzilat nisbeti vahid fıat· 

lardan her birerlerine ayrı ayrı tPşmii edtlerek Lutunacak miktar bu eksiitme
nin ke~if bedelidir. 

3 -Bu işe aid ke§if, metraj. proJe. fennf, umumi fenni, kapalı zarf usulile ek· 
siltme, yapı işleri fenni ve Bayındırlık i~Jeri ~enel şartnameleri ile mukaveje 
projesinden ibaret evrakı nafia daırt~sinde görebilecekleri gibi arzu edenler 75 ku· 
ru~ mukabilinde birer örneklerıni alabılir:er. 

4 - Eksıltme 5/1/939 Perşembe güııü saat 16 da Bursa Nafıa MüdürlütG ek· 
siitme kom;syonu odasında kapalı zar{ usulile yapı!acaktır. 

5 --· Eksiltıneye girebilmek için isteltlılerin 112!' lira muvakkat teminat ver
meleri. üçüncü maddede yazı h evrakı kabul ve ımza etmeleri ve bu inşaatı y,.. 
pabilee<>klerine dair ehliyet vesiıkası (bo vesika eksiitme yapılacağı günden eD 

az sekiz lriin evvel bir istida ile vilayet makamına müracaat edilerek alınacak· 
tır.) Talibıer şirket halinde iseler ?.490 ı.a yıh kanunun üçüncü maddesinin A. B 
fıkralarında yazılı ve 938 yılı Ticaret Od::ısı belgesini göstermeleri lizımdır. 

6 - İsteklilerin, dt§ zarfı inühiir :rnumu ile! ıyi k;ıpatılmış teklif mektublan· 
m f./1/939 Perşembe günü saat on bP:;e kadar komisyon reisli~ine makbuz bu
k3:ilincle vermeleri icab eder. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (9061) 

ile '-A~AH, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman di~leri rıizi fırçalayını.ı. 

"; .·· ..- "' . ' 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Um um idaresi ilanlar• 

Muhammen bedeli 60.000 lira ol?ıı Avrupa hattı lokomotiflerine a-id yedE-k ak· 
sam 6/Şubat/1939 Pazartesi günü ı:aat 15 de kapalı zarf usulü ile Anıc.arada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i§C gı:rmck istiycnlerin 4250 liralık 

ettiği "ICsikaları ve tekliflerini ayni gün 
\'crmeleri lazımdır. 

muvakkat teminat ile kanunu."l tayin 

saat 14 e kadar Komisyon Reislitınl 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(9164) 

İ!akat banıın, bir şey söyleiiM!k isti- c~k bir cihet göroorsan söyle. Gelge .. 
yen fakat buna bir türlü netsinde cür- SON posTA N tN r 134 - ıeıim, kan yanoor, tutuşoor .. enkserne 

et bulanuyan bir E D E n QO 1"\ AN\ ker.e gibi yapışmıştır. Sülük gibi e ' 
insan vaziyetin • ts ml)()r. İki takke rahatım, yalnızlığıııı 
de idL Oturdu • yotrtur. Gözlerimin tak içerisine ba .. 
ğu yerde yutku • koor. Sanırsın ki ben bir tatlıyım, o da 
nuyor, sıkılıyor, çoktanberi perbizdir de beni gözleri • 
içini çekiyor, sa- ler. yemek isteor. 

ğa sola sallanı • YAZAN: Ereümend Ekrem Tatw Gurabt efendi acı acı gülümsedi. 

~:_~u. Kocası • Birdenbire, koca • - Amin! Yann - Avrupanın havası, maşallah. be. 

- Yatacaksan, kan, kendini yere sabalayın gelir, se- pin!ze yaradı .. dedL 
~1 yat. Orada ku· attı, kocasının a .. ni ilen k.onuşurwn. - Ne dernezsin? Bizim Toriğin ba .. 

kumav gibi oturmanın minası yok! yaklanna kapandı ı _ Olmaz! Şimdi şına neler geldi ise, duydun? 
Demesi (b·erine, kalktı. Entarisinin hıçkıra hıçkıra ağ .. gel. - Hayır. 

düğmelerini çözdü, durdu. Iamağa, yalvarma • - Bakayım. Eğer - Dur, ağr.attırayım. Koskocam tO' 
- Ne duruyorsun? ğa koyuldu. Gurabi başımdan savabilir .. mandır. 
İçini taz:yik eden derdi dökecek diJj- efendi, önünde seri· sem, yanın saat,.. - Sen nereden biliyorsun? 

Ili yakan sım ifşa edecekti. Artık ta . li duran bu insan tan ondayım. _ Bizimki söylemiştir. o, gastacı f 
harnmülü kalmamıştı. Kısık bir sesle: enkazına merha • - Bekliyorum. se, her bi şevden haban vardır. BanJ 

- Efendi'. dedi. metli bir nazarla Telefonu kapadık· az: evvel hikaye etti. 
-Ne V3r' baktı. tan sonra, Gurabi 

B - Söyle baka!ım. - en .. ~ünahkanm. -Yahu! Neye böy efendi kansına dön· 
Gurabt elendi anlamamazlıktan g~l- ~ yapııyoırsun? Sa· dü: - Torikzadem, halen Parizdedir. 

eli. na ben ağız açma • - Şimdi sen o - -Ne? 
- Hepimiz, Allahın günahkar kul1a· dım, bir kuru sitem· dana git, dedi. Tak· - He, ya! Parize gitmiştir. Heın de 

nyıı. de dahi bulunmadım wr gelecek. Söyli • kiyak bir angajrnan ilan. 
- Benimkisi öyle değil. Ben sana Başıma gelen her şe- yeceklerini ihtimal - O da mt karı dalgası? 

br~ı asilHr ~wm .. hainlik ettim. yin müsebbibi biz • ki senin yanında . _ Gibidir. 
- Haydi, v. at, uvu'. Bunun hesabını zat ben kendim ol so··yıeme,_.~n çek· 

• - ıu~ ı - - Anlat öyle ise de, dinleyeUın. 
aorra. fstanbula hayırlısile dönelim, duğuma çoktan hük· nir. ı,s~ 
OrPdR ~örürüz. rnettim. Senin gibi saçı uzun, aklı kısa, ı cal! ise mayup, hakikt ise gene de nA-ı İfakat hanım, kocasının yüzüne istir· - Ağnattırcıcağı yok. Gayet ~~~n er 
Kadın ısr:ır ediyordu. altmış küsur yıllık ömrünü kafes arka· mcrguptur. Kalk.. ve soyun, yat! hamkar bir nazarla baktı. İhtiyar, bu sit, sade bir ~Pydir. Avrupa dedıgın y ~ 
- Zaten ben de hesab verecek deği- smca, kapkP.ra cehalet içerisinde geçir· Hala yerlerde sürünen kadına yar • nazardaki manayı anladı, ve hilmile i· bir takım avantürye insaniann ~~~8:e 

lim B h . ı· oıır,, rneydandır. Bunların içerısll1 . unn ıç rneca ım yok. Ancak, se- miş bir mahiuku, birdenbire azad eder, dım etti; kaldırdı. O esnada, yatağın lave etti: h k kl d . d 0ıor· 
nin affını dilc,•orum. ba~ka bir al(:rne götürür ve kendi ha- bc:~ı ucundR duran telefon çaldı. - Bir saat sonra gene döner gelir - karı kısmısı ~r e er en zıya e A~ 

İ t b ıd ·· ·· ·· ·· d Hepsi de kendin~ oriJ"inal birer tane _ 
-- s an u a P'oruşuruz edim a! vasına koyuverirsen elbette böyle o • - Alo! Gurabi beyzadem, ondasın? sin. Biz o vakte kadar lan bitirmiş o • c:ık, koca, arkadaş arar. Amerikalı gas~ 
- Sade şunu bii ki, pirüpakim. lur. Ben buru idrak eylemiyor değilim. B~ni aramışın dediler. lu:ıız. ~ d -
- İyi ya, işte? Sana benim bir şey Allahtan ki yaşını, başını alınışsın da, - Neredesin yahu? Aıradım, tabü. Kadıncağız, mütevekkilAne: tacı benim gibisini bulur. Milyar e .. 

sorduiTum v~r mı? senin atıldığın alem seni istemiyor. Gel de kor.uşalım. Yann gidiyoruz. _Peki! dedi. rin kızı, Aristokrat peşindedir. Ha~.~ .. 
- Bu (!ece pek zavallıyım ben. İçim Yoksa, geııç ve güzel olmuş olsaydın, - Yann, dedin? Etme. Ben yarın, Kalktı, giyindi, sessizce odadan çık· dan mensubı1, külhanbeyi ister: ~·r. 

yar yor. Be'li affedip de bağrına bas - buı;ün sefahat ve sefalet gayyasımn ta öhii.r gün gidemem. tı. Biraz sonra Takvor da ge~ti İlk hanbeyi, aksine kişizade peşın? 1

8 .. 

mP.z an, elimden her türlü fenalık ge- dibine k?dar yuvarlanmıştın. Aniadın -Sebeb? sözü: Burası, bahusus Fransa, acayib bır ~ 0 
llr. mı7 Kabahıtt sende değil, ben olacak - Sebebi vardır. Seni gördüğüinde - Öf! Arnımi Sevdanm bu türlüsün- nayır yeridir samrsın. Her çeşid ın:~~ 

Gurabi efendi başını iki tarafa sal - tereste. Sen, arkasından bağteten itilip derim. der. de, altık bıkkınlık geldi. demek ahcısı, her biçim müşterinin malı~ 
Jarh: de zorla çirke!e yuvarlanan adam gi - - Şimdi söyle. ol1u. Arkasından da derd dökrneğe dil bulunur. Fransa ~uya derno ... 

-- Fesüphanallaht Haydi yat, uyu bisin. Bir gilna sun'u taksirin yok.Bina- - DeemE'm. Yalnız değilim. Yanım· başladı: b:r devlettir, değil? Şimdik, şuraa pı 
diyorum sana! Burava, gece vakti ra - en alazalik şimdi, şu anda ihtiyar eyle- da kan vardır. - Azizim! önce şu benim 11fatıma, ya::aya çıkayım. 
h.ıt ve huzuruma selbetmiye mi ~ld.in? diğın harekata mahal yoktur. Bunlar, - Boynu altmda blsml halime, ahval.ime bak. Beode Atık ola· 
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cas u su 

Bir içki sofras1nda 
'd~nin gibi eski, gün gönnilş 1 
~ ~lardan zarar gelmez... Bari Mı • 

.tti ı c senin kıymetini bilir mi? .. 
'l~ Bilınez olur, hiç .. bir dediğimi iki 

··ez ... 
td;- E.. bari, arada sırada yardım da 

l' Illi? .. 

ti ";Parası olursa, kısırganmaz... Kaç 
~ 0Phane caddesindeki oda işinden 

on altın da ben aldım. 
&ııı~ Ya ... Beş on altın ise, az almış • 

taJ A.z aldım, ya ... Koskoca odayı ki
Otı.~dırn. Haftada iki üç gün çocuklar 
Qyn a toplanıyorlardı. Sözde, kumar 
adı ~Yorlardı. Kumar dersem. amma 
der uınar .. orada muhendiz Dikrandan 

s alıyor]ardı. 
- Tehlikeli iş ... 

le~ 
1
'Ne söyloorsun be elmasım .. böy • 

etq.ş ?ere girrnek her kabadayının har· 
~· .. ~erek et versin ki.. .. 

"' - ı·Şbo.,.az Vahram söziinü ikmal ede-
.,~, ı ır i 
On • • ırdenbire kapı açıldı. çeriye 
gı ... J.edı, on sekiz yaşlarmda bir oğlan 

· ~. Gi.irUltülü bir sesle· 
' Vh . 
~ a rcım usta! .. Baron Mığ'ırdıc so-
;· ~endisini arayan oldu mu? .. 

nıukedı. .. Vabram, yılışık bir gülüş1e 
abele etti· 

d'U~ Vay .. Mı~rdıc, ~mdi de baron ol
~~··· hlllan, ne köpcığlusu oğlandır. Gö

t~'ldis~~ yükseklerdedir. ( 1 ) Nerede ... 
: ~adam Despinanın evinde. 
....._ ~nında kimler var? .. 
....._ Dun Re~kiler. 
....._ Ne yapoorlar? .. 

İcoorlar. Kef ed<>arlar. 

~11• 11\<'f edoor1ar amma .. korkanm bu 
" ş e . . "'li ışın cılkını çıkaracak lar ... Ken· 
d~'nlıırayan oldu mu deorsan, işte nur 
bıırıd ası gibi karıca~z, bir saattanberi 
()·~ oturup duroor. 

b b~ an, paravana doğru eğildi. Mana· 
~~~r güli.imseyişle tepeden tırnağıına 
V l' hana bir göz gezdirdi. 
~hraın, ba~ını bana çevirdi: 

tu"lrı Eiınasım!. Bizim oğlan, kafayı 
dC!rn ~iş .. Artık buralara oğramaz. Ma
~3 ~t rı.ean var. Bııri, var sen de ora-

bed·. Bıraz da sen kef edersin. 
~ ı. 

\aı~~~~~ bi~e düşünmeden yerimden 

~'Evet .. çok iyi olur. 
~ diın. 

lçıtı a~a daha h AlA kompllman yapmak 
lıoşbo:kanıdan saçma sapan söylenen 
l'Q~ gaz heritin diikkAnından fırlıya-

Jio 0 0 R1am takib ettim. 
~ k;:zke,e.n caddesinin son noktası • 
'okağ ar ilerledik. Sol tarafta dar bir 
tl\, a girc!;k, Biiyiicek bir arsayı geç-

~arş d . ~k hoı al{ı 1kı kath kArgir evden. bo-
~ııtdu. ğuk şarkı ve çalgı sesleri geli • 

"· a~lan bu . k .. .. d d "-ıı . Vu ' evın apıS1nın onun e ur-
1\Jt ;ru~ He kapıya vurdu. 

bj.,. k at pencerelerden, beyaz saçlı 
dıı baadın başı uzandı. Bir, oğlana_ bir 
~lılt-ı ~a baktı. Hiç bir şey sonnaya lü
~i kı~ l'Iniyerek ~ldl kapıyı açtı. San· 

_ 
0 

~·ılhk bir ahbab imiş gibi: 
biy ıısu koriçamu ... 
~jr:.' şaklabanlılda beni karşıladı . 

~i~in llll? .. Neyim?.. Ne istiyorum? .. 
~y(' f~ldim? .. BunJan. sorup sua] et
~~ be zunı görmeden koluma gire • 
a b ni l'ıst kata çıkardı. 

Qi~i 0~ğuk ~ark1 ve çalgı sesinin gel -
~r-~ k a;ın kapısını açtı. Yüzüme, iğ • 
~ı \'~ 0 ulu bir duman çarptı. Camla -
~a, perdeleri sımsıkı kapanmış olan 
lq~ sı'!ara dumanlarile, adeta bulut • 

\> ~tı. 
~d~v~lak bir masanın etrafına, b~i 
~ıtu; k~:du erkek olmak üzere tam 
lat, he ışı. toplanmıştı. Çalgı çalıyar • 
latdı. P bır ağızdan farkı söylliy<>r • 

h~ ~~a ~k~A.d~den kua bir zaman sonra, 
~~~ıtdıe lde merrılek:ete lhaneti a.nl9,4ılan 
• :9'ttı.._.ııalb?n Idam edllmJ,§. Ancak, böyle

-e.ınıifur. 

Çatık kaşh, sert bakışlı bir adam çe vik bir hareketle yerınden fırladı.. 

. Beni. takib eden oğlan, kapıdan içeri ı rneye lüzum görmüyorlardı ... Hiç ~iip-
gırcr gırmez: hcsiz l<:i içlerinden de: 

- Baron Mığırdıc!.. Bu, seni görmek - Tekkeye, yeni bir kurban geldi. 
istiyor. Diyorlard). 

Diye bağırdı. Madam Despinanın yetirdiği sandal-
Masanın (şeref mevkii) nde oturan yıyı. kendi yanma yerleştirrneğe çalı· 

çatık kaşlı , sert bakışlı, bir adam çe - şan Mığırdıc, sevincinden şaşırmış gi
vik bir hareketle yerinden fırladı. Hay biydi. 
ret ifade eden nazarlarla bana baktı... Bir taraftan beni izzet ve ikram ile 
Ötekilerin bütün bakışları da benim ü- y::ınına oturtmaya çalışırken, diğer ta-
zerimde toplanmıştı. raftan da: 

-- Ulan Despina .. elinde böyle has 
mallar var.nış ta, üç ı:rccedir neye mey
da~ıa çıkarmadın? .. Yoksa sen de Te -
pe"haşı barının kurnaz sahibi gibi, par
lak numara!arı sona mı saklıyorsun. 

Yerinden fırlayıp ellerini masaya 
dcıyayan Mığırdıc, bir anda bana kar -
şı yapılacak muameleyi kestiremedi. 
K;ca bir tcreddüdden sonra: 

- İramesen .. oryort... 
Dive söyleniyordu. Diye seslendi. Daha hala eli kolum -

da bulunan kadına : 
Halbuki bu işlerin ocaihnda değil. 

- Mada.'"l'l Despina.. bir sandalya 
getir. 

fı .,nınŞa pi~mi.1 olan Madam Despina, 
fıkır fık:r ıfJlüyor: 

- E .. ne yaparsın, vav:rum?.. Öyle 
olmazsa t~cı çıkmaz ki... Diye, em!r verdi. 

Diye mukabele ederken: Çalgı çalan üç erkek i1e şarkı söy -
liyen kadınlar, iyice sarhoşlamış olduk· 
lar: için, yalnız birbirlerini dürterek 
bıma bakışıyorlar, çalgı ve şarkıyı kes· 

- Aman .. sakın beni bozma... Seni 
buraya ben getirtmiş olayım . 

(Arkası var} 

Mar ye Vekiletinden: 
1 - 31/Kanunuevvel/937 tarihinde ilan edildiği üzere eski Bronz beş kuruş

luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunuevvel 1938 ak§amın • 
dnn itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunuevvel 1938 akşamına kadar 
b"llımum malsandıklarile Cümhuriyet l\Ierkez ve Ziraat Bankalarına müracaat 
ederek müb:ıdele ettirmclidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanunun sekizin
ci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında 

ancak malsandıklanna ve Cümhuriyt>t Merkez Bankasına yapılacak tediyatta 
kullanılabileccktir. c.4964. c8806ı. 

• • , .• . ., •• .,. . .......... .ı -·~ -.., l "'' ' . .. ., .. V 1 

.. f ercih edilmesindekJ 

• • 1n G 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 
karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvyetli müsek

kindir. 

GRiPiN 

sebeb 

Nezle, soğuk algıolığı, grip rahataızlıklannda bq, dit, 
mafsal, romatimıa, Alap ve adale ağrılannda icabında 
günde 3 ka1e alınabilir. l.mine dikkat, takHdlerinden 
1akınınız ve Gripin yerine batka bir marka verirlene 

tiddetle reddediniz. 

' 
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C ŞARK.A AlD KAYN~K~ARI . 
YuuaJ*H~fltJ'QI_ r.-a .. .<teot :J/tiJf1j-Uf.. @aftit :Jaf(}Ut 

O-ımanlı Asyasında Alman ihliraslar1nın 
muttasıl artması üzerine Ingiliz ve Fraı Sl:l, 

anlaşma temayü/leri 

,-------------~ · 
Ankara borsası 

Lond.ra 
Nn-Tor. . 
Para. 
Mlllno 
Cenene 
Arn..tflrdam 
BerUn 
BrfHutl 
Atln& 
8of)'& 

Pr•• 
lıladr1CS 

Vr.rton 
Budape~M 

Bfliret 
Btltrrad 
To ko ham& 
8\okholm 
lıl<»k<Tf& 

Açı lı, 
ö t!S 

l7fi o 7S 
3,31 
«ı , ıılo 

~ 8.4:.!26 

' 68.:io25 
öO <ıo lo 

~ı . 1675 
l,07ilö 
1.6475 
4,So:ı<ı 

6·88 
23.7~5 

~·· 7571) 
C,90 
2.8125 

S4 3271 
3(),271) 
2,,73 

ESil AM 

.1\fU.J 

O& 
«ı ıo 

11, ]671) 
1,0725 
l.M7fi 
4.30o0 
6,88 

13.795 
:.4. 7676 
0,90 
1,8126 

,.. 3~71S 
~.27t 
25,73 

ll 1)0 
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Deniz Şeytani 
Türkçeye C"lreD: M. Sü.re:na DUmeo 

V e·rli krahn saray ,.nkara liginde 
klüp.erin vaziyeti 

Demirspor birinci devreyi 
)ig lideri olarak bitirdi, 

Ankara gücü de ikinci oldu 

Ankara, (Hususi) - Lig maçlarının 
binnci devre;i: önümüzdeki haftaya sona 
eriyor, bu münasebetle Ankara klüpleri
nin bu devre içinde aldıklan puvan'nra 
nazaran vaziyetlerini gözden geçırmek 
faydalı olacaktır. 

Bugünkü puvan vaziyetine görP lige 
danıl Dem!rspor, Ankaragücü, Mnha{:z
g;Icü, Gl'nçlerbirliği, Harbıye, Güneş. Ga
latasaray takımlarını sıra ile tahlıl ede
lim: 

• . " Demirspor ligin başında gelmektedir. 
Burac:ıa bize ecdadının öldürdükleri d~marılannm kesilmq kafalannı gostenyOTdu.. ı Şimdiye kadar beş maç yapan bu kıiıbün 

- Fil.. !i1.. massa!. Bakınız! İhtiyar adam da iki köle tarafından dört gaHbiyet ve bir mağlubiyeti vardır, 
Bir yıl baksam sık yapraklar arasın· ta~·nan ve iki kısa sınğa geçirilmiş on dört gol atmış. yedi gol yemiştir ve 

aa yükselen gri duvardan bir parça bi- brandadan yapılı bulunan (gerdunei on üç puvanı vard'lr. Evvelki se~Plerde 
le görrneğe muvaffak olamıyacaktıın. hümayun) unda kemall haşmetıe bizi de iyi bir vaziyette bulunan Demırspor, 
Nihayet fil kımıldanmağa, bu suretle istikbale gelmişti. Reisin kıyafeti bi - bilahare mali vaziyeti bozulan. fakat. çoK 
Cie sık ve uzun otlar dalgalanmağa baş zim için bir sürpriz olmuştu: Başında tC'miz ve ~erefli bir maziye malik bulu
!lamıştı. B:.ı kımıldanış ve dalgalanış ü- çelik bir miğfer panldıyor, belinde kor uan Çankaya ile birleşmiş. Demır • Çan
zerine ona ooğru ilerlemek istedim, ta kunç bir harb kılıcı, sırtında vücu • kaya ismin! alarak faaliyetine böylet'e de
ki hayvanı rı endaht edilebilecek bir ye- düne sımsıkı uygun kınnızı bir hüssar 1 vam etmiş, fakat ligde iyi bir derece ala
rini göreyim diye. Fakat fil de ayni ceketi, göğsünde bir Alınan Ordre de 1 mamıştı. Bu sene Çankayadan ayrılan 
süratle aks' istikmneti tutmuş ve ben· brone nişa'1; vardı. Kapkara panldı • Demirspor büyük bir ciddiyeıle çalışma
den uzak1aşmakta bulunmuştu. Bir a • yan bacaklan, nasılsa çıplak bulunu • sına devam etmektedir. İsminden de an· 
ralık anca!t Afrikada görülebilen ce - yordu. Bu kılığının bizi hayrete duçar laşılacağı veçhile, oyuncularının ekserlSl 
sim kannca tepelerinden birine rastla· etmiş olduğunu hisseden reisin şahane Devlet Demiryollannda çalışmaktadır. 
Q.ım ve bun•ın üzerine tımıandım.. Bu- gururu arttığı müşahede olunuyordu. Bundan sonra Ankaragücü gelmekte-
raean daha geniş bir sahayı görebili· Kralın sarayında, etrafı toprak du • dlr, on iki puvanı olan bu klüp şımdiye 
yordum. var1a çevrili, üstü santarla örtülü bü • karu üç .gnlb(yet kazanmış. bir defa 

- Deve kuşlan! yf!k bir sofa vardı. Burada bize, müte- yenilmJş ve bir defa da berabere kalmış-
Diye mınldandım. Bir çok filler muz fahhiranc bir eda ile ecdadının öldül"- tır. on üç gol atıp yedi gol yemi~tir Lig

ları söküp çıkarıyorlardı. Fillerin uza- dükleri düşmanlannın dumanla karar- de nazarı dikkati eelbeden Ankaragüdi, 
yan ve kıvnlan hortumlan bende bü- mıc; bir çok kafahınnı ve gene kesil • diğer klüpler için; bilhassa Demirspor 
yiik deve kuşları intıbaını husule ge - miş düşmanlarının alt cene kemikleri • içın, çok ciddi bir rakiptir. 

tirmişti. . ~ le süslü bir fi1 dişini gösteriyordu. Bu Bundan sonra Muhafızgücü gelmekte· 
. ~u ~uazzam .!ab?m mahlukla~dan hnvalide topr:ık işlerinin hayli inkisaf d:r. Oyunculannın bir çoğunu eldf'n ka

bın bır aralı~ uıer~nde ~ulundu~ etmiş bir zanaat olduğu anlaşılıyordu. çıran bu klüp; diğer klüplere, geç~n se-
~ann~a te~Slnc rlcgru ~elıyord.u, dı • Çiinkü nereye gittikse balçık kaplar nekı kadar ciddi bir rakip d~ğildır. Şim-
ger bır çogu da onu tak-ıb edıyordu. görüyorduk •. e kadar beş maç yapan bu takımın ıki 
Kaybedilecek vakit yoktu. Fili ilk atış· · . h 

0~~·b· t" bir mağlCıbiyeti ve iki d~ ba-
ıta devirebilmek için başının gözlerin - Sarayda ~ mahuf ve gıry.e a~b ve g .. bı 'i-e·\e.rdır dokuz gol atıp be~ gol 
aen biraz a~ail'ı~ına nisan almak lazım kıta} yadıı;oarlarından gayn -zıynet ra e: ığı ~ ah"b b ı -

"' 1 • In b" t "k A yemıştir On bır puvana s ı u wı geldiğini hahrladım. Tüfeğimi süratle eşyas: o araK ya ız ır anecı vru - . · 
kaldırarak nişan aldım, tetiği çektim pa Y?pısı tere~ağı tabağı vardı. Kr~ • n.aktaaır. ,.. 
ve .. bov! lııı bıze sundugu Palrna şarabının bıl - Maçlara bilhassa çok temiz kıyru::ı ... 

Kocaman hayvan müthiş surette so- ha~sa pek nefis olduğunu i~arct etmek çıkan Muhafıııgücü üç or.unc~u~n degış-
[uyarak old·ı?pJ yerde bir daire çizeli isterim. tirdiği t~kdirde diğ~r klupler ıcın çok e-
'Ve döndü. Ynral:ınmıştı, korkunç ses - Palasın avlusunda ici bos ve bosluk her • .miyeUi bir rakıp olacaktır. 
ler husule getiriyor ve yıldırun hızile içinden bir merdivenle yukarı çıkılır G~nçlerbirliğine gelince; on puvana 
ileriye, üzerinde bulunduğum tepeye C('Sim bir ağaç mevcuddur. Bu ağacın sahib olan bu klübün iki galibiyet!, ıki 
Öoğru geliyordu Tepeyi ayni hızla geç- dal1an arasmda gayet büyük kıt'nda mağlubiyeti ve bir de beraberlıği vad•r, 
tt, sürü de kenn :~ini mühib homurtu - b!r (harb davulu) bağlanmıştır ki bu- sekiz gol atmış, dokuz gol yemiştir. Ev
larla takib etti ,Bu esnada az kalsın te- nu ancak bizzat kral çalabilirdi. İşte vclki seneler Ankaragücü ile Ankaraspo
peden aşağı yuvarlanıyordum. Düşme- bu merdiven<len ağaca şahane bir eda runun Fener - Galatasarayı va·T.iyet~nc!e 
rneğe çalışırken rle vurduğum hayva - ile çıkan Joıa ağır darbelerle davul - bulunan Gençlerbirliği, geçen sene bu 
nın nereye gittiöini kaybetmiştim. Be - dan matemt sesler aksettirdi. Bunun ü- vaziyeti Ankaragücü ile beraber .k~ybct
reket versin ki filin etinden hissedar zerine avluya açılan dört kapıdan kol miş. yerlerini Muhafız ve ffiırh•ye ta
olm~ k isteyen ''('rliler telaşa kapılına - kol zenci rnuharibler girdiler. Bunlar kımların.ı bırakmışlardı. Şayanı memnu
mışlardı, yara~ı hayvanı takib ederek üç binden aşağı de-ğillerdi ve heybetli niyettir ki bu iki klübümüz bu sene e
onu ön dişleri tonrai!a saplanmış ola • b!r manza::-a teşkil ediyorlardı. Muha - saslı surette çalışmalarına devam etMek
rak bulmu~Jardı . Onu tamamile öldü - ribler karşı1Jklı saflar vücude getirdik· tcdirler, eski vaziyetlerini alacak.!arına 
rebilmek içi:ı b:rkaç cl daha ateş et - tc>n sonra h;ırb dansianna başladılar. şüphe yoktur, yalnız Gençlerbırıiği çok 
rnek lazım l!elmic;ti. Mt!todik hareket ve manevralarla bir • fazla çalışmak mecburiyetindedir. 

O zamanl~rda Kamerun'da se- birlerine saldırıyorlar. hasımlannın kal Geçen senenin şampiyonu Harbiye 1d-
yaı-at eden kimseler arasında kar.lnnna çarpan silahlanndan ürkünç rr.<myurdu, ligde maalesef, eski vaziyeti-
Garbt Afrikanın en zeki ka • sesler cıkartıyorlardı. Kılıç ve kalkan ::ıi muhafaza edememiştir. Henüz b;,. ga-

İzmirde Üçok ligin ilk 
devre şampiyonu oldu 

Demirspor Doğan sporla, Yamanlar Ateşsporla berabere 
kaldılar, bu hafta ikinci devre maçianna başlan1>'01 

ızmı.rin Alsancak takımı bt' 

İzmir, (Husus:f) - Lig maçlarmın Hk İkinci devre birinci devreden d~b' çr 
devresi neticelenerek İzmir pmpıyonu yecanlı, fakat beceriksiz geçrnıştif~ç 1' 

üçok takımı tekrar devre şampiyonu ol- kcslovakyalı hakemin hemen ner rtstlo 
muştur. İlk devrenin sonuncu hattasm\la !ı;jta oyunu durdurması, favul kar~f'" 
karşı karşıya gelen altı takım bera~re bilhassa ofsayd telakkisi oyunu ·d tl' 
.kalmıştır. Günün en mühim müsebakdsı muştur. Saidin attığı bir gol ofs~} p~ 
Üçok - Alsancak arasmda idi. Bu m;ihiııı yılıruş; bunu Alsancağın güzel bir 
maçın yapılması, stadyomda binlerr.e se- takib etmiştir. ·~ 

• dllJ(. yircinin toplanmasına vesile t~kil et- Bu golün yapılmasından bır . ~ tıf 
miştir. Hakem. Çekoslovakyalı antrenör sonra soldan inkişaf eden bir ÜÇ~) ot 
Horesi idi. cumunda Mazhar, sol açık Naf1l1~ ~,. 

Çok seri başlıyan oyunun ilk dakikala- taladığı topu vole bir şütle Alsan~ edf 
rmda iki tarafın da bir an evvel neticeye les;ne göndenniştir. Bu suretle el ~ıııl· 
varmak istedikleri anlaşılıyordu. Uçl"'kun ten müsavat oyunun sonuna kadar 
te~ayüz eden hücum hattının yaptı~ı fa
sılasız hücumlara Alsancak müJafaası 

gayet isabetle mukabeled'e bulunuyor, 
bu suretle gol imkanları ortadan kayho
luyordu. Üçokun soldan yaptı~ı bi:- h:i
cum esnasında topu ayağına geçiren Said, 
otuz yardadan nefis bir şüt çekmişSt> de 
bunu Alsancak müdafü Ali kafa ile kur-
t:ınnıştır. Bir dakika sonra Saıdin ayni 
k:yınetteki başka bir şütünü kale uırcği 
t:evirmiştir. Bu suretle ilk devre gols'.ız 
geçırJştir. 

mamıştır. ı:ı11' 

Bu maçtan evvel Demirspor • ~,r ' 
spor maçı 3-3 berabcrlikle, Yail'l9rıııtflır 
At<'ş maçı 2-2 beraberlikle net!cele eti~ 
tir. Bu suretle günün üç maçının ıı 
lerı beraberliktir. t 

ıcırtı1 
İlk devre neticesind·e Üçok ta i~ıı:t' 

puYan farkilc en baştadır. Bu ha!~ço~ıt 
ci devre maçlarma başlanacaktır. ~·çı" 

bu sene de şampiyonluğu elinden 
mıyacağı tahmin ediliyor. 

Askeri liseler spor müsabakaları 
Kuleli oyuncuları Deniz Harb Okulu ile karşıJa.Ş' 

lıktan sonra basketbol birinciliğini kazandılaf 

bile reislerinden Banum Jojayı zi • ovtınundan sonra mızrak atma hareke- libiyeti bir mağlubiyeti ve üç te ~E"ra
yaret eden meraklılar bulunmuyordu. tfnc geçmişlerdi ve bunu da 'çok yük - beorliği vardır, on puvana malik olan ba 
Bu adam, kendı krallığı dahilinde en sek bir maharetle oynamışlardı. Bu hü· takım. mektepten mezun olmaları dclc!
modern ıslahatı yapmak isteyen ve nerierini de gösterdikten sonra kadın - yısile birçok oyuncularını kaybetmiştir. 
yerlilcrin ümmilii!ini azaltmak için lar meydana girdiler ve bize başka bir Alh maç yapmış olmasına rağmı>n Gü· 
kendi dillerini yazıp okumalan lüzu • balet temaşa ettirdiler. Kadınlar, er • neşin ancak on bir puvanı vardır. İKı g~
munu anlamış ve ona göre bir alfabe kel.-:lerin etrafında, sonra da erkekler libıyetl olan bu takımın üç beraberliğı ' 
Icad etmiş bir önderdi 0

• ayni zaman • onlann etrafında dans ediyorlardı. Şen ve bir de mağlÖbiyeti vardır, dokıı7. gC'l Kuleli OO.ketboı oyuncukın ... ~ 
aa Alrnanlann <'andan takdirkan da likterin orfac;mda, haşmetıa kral, te - atıp, on altı gol yemiştir. İyi ellerle id·are le IJe~~· 
a. 1 d C k · 1 b' Bir müdd'ettenberi eskeri liseler ca- sa bakanın son dakikalan . ÇO. .• : ... ı. ·r"' ıuu unuyor u. ·0 ınce oyma ı ır san· ba .. ~ına Pa lma şarabı sunarak onlıtnn edilen bu ldüp, yakın bir zaman dı\ kuv- dü.d~~~ fJ. " 

t · 1 t"k krali k t ht b" ..,_ sında devam etmekte olan basketbol :nü- olmuştur. Nitekim hakeını.n i:Jtl lt• B esen ° an an ı a 
1 a ının ır gönüllerini hoş etmış· oluyordu. vetli bir takım olaca~a §Üphe yokt•ır. diri ken ı ı 

rAl u"zes·n,., v'"rı"lmesı"ni vas'ıyet sahakaları sona ermirii... sabakanın b:tti~ini bil r t ... d J n.man m 1 
•c .. Galatasaraya gelince; yaptığı bP.ş ma- 'i_.. e l'" er 

etmişti. Kral Jojıı. bir gün de şerefimize bir Bu müsabakalann en heyecaniısı ol:m (42-41) gibi bir sayıya inhisar !,. ,.;l>' 
"b · ı· B tl çın beşini de kaybeden bu takımın ancak de .. ..r Sahilden itibaren i~erilere doğru yap bufalo avı tertı etmış ı. u av o arın ve Deniz Harb okulile Kuleli lisesi ara • Bu suretle Kuleli lisesi ikinci ,.,,ıştıv' 

~ k Id - · b" rd beş puvanı olup, altı gol atmış ve on se- .... 
11 bgım" ız uzunca bir tren yolculuğundan kuru ve yat ·ın o ugu genış ır ye e sında yapılan son karşılaşmada ılk haf- k b 

1 
ıyon\1 o tılv' 

k ı ~ ı· d Ak · h ı kiz gol yemiştir. For hattında Güncüz, liselerin bas et o şamp tbol sonra bu yerH hüt--ıimdan ziyarete mu ic'"2. edilme azım ge ıyor u. sı a- tayimde Kuleli oyuncuları (29-12) ile üs-
1 

e f\1 , • 
1 b . · ·ıerı Haşim, Fethi gibi tanın.nıış golcüler hü- t Askeri lisc]erin hendbo v ı.,:t' ••affak olmuc:tuk. Biiyük davullann mi de beygirler ve on ann ınıcı uzun tün bir oyun çıkarmışlardır. kinr.i haf- ,,~ v 1

" M- • lunan bu takım. ferd itibarile knvve+li b kal d tkin ·~-~~unun J.J' ırültüsü bizim muvasalatımızı ilan edi- otlar arasında kaybolabilirlem. tayimde Deniz Harb okulu oyuncuları bu sa a arı a cı_.. 
(A ı--- ) elemanlardon teşekkül etmesine ra~me:ı • 

<~ d K 1 b be · d rka~nı har TI\.4Q~ va.,. farkı kaparnağa çalışmış ve bılhassa mü- Slnda başlıyacaktır. _;ı,. ~r u. ra · er~ nn e e • .• ~~·~·~···~··~~····~~··"···············~····~·~· t~~rn halinde- muvaffak olama~aktadır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~9~e 
lbiyesini te~"kil f'clen adamlar olduğu Yorddaş: Maamafih büyük bir azimle çalış~ala:ı- lışmaları llıım olduğunu kendilerine ha- şudur: Şımdiye kadar yapıJan·c ;ıd ~, 
halde bizi ist ıkbal eylemişti. Sığır, ko- Kı~ ı-ecelerinde mbatırlerlne, kura üziim, na devam etmek üzere hazırlanmakt:ı- butün klüplerin forveti yetrn .. ıy •. ıOrıtılpı• 

k · · h ı rd ··t L- t t~rlatırım. n ~ " yun, eçı vecmr avvan a an mu e • tncir, fındık, M3Jatya aayısısı, An ep dırlur. b"l bütU .re 
Yazıyı bitirirken. şu güzel tes:ıJüfü de gol atmış, buna muka ı ne r §ekkil ve uzunca imtidad eden bir hay- fıııtıtı. badmı, ce'riz, portakal lkram et. leeilerinin '-·edikleri gol de ge 

Yan sürüsüne. reisin servetini göster • l"urddaş: Otuzu mütecaviz senedenberi, ~~refini kaydetmek isterim. Bu tesadüf, ye1i kl:i;> .J c6' 
mcıc maksadil.e, nevima bir geçid res • Az para lle çok ~da: ve temizliğini muhafaza eden a~abeylc- forvellerile, müda.filerinin birbirlerıne ikiyi bulmuştur. Selıt» 'ftt 

Bu rın- kura >emlşlertmbcJe nr. rinin; yolunıı takib etmelerini ve "Ojc ça- bilmiyerek yaptıklan bir cilvedir ki o da Jni yaptırılnuştı. :. 
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lnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mikdan Muhammen bedeli % 7,5 teminat 

----------- Lira Kr. Lira Kr. Saat\ 

Su altında kuUanılmağa mah-
'lll! clektrık kapsülü 10000 aded 
22 lik uzun Nişnn Fi{;eki 450000 ~ ) 
22 lik Kıs:ı NJpn Fişeki 50000 ~ ) 

500 31 50 

3400 255 14,3ll 

500000 
ı - Şartnameleri mucibince satın a ınacak 10000 aded su altında kullanilina

la l'rlahsus elektrikli kapsül lle 50000 adt!d 22 lik (5.6 M/M) uzun ve kısa ııışan 
~!'ğı ayrı ayrı açık eksiıtmcye \oıımuştur. 

:U - Mnhaınmcn bedelleri muvakk:ıt teminatları bizalannda gösterilmiştir. 
Jr nı - E:ksiltme 6/l/939 tarihine raschvan Cuma günü bizalannda yazılı saat

tde Kabntaşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
t'\ktır. 

bi ı~ - Şartnameler parasız olarak hergLin sözü geçen şubeden alınabileceği gi
tıışan fişeği nümuncleri de gö:rülP.b'li-r. 

la~ - lstckli1crin eksiltme için tay!n ed ilen lriin VP saatte % 7,5 güvenın e para-
rıle bırlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c9190. 

~ 
1 

- idaremizın Paşabahçe fabrikasında yaptırılarağı, 21/11/938 tarihinde ihale 
~ılect>ğı ve bilahrıre eksHtmedP.n kaldırılacağı ılan edilen betonarme dö~eme -

tle, saır miitefcrrik işlerin şartnnm<>leri tadı l ed ldi~inden yeniden kapah zarf 
Usullle t>ks Ilmeye konulmuştur. 
ll- Bc>yeti umumiyesinin keşif bPdeli 15,202 lira 40 kuruş ve muvakkı!t temi

»ıatı ll-10,18 liradır. 
ta III - Eksiltme 26/12/938 tarihine ra .. tıaynn Pazartesi günü saat 15 de Kaba
~ta levnzım ve mübayaat şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname, keşif ve proJeler 76 kuruş bedel mukabilindC\ inhisarlar u-

~u_ın müdürlüğü levazım ve mübayaat şııbe:ıile Ankara ve İzmir 'ba§lllüdürlük-
l'inden slınabilir. 

"'ıi. V - Eksiilmeye iştirak etmek istlyenler diptomalı yüksek mühendis veya 
la ksek ınıınar olmalı; olmadlkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı in
tı:ı ntın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten 
li llsaddak bir taahhüd kağıdı ıle temin etmcJPri ve bundan başka asgari 10000 

»\~<~lık bu g•bi inşaat yapmış olduklarına dlir fenni evrak ve vesaiki ıhale gü -
i:ııdcn sekız gün evveline kadar İnhisarbr umum müdürlüğü inşaat ~ubesine 
~ı edt>rek ayrıca bir fenni ehliye~ vesikası r.lmnları lazımdll'. 

bı 1 
- Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede yazılı 

~§aat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve ~ 7.5 güvenme parası makbuzu 
~~~Ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiitme g:.i
bı~~n geç ::ıaat 14 de kadar yukanda artı geçen alım komisyonu başkanlığına 

buı ınuknbilinde verilmesi lazımdır. .892Sı. 

SÜMERBANK 
Karabük Demir ve Çeli F abrikalarindan : 
Fabrikamız için lazım olan 6000 ton dolomitin Bartın suyu ho· 

ka~ında Boğazköyü civarından ihracı, deniz tarikile Zonguldak 

"eya Filyosa nakli ve vagona tahmili İ§i bir müteahhide i.hale 

~dilecektir. Istekiiierin tafsili.tı öğrenmek ve tartnarneyi almaJt 
ii~ere 20.12.938 tarihinden evvel Karabük Büroau Müdürlüğune 
llıuracaat etmeleri ilin olunur. 

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

...... 

ZIR 

SON POSTA 

Tlcarethıı.nemts eslt1s1 gibi ktirt 
mantolannı 10 aene garanti ve 

ay \ .. u e ıle ketı&1GtsU ola. lU{ sa• 
tılmaktadır. Anadoludan ayni fe· 
raitle aipür~ kabul ebnekteyiz. 
Mahmudpaşa Kürkçft han 1~rJslnde 

BIYKO T;~~;;: 

Dr. Sesim Ruşen 
Cerr ıhpaşn Hastanesi DHniliye 
MOtehııssısı Çarşıkapı Tramvay 

Durak. Ahun Ap. 

Birinci •ahi/e 400 
1 kinci aahile 250 ,, 
Oçüncü •ahi/e 200 » 
Dördüncü acıhile 100 ,, 
Iç sahileler 60 n 
Son sahile 40 n 

Muayyen bir müd le' zarfında 
taciaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tnrifemizden 
istifade edeceklerdir. ':"nm, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tnnfe derp :ş edilm;~tir. 

Son Posta'nın ticacı ilfinlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilinealık Kollektif Şirketi 

·······················································-----
Son !>osta l\1atbaası 

Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

• 

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

Sayfa 1"' 

iL AN 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, &el kısıklı

ğında pek faydalıdır. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 
Beyofilu - Istanbul 

BASUR MEMELERINI 
CERAHA TLANMIŞ FISTÜLLER ve 

HER TÜRLÜ İL TİHABLARI 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pariste: 

Bayan Grebert diyor ki : 

• Uyanır uyanmaz, hPmen el 
aynama sarılıyor ve yüzUm
deki buruşuk-

luklarımla ç;z. 
gilerimb gün
den güne kay
bolduğunu kc
mali hayreti~ 

görüyorum .. • 

cBir hafta zarfmda nıuc1ze 
denecek bir tarzda genç!eşip gü
zelleşmeme cidden şaşbm. Bü· 
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı.~ 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar, bir hafta zarfmrla 
birkaç yaş gençleşmiş ve bnruşuk 
luklarla çizgileri tamamen kay -
betmişlerdir. Alimler, buruşuk -

luklarımızın ancak ihtiyarlama~a 
başlndığımızda meydana çıktığı

nı kcşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta .. 
:Eeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayam hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -

len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hüliisnsı, 

bugün pembe renginceki Toka
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdau evvel tnt
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru -
§Uklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 
ve birkaç gün zarfında en esmer 
ve sert bir cildi beyazlatıp yU • 

muşatacaktır. 

EDER. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTAt\"BUL (GALATA) 

Türkiyedeki ŞubeleTi: 

!STANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

......,...._-----------~ .u.=:::-:.:=:::: .................. ······~ 

Soa Posta 
1 Yerebat4in, Çatalçe§me sokak. 25 -····-Yevmt, Slyast, Hava<ils ve Halk ıazete.sl 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

--··---ABONE FIATLAR1 
1 6 3 

~en e Ay Ay 
ICr. hr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2a40 12:.!0 710 
j:CNEBİ 27UJ 14 ı) 800 

Abone bedeli peşindi:. Adres 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

1 
Ay 
ICr. 

160 
270 
!lOO 

Gelen evrak geri fJnilma. 
Ilanlardan meı'uliyel alınma~ 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

~···············································-\ ; Posta kutusu : 741 İstanbul i 
i Telgro.f : Son Posta l 
: Telefcm : 20203 1 
\,, ............................................... ~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye rubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü banka i1i * 
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Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivil ce. 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

izale 
eder~ 

IOM POII'A 

Beyazbir 
çehre 

Litif bir 
cil d 

Parlak bir 
ten 

Gergin bir 
vUcud 

Cazibefi 
genç ik 

GDzel bir 
yOz 

Billur 
gerdan 

temin 
eder. 

hendine oeyhude yere 
eziyet ediyor 

E HOZ 
. 

varken ızlırab 
çekilir mi? 

sa,, diş ağrilari 
ve nşntnıekten moteveUid 
bOtUn a~rı, sızı, sancılarla 
nezl~ye, roınntizma u karŞ! o i 

ka:;;eıerıııı tuınız. 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir· 
İSMİNE DiKKAT. 

Taklidlerinden Sakıoınız. 
n Nevrozin yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle 
reddedlniz. 

Oç Ayda Biçki 

HASAN raGit ve PGsız eeıbadem, yaGeız kar ve yarım yaGiı gece ve gOndüz kremleri çillerl ve aivilcelerl ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. ih9]yarlerı gençlettirlr, gençleri gDzelleştirir. 

Otrdt lır. Diploma verilir. Ders· 
lere Yılbaşmda btışlanacaktır. J{a· 
yıt açıkbr. Beşiktaş Dikiş yur· 
du. Akilretler l>ibek So. 

HASAN ismine ve markasına dikkat HASAN Deposu. ~~~·~~ ~-........ ~ 
--------·--------------------------------------------------~---------------------------------------------~ 

Daima Yenilik 

Yeni Postane kar 

Kundura Mağazasinın 
Yeni gelen mevsimlik kunduralar1n1, şoson ve lastiklerini tercih ediniz. 
Çünkü : Daima en son yeniligi, en zengin çeşitleri ve en sağlam kunduraJar1 çok ucuz 

fiatıarla yalnız oradan temin edebilirsiniz. Telefon : 23396 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L İ G İ N E K A R Ş I 

• 

Tabietleri her C"Czanede arayınız. (Poata kutusu 1255 Horm•bin) 

Kuvvetlerinizi arttın:nak, varJ.ıiını zdan 58ll derece bir randıman .~ 
bedeni, nıht ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve yetqtinnek il~ 
deiiJ mi? Bchemehal FOSFARSOL şurllbunu içiniz. 

(FOSFARSOL) daima kam tazeler, kırmızı yuvarlacıklan çoğaltıı'· 
Gönnek, işitmek, koklamak bassala n nı arttuır. Halsizliği, tcmbclliği, uY

4 

kusuzluiu, fena düşünceleri giderir. Zeki ve hafızayı pariatıırak biç ıı· 
mulmıyan viicudlerde bile enerji, cesaret, azim "Ye irade yaratır. ~~ni;ııl: 
adalf' nıanzumelerini sağlamJaştırarak asabi bulıran lan, düşkünlüğu o rsıd' 
ve tüalaudmr. Hususile belgevşekliği ve ademi iktidarda mide ve be .. 
tembelliğinden doian hazımsızlık ve nıuannid kabaziarda tüo; trip, satüt" 
ree , .e sıtma nekahetlerinde şayanı hayret faydalar temin eder. Ve de~ 
kilo aldırır. · 

FOSF ARSOL'u diğer kuvvet ilaç lanntlaıı ayıran baş h ca hassa; d~ 
lı bir surette kan, kuvvet, qtiha temin etm~i ve ilk kullananlarda b tr 
azami J,ir hafta i(inde tesirini göstermes.iclir. Muhterem doktorlan!IIJS ()S-

I 
rafmdan yüz J,i.nleree vatandaıa kemali itimadla tavsiye edileD '-...ı. 
FARSOL Sdıbat Vekiletlmizm ft$mi miısaadesini haizcfuo. Her eesaıa
hulunur. 

TORK .ANONIM ştRl{E'l"İ 
TESİS TAJttıd : 1863 

Senaa7Ml: 11........ 1n,WS ~ 

tn:& ki . '"aflıca şehirterili a.ur yenm • .,e 
Pari.a, JılarsUya, Nis, Londra ı. 

b 
ırıı ... 

MaaçestM'de, Mısır, Kı rd. •da 
İraa Filistin ve Yunanistan <# 

' arı>'a. 
Şubeleri, Yugoslavya, R~rn Uetl 
Suriye ve Yunanistanda Fi1Y8 

vardır. 


