
GÖZÜ 

N KULAGI 

~ALKIN DILI 
......_ 

~ne 9 - No. 3000 Yan ifleri telefonu: ZOZ03 

... Fransa italgaya karşı müstemleke 
... ordusunu alelô.cele takviye ediyor 1 

Frans1z Başvekili, 
Karsikaya gidiyor! 

Fransız ve ingiliz Bşavekilleri beyanaHa bulundular 
~~Iy an gazeteleri "Fransa iste ri bobranlan geçiriyor, İtalya haklannı asla terket
lllıyecektir, diyor, Fransızlar ise " Fransa v~ İngiltere Akdenizin bir İtalyan gölü 

olmasına kativen razı olmıyacaklardır, cevabını veriyorlar 
-·································--··········--··-····-
Dolmabahçe hadisesi 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S kuıı.ış 

İsmet İnönü, dün akşam 
Ankaradan Kastamonuya 

hcireket ettiler 

Cümhurreirimizin evvelce yapmıı olduiclcın ıeycıhatlerden bir in.tıbcı 

Ankara S (Hususi) - Cümhurreisi den Kastamonuya müteveccihen ay • 
1 Adiiye tahkikah inbzamı saYJn İsınet İnönü b~ akşam saat . •~ de nltnJ4tır. Kendisi~ ~tle uğurlı • 
• ' - hare::tet eden hususı trenle şehnmız - (Devamı ll ıncı 6ClJ/fada) 

Ankaradan bugün 
iki müfettiş geliyor 

1"9ilıere Başvekili ve Hariciye nann son Paris seuahatlerinde Fraruu basvekUi 
,., Daladye ile beraber 
("'at· 
~ ıs, 5 (Hususi) - Fransız halkınm mye tarafından tamamen tasvib edilmek-
~le ll<!e ve azminin bir tezahürü telakki ted:.r. 
'-!nkü nümayişler, efkan umu- (Devafi'U 11 inci sayfada) 

Baro reisi beyanaHa bulundu, fakat 
-beyanat avukatlan tatmin etmedi 

~~ukatlar soruyorlar: "İkinci madde tasfiyeyi emret
_ ıYor diye kanunun aradığı şartları haiz bulunmıyanlar 

baroya yeniden kayıd mı · edilecekler? , 
(; 

tar eçen <:umartesi ve pazar günleri inti- çıkan bir m akalede kirli mazileri tasvir 
E!tie 

~il n sayılarımzıda, Baro mecmuasın- oluno.n ~hıslardan bir kısmının elyevm 
nvukat Ali Haydar Özkent ımzasile (Devamı ll inci sayfada) 

Romanyada vaziyet 
~tııiryollan, şoseler, istasyonlar, postahaneler jandar

; tarafından muhafaza altına alındı, Ingiliz gazeteleıi 
2.000 kişinin tevkif olundu~unu haber veriyorlar 

Demirmuhaf1zlar bir 
beyanname neşrettiler 
& 
b ~ndan böyle faaliyette 
'- Unnııyacaklarına dair 

teminat veriyorlar 
li ~e~dra, 5 (Hususi) - Bükreşten cDey
ltirı d egrııf,. gazetesine bildiriliyor: Bü
)fJtllar"llıiryoUnrı , büyük şoseler, istas-
1q%a ve Posta - telgrnf merkezleri jan-

. tarafından muhafaza edilmekte-

~~ltt(':; 
han ı .~erkt>z postahanh nf" giren 
ııtil' g' bırı, sıkı bir arnştırmaya tabı 

• tır r dır. Bınanın 'çinde de ayrıca 
k :"1 Yjpılmı tı~. Bu tedbirlerden 

~ltır·ıtt·rınuntcın;ı suıkasdlerin önüne 

lt-~ersuh. 
~k( • Df"mirll'uhafız, teşkilutının, 

rıo. la hıın<'sini dinamitlc bcı hava 
(lJ<·vurıi:J ll inci sayjada) Prens Mi§eL 

teminle mükellef olaniann .:. .................................................................................................................... ·-··-
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vatandaşın ölümü, 6 vatandaşın yaralan
masile neticelenen müessif hadisenin ad-
liyece yapılan tahkikatının neticelendik!- A N L A T A N 

:~::::~~~n ;:::.:;:~~·iin• levdi edildltı- Ce va d Abbas 1 
M~ele etrafında Y.a~tığımız tahkikata 

nazaran, bu müessif hadisede halkın sa-
raya girip çıkmasını tanzim etmekle mü
kellef vazifedarların tedbirsizliklerı gö

(Devamı 11 inci sayfada) 

Yeni vali dün sabah 
8 de Darülacezeyi 

teftiş etti 
Darülaceze müdürü 

yerinde yoktu 9.30 kadar 
müdiirü bekledi 

Vali ve Beıecti~ ıteısi Ltl.tfi Kıı·dar 
makamında 

(Yazısını 4 üncü saylada bulaca.ksımz} .............................................................. 
Fransa ile yapt1ğ1mtz 
yeni muahede hariciye 
encümeninden geçti 

Ankara 5 (Hususi) - Fransa Cüm
hmiyetile aramızda Ankarada imza 
edilen dostluk muahedesi ve yeni mü§-' 

Büyük Milli Kahraman, Cevcıd A!J baı ile birlikte, İzmirde validennin 
· meza.n başında 

~-- Halıralardan tarihe geçecek bir parça --, ..... 

Mustafa Kemalin vatani kurtardiktan sonra 
anas1 ile ilk karş1laşmas1 

(( ... Hiç unutmam, At2türk lzmirin iıtirdadından ıonra anaıına mü
laki olacaktı. Ben de beraberlerinde bulunduğum halde Zübeyde 
Hanımın odaıına girdik. Atatürk , anaarnın mübarek elini öptü. Zii
beyde Hanım, oğluna elini azalırken. gözlerinin bütün iladeaile onu 
bağrına baamak iatediğini anlatıyordu. 

1'ürh milletine eııiz Milli Kahııamanı veren arıa olmak, pek harkir 
olarak, ona büyük bir gurur vermeli idi, /akat öyle olmadı . 

Zübeyde Hanım, yerinden kalktı. Atatürkün elini, ellerinin i~ine 
aldr, dudaklarına doğru götürüyor-du! 

Atatürk: 
-Ne yapıyoraun anne, dedi, elini çekmek istedi. 
Zübeyde Hanım kat'i bir aükünetle cıwab verdi: 
- Ben, aenin ananım. Elimi Öpmekle, ba,na kar~ı olan vazi/eni 

yapıyor&un! Fakat, ıen, vatanı kurtaran odamırn. Ben de ıenin eliı1 ; 
öpmekle vatandaılık vazi/emi yapıyorumin 

tc rek beyanname ve protokolün tasdi- "--~---------------------
kına dair k~nun layihası Hariciye En- Birkaç güne kadar neşre başliyoruz 
cümcninden geçerek Meclis uzname -
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2 Sayfb SON POSTA 

Her •• UD 
.\--~R-e-s--lnn __ l_l __ ~ __ a_k __ a_l_e_: _________________ s ___ ~/n_s_a_n_d_a_m--es_u_h_y_e_t_h_is-s-es-i.-•• --~---

-···.-.-
Yeni }stanbul valisi 

Yazan: M uh1ttbı Birıen 

M ulıiddin Üstündağın uzun bir 

valilı'1t devrinden sonra. İstan· 
bula yeni bir vali ve belediye :reisi geldi. 
Üstündağın lstanbuldaki idnresi ln\S\lr -
suz değildi. Nitekim onu istihl!f edecek 
olanların jdareleri de kusursuz olmıya -
caktır. F'akat, Muhiddin Ostündat, daha 
ziyade, idare muvaf:fakiycti bakımından 
tnHhsiz bir insan oldu: Rejimin İstıu•bu
lu tahliye ettığı bir devirde valililt eıtı. 
lstanbulun bütün bünyesi ve çehrE>si dc
ğışır ve iktisadi temelleri büyük bir dün
y.ı ve Türkiye iktısad buhranı Uc sar -
sıhrken !burada muvaff:ak.iyeUi oır bele-

dıJe reisl•ğl ve valilik etmek çıok gıtt bir In --ıı--- Ister demokrat, ister oton'ter O' ... '"' .. ünyanın ner ıt,._,.sın-
_Jy.tt:l.. 'lk !h s~uı arasmeta ~tht dü§iinceli olanlar eksenyeu teş- ........ u ~~~ 

işti. Bundan başka, iıuuuu.ıın 1 sa:: 11 
- de herkese :aynı· sıartlar dahilinde aynı· muvaffakiyet ıhti-

d Is. anb ı ı· bel dı :reisi kil ederler. Başkalarının zengın· olduklarını kendimizin fa- s 
sın a, t u va 1 ve e ye ' malleri ibahşedilmiştir, birinin lli&lesi diAerinden ne fazla, 
kudret ve sa!ih:iyctini ne ~clıırden alıyor., kir kaldı~ gördütilmüz zaman düştüğümüz tesir bu ne de eksiktir. Yalnız §U vaı z'. bazılarmuz muvaflakiyet 
ne de ıdaresinin hesabını şehre vermekle safrJ düşüncenin cir netlcesidir. derlıal: hissemizi derhal çoğalbnz, bıızılar1mız ise ihmal eder, bır 
mükellef bulunuym-du. Istanbul ıçın, bır -Dünyada müsavat kalınadı der, i~n içinden çıkmak is- kenara atanz. Muvaifaki}etimızden ve muvaffakiyetsiiliAi-
derir değiştirme zamanında çok ııormal terız. Halbuki hakikat hiç te öyle de#ildir. mizden yalnız kendimizin mes'ul olduğumuzu unutmıyalım. 
telakki edilme icab eden bu şartlur içın- =====================================-===========
de bir vali ve belediye rcisi muvaffak 
olaınazsa bunu biraz da tabii bulmalıdır. 
Bır 1stnn'bul ~<;clırisi srfalile ne va -
kıt Ostundağm idaresine göz attımsa bir 
lamtan ıonu bbahatli ve kusurlu gör -
düm ve bir taranan da onu mazur bul • 
dum. Bu ka'bahat ve kusurla. bu maze -
ret'.n hangi tarafının galib geldiğim ta -
ym etmek. bence. nihayet bir felsefe mc
selesı kadarmu~lak, nisbi ve ızafi bir şey
dır! 

HlÇ şüphesiz Üstündağ da bizim gıbi 
bir msandı. 1stanbulun ıki sandalyesinde 
bıle bile ve ıstıyc istiye fcnn bir vnh ve 
balediye reısi olmak arzu ettiğinı kabul 
etmek k:abfl de~ildir. Bir §<ihsın, ou kndar 
büyük bir şehri. onun çok derin bir isti
hale ve inküab devnnde, muvaffakiyet~e 
idare etmesi elbet mümkün olamazdı. 
Çünkü istanbul, bir Büyük ŞehirdJr: o, 
anc.ak Büyüh, Şehirlerin idare nizamı 
içmde inkişaf ~db·lir. Bence. k~tmıhat 

Muhiddin Ustündağda değil, daha ziya
de şehrin bünyesinde. nizamındıı. lıal -
kında, tarihinde ve an~anelerındedir. 

Londra hadmlar.ından 
T.eşkil editen 
itfaiye gr,upu 

,.---·-········ .............................. --, 
ergün bir f1kra ! 

Dalgınhk ~ 
:Dal gm bir adam, cüzd4ııuıı yankeri- H 

ci11e kaptınnıştı. Tanıdıklan: 
- Gene herhalde dalgındın, 11an· 

kesicinın cebini kan§tırdığım hisse
demedin. 

Dedıler. 

Dalgın cevab verdi: 
- :Daiguıdım amma, cebime elinin 

girdiğini hissettim. 
- N eye yakalamadın? 
- Cebtmde'ki eli dalgın1ıkla kendi 

elim zannetmi§tim. 

"-----········-· .............. ....._ .......... _J 
Arnavud Krahnın 
kız k rdeş1eri 

Hoheg fBmpigona 
Genç kız 
-.aygareci oldu 

• 

Birincikanun 

Sözün Kısası 

Galatasarayın stadgomıı 

E. Talu - ..J 

A talarımız demişler ki: ci~ ~~ 
altı ayda çıkar!~ Bizimkis! oll 

alh yılda çıktı. İnşallah uğurdar. rterbal" 
de i>izım çocukları tebrik ederim. Saı1 
kırmızının yüz.ünü ak edeceğiz ıliye, pit 
aşkına kalfıbeHidanberi top arkasında k«>
§Cl koşa ruhayet hissesiz, ortaksız bit 

stadyoma sahib oldular. Bunun (Meci: 
yE>) köyünde oluşu da falı hayırdır. Be .. 
tali üzerinde müessir olur da, klübüJllU'" 
zün maddi vaziyeti bundan böyle MusU• 
hln kılı kırk yarmasına hacet bırakıll8'" 
dan düzelir. 

Gazetede, küşad resmine mi, temel 3.~ 
ma merasimine mi? Birinden birine aı 
bir fotograt gördüm. Bizim Mavro Besıı:ll 
yere eğilmiş kazık kakıyor .. Çobşn Me~· 
med en usta kasa1ln imrendirecek bit 

tarzda kurban :kesiyor .. 
İnşallah bu kazık son kazık ve D'l kul''" 

ban da son kuııbandır! Galntasllrayıll 
bundan böyle yüzünün gülmesini Vf' bu!'" 
nu kannmadan, gönlü kırılmadnn. :ıxıu• 
vaf!akiyetten muvaffakiyete ula§nlBSJlll 

isterinn. d• 
Neden istemeyim? Gözümü nçtını, i 

man sahasında da, .irfan sahasında oJdı.l'" 
ğu gibi, onu gördüm. Yıllardanberı. ~~ 
§id çe§id fırtınalara göğüs gererek, 1'iil' 
spor varlığında tutunan ve yaşıyan. bit·t~ 
oldu. Hem de nasıl? Kainat, aleynıne 1 

ıfak ettiği halde!. 
~ Me§hur sadrazam Keçccizade Fuad p~-
, fanın, Moskof elçisi İğnatyefe dcdı~ı gı• 

1 
bi: cOnun yıkılınası için biz ıçerıd~ 

11 başkaları da dışarıdan, olanca ınıvvetl'" 
mizle uğraştık; yıkılmadı!. 

Onu gönüllerimiz mi tutuyordu? :seUd 
de.. herhalde bu enerji. gençliğe .nUJllll" 
nei imtisal ()lacak mahiyettedir. t 

Galatasaray kusursuz mudur?. ~ 
diyemiyecegim. İyi adamda kötü 18'! d~~ 
maz. İyi adiun değilim amma, baldS) 
gene de ağzımdan çıkaracağım: BilhasS8 
son yıllarda, spor raconunn çok ay~ 
hareket ~ttiğimiz oldu. Amma. kabab~ 
bizim mi? Onun orası çok·münakaşa g 
türür. Belki, başkalan bizi çıiledell ç~; 
karmak kasdile bu derece ileri gitJX\e.(IJJ 
olsalardı, biz de efendiliğimizi :ınuhafa: 
za eder, bile lbile suç işlernekten çeJd 
nirdik. 

Şahsi kusurlan var ise, 'tlstünda~r bu 
kusurlannı da kaldırsak, yani onu bir 
idare mele~ yapsak. netice, bugün'leün
den gene çok farklı olmıyacaktı: lstaubul 
kaymağı tamamen alınmış bir süttü. Bu 
siltten yapılacak bir yoğurt ancak bu ka
dar olurdu! 

!lngilterede kadınlardan mürekkeb yar
dırnca bir :itfaiye te,ŞldlAtı vücude geti-
rilmiştir. Birçok hevesli genç kızlan t~ 

lstanbula yen.i tayin edilen vali ve ibe- lıyan lbu teşekküle işin garibi, Dondra ve 
lediyc reisi Lutfi Kırdar, Tü.rltiyemo ibu- clvıınnın en güzel dilherleri girmiş bu
günkü vali ve belediye reisieri ar:ısı.nda ~ "' n::::=imi nı., defa <>larak 

• IL kb b" ... ~ ti .. l'h. b' ~unuyor""ar . .n=.uı z, ıı.an. 

* 

en -yı ve en .ua ır ~·~e go5 .mne ır . . . 
n ~n gibi takmış olnrakbr ki şebrımize :resm1 ıü:riüonnalarile geçıd resmı yapan 

Ne ise! Şimdi bunlar lazım değıl. G~ 
latasaraylının ş.Ları geçmişi çabuk ~u 

.duzda hokey oyunu beynelınllel oyun- mak, kin gütmemek ve istikbale da•~= 
eularından Mona Fıidlander, can sılnn- güvençle bakmaktll'. Bugün kaVU~ıı.o ... 
tısından ve .kendisine göre azam.l dere- stadyom da ~bu ılıaleti nıhlyenin, bn ıll 
eede süratli bir spor sahası bulaınadığın- mad ve tevekkülün mükafatıdır. ıı 
dan bundan :iki yıl önce tayyarecili~ he- Amma, geç oldu . .Futıbolü. esir aln'l~ıc 
ves etmişti. Şimdi ikinci sınıf pilotluk ezgisinde oynıyan çoluk çocu~un bı ; 
diplomasını almıştır. memleketin her köşesinde kendi :ın::ılı btJl 

Genç .kız şöyle demektedir: sahası varken bizim çocuklar, nı.ode <"' 

Ke~disi ıdare ~lerin"n ne yabanc-ısı, ne ekli değı'l, halcik1 "ir halk kontroluna c- T:yyareciliği canım gibi seviyo- Alman Yahudileri gibi, maç yahud Jude~ 

~1yor. j!faiye güzellerınden birini gösteriyor. 

d ~lasik mü~a.ssısı~ır. B_unun ıçin ne rnubtaçtır. Hele psxa meselesi büsbütün rum. Ölünceye 'kadar 'de bu me:lekten zersız yapmak için meydan meydnll 
hafif ruhlu bır yeni ıdareeı, ne de ken- L" d • dır 1_,.,-·'-·l -.l.ri kendi- ayrılmıyacağım. Daha dyade ticart tay- ıftc::tılar, r:nna buna harnç ödcdiler. 
d · · ı· · ~~~...-..:, _ _, elin t ~ ayrı ıull' a:va • ~~ ii'"... -:. Y- et" 
ısını ru •ncı 1\.lnuuw.ı~ın _e C:.bC - sine bir Biiyük şehir maliyesi yapabil- 1 yareler ıpilotu olmak istiyorum. Spor- Zararı yok.lşte Allah son günlü~:j v 

dıverecek d~~c eski usul bır n:ute - m 's't:ı'"'klMine salıTh değildir. Fakat. lardan yalmz ~lf oynamam. Zira pek di. G€ne de talileri varmış. atı 
hassıstır: Yanı. ır taraftan ağır oaşlı ve b la , . .:ı • b"tm . ilstanbul lhalln Arnavud kralı Zogonun üç ıhernşircst_ a~ bir oyundur. Buna mubbil ata bi- Candan dileg~im c::u ki, yeni stadyoıod_ 
t -b li · "" "d d =L- ~ un rııa ua ıış 1 ez.: ' A d kta lduklan ah t ,.. ...ıfl"' 
~.ı E' ~·~nı IIUıt l are ~ ~m~ w.JUf .~a- bir Büyük Şehrin demek o1du~nu vrupa a yapma o sey a - n~r. kayak ~yumn. ~de oldutam za- içeriye gene yepyeni bir ruh ile ~~-

mttan da ışı ka~dla kalemın ŞUUI'S".lZ ~!ı- !bilmeli. ft>öyle bir halkına mohSUJ rerine devam etmektedirler. Şimdi İs- manlar d:ı örgü örerun.~ ler. :thtiraslar, vazgeçtiler, fena WY
1
d

11 
lerrıesine bıra~yara~ her şeyi ınıfasil~ şehirli teııbiyesini ıikt.isab ıetmeli ••. saire veç:tedirler. ReSinimizde her fiçünü de lar, ufaktefek zaflar, hep. hep kll~ıill 
takıö edecek bır pratisiendir. ve ilah. ını._ Bü.tüıı lbunlar olırıadıltça Stokbolmda operada görüyorsunuz. Fıakir milyoner kalsın. Stadyomumuza, rezıklerl111l 
Manısanın onun nrluısından göz :y:ıp İstanbul :şehri pek güçlükle inkişnf ede- 30 yıl, en fakir 'bir pansiyondA otu - tarihi §anile, §erefile girelim. bf~ 

dökece~ini de çok iyi biliY<>nım. Bunun b:lecek ve Avrupa1 bir şChir olaca'ktır. Bir süt ~i~esi yüzrinden rarak, günde bir kere evde peynir ek- Esasen 1bunun böyle olaca~ bil~ diY 
için, :iyi tanld~ım yeni vali ve belediye ._. " " rnekten ibaret olan yemeği yiyerek, bir le tekrarlıyorum. Bizimkiler, çenesı elw 
reisimizin, bugünkü Türkiye devletinin Bununla beraber, Ltltfi Kırdarm, hü- ölen kadın elh'iseyi nihayet iler ' tutar yeri kalma- !§Ük bu eski ağabeylerinin kusu~na Jlıı~ 
elinde bulunan vali ve belediye reısleri· kılmetin :yardımı ile İstanbu1da hRyli i~- 1 ·ı d b" ık d .. t . . . yıncaya kadar giyerek ecelini hekli - hetıe bamazJar. Kendilerini benlll1 el~" 
nin 'en mümtazlanndan lbiri .olduğunu ngı tere e ır n ın :su ~c;esmı aç - . t . . . ı d:~· : h bakım ~"\lr.:::eltıl 

ler görrneğe muvaffa'k olacağı şüpheslz- .. _ k ih lsn. • . l- yen bır ngı!ız, geçenlerde ölmüş, ve s~ _sev ·~1~, • er . dan J~- ()jJB" 
söyle."YJıekte tereddüd etmem. du. Muhiddin ÜS1ün&.ğa .çok ;ge~ gelen nıa_y ... ugraşır en. er nası şışenın .a kağıdlan 1ln.nd~ zaman muhtelif r~~ v: ~~rı gıtmelerıni nasıl ıçten 

Temenni edelim ki Lfıtfi Krr.dar. fstan- ynrdlmı "em valinin birlikte -getir,..bilc- :zı kınlmış. ve kadının parm~ hafifce bankalarda 1 m:ilyon Tiiı'k lirası bu • dıg:mı jbılırler. .. bbe" 
bolda da muvaffak olsun. Bu, onun it!n ceğini z~ned.ivn"17_ Bundan baska ye- lkesilmiŞtir. Kanı .:gö:-en kadın bayılını§. lundttru 'havretle görillm;\'*'"'"'· Ve gene bilirler ki, gözlerilll :ınue ,,11]1 J-- . , . ~· - ~ .. .u. w arı .. 
blr şeref. bizim için de bir kazanç de - ni belediye reisimizln şu yıllanmış şehre- ibir daha ay.ılamzynrak. hMisroen. bir iki b den yumuldugu zaman, yegine ) 
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g~rm1 e,sc g ıyorsa _r..fn ı:sıne acırı7.. Çun- na hiç olmazsa biraz .bir şey Rf11mnayı bir fırtına olmuş. Bir çiftlllete bulunan T A K V M 
kü stan~l. her ~z.g'frra maruz. her ta- lb·leceği ılıakkındaki ümidlerimiz çok .nı ~delim. Fakat, '!bilelim ki, İstanhulun saman kümeleri, anafora tu.tulmUJ gibi 
raftan tesır a'hT, 1stfklfılden mahrum 'Ve k u·d· derdi. v.alilerin şahıslanile ikaim <Olmak- bavayn savrulmuş. Bu samanlardan bir 
iktısadf varh~ geni! bir istihale içhde u~:d~~ meslekt muvaffakiyetlcr, tan çok uzak ve çok derindir. kısmı da tewaf direklerinden birine, 
o~d~~tl kadkar meseıflln, ıon sene ~lkine biz şehirinere de 'daha ,yi günler temcn- Muhıttin Birgm sanki elle konulmuş gibi yapışml§tır. 
nısuc e ço uy amı~ ·ve nuı.ısmmn -;:~==:==::::;::::;=::==:;::=:::;::::;::::;::;::==:=========================~ 
kaymak kısmı çekilip g"tmiş bir ehirdir. 
Boyu uzun. yor.ganı kıı:adır. Bir doktor 
olmak sıfatile, bu zayıf bünyelı şehre 

bazı kuvvet şurubları vcrmeği 'Ve bir ta
kım kuvvet §'lnngaları yapmasını bilse 
de, hastalık, İstanibul için çok biinyevi 
bir mııbiyeti haiz oldu~ için, esnıdı te
davi de müş"küldür. "!stanbul bir taraf
I n istiklfıle muhtaçtır: İstanbuL :orı:ür 
taraftan iJrusadi kuvvetiJ.c:rinin tmızım 
,.e tcşkilAtlandmlınasma muhtaçtır. Ni
hayet. koSkoca bir şehir. bir de lAfZi \' 

1 ST ER J NA 1 ST ER 1 NA NMA! 
Gazeteler :statistikten a!ınnuş malfımat olarak söylüyor

iar: GeçE!D yıl Tür'kiyede satılsn oyun ka~ıdmm mikdarı :t:ı· 
nıam i.4J8,05i des't~iiir, dıyorlar. 

İki n:olttaya dikket ettik. Bunlardan bi:rincisi oyun 'kibı
ıdır.ıın bu bdar iırülP.n ve ,. pılması ikolay bir madde .olır.a
ısına r~ daima .al§ me.mleketteıı getirtilmekte .olm.asıciır. 

lS TER 

Dik'kat e1tlğimiz ikinci ııoktn da şudur: 
Mcmleketimizde 17 kfuiur milyon nüfus vardır. Bir aile

nin ..,asııti 5 iinüfustan terekküb etti~ kabul 'edilirse 17 reil
y<ın nüfus 3,.5 milyon nU:fus ec!er. Şu halde memlekett~ se
nevt 1.438,051 deste oyun kağıdı satıldı~a gfue şa~ yu
kan iki aile de bir oyun k~ıdı bulunuyor demektir. 

JSTER lNANMAI 

BlRlNCfKANU'N 

1354 

t>ONEŞ 

D. 
7 09 

2 28 

6 

Şe vv al 

14 
Otle Ikindi Alcşana 

S. D. S. O. S. o. 
E. 13 05 1-' 28 16 41 
ı. 724 94712 



8 Birincıkanun 
Illiiiiiii - - -- ---

SON POSTA Sayfa 3 

,BT·ELGRAF HABERlERi ·~ 
. . . . . . ~ . . .· ~ . ' ~ 

Yeni Çek Başvekili 
" Fransanin ismini 
işitmeğe tahammül 
edemiyoruz , ~iyor Alman Hariciye Nazırı Pariste 

Fransızlar "Bugün Italyadan fazla 
A man ya ile anlaşabiliriz ,, diyorlar 

8 İtalya vaziyeti 
iskandil mi ediyor(, 

• Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Başvekil Almanya ile en 
iyi şekilde münasebetler 
tesis edileceğini söyledi K ont Ciyanonun İtalyan mec~ 

sinde irad ettiği nutuk esna • 

Paris 5 (AA.) _ Çekoslovak Baş • sında bazı meb'usların Fransaya aid 
vekili Beraıı, Petit Parisien gazetesinin Tunus, Korsika, Cibuti gibi topraklar 

Berlin 5 (Hususi) - Fl-ansız - Al ·ı yazmak suretile 4iı1lom.asi hayatıırrl.a ı Ere Nouvelle gazetesi, bu ziyaretin bir muharririni !kabul etmiştir. M uma- hakkında yaptıkları nezahüraıtın hus~ 

J
lrıan dekla!-~.cyonunu imzalıyacak olan bir emsal ihdas etmiştir. Şimdiye ka- gerek Fransa için, gerek Almanya için ileyh, ezcümle yeni Çekoslovak kanu • le getirdiği şiddetli akis devam ediyor. 
Baı;ciye Nazın fon Ribentrop, bu ak • dar bu kabil davetnameler sefirin bu • ve gerek sulh için mes'ud bir hadise nu esasisi,nin demo'krasi sisteminin Bir kısım şehirlerde İtalyaya karp 
lanı 20 ~c:ilik maiyetile Parise hare- lund.uğu memleket lisanile kaleme a - olduğunu yazıyor. birçok hatalarını tashih edecek şekil- hrsmane nümayişler yapıldığı gibi ka-
ket etmL~tir. lınmakta idi. Jour gazetesi, Fransanın bugünkü da İtalyan modeline tevfiKan bir kor • naat itiba!'ile bir.birine tamamen y&-

Fon Ribentrop, yann saat 1 1 e doğ- Gazeteleri.D mütalealnn vaziyette Roma ile olmaktan ziyade Al· poratii ~isteme istinad etmesi rnuhte • bancı gazeteleıin neşriyatında da, bu 
t'u Parise vannış bulunacak ve Enva- Paris 5 (AA.) - Gazeteler, Alman manya ile an1aşabileceğini kaydedi - mel olduğunu söylemiştir. mevzu etrafında tam bir beraberlı"k 
lid. istasyonunda merasimle !karşılana- Haricıy' e Nazın fon Ribentrop'un ya • yor: mü~.ahade ediliyor. Hitlerin Fransaya 

Başvekil Havetet' şöyle demiştir: 
caktır. rın Parise yapacağı ziyareti hararetle Ekselsiyor gazetesi de, her iki tara- G:Çekoslovak iktısadiyab Alman ik- cemile yapmak için cmücadelem» adlı 

ı Paris 5 (AA.) - Reuter ajansı mu- mcvzuu bahsederek, umumiyet itiba • fın biribirine karşı kunnu~ oldukları tısadiyatın~ sıkı bir surette bağlı ol • kitabından Fransaya taallMt eden bazı 
hnbirinden: rile bu ziyaretten Fransız· Alman mü- geçilmez Maainot ve Siegfried müs - kısımlan tayyetmiye karar verdiğt 

1:> riuğun<Ian Çekoslovak siyasetine bit - -
Alman sefareti. çarşamba günü fon nasebetlerinin iyi1eşmesini ve Avrupa tahkem hatlannın bu suretle düşman- ta·bi Almanya ile en iyi münasebetler günlerde hasıl olaD bu gergin vaziye-

lUbentrop şerefine verilecek ziyafete sulhunün kuvvetlenınesini beklemek • lık mahiyetierini kaydedeceklerini ya- idame etmeı: znrureti hakim olacak • tin bir taraftan Romayı ~iyaret etmek-
Iltd davetnameleri almanca lisanile tedir. zıyor. te olan İnm!iz nazırlannın, diğer ta .. 

Çin - japon luirbi 
sona mı eriyor? 

Çin barış partisi Japonlarla müzakerelere başladı, 
diğer taraftan Çinliler birçok şehirleri japonlardan 

geri aldıklarını bildiriyorlar 
Hong Kong. 5 (A.A.) - İnanılır bir ı IIs!atsin, Vngçin, Öhsien v~ Tsaoşvang

hleınbldan verilen malumata göre, Çin dadır. 
barı§ partisi delegesi Tscntsong Mingin Şimali Çınde çete muharQbeleri ~.:J
Ingiliı kolonisinc muvasalatı üzerine Çin cetle devam etmektedir. Çeteler, 23 te§
,Ue Japonya arasında barış müzakereleri rinisani gecesi Tientsinde bir Japo:ı mü
' başlamıştır Bu mü zakerelerin Çin barış himmat deposuna h ücum ederek sıteşle
Partis~nin Marcşal Şan-Kay-Şekin istifa- mişlerdir. Hasarat yanm milyon dolar 

Erzincan hatti 
önümüzdeki pazara 
meras·imle açiiıyor 
Ankara, 5 (Hususi) - Erzincan 

hattır.ın açılma mera.simi ayın on 
birinci pazar günü ynpılaca~tır. 

Ayın 9 uncu cuma .günü bur<!da:ı 
üç hususi tren davetiileri göt\ire
cektir. 

Norveçte de yahudi 
aleyhtarhğ1 başladt 

br.• .. 
Mumailcyh netlee olarak Fransanın raftan Alman hariciye nazın fon Rib-

Çekoslovakyada şimdiye kadar kazan- bcntropun seyahatlerile nasıl telif edi· 
mış oldu~ bütüT' sempatileri kaybet • lehıleceği hakh olarak nazan dilkkate 
miş olduğunu ve Çek milletinin yüre - çarpmaktadır. 
e-inde bir yara sızısı hissetmeksizin Vaziyetir. mütaleasından çıkaniabi .. 
Fransanın ismini işitrneğe tahammül lecek kanaat şudur ki Avrupada son 
edemiveceğini söylemiştir. demlerini y~şamakta olan büyük !k:ri • 

Umumi müfettişliklerde 
yeni tayinler 

Ankara 5 (Hususi) - :fkinci Umu • 
mi Müfettiı:;Jik İktısad Müşavirliğine 
iç ticaret kredı işleri müdürü Mes'ud 
ve Bırinci Umumi Müfettişlik ikt1sad 
müşavirlif1ine dahili ticaret müdüıii 
Ekrem t~\.'İn o~u~1ardır. Trakya 
Umumi Müfettişi Kazim Dinle, yann 
akşam Trakyaya dönecektir. 

zin sona ennesinden evvel daha bir ta· 
kım karışık vaziyetlerin husul bulması 
beklenebilir. 

sını temin için sarfetti~ gayretlerle mü- tahmin edilmektedir. 
t\asebattnr olduğu bildirilmektedir. Mukden askeri fabrikalannda yangın yahudilerin Norveçi sığı-

Çiıılilcr, birçok şchir.Jeri istirdad Şanghay S (A.A) - Şanghay'da nak a m J •• ·• Atmanvaya gidecek talebenin 
imtihanları sona erdi 

İtalyanıl" maksadı, bu arada. tahak:· 
kuk ettinneyi istediği davalan ortaya 
atmak ve mümkünse bunlar hakkında 
kentli lehinde bir karar isihsal etmek
tir. İtaJyal" diplomasisi vaziyeti yakın· 
dan görüb takib ederek Fransayı daha 
ne gibi fedı:ıkarhklara icbar edcbilece
ği.,i düşünüyor. Maksadı, elbette ki bil' 
harbe dayanabilecek bir vaziyet ihdas 
etmemektir. Fakat bu ara~a, böyle bir 
ihtilfıf cıkannadan istediğinin Azami • 
sini elde etmektir. Kanatirnce İtalyan 
Meclisind~ yapılan tczahür, lbu maksa
dı temlne matuf bir iskandilden ibaret· 
tir. Müsbet neticP verirse ne alA! De-
ğilse bir, iki itizar ile işin içinden sıy· 
:rılmnk daima mümkündür. İtalya, 
şimdi böyl<' bir hattı hareket takib edi
yor. Ortad:ı fazla ku~mlanacak bir şey 
yoktur. - Selim Ragıb Emeç 

ettilderini iddia ediyorlar rusça intişar eden bir gazetenin bildir- Y P. a a~ı~rını~ onune 
lfong Kong. 5- Çin ajansı bildiriyor: diğine göre. Japonların elinde bulunan geçılmesı ıstenıyor 

l<yantungdak~ Çin orduları başkumanda- Mukden nskerl fabrikalannda yangın 
lll GE>neral Yu-Han-Mu, Kantonun 50 ki- çıknu.ş ve binaların büyük bir kısmı 
loınetre şimali şarkisinde kain Tsunghu- harab olmuştur. Yangının sebebi he • 
lnın kinci defa olarak Çinliler tarafm- nüz anlaşıbnamışhr. Yaı(gln esnaslı'l'lr
dan geri alındığını bildirmektedir. da 53 tayyare, 6700 hayvan topu, 500 

Çetc1erin de yardııru ile Çin kuvvetle- bin fişek mahvolmuştur. 
tt, son üç gün içinde, Hopei. Şantung ve Şimali Çinde 57 bin Çinli öldüriilmüş! 
lionanda Japon hatlarının gerisinde altı Tokyo 5 (A.A) - Şimali Çinde beş 
tlttihirn iehri işgal etmişlerdir. Halfengin aydanberi devam eden temizleme ha
({) kilometre şimalinde Yentsin dün ~lı- reketı sona enniştir. Tokyo'da neşredi· 
~en sonra Çnlilerin eline geçmiştir. Ho- len resmt rakamlara göre, bu müca
~de Pekin-Hankeu demiryoluna 80 ki- del e esnasında 5 7 bin Çin asker ve gö-

rnetre mesafede Nankung gölü alın- nüllüsü öhn~ ve 3000 Çinli esir alın
.. tılıştır. Şantungda geri alınan dört ~ir, mıştır. 

Hariciye Vekilimiz 
Şubat baş1nda 

Rusyaya mı gidecek? 

Litvanyada Almanlar 
aleyhine nümayişler 

yapdd1 
Sofya, 5 (Hususi) - Zora gazetesi Klaipeda. 5 (A.A.) - Cumartesi akşa

~atı~kontinentah ajansının verdiği fU mı Ltıvanyalı ziraatçiler bir Alman lo-
berı ncşretmektedir: kantasına hücum ederek lokantanın mo-

,b .. ~tııtürkün cenaze merasiıni münase- bilyalannı ha rab etmişlerdir. 
cı'"tıle Ankaraya gitmiş olan Sovyet hari- Di~er taraftan biri'birini Alınan usulü 
l' y~ komiser. muavini Poternkin, Türki- ile .s~lAmlıyan iki kadın birkaç Litvan· 
t enın Yeni Hnriciye Vekili Şükrü Sa- yalının taarruzuna u~amıştır. Kaaınla-
acoğiunu M:oskovaya davet etmiştir. ra yardım etmek istiyen bir Alman harb 
~ü~:U .. Saracoğlunun Moskovayı ziya- ~·~lıllü de dövülrn~tr. Müteamzlıırdan 

' onuınüzdeki şubat ayında yapıla- ıki Ltıvanyalı tevkif olunmuştur. 
~ktır.. Keza, meçhul Litvanyalılar, bir A!man 
8 berber dükkanının camlarını ve ayrıaja. 

alhan Genel rmı .ıorm:şıardır. 
~urmay Başkapları Franko_ta_y-ya-re-le_r_i -Ba-rselonu 

011/eransı bitti gene bombardiman ettiler 
\ ~Una, 5 (A.A.) - Balkan Antantı dev· . 
e leri Geneı Kurma B kanlan konfe. Barselon, ~ (A.A.).- Mılliyetperver 

l'ansı nıha t . Y. ~ tayyareler .bu sabah liman nuntakasını 

b 
liatbiye ye.~ term~. 

1 
p d" iki defa bombardıman etmişlerse ele cid-

tı akşam Gı~us clşKarı enerBaa kapal ınıas, di hasar olınamıştır. Birkaç yaralı var-
ter- ene unnay ş an !lrı fe· d L' d b 1 ·k· ı · · . · llıe asker& kı- b"·yük· b' k b ır. ıman a u unan ı ı ngıliz gemısı lttt t . ' upte u ır a ul res- ~ 
ı. Cttib etrn· b kab 1 . d . hasara u6.amı§tır. 'abd . ış ve u u resmın e ve- --------
&aa ve n~p Prens Paul, Başvekil Metak. Neclisin dün kU toplantiSI 
lıu-, hükfunet azası da hazır bulunmuş-

Emniyet umum müdUrlügD 
. 3 Uncu daire reisligi 

•· /\.nkara 5 (H • . 
av~Ud· .. • llSusı) - Emnıyet Umum 
~ idUrluğü üçüncü daire reisliğine ay
l{eıu-:re Basan ve Yayın mütehassısı 

ed .Alı tayin' edilmiştır. 

Ankara, 5 (AA.) - B. M. Meclisi bu
gün Refet Canıtezin ibaşkanlığında top
Innmış ve memurin kanunu muvakkat 
encümeni ile vilayetler hususi ıdareleri 

tctkik encümenine ve avcılık kanununa 
ek kanun layihasını tetkike memur en
cümene seçilecek azayı ayırdıktan sonra 
içtimaa m1ıayet vermiştir. 

Meclis çarşamba günü t~planacaktır. 

Oslo 5 (A.A.) - Norveçte Yahudiler 
aleyhinde bir hareket teressüm etmeğe 
başlamıştır. Oslo'nun birçok mağaza • 
larının vitrinierine halkı: cYahudile~ 
le alışveriş etmemeğe» davet eden lev
halar konulmuştur. Diğer bir takım a
fişlerde de Norveç'in Yahudiler için 
sığmılacak bir memleket haline gel -
mesine her ne pahasına olursa olsun 
mani olunması lüzumundan bahsedil
mektedir. 

Ankara. 5 (Hususi) - Maarif Vekalcti 
hesabına Almanyada elektrik, makın~ 

\•e inşaat mühendislikleri ile mimari tah
sil etmek üzere gönderilecek talebenin 
imtihan neticeleri belli olmuştur. Kaza
nanları :bildiriyorum: 

Nihad, Enis, Fahreddin. Emin, Ziyaed
din. Reha. Sami, Sedad, Reşid. Hamide 
Akömer. Aslan. Hakkı, LQtfullah, Hasan 
Kucak, Necibe. 

Belediye reis muavini EkremiP 
Bodorum kaymakamilgi 

tasdika arzedildi Askeri fabri'kalar genel direktörlüğü ~ 

hesabına kimya mühendisli~i tahsilt için 
Kazım Feridun ve fzzet Özkınm Alman-

Berlin 5 (Reuter ajansı muhabirin- yaya gönderilecek1erdlr . 
Ankara. 5 (Hususi) - İstanbul :Rele

dıye reis muavinlerinden Ekremin Bed
rum kaymakamlı~na tayini yüksek ta9 
dike arzedilmi~tir. 

den) :- Harita genel direktörln~ he.sabma da 
Birçok Alman şehirlerinın Beriinin Celil Hilmi ve Ahmed Bürhaneddin hid

gittiği yola giderek Yahudilerin sokak· roğrafi tabsiline gideceklerdir. 
larda dolaşma1an çok şiddetli tahdi -

-------
Ankaran m yeni telefon santrali 

şubatta tamamlamyar data tabi tutacaklan tahmin edilmek- 1 o şehrin yeni belediye reisieri 
tedir. Bu işi yapacak olan ilk şehrin 
V1yana olacağı zannediliyor. Zira Vi • ' Ankara 5 (Hususi) - Bilecik, Kars, 
yanad&. pe.lt çok Yahudi vardır. Afyon, Elazığ, İzmir, Kütahya, Antal· 

Ankara. 5 (Husus!) - Hükfımet mPr· 
kezinde kurulmakta olan yeni telefon 
santralının kurulınıısı ilcrlemektedır. 

İki bin abonelik olan bu santral ırulıatta 
ikmal edilecektir. 

Bundan başka Yahudilerin radyo ve ya, Manisa, Niğde, Balıkesir belediye 
telefona sahib olmalan da menedile • reisll'!ri seçimi Yüksek Tasdika. ildıran 
cektir. etmiştir. 

Miifrit Naziler, trenlerde ve ttam - •····•·•·••·····••·•••••·•••·••······••·········••·••••••••••••••••••••·••••••••••·••·•··•••••••••••••••••••••••••••••·••••••• 
vaylarda Yahudiler için ayn kompar
timan]ar vürude getirilmesini istemek· 
tedirler. 

Berlin 5 (A.A.) - Yahudiler, bun· 
dan böyle emlak ve arazi ve csharn ve 
tshvilat alamıyacaklardır. Yahudiler, 
halen ellerinde bulunan bütün kıy -
metli evra-k, es ham ve ta hviH\tı m ec • 
buri surette depo edeceklerdir. Yahu
dilere, umuıniyetle altın, platin, gü • 
müş eşya ile kıymetli aşlar ve inci alıp 
satmakveyahud rehin olarak koymak 
memnudur. Yahudi elinden bu gibi eş· 
yayı ancak resmi bürolar satın alacak
tır. 

Bir Yunan vapuru 17 
yolcusile beraber batt1 

Berlin 5 - Laplata isınindeki Alman 
vapurıle Akti adlı Yunan vapuru ara
sında diin saat 13 te Ouessant'm kar -
şısında Fransız sahilleri açıklannda bir 
çarpışma olmuş ve Akti vapuru bat • 
mıştır. Vapurda bulunan 16 erkek ve 
bir kadın kayıbd1r. Laplata'nm üçte i
kisi su altındadır ve romörkörlerle 
Brestse çekilmektedir. 8000 tolnuk o
lan vnpur Buenos • Aires'e girmekte 
idi. 

Sal:ahtan aababa: 

Doktor Vali 
Yeni !stan'bul Valisi Doktor Lıltfi Kırdarla ilk €Örüşrneıniz BaşvekiJin de 

şeref verdiği !bir toplantıda oldn. Gü ler yJzü ve açık ifadesi ile doktor vali· 
mız daha ilk temasta bizi kendisine bağladı. 

Yeni valinin her şeyden evvel bir doktor oluşu hayırb bir alfımettir. Çun 
kü bir doktor ne olsa derd dinlemeye ve sonra iyilik etmeye alışkın bir in· 
sandır. Daha sonra bir doktor her ~eydcn evvel bir fen adamıdır. İstanbu~ gi· 
bi henüz yediğine. içtikine karşı €lllniyetsizlikten kurtulamıyan bir şehrin 

başında bir doktorun bulunması ht>ı halde istifadeli olacaktır. Gazetecilenn 
samimi tenkidlerini memnuniyetle kabul edece~fni vAdeden LQtfi Kırdar bi· 
zi vazifesinde fahrf bir yardımcı o1arak tanımakta haklıdır. Şimdiye kad~.r 

İstanbul ga~t~cileril~ İstanbul valisi arasında geçen ve daima mahkemelere 
kadar giden münakaşalarm mevzuu bir daha gözden geçiriline görülür ki 
her badise mutlak şefırin ve dolayıaile memleketin mühiın bir ihtiyacındım 
veyahud ibariz bir idar! hatadan do~muştur. Evvelki günkü toplantıdA bir 
meslekda:şunızın dedi~ gibi g:ızcteciler için tenkid bir zevk değil. ıztırabdtr. 
Doktor Lfttfi Kırdar muhakkak ki mesleki bir itiyad ile bize bu rıtırabı 

vermekten uzak kalacaktır. 
Ayni içtimada kıymetli Başvekili miz Celal Bayar: 
- Gazeteciler benim fahrl nıüfetti§lerimdir, derni§tf. 
Bu iltifatı btzi ne kadar mfitehsssis ettiyse Doktor Valimlztn bizi kendi

sine sammt yardımcı olarak tanıması da o kadar sevindlrmiştir. 
Gazetecilerle idare amirleri arasmda bu fikir ve elbirliği oldukça başlanan 

her işin muvaffakiyeıle başardacağı muhakkaktır. 
Genç doktorun bizde bıraktığı intıba bu samimf havanın bozulmıyaca~ı 

kanaatını verıni§tir. BiL~han Cahid 



4 Sayfa 

Yeni va i iz aün 
sabah işe baş .. o.dı 

Lfıtfi Kırdar 8 de darülacezeyi teftiş etti, müdür 
yerinde yoktu, 9.30 a kadar müdürü bekledi 

Vali ve Belediye Reisi Doktor LCıtfı J V:ıli ve Belediye Reıs~ Lutfi Kır~ar, 
Kırdnr dün snbahtan itibaren yeni va7i- B ~lediye kadrosunu tetkık .. etmektedı •. _ 
f~sinc başlamıştır. Saat sekizde yatınak- Ec;ki Vali Muhiddin Üstundağ del du~ 
ta olduğu Parkotelden viHiyctin otnmo- Voliye ziyarette . bulun~u.ş, bazı evrak 
bilı ile <-vrılr.n Lutfi Kırdar doğruca Da- \' dosyaları teslım etmıştır. 

riılacf>ze;e gitmiştir. Darü15ccze l\liidiirü 
Has:.nm'ler sa&t sekizden itibaren g!in- Darüluceze müdürünün tekaüde sevke-

duz mcsailcr;ne başladıklarından memur, dllmesi takarrür etmiştir. 
n•üstahdem n ve doktorların o saa~te Eski VnJinin veda tamimi 

hast.aneler .nde bulunmalan zar•ıridir. Eski Jstanbul Valisi Muhiddin Üstün-
D11ktor LCıtfi Kırdar Darülaceze miidüri.ı- dağ, Vilayet ve Belediye mensublarına 
nün henüz verinde bulunmadığını görün- bir veda tamimi göndermiştir. Tamımde 
cc beklemı;. fakat müdür saat dokHz bu- ştınlar yazılmaktadır: 
çuğa kadıır görünmediğindcn Valı vila- İstanbul v ·layeti ve Blediyesine men-
~ ct işlerile meşgul olmak üzere m.,cbu- su b mesai arkadaşlarıma: 
fl'll Darülacczedcn ayrılmıştır. Darüı:i- Değerli ::rkadaşlarım, 
cez<>de ·bu lunduğu müddet zarfında Valı, On üç yıl Belediyenın ve on seneyi mü-
faaliyeti gözden geçiren, nöbetçi d~ktor- tecaviz Vılayetin başında ifa etmiş o1-
ladnn izahat almıştır. duğum mübim ve dağdağalı vazıfeden 

Doktor Lütfi .Kırdar on seneyi doldu- ayrılırken hepinizden gördüğüm .;ürekli 
r<m İzmir Sıhhiye Müdürlüğü esMsında ve samimi yardımdan ve sevgıden dtılayı 
Belediye Heısi Behçct Uzla beraber Da- size yüreğimin bütün açıkhğile teşok~ür 
rnlaccze ışlcrile meşgul olmuş ve mücs- etmek benim için bir borç olduğu kadar 
~~seyi :slah etmekte önoyaka olmnştur. bir ihtiyc.cdır. 

Vali, teftic:lerine her zaman sık :;ık de- Sızinle iş arkadaşlığı etmeden mah,.tım 
vam edecektir. Dokuz buçukta v:ilayete kaldığım zevki, memleketin en değeili 
gelPn Vab, on iki buçuğa kadar ora:i;ı mümtaz ıdare ricalinden pek sayın Dek
meşgul olmuştur. Bu esnada Vali Mua- tor Lütfi Kırdar beni istihlaf etrTiiş ol
vir.i Hüdai Karataban vilayet erkanını masile telafi ediyorum. Hayatta hepini
Valiye takdim etmiştir. LCıtfi Kırdar İs- zc sürekli başarılar ve saadelter dilerim. 
tclnbul N::ıfıa Müdürü Bedriyi vili\yette- Muhiddin Vstii.rıdağ 

kı makamına çağırmış. izahat almıştır. OtobüsçüJer heyeti Va liyi ziyaret etti 

Vilayet nafıası tamire muhtaç yolla- Otobiisçülerden mürekkeb bir heyet 
rın bir ~ısmını ikmal etmiştir. Yeni ya- diin cğleden sonra Valiyi Belediyedeo zi
pı1acak yoUann projeleri tanzim edilm!; yaret etmişler ve derdierini anlatmışlar
bulunmaktadır. Nafıa Müdürü Bedri ya- dır. ş;kfıyetleri meyanında otobiisçüler 
pılan ve yapılması zaruri olan yolları işa- b!-zı otobüslerin ruhsatnameleri alınmış 
r et etmiş, vılayetin yol ihtiyacını tE'barüz bulunduğundan zarar etmektc oldukları
ettirmiştir. nı söylemişlerdir. Vali ve Beledıye Reisi 
Öğleden sonra Vali Partiye gelmiş, Lutfi Kırdar, kendilerile bir hafta sonra 

P artideki arkadaşlarile tanıştıktan son- etraflı surette görüşeceğini bildirmiştir. 
ra Belediyeye geçmiştir. Belediyede Va- Vali Lutfi Kırdar 1stanbulun otob:is 
liyi İstanbul Komutanı General Halis işlerile de me§glll olacaktır. Şehirı:le oto
Bıyıktay ıiyaret etmiş. mektubcu Ne-.:a- büs işletme imtiyazı Beled iyen in üzerin
tl. Valiye Belediye erkanını takdim et- d~ bulunmaktadır. Belediye tarafından 
miştir. işletilecek otobüslerden bir kısmının pa-
Akşam üzeri Vali fen heyeti müdürü rası temin edilmiş, bu hususta Avrupa

Hüsnüyü çağırmış, şehrin muhtelif işleri daki otobüs fabrikalarından bazılarile 
hakkında . izahat almıştır. • yapılan temaslar bitirilmiştir. 

Pol/Bie: 

30 teneka turtu çalan 
iki hırsız yakalanda 

Ka.raltöyde Voyvoda caddesinde eebzecl
llk yapan Garib, dükkfinında çıraklık eden 
nınııtrtnl•ı 30 W'neb kadar turşu çaldı~ını 

iddia etrnlşt1T. Dimitri, hammal Hasan na -
mında biri Ue beraber turşuları satarlar -
ken yakalanmıllnrdır. 

f .uçlular hakkında taldb~ batJ}anm14 -
tır • 

r ebze Ha lindeki vak'anın aslı 
?.lndanka.pı bekcllerlnden 431 numaralı 

İbrahh:.1 S"bze hallnde dolaşırken Osman 
l.smJndc birinin çübhell vaziyette dolaşmak
ta oldıı~nu v.örmec;l üzerine merkeze gö -
türl1V!l!: Lstemlştlr. 

Osman bekrlnln bu davetı üzerine elin -
de bulu;,,n !ki tunç d!rheml bekçi İbrahl
mln yüzüne atmı!!tır. 

Gözlinden yaralanan İbrahlmln müdavn
tı yapılm~, O.c:;man yakalanmıştır. 

'F.vveice bekçinin bir polis memurunu ya
rnladı~ı yn:ıılmıştı. Vak'anın aslı budur. 

Sarkıntılık eden bir sarhoş ya kaland a 

Hacıkadında kahveelUk yapan Bekir, ev
velki akşnm kendini bUmiyecek kadar sar
hoş bir h:ılde soka~a çıkarak gelip geçen
I~>re sarkıntılık etmeh başlamıljtır. 

Killtilr işleri: 

ReisicOmhurumuzun beyannamesi 
maarif idaresi tarafından b~stırıldı 

Reisicümhur İnönünün beyannamesi 
maarıf idaresi tarafından bastırılmış ve 
bunlar b irer Ievha haline konulmuştur. 
Beyannameyi muhtevi levhalar mPk teb
lcrde dersane ve salonların duvarlarına 
a~ılacaktır. 

Ki mya EnstitDsD için bina kiralanacak 
Yer ebatan civarında yapılacak kimya 

enstitüsü içın ayrılan tahsisat başka ta
rafa harcandığmdan, ihtiyacı karşılamak 
üzere şimdilik bu civarda bulunan Kı

Z\laya aid bir bina kiralanacaktır. 

lleniz işleri: 
Deniz Ticareti ve Liman Umum 

Müc:. Orü Ankaraya gitt i 
Deniz Ticareti ve Limanlar Urr.um 

Müdürü Müfid Necdet Deniz. dün akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. Denız Tjca
reti .Müdürü Ankarada birkaç gün kala
cak ve idareye aid muhtelif işler üzerin
de İktısad Vekaletile temaslar yapacak-

Bu sırada karşısına çıkan bekçi Zekerlyya- tır. 
yı da tahkir eden Bekir, zabıta taratından Bir müddettenberi hazırlanmakta olan 
yakalanarak tahkikata başlanmı~tır. Deniz Ticareti ve Limanlar İdarP.sinin, 

Sıcak su ile haşlanan çocuk &ldD yeni teşkiUıtı kanunu layiliası Başveka-
Kasımpaşad:ı Qeşme sekaltında Abmedin letten Büyük Millet Meclisine gönderH-

2 yaşındaki SaUıhadd!n ismindeki çoeu~u miştir. Lfıyihanın Meclisin bu devresin
S ının evval m:ıngalda kaynıyan su tenceresl de kanuniyet kesbetmesi muhtemeldir. 
devrllerek muhtelif yerlerinden başlanmak . 
suretllc yarnlanmıştı. Çocuk tedavi ıçın kal- Şehir t~[Prl: 
dırıldığı Şi;ll Çocuk hastanesinde ölmüş - v 
t ür. 

Küçük bir çocuk mangala dO,tD 
Nlşanta.şındn Mel}rutlyet mahallesinde otu

ran Rauf karısı }\ieryem, evvelt.i gün evi -
nın ulusunda Iş yapmakta iken, evin için
de bırakt~ı 2 buçuk yaşındaki QOcu~u oda
da bulunan mangalı deyinDiş ve ellerini 
)'tl.kmJ4tlr • 

Ya1"8b çoouk, Şlşll Çoouk hastano.IDıe 
taldınlmı§tır. 

Sezbe pavyonu lkmal edildi 
Belediye tarafından yaptınlan sebze 

pavyonu ikmal edılmiştir. P avyonun in
~ası için yetmiş yedi bin lira harcanmış
tır. Belediye fen !heyeti pavyona inen yel
ların tamiri ile meşgul olmaktadır Seb
zeler yakında yeni pavyonda sat1lmağa 

başlıyacah."tır. 

SON POSTA Birincikiuun 1 

Liselerin müfredat Zeytin istihsalatmm artıniması 
pr~ğran~ı~rı için esaslı tedbirler alinacak 

tetkık adılıyor - . . ai~ 
Maarif Vekaleti lise müfredat orogra- ! Senevi 230 bin tonu bulan zey~in ve 24 bın ton zeytıny 

mını mütehassıslardan mürekkep bir ko- istihsaiinin bir misli artırılması mümkün görülüyor 
nıısyona tetki kettirmektedir. Komısyon- • 

da Maarif Vekaleti umumi müfetti~le- 1 H f .. b ı·l h yıl olduğu gı .. 
Memleketimiz.de :lle)•tincilik yıldan a ta muna.sc . e ı ~~ er . ıhıcakt 

rinden Reşad Nuri, terbiyeci Sadreddin 
1 

. k. f elm('kte ve iyi bir gelir 

1 

bi bu yıl da vıtrın musabakası ) ap .. kH'af 
CPlfıl. İstanbul Maarif Müdürü Tevfik yı a m ı~a 

1 
d ı kdi ınu ıu 

k - h r e gelmektcdir Hü kfunc- }{azanan ara ma a ya ve na kOJl'" 
Kut dahil bulunmaktadırlar. Komisyon. aynagı a ın · · ı kt· M kt bl de talebeye 

t' f T-· lahı ve yabani zey - urı cce u. c e er da 
müfredat programında icab eden t:ıdilStı /n Ze_Y ~cı ıgın ıs ılanması hakkında fcranslar ve derslerle ekonomi naı:kJn 
tesbit edecek. bir rapor halinde Vekaletc m ngaç annın aş . . öğütlerde bulunulacaktır. • •••••• 
verecektir. Bilhassa talimatnamenin ce h~zırladığ! kanun !ayihası da Meclısın ••••••••••••••• 
za şekillerine taalluk eden maddeler! de- bu devresinde çıkacaktır. • ••••••••••••••• TEŞ'EKKO R 
rr· t' 1 kt' Mevcud istatistiklere göre bugün seviit· 6ış ırı ece ır. Diyarbakır meb·usu general Kazını aıdı!l" 

Komisyon liselerin kitablannı da tet- memleketimizdc 26 milyonu mahsul - tekin ve k:zı bayan Vedla Atarnerden ı.ııı 
. ğ ıar anon lcike memur edilmi§tir. Kitabıarın bir dar ve 54 milyonu ya'bani olmak üzere mız bir mektupta umumı ma aza ı1d 

kısmı komisyonun verereği rapordan son- 80 milyon kadar zeytin ağacı vardır. şirketi genel direktörü bay Fahri Atıun~(ltr 
hayata vedaından dolayı bizzat tAziye edef" 

ra değiştirjJecektir. Mahc:ruldar zeytinilklerden vasati ola- !ünde bulunan, ınektub ve telgrafla ~re • 

Tu ring klübün 
yeni idare heyeti 

bir toplanti yapacak 
Türkiye Turing ve Otomobil Klü bü, 

mürakabe heyeti fahri reisliğine klüp 
niznmnamesi m ucibince yeni İstanbul 
Valisi, Doktor Lutfi Kırdar seçilmiştir. 

Gene münhal kalan azalığa da Emni 
yet Müdürü Sadri Aka, ve idare heyeti 
azalığında bulunan 6 mcı şube Müdürü 
Hasan Şükrünün Ankaraya nakli müna
sebetile açılan yerine yeni müdür, Güm
rükler teftiş heyeti reisliğine geçen Mus
tafa Nurmin yerine, ithalat gümrüğü 

müdürü Methi geçmişlerdir. 

Yeni azanın iştirakile Türkiye Turing 
ve Otomobil Klübünün idare heyeti bu
günlerde büyük bir toplantı yapacak
lardır. 

Toplantıda. P aris ve beynelmılel oto 
mobil klüplerinin senelik içtimalarında 
bulunan Türkiye klübü reisi müşahede
ler!ni bildiren raporlarını okuyacak ve 
bu' hususta izahatta bulunacaktır. 

:Bundan başka İktısad Vekilinin geçen 
haziranda verdiği direktifler daıresinde, 
Mısırda yapılan propaganda esaslan ka
rarlaştırılac&ktır. 

Keza, toplantıda mevzuu bahs·)lacak 
şeyler arasında, klübün son neşriyatının 
tevzi esasları ve garbda yapılacak pro
paganda lar h aklanda d a esaslı ve uzun 
görüşmeler yapılacaktır. 

Yeni Vali ve Blediye Reisi Lutfi Kır
dar, şehrjmizin ü m ranile alakah olan tu
rizm harekatı hususunda klübe hü kfune 
t in eskisınden d aha fazla müzahir olaca
ğını da beyan etmiştir. 

Ktskançhk yozunden 
bir genç rakibini ağır 

yaralad1 

rak senede 2 30 bin ton zeytin tanesi ıe:-lae iştirak eaen dostıarına , cenaze e\'91' 

~-lınmaktadır. Bunun 21 O bin tonun - nlr.e gelmek nezaketini gösteren ~~yınO:arıııi 
ta· ailenın en dtrln teşekkür ve şuıtra 

1 
n "" 

nan takriben on milyon lira kıymctin- ar~ ıçın gazetemizin tavn.s.sutu rfc; 0 u 
de· 24 bin k-n zeytinyağı çıkanlmakta, maktadır. ···"" 
P"eri kalan kısmı da sofra zeytini ha - ••........••.•••••..•• ; ........................ ........ . 
linde Lc;tihlak edilmektedir. MahsU!l • 
dar zeytinliklerden alman bu mahsul, 

gerek kemiy~t ve gerek keyfiyet itiba
rile, diğE'ı:- mem1eket1erin aldıkları 
mahsulden çok aşağıdır. Bu bir taraf
tan zeytinliklerimize fenne uygun bir 
tarzd~ •bakılmamasından ve diğer ta -
raftan yağ tasirh anelerimizin çoğunun 
gayet ipticiai bir halde bulunmasından 

ilrri ıtclmektedir. Mütcllassıslar, bu 
noksanlar giderildiği takdirde zeytin 
istihsalatırnııın bir misli artacağını 
kat'i bir lisanla ifade etmektedirler. 

H ele mevcnd. yaban] zeytin ağaçları 
d~ fe nni mnıller dahilinde aşılanır ve 
bakılırsa. :zeytinliklerimizin on beş se
ne gibi kısa bir müddet sonra, memle-

~\~~T 
biçaklar1 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayn par-

çadu. Bunlar 
birle~meyince 

m ükemmeliyet 
temin oluna· 
maz .. 

-kete en aş n ğı 5 O milyon lira gelir te ~ _ 

bi t Istanbul Beledl·yas·ı Şehı'r Tiyatrolll min eden devamlı ve emin r serve 

·kaynağı olacağ'ınd&n hiç şübhe edil -
mcmek Hlıım gelir. 

Kannn layihası çıktıktan sonra dev· 
lete aid bulunan yabani zeytinlikler 
narasız olarak halka dağıft1lacak. aşı
lama ve bakım i~leri devletin muraka
besi altınd:: yapılacaktır. 

Almanyaya şarap ihracına 
başlandi 

S on zatnanlarda İnhisarlar İdaresi 
Alm~nyayJ şarab ihraç etmeğe başla
mıştır. A lmanya , birkaç gün evvel 
m emleketim izden 32 bin litre b eyaz 
şarab almıştır. 

Almar. kontrol dairesi son gün le rde 
gE'ne İnhisarlar İdaresinden satın alı
n acak 32,500 litre lik diğer b ir parti i
çin de m üsaade vermiştir. 

Ulusal ekonomi ve arttırma 
haftasi 

T cpebatı nda 
D ram lnemı 

10 Birincikinundan itibareD 

VINDSOR'UN şe:H 

atanbul 

KA~ 
--------------- T' trotll 

Belediyesi Şehir ıya 

lstiklil eaddu iDde 
Komedi kırrtı 

10 Birincikinundan itib•r•• 

DAMA ÇlKMlŞ 
BiR oOzEL 

---------------------------------------~ 
TURAN TIYATROSU 

tk~ N .. it Nn' a ar ..., 
. k )"'tiJ 

Cemal Sabır o uaryete.t 
S,.milıa ye Mezııy v 
ŞEN MOLAZIM 

Oper,.t 3 P · ()e1 
DANS SALO ~ 

ERTUGRUL SADi ttst< 
TiYATROSU 

Tabimdo Bur eM ) 

( KAYNANA 
Dokuzuncu Ulusal Ekonomi ve Yerli vodvil 3 per~,,.,ı 

Mallar haftası bu ayın 12 inci günü açı- Yaıan : Mahmud Abul 
lacaktır. Yakında: Insan~ 

D ü n akşam bir kadın yüzünden iki H afta için Milli İktısad ve Tasarruf E tl 
genç birbir ine girerek bunlardan b iri HAL K O PER 

Cemiyeti tarafından hazırlıklara devam )lk büyük operet 
ağır surette yaralanmıştır. olunmaktadır. Cemiyeti, tC§kilatına bir 

7 
Çarşemha 9 d" 

U nkapanında oturan şoför muavini tamim göndererek tasarruf haftası için- • i ç 1 ç E. 
Foti. Neda isminde bir kadınla epey de kahve, gazine gibi umumi yerlerde Rejiaör: Ra,id Rıza 

1 zamandanbe!'i konuşmakta ve birlikte çay yerine portakal, üzüm, incir ve Jhla- Mü:ı:ılc: : Seyfettinf tu~:ri 

d~üp kal~akta&rla~ Hafi~~reb ~~~~ir~v~e~rl~lm~e~si~n~in~t~em~~ii~n~i~i~~~e~m~i~ş~tıs~~~~~~~~~~~Y~a~:ı:a~n~:~Y~u~~ ~~~, 
bir kadın olau Neclanın Rizeli Osman ~ 
isminde birile de alakası vardır. EN BÜYÜK REKLAM YALNlZ EN GÜZEL FiLIMLERE YAPAN 

Dün aksnın R izeli Osman Galatada .. 1!1 Et K Sinemasında Yarın Akşaıfl 
Necati bey caddesinde dolaşmakta iken IW& &1 ... 
Neclfiya rastlamış ve konuşarak bcra - NEFİS • ZEVKLI • EGLENCELI VE HARİKULADE GüZEL 
bercc yürürniye başlamışlardır. s ;R ŞAHESER GÖRECEKSiNIZ. 

B ir aralık Ali Osman dönüp arkasına G ç L • L{ 
bakmı~ Neclii ile alakasını bildiği Fo- D L ·~ E N 1 1' 
tinin kendill!rini takib etmekte olduğu· 

nu görmüştür. Ali O sman, bunun üze- FranSlZCa Sözlü _ Baş Rolde: .. ı 
rine derhal Fatinin yanına sokulmuş ULLIVAP' 
kendilerini niçh takib ettiğini sormuş- R o B E R T T A V L o R M~UREEN O'S ı oRE 
tur. Fatinin verdiği ağır ve şiddetli, LlONEL BARR M 

6
8 

Numaral ı b iletler bugünden aldıralmasa rica o lunur. Tel: 408 
cPvab üzerine Ali Osman bıçağını çek-
miş V€ Fotinin vücudüne saplamıya 

başlamıştır. Kanlar i;çinde yere yu -

vnrlanan Fotinin feryadı üzerine yeti
ŞE'n zabıta memurları, Ali Ot3manı ya
kalamışlardır. 

Ağır ve tehlikeli surette yaralanan 
Foti cankurtaran arahasile Beyoğlu 

hastanesine kaldırılmıştır. Zabıta tah
kikata başlamıştır. 

Bu Akşaın: FRANSIZ -Tiyatrosunda 

nir reddin·ın 
Mevsimin iLK BüYüK KONSERiNi vertuor· 

Biletler Tiya\ro Gişesinde aahlmaktadır. 



Birlııcikanun 

·Ceyhan güzel bir şehir 
halini almağa başladı 

f<asabanın caddeleri parke ile düşendi ve ağaçlan
dınldı. Elektrik işi de bitmek üzere 

SON POSTA 

Kızllcahamamda bir 
köylu, başı taşla 

azilerek öldürüldü 
Cinayet bir tarla sınırı 

meselesinden dolayı işlendi 

Kızılcahnmam (Hususi) - Merkez 
kazasına bağlı Duymuşören köyünden 
Mustafa oğlu Omıan tarlada çift sür • 
mckte iken ayni köyden Muhiddin oğlu 
Ahmed yanına gelmiş ve bir sınır me
selesi yüzünden aralarında bir kavga 
çıJonıştır. GittikrP. şiddetlenen kavga
da Ahmed cvveltı eline geçirdiği ibi 
sopayı Osmant"l kafa9.Ula yerleştirip 

yc.re yıktıktan sonra bununla hiddetini 
teskin edemiyerek yerden büyücek bir 
taş 3lmış, Osmanın ba~na vura vura 
:uıvaJiırun beynini parçalamış ve öldür
müştür. 

Vak'a merkeze akseder etmez der • 
<.:eyhan çarşısmdan bir goriL.ıUJ hal cümhuriyet müddeiumunrisi Haya-

ıer~Yhan (Husus!) - İdari ve beledi ış-ılı boya ile boyattınlmıştır. Çalışkan ti Yeşilova ve sorgu hakimi Mustafa 
ı441tı başında bulunan değerli elemanla- j.uıdarma komutanının gayreti ve köylü- Remzi Aktar. cürüm yerine gitmişler 
~ kı)rneUi. mesaileri sayesinde, Ceyhan lerimizin yardımı sayesinde yepyeni bir ve tahkikata el koymuşlardır. Maktu
~ arı Yıla ınki§nf ederek ilerlernektP ve hale ifrn~ edilen bu binaya yakında j:m- lün muayenesi de hükumet doktoru ta-
lt aba, cıdcien medeni ve modern bir §e- darma komutanlı~ı taşınacaktır. rafında u yapılmı~tır. Katil yakalanmı.-ı-
1\ Oln-ıaktadır. l{usabanın kömür derdi tır. 
':lsabanın bütün caddeleri parkeler Her yıl olduğu ıgibi bu yıl da, bu mev- Ed U f M ,. • 1 ki 

r,~rek etrafına yaya kaldırımlar ya- sirnde kasabada bir kömür bulıranıdır hü- irne mu m ec ISI aza 1 art 
~~ış ve gUzel ağaç fidanlan ile te§cir küm sürmekte v kömürün beher kilosu Edirne (Hususi) - Edirne umumi me<'-
~l'nıştır. 
(ju 5·6 kuruşa satılmaktadır. Fakat fiinde lisi ~zalıklarına CUmhuriyet Halk Par • 
~ faaliyete her yıl bıraz daha ehem- güç hal ile ekmek parasını kazanan fa- tisi namzedlerl bulunan Mehmed Edib 

~b et ver!Iınektedir. Kasahada ye.. yer kir ailelerin böyle kömürlin kilosunu 5-6 Ağaoğlu, Hatice Demiray, Ahmed Meç • 'k b;nalar da yükselmekte ve bilha::ısa kuruşa almalarına imkan yoktur. Bu va- kel, doktor Fuad Koman. Rifat Rıza Var
~ttıhanın elektrikle tenvii i işıne pek ziyeti gözönünde bulunduran belf'diye dar. Hilmi Atakan, Ahmed Fadıl s('Çil • 
t Oliyet verılmektedır. Bundan önce 
~ ~a derhal işe vazıyed ederek halka ucuza ntişlerdir. 
~t Zdığım gibi, kasabı.ıı!la bir yerli şir-
"l ,_ kömür satrr.a1fı kararlac:tırmıc: ve kömür v·ıA te bağlı kazalarda yapılan umu 
t,. ~essüs etmiş ve işe başlamıştır. Alı- 6 :s :s ı aye • 
-~ lı b grtirtmek üzere işe başlamıştır. Be1edi- mi meclis azalığı intihabında da Keşan 
~ a e.rlere göre, yakın bir zamanda lk 
. ·111a ye köınürün beher kilosunu ha a 3 ku- kazasından Hasan Yenice, Hüseyin Diu-
~t n halkı da bu, ışıksızlık derdinden ruştan satacaktır. c<.>r, Arif, Uzunkl;prüden Halid, Latlf, 

Ulrnuş olacaktır. 

~" ı·ıı da c:;:.~ ı:,":kasında bol ve (T~k~{j~·Ç;j;·şk;~·bi;·;~;jj·i·~s ~~=~d:nv~,:ı>h;~i[!~;:~:~~/uad Uzan, 
~ketıi hububat ve pamuk mahsulü is- 1 

• • • • • 

lııı; ed.ılmiştir. Fakat, son zamanlarda . Trakya ıktısad mUşavlrl terfi etti 
'rd ~ Ştddetli yağan ya~mur ve dolu • Edirne (Hususi) - Trakyamız HulOsi 

~<ttı bazı köylerde bir çok çiftçilerin Dverimerden sonra ikinci bir kıymetli 
l'tı.ıtı zarnr görmüştür. uzvundan daha mahrum kalmış bulunu-

Ce Kiiltiircl durum yor. 
l>tıe:~k . k~saba merkezinde ve gerekse i Umumi müfettişlik iktısad müşavıri _ 
11> ını'Zae okuma ve yazma hevesi se- 1 m~z Saffet Sezen terfian İktısa·d Veknleti 
kttı seneye artmakta ve bu yüz~en kredi !§leri müdürlüğüne tayin edilmiş 
.ı:bleı·e tehacüm fazlalaşmakt.auır. ve bugUn bütün arkadaşlarına veda et -

~! ada iki ilk mckteb mevcud olup · · 
iit d mıştır. 

~'rı. a ıhtiyaca karşılık veremenıek -
(r b Centilmenl!iği ile herkeste bir sevgi tt k• .. oır çok köylerde de üç dı>vrcli. 

b v oyde ise yatılı ve beş devrelı rnek- uyandıran Saffet Sezen yarın sabahki 
~r ardır. Bazı köylerde ise, ınualıim t renle fstanbula hareket edecek ve ora-
"' Unun darlığı yüzünden mevcud dan Ankaraya geçecektir. 
~\tv bler kapalı bulunmaktadır. 

ı 1 C:~lce de müteaddid defalar yazıldığı 
"Yhanda bır orta mktebe siddPtle 
ç \·ardır. Çünkü, merkezden ve 
den her yıl yüzlerce talebe mezun 

. ·lactır. Bunlardan bütçeleri mtıss.ıd 
.q ~rı Adana ve Osmaniyeye gide ek 
fa~?sılle:rilıe dcvnm etmektedir, fa

ı:;ıı ır tıılobPlcr ise yalnız ilk tah:.illeri 
~~i tııaktndırlar. 
~~ t hükumet hinnsı tamir ettirildi 

~~ttı ~nedir bo§ bulunmakta olan eski 
~~ii Qt kon ağı, jandarma dairec;ı ol -

~ere · t~1 . Jcındarma komutanlığı tarafın-

~ı.r ettirilmcğe başlanmıştı. Tami-
( ~ ıtrnck üzeredir. Binanın iizerin-
1 ~ıl.; Vt> eski kiremitler de~iştirilıniş 
"1-ıı ısını tamamen yeniden kirede !>ı
~h 1

3~'ak güzelce badana yaptırılnuş, 
ıı ııc:ereleri ilc kapılnrı da yenioen 

~ 'Ollattırılınış, çerçeveleri de yığ-

--
Tokat (Hurus'i) - Merkez Gazipaşa 

ilk okul başöğretmeni Durmuş Ak • 
tug'un vcıimli çalışmaları neticesi ola
rak tertib edilen bir piyangoda ı 14 lira 
bir gelir temin edilmiş ve bu paradan 
40 fakir talcbe bütün teferrüatile gıy
dirilmiş, ıncktehe elektrık tesisatı yap
tırılmıştır. 

Değerli ve çalış~an olan bu öğretmen 
bu yıl Srı.msun c;ehri emrine verıimiş 
ve yeni vazifec;:ne başlamak üzere bu
radan ayrılmı~tır. Resim Durmuş Ak
tug'u giyd1n en talebelen arasında 
gö~tcrmektcdir. 

Trakyada kooperatifler 
Edirne (Hususi) - Müdür ve munasıb 

kursları köylüyü faizden ve tefeciden 
kurtar mak ıçin başlıca yol olarak kurul
makta olan kredi kooperatiflerine idareci 
yetiştirmcktedir. Bugün Trakyada 80 
kooperatif işlemekle olduğu malumdur. 
:Fakat bunlara müdtır ve muhasib yetiş
tirmek :çin son zamanda Ziraat Banka-
sının masraf ve idaresi altında Edirne ve 
Tekirda~ında kurslar açılmış ve buralar
dan 60 kadar genç aralarında beşi Bnyan 
olmak üzere belge almı§tır. 

Çorluda yeni muallimler 
Çorlu. (Hususi) - Mürefte öğretmen

leri:ıdcn Leman Öner ve Fatma Estur 
Çorlu Sücaaddin okuluna naklen gelmi§
ler ve işe başlamışlardır. 

Paza r Ola Hasan B ev Divor ki: 

... rakının, şarabın fiatı in
d ırilecekmış. 

... Eh bundan böyle akşam
cılar kazandı. 

Hasan Bey - N e mıinase
bet kaybettiler .. içki uctız di
ye fazla kaçıracaklar ve içki
li lokantalann hesab ptısula. 
larında •biri iki görüp parayı 
~a göre vereceklerdir. 

Sayfa 8 

Malatyanın 3 ~en elik yeni 
bir kazası : Ça t 

Çarnlar içinde bulunan Çatta umumi caddeler, 
sokaklar açılmış, yollar genişletilmiş, bir çok 

binalar, mağazalar kurulmuştur 

Besni beledi JC binası 

Çat (Hususi) - Kaza merkezi, kuruluş rine modern evler, ma~azalar kuruırruş 
tarihi çok eski olan Besnide iken kasnba- hükumet ve belediye daireleri, jandarma 
nın Besnimn bir buçuk kilometre şima- komutanlık binası, P. T. T. mt·r -
lindeki Çat mevkiine nakli Vekiller He- kezi. hayır cemiyetleri binaları. dıs -
yctince kararlaştırılınış ve 935 de nakil panser, ilk okul. dokuz yataklı bir otei \'e 
i§ine ba§lanmıştır. dokuz kilometrelik Gölbaşı yolu şosr ha-

İnkiraz bulmu~ bir kale etrafında \'C linde inşa edilmiştir. Halen Nazinuye 
pis sulu bir dere kenarında tesis edilmiş kaymakamı bulunan Nesib Ararat iktısa 

olan Besni, asırlarca devam eden bakım- di ve kültürel sahalarda da büyük ve tak
sızlık yüziinden pek harab bir hale gel • dire şayan hizmetler yapmış. ayni me -
mişti. En geniş caddesi üç adamın yım saiye kıymetli halefi büyük bir fera~a t 
yana geçemiyeceği darlıkta, sokaklar 40-
45 derece milindedir. Kerpiçten olan bi- ve fedakarlıkin devam eylemektc bui lll-

nalarında oturmak bir iştir. Besniyi ıınar muştur. 
için yeni .baştan tesis eylemek lazım gele- Çat, henüz üç senelik bir maziye m ... "k 
cekti. olduğu halde bu terakki ve inki§afı g ,c;. 

Halbuki, bir buçuk kilometre şimahn- termiştir. Yakın bir atide Malatyanın tr. 
de tabiatin bir çok güzelliklerini uzerinde güzel ve modern bir kaza merkezi hai nt! 
toplamış, suya ve çama gömülmüş bir geleceğinde şüphe yoktur. 
mevki varciı. Ça t adını taşıyan bu mevki ____ _ 

aranıp bulunınıyacak bir yerdi. Bunu tak- Kızılcahamam Ziraat BankaSI 
d~r eden alukalılar keyfiyeti hükümete 
bildirmiş ve Heyeti Vckilece kasabanın teftiŞ ediliyor 
nakli karar altına alınmıştır. Kızılcahamnm (Husust) - Ziraat Biln-

Yeni kasa'bada değerli bir idarecimiz kası müfettişlerinden Rıdvan feo!llar1 
olan kaymakam Nesib Ararat tarafından 1 kcızamıza ~elmiş ve bankanın teftiş gör -
bir çok b!Üzel eserler vücude getirllmi§ - miyen eski hesabiardan müdevver bir 
tir. Umumi caddeler, sokaklar, yollar bir kısmı !le senelik muameliitmın birlıktı:! 

plan dahilinde açılmış. bu caddeler üze- teftişine başlamıştır. 

C Vurdda Eb edi Şefi n yası ~ 

Ebedi Şetın et.ıeaıyete ıntikali rr.ünasebetııe mt'mteketın her tarafınıla yapııan 
matem törenlerine aid resimleri derce de\·am t·diyonuz. Yukarıdaki !otog .... -
lu BQzdojwı. kpma ve llılraMda Jtfill,l:a -.erıwiwr ~ ..... ~ür. 



CH diaeler Kar~ısında 

a 

KÖ 
Din dcğfştinnek: 
Bo.!l ibir cenazP otomobili kiliseye gi

aen yolun ağzındn durdu. Karşıdan 

karşıya geçeceğim için ben de durmuş· 
tum. Cena7e otomobiline baktım. Te -
pP..sinde ve pencerelerinde pirinçten 
yapılmış alb köşeli Musevi yıldızlan 
vardı. 

Şoför otomobilden atladı. BüyÜk bir 
~1 çabuklu~e altı köşeli yıldızlan 

yerlerinden söktü. Ve otomo'bilin için
deki bir kutuya 1toydu. Ayni kutudan 
çfkard•ğı pirinç istavrozlan gene bü -
yfi.k 'bir el çabukluğile, yıldızlan s5k
tüğü yerlere taktı. Kendi de ıyeniden 
şoför yerine geçti. 

Bu 5aydıklanm, iki dakika içinde 
ohıp bitmişti. 

Hareket eden istavrozlu cenaze o -
t:amobiline bakarken; keıtdi kendime: 

- Yirmind asırda, din değişti.r:ınek 

Bir kar 

Bu lart 
topu ile arazi sahibi 
olan kabile 

Bundan bin yıl evvel İskoçyada bir ka· 
bne eiradı. t!>bi bulunduklı:ı.rı krala, ya
zın en sıcak günlerinde büyük bir kar 

D Ö S lE 
meğer nekadar kolaynu.şf dedim. 

* Sensin, babandır: 

Bir arkadaşımin beraber çivill kal· 
dırundan geçiyorduk. Arkad~ım yaya 
kaldırımHıa varıncaya kadar lıiç dUl'!' 
ma dan: 

- Sensin, sensin, babandır, ağzını 
topla .•. 

Gibi saçma sapan sözler sByledi. 
Yaya kaldınmına vardığımız zaman 
sordum: 

-Saçma sapan neler söylüyordun? 
Tramvavlan, otomobilleri, otobüs • 

leri ~aret etti: 
- Biz geçerken bunlar durmuştular 

ya, durdukları zaman ~förlerinin, vat
manlannın, yolculannın kendilerini 

durdurmuş oldu~u.z için içlerinden 
savurduklannı bildiğim küfürlere kar
şılık veriyordum. 

İSMET HUI .. ;Ost 

Garib bir kadm ve garib 
bir hayvan 

Napolili Barelll 
fsimli bir kartın. 

gördü~üz bay. 
vanı bir bardak i
çine koyarak her 
pazar günü nıun

tazam bir surette 
kiliseye götünnek.le şönret bulmu~tur. 

* Oç başh heykal 
Dünyanın biri· 

cik üç başlı heyke· 
li İtalyada Poliı· 
zidedir. Bu heykel. 
sulh ve teşebbüs 

ilahlan ile şehirler 
topu bulup getinnişler, lbu suretle de ilahesini temsil 

İ sm! toprak sahibi olmuşlardır. Bugün bv ka- etmektedir. 
bUeye rneımıb olanlar eiAn bu araziDin de Minervadır. 
sahibi bulunmaktadırlar. Minervanın dl-

~er bir ısmi de 

* 
Usta bir bilardo oyuncusu 

İskoçyalı Robert ı-~~~~~ 
i.ml.indeki bu adam 
bynadı~ 8000 b!-

lArda oyunundan 
ancak ikisini kay

b'!tmiştir. Çok 
mahir bir bilArdo 
oyuncusudur. Dünyanın en iyi oyuncuın

Pnllastır. Mitol~ 

jiye göre güneş i, 
lahesi Jüp•terin 
kızıdır. 

Bu heykeldcn 
manda ayrıra üç 
ayrı Minerva hey
keli vardır ki, bu· 
gün antika itibari 
le büyük bir kıymet taşımaktadır. Bu 
heykellerden biri Pariste Louvre müze
sinde, di~eri Vatigandadır. Her iki hey
kel de ayni mevm üzerinde ve aynen 
yapılmıştır. rmdan biri olarak tanınmaktadır. -·· .... ···-·--··································· .. ····-···························-··· ................................ . 

Eolenme r B llerl 
cİnebolu~ da oturan Bay K. R. A.: 
- Dört yıldaDberi bir genç kızı se

vlyw, sevgisinin gittikçe artmakta 
o1dı$mu hissediy<>r. Fakat dört yıl • 
danberi içınde saklamakta olduğu sev
giyi ne kendi ailesine, ne de genç kıza 
söylemiştir, tereddüd ettiği bir nokta 
var: Gerek kendisinin. gerek gPnç kı
%111 yaşlan evlenmelerine müS:\iddir, 
ancak genç kızın nilesinin onu yüksek 
tahsili bitinniye teşvik ettiklerini jşit
miştir. Ve soruyor: 

Mektebi bitinnesini mi bekliyeyim? 
Annt'IJli gönderip aleni mi isteteyim? 
Yoksa bahsi evvela kendisine mı a • 
çayıın? 

* Her genç kızın ailesi evlenme bahsl 
açıldıltı zaman ilk söz olarak ya he -
nfiz yaşının müsaid olmadı~ı soyler, 
yahud da mekte'bi bitinnesini bekle • 
diklerini ileri sürer, ve günün birinde 
işitirsiniz ki, genç kız n~anlanmış. ya
hud evlenmiştir. Bu, muhtemel bir ha
yal sukutunun önüne geçmek jçin ö -
tedenberi tatbik edilegelen bır tabi -
yedir. Binnenalcyb eheınmiyet verme. 

rnek lamn. 
Delikanıının sordu~ suallerın ce • 

vablarma ~lince: 
Garb sosyetelerinde müteamil olan 

usul delikanlının her şeyden evvel 
genç kız nezdinde muhtemel bir tale
•bin iyi kar§ılanıp karşılanmıyarağ'.m, 
fazla angaje olmaksızın istimzaç etme~ 
sidir. Aileler arasında temasa sıra biH\
tıare gelir. Bu teması da genç erkekle 
genç kızın yekdi~erinl daha yakmdan 
tedkik etmeleri safhası takib eder. Fa~ 
kat bizde sosyete hayatı henüz başla -
mıştır. Tesirini ancak fazla yüksek 
muhitlerde göstennektdir. Blnaena • 
leyh ben garbda müteamil sıranın biz. 
de aksileştirilmesini daha münasib gö
rürüm. İlk teması aileler arasında yap. 
mak lazımdır. 

* Eskişehirde Bay (Feridun) a: 
- Verditiniz tafsi!Ata bakarak aile

lerinizi haklı görüyorum. Evlenme.,ı
ze hem yaşınız. hem de kazancınu 

müsaid de~ildir. Biraz daha beklcyi • 
niz. Hem ckaçmak. kaçırmak:. keli • 
melenni lt1gat da~arcı~ınızdan atmı

ya bakınız. Cümhuriyet TürkiyPSinde 
ya~~~ TEYZE 

SON 'POSTA 

K1s ançl k üzü den Küçük az rda 
iş ene cinaye in muha emes· 
Şahid olarak dinlenen kadın, kocasının bir şüphe 
Üzerine para ile bir adama kendisini ve konuştuğu 

adamı öldürtmek istediğini söyledi 

Bir müddet evvel Küçükpazarda bir ı kişinin dinlenmelerini, bunlanJlı eıJ • 
cinayet işlenmiş ve Mitat isminde biri velce suçlu Mansurun kendileri.Jle: ı;,n 
kansının başka birlle se~tiğinden - Bekçi Şevki, benim ıfabrikı:ıde ~, 
f{iphelenerek rakibini ahabasından sabun çalmama mani oluyor, onu g • 
birine pan vererek ö1dürtmek suçun- bcrteceğim, dediğine dair şehadet e 
dan Ağırcezaya sevkedilmişti Mahke- deccklerini, söylemiştir. 
nazaran; Mithat, kansının akrabasın - Mahkeme bu iki hidin celb~ 
nazaran; Mftah, kansmın aknıbasın - ' şa etıııif 
d F u...t il . tikl . . anla k karar vererel:, duruşmayı taıik 

an e:~~& e sevış enm yara ı· 

amcaSJnm oğlu Nuriye: ır. • K al 
·- Sana 60 lira para vereceğim. Otomobrl çalan Acenta eın 

Kullaııaca~ kremı kendi elile yapma- Kanmı gözle .. ~~ ile göıilşürl~~en tevkif edildi t 

nm §ijpbesiz ,bir çok faydalan vardır: Her yakalarsan ikisını de öldür- demıştir. K k"" d ·· ~ ı.ezj Ô 
· · · · · Bunun üzerine Nuri bir akşam, Mi- ara oy e, ~eyruse.ıer mer~ lS • 

§eyden evvel terkibının oldıne uyup uy- nünde durmakta olan, HayganuŞ 
mıyacaır.ıru pek iyi bilem--A;.ı.; rastgele bir tata raslam~ ~ Mitat Nuriye: · d 1.. · • "d b" t b"l" çıı~~ 6 --~· K F . d mın e uınne aı ır o omo ı ı ,,._ 
kre:n sürmekten kurtulunmuc:. olur Sonra - anm, eyzı ile sokak arasın a A K · · d · . d··n .foW 

:ç • • •• •• k centa ema1 ısmm e bın u 
daha ucuz çıkar Güzellik malzemesinin görüşuyorlaT, o~' dernesne Nuri Fey- ·ım· . ' 

· zi ı s f • ,_ ..+...ıırl..- yeye verı ıştir. 
bol bulunmadığı bir yere de gidilse sı • i e am yenın AODU~ .... ~.. yere . 50tıf'ı 
kınt d- · · ım T :..-·-

1 
la gttmiş Feyzive· Hırsız, otomobıle atındıktan z,'1 

ıya uşu ez. .L.HUoüu o an r eczane- ' ., : d w F t"h ,__ · d t nhı:ı 
den aldırılıp istenilen krem evdt! yapılı • - Onunla görüşm~yecruin, deyip ognı a ı e çe.ıuııı~, ?Ta ~ e öktfıl' • 
verir. Daho. bunun gibi bir çok fdydalar .. bıçağını çekerek birkaç yerinden ya - sokakta arabanın last:iklenni 

5 

Buna mukabil bu işin tek mah:ruru şu- re1a1ıldan sonra kaçmışhr. ten sonra kaçmıştı. . , 
dur: Evde yapılan krcmler uzun zaman Diin durııı:ması yapılan Nuri: Dün, Müddeiumumiliğe tesli~ e~ 
dayanmaz. bir hafta, on gün sonra bo • c- Böyle binjey yapmadım ve Mj • len Kemal, Sultanahmed 1 inCl ttrıl' 
zulurlar. Bunun çaresi de yok değildir. tattan 60 lira alınış ve böyle birşey reza hakimi Reşidin huzuruna çı'l< 
Üşenmemeli, az az, sık sık yapmalı. O va- konuşmuş değilim. demiştir. mıştır. ı 
kit bozulan fazla kremi ne atrnıya. ne de S k"l M"t t d Yapılan sorgusunda, 9UÇUDU ,·e ~pOe'' • . orguva çe ı en ı a a: , 
hayat halınde kullanrnıya ihtiyaç kalmaz. V • •• • listeki ikrannı inkar eden suçlu, 
Tam zamanmda biten krcmin yerine bir . - Benım de ~yle b.ır şeyden habe· kif edilmiştir. 
yenisi yapılıverir n..'"'fl yoktur. Nur. benım akrabamdır. U 

Evde krem ya~arken bilinet'ek ikinci ~anmla aynldı~ bana iftira ediyor. Hapishanede bir mahkOtn ıdı 
noRta da şudur: Muhtelif maddc>leri b!r - dıye cevab vermıştir. yarallyanın SOfQUSUna başlani JJı 
birine k ta k taht ah d - - Mitatın kansı Samiye ise: ev-a r en ya a, Y u gumu~ Ramazan ayı zarfında, hapishııll.,_.. 
kaşık kullanmab, maden kaşıklau kat'iy- - Kocamdan ayrıldım. Feyzi benim k'aSl•·ı.v 
yen .işe sokınamalı. almıbam(hr. Evimize gelip gitmesin - cercyan eden bir yaralama va ''bS~ 

suçlusu hakkında Adliyece wki 
Bu ıki mühim şeyi bilince işe serbestçe den Mithe.t şupht:>lenmeğe ~1amıştı. 

ba~lamak için hiç bir mani kalmaz~ Şim- Ken<lisindE'Jl ayrılınca bu şüphesi da- başlanmıştır. . rı$~ 
dı artık c.-ıldinin cinsini tnyin edip ona ha fazlala~ Nihayet beni tehdld et - Bir akşam, gardiyanlann ıtera,·ı~ı$ 
göre yağlı ını, ya~sız mı krern yapacağını rneğ-e bn la dı. Du duğuma göre Nuri- mazına gittikleri sırada, sitkatten1 5 # 
kestirrnek :azımdır. ye 60 }ira teklif etm~ ve bir de ziya - kfun bulunan Ragıbla, lkatnden e}tS 

1. Cildieri kuru olanlar §U kremıerden fet çekmiş. Bu ziyafette, Nuri beni Fey- neye mahkum Hüseyin ve 6 se~ciS 
birini yapmalıdırlar· zi ile görünce ikimizi de öldiimleğe söz mahkum Receb arasında bir n ~1" 

Çok yağlı krem: venniş. meselesinrlcn kavga çıkmıştır. 13~ At' 

L 
.~· blf p 

anoline 20 gr. Bunu na~nl anladı~ hakkındaki sor- ga snasında. Ra.gıb elde ettıgı .t)!B; 
Blanc de baleine e a 5 ~· guya da Samiye ~ mu!abelede bu - navud çakısile iki arkada§lnı da ) 
Cire bls.n_ahe lunmuc:tur. lamıştır. gıb 
Eau bouilli 20 gr. - Mahallcmizde bir kunduracı Rı· Diin Adliyeye sevkedilen ıı:dtt 
Daha hafif bir kn:m za vardır. Bir gün bana kocan artık ıs- Müddeiumumililkte alman )ifade'1 
Cire blanclıe 10 g.r. lahıhal etti, gel şununla barı.ş. 60 lira hadiseyi tevi1 etmi~tir. ~ 
Huile d'runnnde douces 40 gr. kadar para da birlktirdi. Eğer barış - Suçlu 4 üncü sorgu hüldmliğirı~ 
Eau de :-oses 30. gr. mazsan bu para ile adam tutup seni öl- ri1erek, hakkındıı ilk tahkikat açı 
Borate de soude O gr. 05 di\rtecek, dedi. Tutulan adamın kim 
Hwl kreıni: olduğunu sordum, cNuri• dedi, de - hr. 
Huile de bcrgambtte 3 damla miştir. Toplantılar: 
Hiule de ı·oses- lO damla Bırndan sonra Samiye bir gün sokak· 
Hiule d'amande douces 50 gr. ta Feyziye rasladığınr ve koınuşmağa 
Cire blanche lO gr. başladıktan :sonn da Nurinin birden -
Hiule de Ylan.g-ylang. bire çıkıp: 
Karıştıra kanştıra ısıtarak yapınız. - Sizi yakaladırol diyerek cebin -
2. Cildieri yağlı olanlar ~ .kl"eıni den çıkardı~ bıçağını Feyzinin bir kaç 

yapabilirler. y('rine soktuğunn ve kendisinin bağı-
Yağı az krem: Tarak kaÇJp meseleyi hemen polise an-
Stearine pure 38 gr. lnthğını söylemi!it.ir. 
Carbonate de potasse I gr. Duruşma, hAdise esnasında yıa.rolaı-
Glyc&ine "lO gr. nan I<~eyzinin ~ahld olarak celbi için 
Eau distillee 200 gr. b[l~ka ~ne bırakılm~ır. 

(Stearın) i bir çinko kabm ıçinde ateş- S b f b "k d b k · • 
te eritiniz. Geri kalanlan ayrı bir knpt:ı a un a rı asm a e ÇIYI 
ısıtınız. Hepsi eriyince binbirine ksrıştı • öldüren katil muhakeme edildi 
rınız. (Kaynamamalarına diıkkat tdiniz). Kantarcılardn sabun fabrikası bek -
Sonra r.oğumıya bırakınız. Yeniden ısıtıp çisi Ş€vkiyi kaynar sabun kazaruna a
eritiniz. Bunu üç kere tekrarJayınız. Her tarak öldüren Mansunm muhakemesi· 
tekrnrladıkçn)cremin iyice hallolması i~in ne Ağırcezada dün devam edilmiştir. 
kuvvetli ikuvvetli karıştırınız ve dövü - Dünkü celsede, mildahil vekili söz 
nüz. alarak Haydar Vf" Mustafa isminde iki 

1 Bacaksızrn maskaralikları : 

besi 
Fatih Halkevinde temsil ,u 

faaliyete başlıyor .. 
Fatıh Halkevinde tiyatro şubesi b;ııı~ 

~zonıınun temSillerine önümüzdeki ~~~ 
tR~l günü başlıyacaktır. Temsiller cerf tJT. 
tesl gür.ıerl sa~t 21 de ve pazar gnnı rıı ~ 

1 

14,:W da olmak üzere haftada i1d dt 

rtıecekt!r. r•~" 
Beyoölu Halkevinde kadın sP0 Gf 

ye.t• ~ 
Beyo~ıu Halkevinde öğretmen B:l ,ıııl' ~ 

mthanın nezaretl altında bayanısrs ~ ~ 
!!US spor faaliyeti dilnden itibıırell dol~...v 
mı,tır. Esltl azalar ve yeniden ltllY ııııw 
mak lstlyenler peyderpey Halkeville 
cantıc kaydolunmaktadırlar. .tıf 

t!llıY" 
Beşiktaş Halkavinde kurslar h~ 
Beşiktaş Halkevinde bu yıl dJ ltl~ 

fransızca, matematık ve goometrl ıtut ~· 
1 

da dcrslerc nyın on beşinde ba.şlanıı.cll jlfll 
Kurslam de>am etmek ıstıyenıer tti 

caate ba~I::ımışlardır. 

Yemeğin içindeki saat 

1 



Jngilterenin yeni hava 
lonanması hazırlanırken 

;1 --
~ IDcU&enıde h....,.., bir faa1.lrU pboesl: 
-...... 6ınaliltaza ~ pıonı&lle I'H8 rlat!h ~ fUrib1aı'da., 

tıehdrr~ JMtil'ler ıa~a~.JJ• 

O..C ~ kız. ~ oı.ı bV balonu 
mu.a.yeneden çakıyor 

SON POSTA Sayfa 1 

• 
lik Türk ankas1 elli 

yaş1n1 bitirdi 
Dünyada ilk banka nasıl kurulmuş, · 
bizim ilk bankamız nasıl açılmıştır? 

YAZAN: KADIRCAN KAFLI 
İçinde bulunduğumuz ve hitmekte 

olan 1938 yılı Türk bankacılığı için 
çok ehemmiyetlidir. Çünkü bu yılda 
biT Türk bankası elli yaşını bitirmiş 
oluyor. Bir müessenin ylrıın asırlt'k 
olması herhalde gCSze çarpması, ehem· 
miyetle tel~ki edilmesi, bu tcla!kki· 
nin o müesseseye lAyik merasim ve 
neşriyatla tebarüz ettirilmesi hem la · 
z1m hem de pek faydalıdır. 

Elh yaşını dolduran ilk milU ve bü
yük bankamwun hayauru ya~dan 
önce bankacılığın 'tarihi üzerinde kısa· 
ca fakat en faydalı şekilde durmayı uy· 
guu bulduk. 

* İtalyanca (Bnnka=Banca) kelimesi, 
üzerinde öte <beri satılan masa manası
na gelir. F8'kat bilhassa üzerinde para 
değiştirme isi görülen masaya denilir. 
Bankacılığın lbaşlanğıc.ı, vasit.asız a-1 

lışverişin !kalktığı ve alışveriş için Ziraat Bankasının Ankara meTkezi 
cpara•nın kullanıldığı zamana kadar rağbei ğörüderdi. Beşınci ve on ikinci tından sablacak w sandı~ yatırıla ·' 
götürülebilir. asırlar arasmda Bizans parası böyle caktı. Daha sonra her çift öküz başına' 

Daha ilk çağlarda, hele Akdeniz ci- idi. Daha sonra Venedik dükalan, Hol- yanın lkile (on beş kilo kadar) buğday 
vannda, epeyce ilerlemiş olan devlet· hndamn « Florln :ııaeri, İngilterenin vermeleri kabul edildi Köylüler mem· 
ler, milletler ve bunlar arasmda ticaret sterlingleri namuşlu para olarak meş- lcket sandıklarından ~ı 2 ıfaizle para 
vardı. Her devletin parası birbirine uy- hur olduinr. alırlardı. 
muyordu. Muhtelif pazarlarda bunlan * On altı sene sonra memleket sandık-
değiştinnek ihtiyacı duyuluyordu. Yu- İslfım dini ticareti kötil gönnem.iş, lannırı. ıslahına çalışıldı, isimleri 
nonistanda bu i! cTrapezites•lerde gö· teşvik ebni)tır. Hatta islam peygambe- cl.Men.afi sandıklln~ diye değiştirildi 
ıiilürdü. «Trapez• kelimesi bugün he- li Muhammed asıl büyük işe başlama· Sermaye için de cflşar• a cmenafi his-
mon hemen hepimiz için yabancı de • dan önce mükemmel bir tüccardı. sesi• adı altında onda bir zam yapıldı.. 
ei !dir. Biz dedik ki, tüccar, malı ucuz alır, ( 1304-1888) senesinde (ı o) milyon 

Eskı Romada (Arjantarii=Argenta- pahnlı satnr. Bankaemın aldığı ve sat- lira sermayeli olarak cZiraat ~ankası:ıı 
tii) lerde yapılan işler, Kartaca, Feni- tığı mal ckredi:tdir. O halde bankacı - kuruldu ve Menafi sandıklannın ser • 
kc, Mısır, Yunan gibi meşhur memle - lıkla iüccarlık arasında esas itibarile mayesile mallan ve alacaklı olduğu 
kctlerin para1an üzerinde bir çeşid sa- hiç bir fark yoktur. Peki maldan parnlar b:ınkaya devredildi. 
raflık yani bankscılıktı. Kredi muame- kfır etmek niçin meşru oluyor da kredi- ( 1 916-1332)de yapılan bir kanun 
lerinin de yapıldığı olurdu, fakat vasi- den kar etmek giinah sayılıyor? Bu da bankanın s~rmayesini (ı S) milyona çı
talann azlığı, ernniyetin yokluğu. ha- mantık ve ihtiyac üzerine, gayet elve- karıvor, muamelatını genişletiyordu. 
herleşmenin güçlüğü kredi işlerini ye- rişli. hay3 tR uygun formüllerle kuru- (1924) taı-ihli «Ziraat bankası büdce 
rinde say.dırıyordu. Orta zamanda da lan islam dininin bir ta'kım sakhi görüş- kanunu• na göre- sermaye (30) milyon 
ayni hal devam etti. Bankalar müşteri- ler yüzünden yanlış anlaşılan cephe - olduğu gibi «Anonim şirket» halini 
lere faiz vennek şöyle dursun deği~iT· l~rinden biritlir. alıyor; te\'diat kabulü, para muamelesi, 
me ve saklama işlen için müşteriler • Fazla fı:ıi?. almak elbet faziletsizlik • iskonto, sered ve taşıtlı mal karşılık-
den para almıyorlardı. tir: Nitekim fazla. kar almak da ayni lı ikraz işleri de yapmağa başlıyordu. 

Bu sırada Venedrk şehri aristokrat mahiyettedir. cTari kurumu•nun yazdığı «tarih• 
bir cümhuriyet halinde eski Kartaca Bizde fai?.in hararn olduğu hakkın - kitabının 282-263 üncü sayfalarında şu 
ve Atina gibi bir devletti. Kuvvetli bir d2ki ka~a~t ?ankacıhğm kuru1masını satırlan okuyoruz: 
donanrnası, büyük bir ticaret filosu, çok gecıktı~ı. sa.n-aflıık hep ya!bancı clsminin değiştirilmesi bu teşkiUitın 
bir çok yerlerde müs'temleke ve tica • el:erdt> kaldıgı gfbı ba~a~~?t ~a u~ hakiki bir banka olması için kafi gel -
ret merkezleri vardı. Kredi açan ilk Zcm:~an yabancı ellerde bm somuren bır medi. Meşrutiyete kadar koyu ibir ip
banka bu şehirde ve 115 7 de kuruldu. vasıta <>lP.rak kullanıldı. tidailik içinde kaldı. Meşrutiyet te e-
l 360 da Barselon şehri de böyle bir Bizım ilk bankamız «Ziraat banka • saslı bir değişiklik yapamadı.• 

sı»dır. Memleket ha'Donın vüzde sek- •"st!l-l:f.J har:ı..i sıralannda istil* al • rnilesseseyc kavu.ştu. Cenm·anın 140 7 , _ . . :ı lA u u u 

de, Arnisterdamın 1609 da banka aç - ~e.n, :at·~ryuzd: ~k~anı 5ıftcrh?1~tı 'tmda bulunmıyar. şube ~ sandıklann 
h'klan görüldü. Ondan sonra kısa ara· ıçı·~ u 1 ıysc epsın en oooe ıss - işlemesi Ankarada kurulan «Ziraat 
lı!darla 1619 da Hamburg, 1621 de m:.. r bankası umurn müdürlüğü• emir ve 
Niirmberg, 1666 de Stdkholm şehirleri . İsta~bu1da Kıırıın m~arebesinde~ mürakabesinP alındı. Yeni devlet, çift.. 
birer b:ı.nknya sahib oldular. On ye • bıraz once 1652 senelennde devleti çi hakkının korunması için, harb hali· 
dinci asırda İngi'lterenin dünya ticare- (600,000l altın zarara sokarak kapa - ne rağmen bütün gayretini sarfettb 
tinde mühim mevki alması 1694 de 1n- mm cİstanbnJ bankası-., 1863 de kuru- cZaferden sonnı saltanat idaresinin 
gBtere bankasının açılınasım icab ettir- Jan Osmanh ballikası varsa da bun1ann Ziraat bankası sermayesinden İstanbul 
di. n~ sFrmayeleri ne de hüviyeUerl merkezindP bulunan ( 1 ,500,000) lira 

Milli hankalann pişdarlan olan bü- cTürk:ııdü. kadar parayı maa!} verebilmek için çe-
yt:.k bankala:ın kurulmaya başlanması Toprak i!lçisi kendisine Hizım olan kip alım'$ olduğu anlaşıldı. Padişahın 
on sekizinci asırda, bunlann olgunlaş- sermayeyi bir s~nc veya bir kaç ay ve bükilmetinin köylü hakkını ödeme
m~sı da on dokuzuncu aS1rdadır. evvel ckahzımal» yahud cmndrabaz•- den inkımz bu1ma1an üzerine, Ankara 

Bankacıhğın, bildiğimiz tıcaretten d~n alır; malını onlar vasitasHe sat • hükfuneti, Büyük Millet Meclisi kara
bir farkı yoktur. Tüccar, manan ucruz mcı.yı, faiz vermeyi taahhild eder. Mah- rile bunu lSdedi.» 
ahr, pahalı satAr. Banka da ckredi:t a- sul yetişince mal sablır ve yüz<le yirmi, c 1920 de ZiraP-t Banka.'ırun (ll mil
lışverişinde ayni rolii yapar. Tevdiat hatta kırkı bulan komisyonla faiz ke • yon 500 bin) lira ~adar sermayesi va·l"" 
sahibierinin paralarını mesela yüzde üç sildikten sorıra geriye kalan kısmı bor· dı. Bu sermaye memleketin en zengin 
veya beş faizle alır; ayni parayı sekiz ca mahsub ediliı. Bu borç hiç ödenmez, kısımlanntn Ankaradan ayn ve ateş 
veya on faizle başkasına kiralar. Müş- hep artar, bir çoğu toprak ve mallarını içinde olmasına rağmen 1923 sonunda 
teri tevdiatını karşılamak üzere konu- rehin verirler; gitgide onlar da faizci - ( 15.000,000) liraya yükseltildi. Hal
lan sermaye:1in de bir kısmı bu alışve- nin el~ne gE>Çer. O zamnn köyli.i ya çıp- k:n hakkJnı ve menfaatini korumakta 
rişte kullanılır. lak bır halde açılkta kalır, yahu d faizçi- cümburiyet çok kıskançtır. • 

Orta zamanda.. •'S!UTaflık-. !halinde nin 1oprağmda çalışan bir !köle vaziye- cSa1tanat devrinde Ziraat bankası 
' olan bankacılığa ~ddetle thtiyae vardı; tine düşerdi. çiftçiye sermayesinin yalnız % 30 u 

çiinkü sayısız derebeyleri, irili ufaklı Büyük bir ıslahatcı, idareci, harniyet ktıdar ikrazatta bulunurdu. Bu nisbet 
prens veya krallar, her biri kendi na· ve fazilet ~hibi bir adam olan Mitat milli mücadele devrinde <JO:S3 e, Lozan• 
mına parabr bnstınrladı. Bundan baş- paşa toprak işçl!inin vaziyetlni ıslah dan sonraki cümhuriyet yıllannda ise 
ka parnca sıkJşınca ayarlan d~rülür, lüzumunu illt olarak anlam~ ve ara - yüzde ( 136)ya çıkanlmıştır.» 

Uenç kı:ı.Iar, bir tayyuenfn gövdesıni kaphyoıtu 

mesela 'bin albna biraz daha bakır ve- mıştır. ı 864 senesinde Tuna valisi bu· cBankamn ilk teessilsünden milll 
ya gümüş katar~ bin iki yüz altın ya- lunduğu sırada cMeınleket sandığı» adı mücadele başına kadar (32) yıl zarfın
parlardı . .Bunlan muayyen bir acyo altmda bir takmı kredi müesseseleri da köylüye yapılan ikrnzat yekunu 
y~ni para farkı karşılığında değiştir - açtı. Bunun sennayesini temin için (22) milyon liradan ibaret kalmıştL 
rnek 'de pek k~rlı olurdu. Ayan bozul- köylüler kendi ziraati esnasında yanm Milli mücadelede bin darlık içinde ÜQ 

mıyan paralar, hangi devlete aid olur· dönüm de sandık için ekecek, çıkan buçuk yıllık ikrazat (7) milyondan 
sa olsun dünyanın her tarafmda büyük mahsulün tutarı ihtiyar heyeti tara • (Devamı 10 ncu sayfada) 
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'SON POSTA 

Erzurum kongresi toplanırke Damad 
F erid a ·ni, milleti dünyaya jurual 

etmekle meşgul oluyordu 
-19-

Vatan ve ~lletin mukaddesatını tahlls 
ve himaye hususunda, son sözü söyliye • 
cek ve bunun hükmünü tatbik ettirecek 
kuvvetin, bütün vatanda bir elektrik te· 
bekesi haline gir~ olan miill cereyanm, 
ruhu celadeti olduğunu üade ettim. 

Kuvvei maneviyenin takviyc:ıine medar 
olmak üzere de, bütün mazlfun milletie
rin maksadı millilerine viısıl olmak için 
- içinde bulunduğumuz tarihtek.j - faall· 
yetlerine dair mevcud bazı malümatı hü
llsa ettim. 

Ye mukadderata hAkim, bir iradei mil
liyenin, a.neak Anadoludan zuhur ede • 
bileccğini turih ettim ve iradei milliye
ye miıstenid bir f\ı.rayı milli tesisin ve 
kuvvetini ıradei milliyeden alacak bir 
hükümetin teşkilini, ilk hedefi mesai o
larak gösterdim.» 

Er:.:urwn kongresi 14 gün devam etti. 
Muhassalai mesaisi, tesbit ettiği nizarn • 
name ve bu nizarnname muhteviyatını 

ilin eden beyannamedeki mündericattan 
ıbarettir. 

Bu nizarnname muhteviyatından, bir 
takım esaslı ve şümullü prensipiere ve 
kararlara desteres oluruz. 

Bu pren..ciplerin ve kararların bence, 
daha, o zaman nelerden ibaret telakki e
dilmiş oldugunu işaret edeyim: 

1) Hududu milliye dahilinde bulunan 
bilcümle aksarnı vatan bir küldür ' Yek
dı~ui:ıden infikak kabul etmez. 

1) Her türlü ecnebi işgal ve müdaha-
lesine ka~ı ve Osmanlı hükt1metinin in
hiUili halinde millet müttehiden müda -
faa ve mukavemet edecektir. 

3) Vatanın ve istiklfllin muhııfaza ve 
teminine hükt1meti merkeziye muktedır 
olnmadıgı takdirde, temini mal<sad için, 
bir hükUmeti muvakkate teşckkül ede -

Sıvaı kongresınin toplandığı btrnı ı. 

Şeyh Fevzi Efendi Erzincanda nakıi ma~a çalışmak hususlarını, her hangı a· ı 
. b» 

oeyhi. heyetin temin edebileceğine kani o}Jtl • 

Berut valti sabıkı. dı~ımı açıkça üade etmek zaruretinde.,.. 
Sa'bık Bitlls meb'u- yi m. Çünki;, bende böyle bir kanaat Jlle 1, 
1u. cud olsaydı, benim teşebbüs aldığım ~-

Beki,. Sami Bey 
Sadullah Ef~ 

Hacı Mma Bey Mut:lti aşiret reisi. ne kadar, teşebbüsat ve faaliyette bil .
6
• 

Hatıra olarak küçük bir noktaya da işa· nanların netayici mesaisine int!zar~n ~ • 
ret etmek isterim. Benim, bu Erzurum tüa etmemek yolunu bulurdum. l{uJc 
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kongresine Aza olarak girip girmen•ekli • met, padişah ve halifeye karşı isyana ·]d 
ğim §&yanı teemmül görülmüş olduğu gi- zum görmezdim. Bilakis, ben de, boZl 

1eıı 
bi, kongreye dahil olduktan .sonra da, reis yüzlü ve ıki cepbeliler gibi zahiı en P t• .. n c 
olup olmamaklığ'ım üzerinde, imarı te • mutantan ve müdebdeb olan, o gür.U b• 

II!I~~~~;IRI!~a~~~~~~~~~~~----] - re~~.&MkQmclhey~.~lllkM~~ ce intihab olunacaktır. Kongre mün'akid 
değilse. bu intihabı cheyeti temsn;ye:t ya-

reddüd edenler bulunmuştur. Bu tered- du müfettişliğini ve yaveri hazrctı §~11• 
düdü izhar edenlerden bir kısmının mü- riyari sıfatını muhafazada berdevaJll ,1• 
lahazatını hüı:.nü niyet ve samimiyetle • lırdım. Gerçi, benim alenen ortaya at e
rine atfetmek (:aiz olduğu halde di~er ba- marnda ve bilumum milli ve askeri b8rıJt 
z! kimselerin bu hususta tamamen sami- katın başına geçmemde şüphesiz JJlah;f!l" 
miyetten uzak, bilakis maksadı meHinet vardı. Fakat o mahzur, ademi nıuvnıces· 
takıb ettiklerine daha o zaman fiıphem kiyet halinde !herkesten evvel ve ner dii• 
ka~mamıştı. ten ziyade en büyük akab ve azaba .

1
• 

Ko:ıgrenin bitamından iki üç gün ev- çar eaılmekten başka bir şey olabWr ttııcıı 
vel ciiğer bir münakS§a da, mevzuu bah- di? Halbuki bütün vatanın ve koskOllll 
solnıağa başlamıştı. Bazı samimi arkıı - bir milletin. hayat ve mematı . ıne~:riJl 
daşlarım, benim heyeti temsiliyeye dahil bahsolurken (vatanperverim) . dıyen ıı}l$1 
olarak aleni faaliyetimi mahzurlu gö:ü • kendı akibetlerini düşünmesıne )'tl 

yorlardı. Mütaleaları ~u noktalard:ı hü - var mıdır? st 
lasa edilebilir: cMillt teşebbüsat ve faa- B~n, bazı rüfekaca serdolunan pıütB;~tl'l· 
liyetin bütün manasile milletten d,•ğdu - ve tevehhümata mütavaat gösterseY te
ğunu, hakikaten milll olduğunu göc;ter - iki noktai na1.ardan, büyük mahzurtar 09, 
mE.• k ıazımdır. Bu takdirde teşebbüsat da- vellüd edeckti. Birincisi; mütaleatıttl dtı 
ha kuvvetli olur ve kimsenin suıtef.ıırine mukarreratımda ve bütün hüviyetı:~>l' 
ve bilhassa ecnebilerin menlt dü~ünce- isabetsizlik ve zaf olduğunu itiraf et ;t· 
lerine mahal bırakmaz. Fakat tanınmı§ ki bu husus, benim vicdanen deruht~ ıts• 
ve bahusus hükQmeti merkeziy~ye ve tiğ !ın vazife noktai nazarından gayrı 
makamı hilafet ve saltanata karşı asi va- bilı telafi bir hata olurdu. tt• 
ziyete d~müş; noktai hücum teşkıl eden Tarih, gayri kabili itiraz bir sııJ~ıJ· 
benim gibi bir adamın, bütün bu teşebbü· isbnt <:tmiştir ki büyük meselelerd~ 

19 
• 

satı ınilliyen;n başında bulunduAu göni- vaffakiyet için kabiliyet ve kudre~ı ,13:.1· 
Iürse. faaliyetin makasıdı milliyeye müs- yetezelzel bir reisin vücudü eızemdtf· ·ıı • 
tenid olmaktan ziyade hususi emerller is- tün ricali devletin naümidi ve acı i~ct• 
tillsaline matuf telakki edilmesine imkan de ... Bütün milletin ba§sız olarak zul tıııı· 
obr. Binaenaleyh, heyeti temsiliye. vila- ler içinde kı:ldığı bir sırada, her (V1\.,.ıı· 
yat ve müstakil sancakların seçeceğı ze- perverim) diyen binbir çeşid zatın· di§l 
vat olmalıdır. Ancak bu suretle, milli bir bır sureti hareket ve içtihad gÖSter }lll' 

o.aıac~e~ı .....-uaıı tllıld M..laııMı Md) ~...oeriıtd- aı-ı-o )[111'f111'!&'1al eD• 

ILuı. pupl••=h ..tdJta çıkanlaoaktlr. 

ladh•lıh, lı:qab 1rap.t Ml&-.,_. y~ır. Viiıade J1ltidlell aaıa1 dafın 
,....... ll JMtıoeclir. 

1\Jtıfhur Kanadalı Bqhler, dua eclerlf)rka 

pacaktır. 

4) Kuvayi milllyeyi amil ve iradei mil
liyeyi hAkim kılmak esastır. 

S) Ana!lrı hiristiyaniyeye hAki ll'iyeti 
siyasiye ve müvazenei içtimaiyemizi mu
hi! imtiyazat ita olunamaz. 

6) Manda ve himaye kabul olunamaz. 
7) Meclisi millinin dcrhal içtimaım ve 

teraatı hü~metin meclisin mürakabesi
ne vaz'ını temin etmek için çalışılacaktır. 

Biz, kongrede hülAsa ettiğim bu ka • 
rarları ve prensipleri tesbite çalışırken, 

sadrazam Ferid Paşa da ajanslarla bir 
takım beyanat neşrediyordu. Bu bey~ma
ta, (sadr!zamın, milleti jurnalı) d<>nse 

sezadır. 23 temmuz 335 tarihli ajansla. 
dünyaya şunu ilan ediyordu: cAnadolu
da iğtişaş zuhur etti. Kanunu esasiye mu
halif olarak Meclisi Meb'usan r.amı al -
tında içtimaat vuku buluyor. Bu nare -
ketin, memurini mülkiye ve askerıye ta-

rafından men'i icab eder.» 
Buna karJı icab eden tedabir alındı ve 

Meclisi Meb'usanın içtimaa daveti taleb 
olundu. 

A~ustorun yedinci günü kongre iç -
tirrıaına bitarn verirken. kongre heyetine: 

cEsaslı mukarrerat ittihaz olunduğunu 
ve clhana milletimizin mevcudiyet ve 
trirliğinin göstt!rildiğini söyledim ve cta
rin, bu kongre~zi ender büyük bir ~ser 
olarak kaydedecektir• dedim. 

Sözletirnde Isabetsizlik olmadığını, za
man ve hAdisatın isbat etmi§ oldu~una 
kaniim. 

Erzurum kongresi, nizarnname muci -
blnce bir heyeti temsiliye teşkil etmiJ11. 

Heyeti temsiliye azasının isim ve hü -
vi~etıeri, fU suretle münderiçtl : 

Mu!ttcıfa Kemal Sabık üçüncü or -
du müfettişı. as -
kerlikten müstafa. 

Rauf Hey Bahriye nazırı es • 
lbakı. 

Rtıif Efendf Salbık Erzurum 
meb'usu. 

lızet Bey Sabık Trabron 
meb'usu. 

Serwt Bıı; Sa. b ık Trabzon 
meb'usu. 

kuvvet gÖS1erilebilir.. ht'rıgamelerde istişarelerle, bir çoltı:ıııı" 
Bu mütaleatta, ne dereceye kadar isa· .~~. · et .... tıralara ve nüfuzlara ma'hkumıy b ı • 

bet ~lup clmadığını araştıracak değilim. 1 ı· ı ,.e "' muna kanaat e, sa ım ve esas ı ço~" 
Yalnız benim de bu mütaleata muhalif hnssa şedid yürümek ve en nihnYe:.tıl , 
olan :ır.ütaleatımı; istinad ettirdiğim nok- mü~kül ohm hedefe vasıl olmak Jl'l~9 , 
talardan bazısını tadad edeyim: Evveia, kün müdür? Tarihte, bu tarzda rrı.a si~ 
ben, behemehal kongreye dahil olmal~ ve r iyete :ıail olmuş bir heyeti ıçtı11" 
onu :dare ctmeli idim. Çünkü, zaman ge- irae olunabilir mi? ,,1 

ı;irmeksizin, iradei m'illiyenin faaliyete İkincisi millet, memleket, siyas~;J)B , 
ge\irilmesini ve milletin bizzat lilen ve d 1 ·ı h. b. 1 .:.ı. e mv ordu i are erı e ıç ır a ö.Aa v . g~ • 
nıüsellahan ittibazı tedabire başlamasını sebetleri ve bu hususta liyakatler: i g0 
temin zamretine kani idim. Bu esaslı rülmemiş ve tecrübe edilmemiş gelıŞ 11~ 
ııoktaları, takdir ve tesbit ettireb!lmek ze! ıevattan, bilfarz Erzincanlı oi: ~ ı:ı, 
için, kongrede, tenvir ve irşad ve bizzat şeyhi ve Mutkili bir aşiret reisi g'b\ ol' 
idare suretile çalışmaını elzem görüyor - vallılardan da tcşkili ihtimalden b8~ e''e. 
dum. ~itekim öyle oldu. Eıızurum kongre- ınıyan her hangi bir heyeti teınsihYbt • 
sinin, daha evvel izah etti~im esasat ve mevıuu bahsolan vaziyet ve vazif~iı-deı 
mukarreratını, her hangi bir heyetı tem- rakılabilir miydi? Ve bırakıldığı takdedi • 
siliyenin tatbik ettirebileceğine bePim memleket ve milleti kurtaracağı.ı.. i!fsl 
emniyetin taalluk etmediğini, itiraf ede- ğimiz zaman, milleti ve kcndiınızı ıı'lı~·t' 
r im. Nitekim zaman ve vakayi beni te • etmiş olmak g~bi bir hata irtikab et 1;ıeı yid etmiştir. Bundan başka, daha Amas- cek miydik? Bu mahiyette bir )i:ccf~ 
yada ıken taltarrür ve bütün millete ve - perde arkasından yardım cdilcbıl cf>1' 
saiti mümküne ile tebli~ ettirdi~im Si- mevzuu bahsolsa da, bu tarz, ştıY811 
vas umumi kongresinin akdini temin et- n:yet telakki edilebilir miydi? ~i~ 
rnek, bütün milleti ve memleketl yalnız Bu söylediklerimin, o günlerde. d:tı.,ıP 
bir heyetle temsil etmek, sonra, yalnız vi- bıle, artık bugün, cihanca, gayrı şilPll' 
layatı ~arkiyeyi değil, bilcümle aksarnı red hakayıkten görüldüğütıc asla 
vatanın ayni dikkat ve hassasiyetle mü- yoktur. ııaf} 
dafaa ve halasını temin çarelerini bul - (Arkası 
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• BirincikAnun 

Sinirlerinize ne derece 
·z, ·ryor musun • 

ImSI 
• 

Erkekler_, kadınlar, gençler, ihtiyarlar, ir:te hepinizi alakadar ede
f:f'!k hoı bir tecrübe: Acaba sinirleri n ize hakim misiniz? 
.,_!lu ıuale bitaral bir gözle ve en doğru §ekilde cevab vermek için 
1
1(1 fey yapman u: lazım: 

a. Söylediğimi% pratik tecrübeleri yapmak. 

b. Şıı otuz ıuale cevab vermek. (Amma kendi kendine illimaa ef· 
1"11eclen, doğruyu olduğu gibi söylemek ~artile.) 

k Eğer bütün auallere «evet» le ce va b verebilir, tecrübeleri de sonuna 
~dar sabır ve mavallakiyetle biti rirseniz hiç diyecek yok; sinirleri· 

nı:;e tam manaıile hakimsiniz. 

lı M_a~alih doktorların söylediklerıne bakılırsa bu zamanda herkett, 
epzmız az çok ainirli aayılabilecek insanlardanız. Bunun için her iki 

tecriibeyi de ccs:nirlerime tamanıile hôkim miyim?H yerine ccne kadar 
~Qhimim?n diye yapmak, sonunda hayır - evet sayısına ve ccdeneme)) 
ereleki muvallakiyet adeeline göre bir hüküm vermek daha isabetli 
olur. Böyle diye baılayınız da hepsi lehinizde çıkarsa ne ala! 

z? _,__ 

Şu otuz suale c~vab veriniz! 

F ranıszların hop pa, güzel 
yıldızı : Ginette Leclere 

Kep "Kokot, rolleri yapan Ginette arhk ciddi roller 
oynamak isteyor: "Bu rollerde 

daha fazla muvaffak olacağıını sanıyorum n diyor 
Fransız sinema yıl

dızlan içinde ıniilıim 
bir mevki işgal eden
lerden biri de hiç 
şüphesiz güzel ve a
teşin Ginette Lee 
leredir. 

Kendisini geçen • 
lerde ,ehrim.izde gös-
ter.ilm.if olan (Ka • 
dınlar Hapishanesi) 
filmi~ bir kere da-

~t 1. - Otobüse bindiğiniz zaman hareket 
lt stn diye ayaklannızı yere vurmaktan 
endinızi menede'biliyor musunuz'? 

ll - Size randevu verip te vaktinde 
gelmiyen bir arkadaşınızı soğukta yirmi 
aakika fazla ibekliyebilir misiniz? 

veya gevelediği sözleri tamamlamaktan ha gördük, bir kere 
kendinizi tutabilir misimz? 

daha takdir ettik. 

d 2 - Dişçi sandalyesinde hiç aldırma
tn oturabiJiyor musunuz? 

tfı3 ::- Yast.ı~nızda bir örümcek gördü -
de~~~ zaman sükunetinizi muhafaza e r 

ılıyor nıuswıuz? 
d -t - Bulaşık yıkarken w tabak kır • 
~iınız zaman kızıp ayağınızı yere vur· 
b:tan, ve söylemekten men'i nefs ede-

ıyor ınusunuz? 

tııs -. ~arınız birdenbire boynun11za a
~p sııı okşadıkı zaman elinizdeki. fin-

6 ı nı~a!aza adabiliyor musunuz? 
bıu- Gök gürlediği zaman sakin dura -

Yor DlUsunuz? 
)ij

7 
- Daima adaklerinizden, nususile 

01 ı Binirlerinizden birini gayri ihtiyar! 
.,:rak çekmeden. bümıeden durur mu • 
-"l!Ut? 

b!- Bastırı1mıı bir mendil kenarını ça
ltı olsun diye mendili yı.rtmadan ve 
~ndilin ipli~ni çekmeden 'SÖkebiliyor 

1SUnuz? 

~~- Telefon veya kapı çalar çalmaz ir-
l eden, fırlarnarlan durabilir mısin;z? 
~- Ziyaretinize gelen bir dostunuzun 
..... , ~veya köpe~i halmın kirlettrse to
._llrtinüıij gtzliyebilir misiniz? 

12 -· Karınız veya kocanız radyo çala
yım derken parazitle başınızı şışirirse 
kızmadan durabilir misiniz? 

13 - Bir mağazaya girdiğiniz zaman 
sıranız gelmesine rağmEn sizin işinize ba
kılmazsa daha ziyade <bekliyebilir ruisi • 
niz? 

14 - S!nemada yanınıroa oturan in3an 
sizi ayağile iterse bir gürültü çıkarma • 
dan veya ona bir tokad aşketmeden ye -
rinizi değiştil'ebilir misiniz? 

15 - Uykuda karınızın veya koc~nızm 
boruidamasma onu uyandırmadan ta -
kammül edebilir misiniz? 

16- Sofrada beceriksiz bir adam yeni 
elbisenize zeytinyağı dökerse cehPmmi • 
yeti yok• diye gülüp geçobilir misinız? 

17- Telefonda sizin de konuşacak şey. 
leriniz varken sıranızı başkalarının al • 
masına hiddetinizi göstermeden d::ıyana
bilir misinız? 

18 - Şahsi büyük ıztırablarınız içinde 
bile yabancıların yanında hiç bir şeyiniz 
yokmuş gibi gülümsemesini biir misiniz? 

19 - Bir kekemcnin izahatını sabırsız
lık göstermeden dinliyebilır misin i7.? 

20 - Birisinin söylerken bitiremedi~i 

21 - Katılacak gibi b:r gülme geJdifi 
zaman ke'ldinizi tutabilir misiniz? 

22- Kmlan tırnağınızı veya tırnalı • 
nızın kenarındaki ,eytan tırna~ını hemen 
koparıp atmaz. makasla yavaşça kesnıek 
sabırlılığını gösterebilir misiniz? 

23 - Sinemada göz yaşlarınızı t•1ta • 
bilir misiniz? 

24 - Kocanız himıetçiye çıkışırken e
linizdeki örgüyü bir ilınik atlamadım ~'"· 
rneğe devam edebilir' misiniz? . 

25 - Trenle bir yere gideceğiniz zaman 
istasyonda ne erken. ne de geç, tam za -
manında bulunur musunuz? 

26 - Ertesi gün çok mühi.m bir işiniz 
olduğu halde gece rahat rahat uyuya -
bilir misiniz? 

27 - Kaybolan bir şeyinizi telaş et • 
meden, sıkılmadan arıyabilir mistniz? 

28 - Patronunuzun !haksız bir mua • 
melesine istifanızı vermeden tahammül 
edebilir misiniz? 

29 - Çocuklanmza kızdığınız vakit ta
mar atmad~n durabilir misiniz? 

30 - Sözünüzü, anlamıyan bir ÇONJ~a 
veya diniemiyen bir büyüğe, sükfınetle 

ve acele etmeden tekrar edebilir misiniz? 

Şu dört tecrübegi yapınız! 

1 ŞEKİL: ı 

1i~r;- ntlıır blr yere, meııe1ıl biT tepstye, 
'bev berı birden be§e kadar numaralanmlf 
rası arda~ı. numara malarını gözetmeden 

geıe k 
ııu .. oyunuz ve hepsinJ abıncı kadar 

"Oldu !klar runu:ı. Sonra bu bardakları nu -
bUıua aıra.sue yanyana dizinlz. Tabii halde 
l1a1ı::ı: bu işler bardaklar devrllmeden lld 
llkor nda olup biter ve teps1ye nihayet blr 
~da . Cadebinın yarmnı doldurnmıyacnk 
tltı 

8
; au dlikülür. Buna muvaffak olursa-
nırıerınız nonnal bir halde demektir. 

2
- lO Ce Cörıı~ tane lsknınbll kfi!;dından reslm-

lırtJat'(f u~nntız şu ~at.oyu yapınız. Bu ka
Ibe to an lld.!l çatı, lkl&l dunr, ikisi döşc
~t~ krar 1k18l duvar, son kalan ikisi de 

Olarat k lıt~unt ullanılacaöır. Eğer lısabmızn 

tlolı::t "' sakin 18en1z le dikkatinizi bir 
tıı~ .. aya toplıyabutyorsanız tiçüncü tecrü-

~e ve btr 
lacaı.- dak:ila\ zarfında muvaffak o-

...,ınıa. 

3- On 
\a\'\>a kuruş bDyütlOI!llnde bir mu • 
:tliıu~ ke.sınız. bunun ortn.sını on para bü
~- ün~ kesib çıka.nııız, bu delik mu-

'"llYı bir lltıllıı kayıt taba~ ortasına yapl§-
'l'abatuı Içine mukananın ortasın· 

ŞEKİL: 2 
daki çukura uy~cak büyüklükte bir (zıp 

zıp) koyunuz. Ml\ksad tabafia uygun me -
ylller vererek zıpzıpı mukavvanın ortasın
deki çuku~·a oturtmaktır. Bunu bir dakika
dan daha az blr zamanda yapabilirseniz 
ftsabınıza hdkimsiniz demektir. (Bu sabır 
deneme tsinlrlendtren. adında btr oyun • 
dur.) 

4 - 20 sant1metro uzunlu~ndn. btr kA~ı
dın tistüne resimde gördü~ünüz zlkzaklan 
çlzlnlz. Zlkzakların ölçüsü; 05 mntmetre 
gen~. 10 mllimetre yüksekliktlr. Çizgi -
ler de 2 millmetre knlmlı~ında olacaktır.) 
Verllecek btr i§aretıe mokasla yalnız bu 
ç~gllerln üzerinden yürüyerek zlkzaklan 
dtkkatJe kesme~e ba~layınız. Bunun tqtn 
geçtreceğinlz her s:ınlye bir puvan sayıla
cak. Tecrübedo esM olan şey maknsın tn • 
mnmlle kurşun kalem çizgisi üzerinde yü
rütülerek kfı~ıdm beyaz kısmıncı taşma -
maktır. Beynz kısmına her taşmada ayrı
ca btr puvan sayılacnktır. Bu t~n nokta
ları, keslldlkten sonra ka{Pdın üstü mua
yene edlllnce birer birer görülür. 

Her iki puvan sayı.sı (60) ı geçerse al.n1rl1 
oldu~uzda fUphe t.aımaz. 

ŞEJUL: 3 

Bu film bu sevim· 
li yıldızın çevirmıt 

olduğu el.Ji. yedinci 
filmidir. Bu filmleri 

yedi sene içinde vü • 
cude get~r. 

Bu 1ene iÇıinde çe~ 
virmq olduğu (Ek • 

mekçinin karısı) ve 
(Kadınlar Haoisha • 
nesi) filmlerındeki 

rolleri §imdiye ka~ar 
Çevirm.if oldu~ fil 
lerdaki rollerinden 

hepsinden üstündür. ,; 
Ginette Lec.-lere'e hep hoppa k.ızlu rol

leri verilmişti. Bu rolleri o kadar benim
semi.Jtir ki onwı fevk.ine çıkabilen bile 
tasavvur edilmemiştir. Fakat nihayet bu 
rollerden büyük bir usanç getirrneğe 

başlamıştır. Bu hususta diyor ki: 
- Uslu kızlar ve baltireler rollerini 

çeviremiyeceğimi pekala biliyorum. Fa
kat hoppa kızlar rollerinden de btkbm. 
Şimdiye kadar bana bu rolleri o kadar 
yaptırdılar ki •bunlardan kolay kıolay IIY

rılaca~ıma pek o kadar ihümal veremi -
yorum. Üzerime adeta hoppa kız damga
sı vurulmuştur. 

Çevirmiş oldu~m (Ekmekçinin Karı· 
sı) filmlnde gilııelliğinıe ve vilcudüne 
düşkün bir kadın rolünü yaptım. Bu ro
lü istlyerek yaptım, özend1m, muvaffak ' 
oldu~umu sanıyorum. 

Fakat artık yeter .•. Bana bir dana böy. 
le roller verecek olurlarsa S'inemumı. 

rollerini, hep bir kenara bırakacaıım. 
Geçenlerde bana bir prodüktör dedı ki: 
- Matmazel Ginette! Acaba liz clddt 

rollere elveri§li. misiniz? .. 
Ona o kadar kızdım ki tasavvur ede • 

mezsiniz. Ben sinemaya hep ckokot. rol
lerini yapmak için intisab etmedim ki .. 

Kendime san'atk§r sıfatını verdiru v~ ............•..•.............................................. 
( Küçük Haberler ) 

Jean Arthur ile Cary Grant'm 
. yeni filıni 

Tamnmış sinema san'a'tkA.n Cary 
Grant ile güzel yıldız Jean Arthur'un 
çevirecek olduklan (Our Wife) adm
daki filme pek yakında ba.şlanacaktır. 
Bu iki san'atk!r ilk defa olarak beraber 
oynamaktadırlar. Film bir komedidir. 
Mevzuu asıi 1roi,Jaçlardmı e.lı.ıvru. .. 
tlr. 

Warren William Kolombiya'ya gfrdJ 

Tanınmış ainema ssn'atkA.rlanndan 
Warren W.illiam Koloınbiya kumpan -
yasına intisab eylemi.ştir. Her aene iki 
büyük film çeVirecektir. İlk çevirecek 
olduğu filrnin ismi (The ],one Wolfs 
d:ıughter) dir. 

Ruben Manulian'm yeni filmi 
Kokım!biy'a tihn kum.pnnfasmıh 

Golden Boy a<hnda büyük bir film 
hazırlamakta olduğunu bildhmiştik. 
Son alman maltlmata nazaran kumpan
ya bu filmin yapılmasını m~hur sahne 
vazii Ruben Manulian'a havalc eyle • 

Ginette Lecıere 
verdiler. San'atkar olan kendisine te,·dJ 
edilen bütün rolleri yapar ve bll~arır .. 
Ben da bu gibi rollerin hepsini yapabiJc
ce~imi isbat etme~e daima haz.ırım .... 
Bakalım dediği .gi:bi gilizel Ginette Lee .. 

lere ciddi rollerde dahi muvaffak oJa -
bilecek mi? .. 
-····----··-· --··-·········--····· ····· ................... . 

miştir. l 
Bu eser kumpanyanın şimdiye kadar rgaret Tallichet Amerikanın en gU-

çevirrniş olduğu filmierin çok fevkinde .t:~.-. vücudlü yıld.ılarından biridir. BHhas
o1acaktır. Eserin san'atkarlan henüz sa bu vücud tenasübüdür ki onu, ou anda 
belli değildir. Erkek başsan'atkAr için beyaz perdenin en parlak şöhretlileri sı-
bir müsabaka tertl'b e~ür. rasına geçirıniştir. 
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10 Sayfa 

( ... Ni~-~;;;bi;;";ci~ .. b;;;.;;id:~buıda ... , 
.. --~:i darağacı alhnda biteu memuriyet hayab: 145 !•••ll 

.... ···················-······························ .. ·················· .. ··-···., 
evlet kap1s1nda elli y1l 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım Ikizler 

V . k b k "d kl• f b İkiz kaıdeşler, blıbiı1erine azıyete ızan u ısa ı ra ı mutasarrı ceva en çdk benzerlerdi. Geçende bir 

yazdığı telgrafta: "Müzayede ve ihale meclisinde bulun- tanıdı.'klan bunlardan blrin2 

mamağa talakı selase ile şart, ettiğini bildiriyordu gördü~edin, dedi Sizinle mi 

konuşuyorum. Yoksa heınşi " 
reniile mi? 

1kiz kard~lerin teki güldü: 
- Hemşirerole konuşuyor • 

sun uz. 

Amerikada 
Amerikadan gelen anlattı: 
- Arnerikada üç kişiye bir 

otomobil düşer. 
-Yalan. 
-Neden. 
- Amerikada üç kişiye bi:r - Bayan kapıya bir dilenci gelmiJ. 

- Biraz yiyecek VeT. 

Rahat ev 
Baba oğul, yeni yapılnUf btı 

evin önünden geçiyo.rlard'
Dıırup baktıı.lar.. Çocuk ~ 
du· 

• • 
- Baba, bu etV !'8ha't l]ll 

dır? 

- Herhalde çok rahat o1t' 
cak. 

- ? ??? 
- Baksana, içind• ~ 

yok. 

Hoşlanmak 
Çir1cin erkek söyledi: 
- Ben kadın1ann peştndf 

koşmaktan hiç hoşıanınaıxı
-Neden? 
- Hiçbir kadın, beniJı1 pr otomobil düşseydi. Tutar da, 

altı kişilik otomobiller yapar· 
lar rntydı? 

-Eskiden ben de zengin, kibar bir tnırandım, trryor. • şinden koşmarndan hoşla%1 

Ben Musuld:ı iken vilayet naibliği • 
ne t.ıyin olum:ın bir bunak ile karısı ve 
oğlu ayrı ayn bir mecidiyeye kadar ir
tikfiba başlamışlardı! 

Bu naibin verdiği kararlardan za • 
ra!' gören davacılardan biri Şeyhisla • 
ma telgrafla ~ikayetie bulunmuş. Ken· 
disine telgrafın sureti gönderilerek iza· 
hat vPrmesi cmrolunmuş. Naib, şika -
yet teıgrafınm sureti elinde olduğu hal 
de nezdime geldi: 

- Bu telgnüı çeken herif hakkında 
kabaret dava~ı açacağım, dedi. Ben sa· 
yei .şahanede cİzroir payei mü.ceıTidi:. 
rütbesini haizim. İsmimi cfazilethi• di
ye zikretmeğe mecbur olduklan halde 
sade<.:e cNaib efendi» yazmış! 

Şikayet telgrafmda Naibln bunakb· 

1 
ğı, cchaleti, bütün ailesi efradmca irti· 
kab ve irtişaya koyulduğu açık açık 
söyl!miyordu. 

- Vakıa, faziletlft Cle:memiş, cevabı· 
m verdim. Lakin başka bir çok kötü 
şeyler de yazmış. Size d~en hakaret 
davası değil, iftirn davası açmaktır! 

Halk, naibin mahiyetini anladıktan 
sonra, muhakeme günleri, o zamanla • 
Tın ~hu.r komiği Abdürrezzakm 
Hayallıanel Osmanisine gider gi • 
bi gülmek, eğlenmek için oraya gid.i • 
yordu. 

Bu çok gülünç muhakeme~ misal 
olmak üzere birin! yazacağım: 

Eşraftan Fuad beye aid muhakeme
nin devamı her nP sebeb~ ise ertesi 
$ine bırakılır. 

Fuad bevin bir gün evvelki muha • 
kemeye ka~a aba giyerek geldiğini ha· 
tırlıyan kadı. sorar: 

- Biradere vekaleten mi geldin? 
- Hayır. Dünkü muhakemede biz • 

zat ben bulundum. Bugün gene ken • 
dim geldim. Hatta kardeşim Sencarda· 

dır. 
- Haydi, haydi. Yalancı! Beni bunak 

'·erin,.e koyma. S en dünkü müddei de· 
f.tı"lsin~ 

- Hayır, doğru söylüyonım. Dün 
gelen de bcnd"m. İnaruna.zsanırL dinle
yicilerden sorunuz. 

(*) Hacı Tallb, o.t ticaretlle zengin oımu.o 

tılr adamdır ı 

- Çatal. bıçak, peçete koymayı ı.ınutma!. 

KAYMAKAMLAR 

HükUmet konağı diye içinde oturu· 
lan eski harab şatonun darnma yuva 
yapan ley1e'k'lerin yumurta1annı totl
lattırarak yiyen Zaho kaymakarnı gibi 
ad~mlar, kendilerinden bahsedilmek 
zahmetine bile değmezler. 

Yerli kavmakam ve vekilierine mi· 
~al olarak hunlardan birkaçının halle
rini ve !ha'k1annda yapılan takibierin 
neticelerini kısaca anlatacağı.rn. 

(Arkası var) 

Kocası - Ha şunu anlamalıydın .. Se • 
nin terzin, §apkacın bütün paralanmı a· 

lıyorlar. * ı 

Mazeret 
Telefonu açtı: .. 
- Kancığıın, !bu gece eve gecikirsem 

merak etme .. Şey malum l!a .. Yollar ka
lababk.. Tramvay altında kalabiliriın. 

Amma sen merak etme .. On ikide mu· 
hakkak evdeyim. 

* Nişan yüzüğü 
Ilk Türk Bankası 
elli yaşını bitirdi 

(Btı§tarafı 7 inci sayfcıdcı) Ni§anlılar n~anı 
kız panna~ndald 

fazlaya va.rnuştır. ı 924 den sonra (7) halkayı çıkardı: 

bozuyorlardı. 

yıllık zamanda ise çiftçiye (95,5) mil· 
- Bunu size :a-

-- Dört elma d.a.hcı astım, komşular 
hasedlennden çatlıyacaklar. 

- Dalgınlık ne feruı §ey... Eı:den 

baltk tutmıya gidiyorum diye mi çık -
mı§tım; yoksa ava gidiyorum diye mı? .. 
Biı türlü hatırlıyamıyonım. 

yonluk ikrazat yapılmıştır.:. de ediyorum. 
Son yılla:-da ikrazat mikdan çok art- - Kendini ııkma kancığım, bana 

Erkek yürüd~: nd ·z k r mı.ştır. Cümhuriyet hükumeti yurdun baktıkça ıçi en ag amcı ge ryorsa 
- Lüzumu yok. ·ıa 

umum nüfusunun yüzde seksenini tu· Ucuz olsun div. e ag .. 
tan çiftçiye mevcud sermaye ile kati - Saruı baktıkça içimden gülrnek 

bir düzine .birden yaptırını..+un. Bende ı d · · k d' · -1·ıyo mikdarda yardım edilemiyeoeğini anla· "i" ge ıyor a onun ıçın en ımı. ~ -
daha on bir tane var .. Bu sizde kalabil!r. rum mış banka:uıı sermayesini (yüz mil • ·· 

yon) liray::ı çıkarmıştır. Bu mikdar her 
sene hazineden verilmek suretile mu • Çiy yazı 
ayyen zamanda ikrnal edilecektir. Bayan Necmiye • 

Bundan başk~ bankanın mürnkabesi nin hizınetçisi _çok. 
altmda ve bütün Türklyeye şamil bir apt.a1d.t. Geçen gün 
(Tarım kredi kooperatifleri) teşkilatı bir aralık Bayan.....;'-......../__./ 
vardır. Banka kooperatiflere kredi açar Necmiye hizmetçi· 
ve kooperntif de ortak senedierini ciro yi aradı. Hizmetçi 
suretile pa'"R çekerek çiftçiye müntaza· mutfakta idi. 
man ikrazatta bulunur. Bayan sordu: * - Mutfakta ne \. ~ "-\ 

Ziraat bankası bugün Türkiyenin yapıyorsun. ı ~ \a\ 
sermayesi en yüksek ve muamelesi en - Dün okuduğu " ~ ~ 
geniş müessPselerinden biridir. nuz ki~bı ıteı:~e~e- ~'~h' 

İşte bu çok değerli ~ ilk Türk han· ye koydum pı.şın • ~ 
kast 1938 senesinde elli yaşını doldur· yordu.m. l 
muştur. Yarım asır, böyle bir müessese !Bayan Necmirye ~ D 
için, çok deg· erli, dikkate şayan bir şaşırdı: h l 

ömürdür. İlk bankamız oluşu bu ehem· - Aptal, hiç ki .. " 
0~ 

miyeti art.tınr. tab pişirilir mi? A ~ ~ 
ZiTaat bankasının bu münasebetle - Dün siz okur " 

b · tta b ı lgunlugu- ken içinde çok çiy 

maz da. 

Konuşuyorlardı: 
gı·..nndilO' - Ben :filan ca mağazada J-

Ya siz? 
- Yatak odamda? 

* lıanıaşk ;.ıst 
- Seni sol kolumla kalbimin nı.er 

doğru çekmekten 
maksadım. Senin 
için çarpan kalbi • 
min sesini d:.ıha 

yakından duyabil· 
men içindir. Du · 

-~ 

yuyorsun . değil d 111 
mi? Eğer kalbimin üzerindeki cepte 

0 
, 

cüzdanım olmasaydı, daha fazla duY• 
cak tın. 

* Hoş tarafı 
Evlıye sordulaı: ~ 
- Evlilik hayatının en hoş t8 

hangisidir? .~· bit 
- Herhalde benim biimediği!Jl 

ta!Clfı olacak. 

* 
K ürk 

Kadın, kocasile soka~a 
kürkçü dılkkanı -
nın önünden ge -
çerlerken kadın, 

kedi ci~ere bakar 
gibi camekandaki 
kürke baktı. 

- Bana bir kürk 
alınağı hiç d~nmezsin. 

- Kürk takmazsan olmaz nu? tılf 
- Şimdi kürkü olmıyan kadın' 

kimse :nsan yerine koymuyor. 
- ?????? 

azt neşrıya u unması, o • dem" ~ Yirmi birinci cısnn çocuğu.- aaoa t.u ne? 
nu Türk ve dünyrı iktısad alemine ha· y.a~ılardvar, Be ı.şd Yirmi birinci asrın babası .-- Babamın çiçek diye bana o.nlattığı §ey bu olsa 
tırlatması, hem kendisi hem de yurdu· tınız e.. n e 
muz için herhalde çok fayttah olur. şiindt pi.şiriyorum. gerek, 



Fransa halyaya karşi müstemleke 
or usu u a elace e akviye ediyor! 

ismet inönD, don akşam 
Anl<aradan Kastamuni

ye hareket etti 

Baro reisi beyanatta bulundu, fakat 
beyanat avu atlan tatmin etmedi 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

b Başvekil Daladye de bugün beyanatta 
li' Ulunar ak, İtalyada baş göstermiş olan 
ransız aleyhtarı cereyana temas etmiş 

Ve bu cereyan baş kaldırdıktan sonra ge
~ek Tunus, gerek Korsikadan Fransaya 
ı.ığlılıklarını bildiren binlerce telgraf V<' 

Kont Ciano, !talyan parlamentosunda 
si)yledi~i nutukla elde ettiği yegane müs
bet netice, Korsikadaki bütün partıleri 
Fransızlık etrafında birleştirmek olmuş

tur. Diğer taraftan İtalya, şuursuz. rncta
l;batı ile Fransız - İngiliz tesanüdü'l"'ü da
ha ziyade kuvvetlendirmiş ve daha ziy."'
dc derinle.ştirilrniştir. Ne Fransa, ne de İn
giltere Akdenizin bir İtalyan gölü halıni 
almasına katiyen rnuvafakat edemezler. 

(BQ.§ tarafı 1 inci sayfada) 

y&n Başşehrin güzidelerine İnönü be • 
şüş bir çeh~ ile: «Size iyi habeTlerle 
dönteceğim~ demiş, b-t.asyonu.n ~nde 
cyolunuz açık olsun'~~ avazeleri ve sü· 
rekli alkışlar yükselmiştir. 

(Baı · tarafı 1 inci ıayfadıı) 

baroda rnukayyed bulundukları §eklinde 
a vukatlarırruz arasında münakaşa edilen 
rneseleyi anlatmıştık. 

salflhıyeti ehemmiyetle istimal et:m~ 
beklenir. 

tnektub almı§ oldu~nu söylemiştıı. 
d Başveltil, Flransız aJeyhtan cereyan-

.a halyan hükUmetinin hiçbir dahlü te
sır: olmadığına dair Romanın teminat 
\'erdiğini bildirrni§. halkı lüzumsuz nü
~aYİ§lerden kaçınmağa ve itidalini rnu-
~cızaya davet etmiştir. 

işr aladye, Noel ve yılbaşı tatillerınden 
ğı ı~ade e:dcrek. Korsikayı ziyaret edecc
nı de aynca bildirmiştir. 

lngiliz Başvekilinin heyanab 
b Diğer taraftan İngiliz başvekili Çem
t (!rlaYn de, Avam Kamarasının bugünkü 

1oı>lantısında muhafazakar ve işçi nıebus
ı:r tarafından İtalyadaki son Fransız a
l{~~tarı tczahürat ve başvekil ile L<-rd 
la faksın Roma scyahati hakkında soru-

n suallere cevab vererek demiştir lo: 
rı •l6 nisan İngiliz - İtalyan anlaşması
li'~ hiçbır hükmü, hiçbir suretle bizim 
e:s~ya kar§l olnn vccibelcrimizi rnüte
!-;· etmemektcdir ve Tunus, Korsıka ve 
ı:~ lnl<l§madan evvelki müzakercıcrde 
la. sen ınevzuu bahsedilmiş olmamak
tu beraber, bunlar da Akdeniz statüko
etı.~u~ lnuha!azası meoburiyeti ile temin 
deı:u§ bulunmaktadır. İtalyan meclısin
~8. tezahürat üzerine İngiliz büyük cl
diıı. bu ınahiyetteki hadiselerin ihdas e
% en :i.ntıbaı tashih edecek tedbirler a
lıtullıadığı takdirde dört devlet arasında 
tfıı nlb teşriki mesaisinin istikbali üz~
ha~ en gayrt müsait tesiri yapacağının 
Ille Yan hariciye nazınna bildirilmesi:1e 

lllnur edilmiştir .• 
taı 8§\'ekıl sözl.erine devam ederek. İ
roı~lltı hükCımetinin bu meselede hiçbir 
ltıah olmadığının, Kont Ciano taratmdan 

tıldz s fi . dıiD e rıne verilen cevabdan anlaşıl-
ll ru söylemi§tir. 

ltaı unun üzerine İşçi partisi lideri Atlı, 
aı.q l'ada hükümetin muvafakatı olmak-
)aıı~ı hc:ı-han~i bir ~ümayiş veya h ueket 
Ct 'O} a.bılece~ıne daır Çem:berlaynin inan-
~ up c.~madığını sormuştur. 

tı\lıı ~ektl buna ccvaben, Kont Cian-:>
ı, ~erıniş olduğu teminatı hatırlııtmak

ıfa etmiştir. 

~a . Gerginlik devam ediyor 
ton tia, 5 tHususi) - Hemn hemen bü
haıa )1-rsı::: gazetelerinin bugünkü nüs
ıı:; talyaya sokulmamıştır. 

tıdde Y~ nın~buatı Fransa aleyhineeki 
: :neşnyatına devam etmektedir. 

1\ . ransanın aldığı tedbirler 
tesı~ıs, 5 (A.A.) - Petit Paristen gaze
ıı111 ~ Verdiği bir habere göre, Fransa
te-rrı1\_tınış hin kişiden ibaret olan m:.is-
5 Ye e P ordusunun mevcudu, yüz bin k:-

Humanite gazetesi, İtalyanın yeni me
tulibatmda diğer bir talebi gizlernek o
yununu görüyor. İspanyaya vazıyed et
rnek. 

Journal gazetesi ise. Fransanın Kurs!
kayı kılıç l-uvvetile' zaptetmediğini, Ce
n,.,,·a hükumetinin. para mukabilinde bu 
adayı Fransa kralı on beşinci Louıs'ye 
satmış oldu[runu ve binaenaleyh bu b?.b
da luçbir metalibede bulunamıyacağını 
yazıyor. 

İtalyan ga1..etelerinin neşriyatı 
Roma 5 (A.A.) -- İtalyan gazeteleri, 

Tunus ve Korsika meselesinde Fran • 
sızlarm aksülfımelini, manaBlZ ve boş 
ve dikkatsizlik telAkki edilecek teza • 
hürler diye tavsif eylemektedir. 

l.avoro Fascista diyor ki: 
« Fransada isteri tezahürleri hüküm 

sürüyor. Bizim şaştığımız bir şey var • 
c::a, o ~ Fransa ile .3 sene süren ger -
gi.nlikten sonra İtalyan göstenr.erinin 
bu derece rnahviyetkar oluşudur. İtal· 
ya, asla haklarını ~rketmiyecektir. 
Mussolininin İta:lyanlan, şark hudu • 
dunu tesbit ettikten ve İmparatorluğu 
kurduktan &:lnra, Akdenizde ve dünya· 
da mazideki ve istikbaldeki mevkile • 
rini hergün daha ziyade derinden de • 
rine düşüneoeklerdir.~ 

Giornaie d'İtalia gazetesi~ Gay • 
da diyor ki: 

c Hariciye Nazınmızm, nutkunda 
kuvvetli surette bildirdiği İtalyan hu -
kukuna karşı Fransız hükUmeti tara • 
fın<~a organize edi:1en boş ve manasız 
tezahürler, ancak anlayı.ş kabiliyetinin 
yokluğunu, hatalarda ve yanlış görüş· 
lerde israli ve her türlü adalet ve sa
rahAt politikasım bile bile reddebnek 
inadını gösterir. 

Fransa rlaha müsbet olrak tasrih e -
dilmeden İtalyanın milli ve politik dü
§Üncelerinı reddediyorsa, bunun mana
si, İtalya ile Fransa arasında meş'um 
bir hail yaratmak ve zimamdarlann 
zf>kasma ve şuurlu mes'uliyetine ter -
kedilrne!-=i iceb eden bir işi şuursuz ve 
karanlık bir cebir ve şiddete bırak -
maktır. Dernek oluyor ki, Korsika ve 
Tunustaki tezahürlerin rnes'uliyeti 
Fransaya düşme-ktedir. Fakat Paris şu 
cihetten err.in olmalıdır ki, hiçbir za
man İtalyayı, kendi menfaatlerini ve 
emellerini sarsılmaz bir surette takib 
yolundan şaşırtmıyacaktır. 

Ankara 5 (A.A.) - Reisicümhur İs
met İnönü, bu akşam saat 18 de hwm
si trenle Kastarnonuya mü1Jevecci1:ıen 
hareket buyunnuşlardır. 

Reisicümhur, istasyonda B. M. Mec· 
lisi Reisi Aibdülhalik Renda, iBaşvekll 
Celal Bayar, Vekiller, meb'uslar, Ge
nel Kurmay İkinci Başkanı Orgenernl 
Asım Gündüz, generaller, şehrımizde 
bulunan umumi müfettişler ve vekA • 
letler ileri gelenleri, Ankara Valisi ve 
Bele:iiye reisi. Ankara garnizon ve 
merkez komutanlan, emniyet direktö
rü tarafındım uğurlanmıştır. 

İnönü, istasyonda toplanmış bulunan 
kalabalık bho halk kütlesi tarafından 
sclfunlanmış ve şiddetle alkışinnmış • 
tır 

Fransa ile yapt1ğ1m1z 
yeni muahede hariciye 

encümeninden geçti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

sine alınmıştır. Hariciye Encümeni 
mazbatasında bn anlaşmalar hakkında 
şöyle denilmektedir: 

c Türkiye ile Fransa arasmda evvel
CP. mevcud dostluk, uzlaşma, ve hakem 
muahc<lesi yeni şeraite uymadığın • 
dan 29 kanunuevvı\ 193 7 tarihinde 
tarafımızdan feshedilmişti. Bunun ye
rine akdedile-'"1 işbu yeni rnuahede ye
ni şeraite muvafık bazı ahkfımı ihtiva 
etmektedir. MeselA birinci mad~e a
diğer tarafın mütecavize veya müteca· 
cih siyast veya iktısadi hicbir kombi
n~"'zonn girmiyecekleri karşılıklı ola -
rak taahhüd edilmektedir. Müsalemet· 
karane vaziyete rağmen akid taraflar
dem birinin taarruza uğraması halinde 
diger tarafın mütevize veya müteca • 
vizlcrc hiçbir suretle yardım etmiye
ceğini taz~mmün eden ikinci madde 
ayni ehemmiyettedir. Üçüncü madde 
ise Hatay mülkt tamamİyetinin tekei
fü~ünil mutazammındır. 

Hülasa; iki devlet arasuıdaki her tür
lü münasebetf daha samimi bir çer -
çP.ve altına alan bu muahede mühim 
hil' protokolu ve müşterek bir beyan· 
tıam"yi ihtiva eylemekte ve ileriki 
Ti.irkiye • Fran~a münaselbetinin sağ
lam temeller üzerinde bir kat daha 
tarsin edilroesi gayesini temin ediCi bir 
mahivet almaktadır.» 

Haneiye Encümenl lAyihayı ittifak
la kabul etmiştir. 

Karilerimizin hatırlıyacakları gibı, Ali 
Haydar Özkent (Avukatlı~ın tarihine kı
sa bir bakış) adını taşıyan uzun makale
sinde mütareke yıllarında !stanbulda 
Rum, l!~rmeni barosu te§kil edildiğini ve 
Yahudi ~barosu kurmak için de teşebbüs
ler yapıldığını, bu baroları kuranların 
Türkleri, siJle, tokat konsoloshane malı
kernelerine sürüklediklerini yazıyordu 
Yeni &V'.ıkatlık kanununun mer'iyete gir
mesi ve bu kanunun avukatlarda nıac!di 
ve rnaneYi bir takım şartlar arama~ı va
zıyeti karşısında avukatlarımız arasında, 
bu tip kimselerin yeni baroda da yer alıp 
alamıyacaklan hararetle münakaşa edii
rneğe başlanmıştL 

Kcndisile görüştüğümüz makalE> sahi· 
bi, yazısına başka bir şey Dave edecek 
salahıyete sahfu ibulunmadığını söylemiş, 
cSon söz inzıbat meclisinindi~ demişti. 

Kendilerine müracaat ettiğimiz bazı in
Zıbat meclisi azalan da beyanatta bulun
maya ınezun bulunmadıklan cevabını 

vermişlerdi. Ancak sualiınizi cevahlandı
racak baro reisi idi. Lakin tesadüfıPrin 
aksli~i baro reisini bulrnamtz? rnfıni ol
muş, araya pazarın girmesi de bu imkan
sızlığı büsbütün arttırmı§tı. 

Bugün baro reisini ıbulrnuş ve gorü~
nıüş bulunuyoruz. 

Reis HAsan Hayri kcndisile görüşen 

ruuhnrririmize demiştir ki: 
- Cümhuriyetin on beşinci yılı müna

sebetile, çıkardığımız Baro rnecmuasının, 
fevkalade r.üshasında avukat Ali Haydar 
Özkentin (Avukatlığın tarihine kısa bir 
baloş) başlıklı bir makalesi vardı ki Ta:-ı

zimattan evvelden başlıyarak şimdiye 

kadar akuvatlık tarihini ana hatlarilc 
çiziyordu. Bunun bir yerinde rnütarcke 
yıllarında bazı avukatların Rum bJrosu, 
Ermeni barosu teşkil ve Yahudi barosu 
teşkiline teşebbüs etti'kieri yazılıyordu. 
924-1340 tarihinde neşedilen 460 nurna
ı alı (A vukatlık kanunu) mucibince Adli
y~ Müsteşarının riyasetinde dört mah
keme reisinden ve dört avukattan mü
rPkkeb bir tasfiye komisyonu teşkil edii
mış, bu komisyon 442 avukatı levhadan 
1ilmek suretne tasf~yeyi yapmıştıl'. 

Yeni kanunumuz, milli ve mesleki 
ahlaka pek ziyade ehem.miyet veriyor. 
İşte bunun içindir ki, biz de bu kanu
nu çok seviyoruz, çok bcğeniyonız ve 
adına Büyük Kanun diyoruz. Bu kanun, 
milli ve mesleki ahlaka mugayir hare
ket edenlerin 11 7 nci madde ile baro
dan çıkanlmasını emir ve terviç edi· 
yor. Fakat bunun için de haysiyet di • 
vanının kararını şart kılıyor. 

Bilirsiniz ki, milli ve mesle'ki ahlA
kı:ı ır..ugayeret ne müruru zaman aral\ 
ne de özür k::ıbul eder.:t 

Baro reisinin bn izahatı b'irçok kiııı.
seleri tatmin etmemiştir. !Bunlar di • 
yarlar ki: 

- Kanunun muvakkat maddesi t89'« 
fiyeyi emretmiyebilir. Fakat kanunun 
diğer maddeierindc mevzuu bahsolan 
maddi ve manevi şartları haiz olması 
icab eden avukatlar içinde- bu zamana 
kadar bu şartlan haiz bulunmayıp da 
h<lizdir zannP.dilenler ~ayed varsa, mw 
vP.kkat maddede kayıd yok diye yeni· 
den Türk barosuna kayıd mı edileccloıı 
lerdir? .. 

Yeni inzıbat meclisinden bu mesel& 
nin üzerinde ehemmiyetle durmasını 
be'klemek yersiz bir istek sayılmaz, sa-
nırız.» 

Avukatların mütalealarını neşre Yfk' 
nn devam edeceğiz. 

Dolmabahçe hadisesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rülmüştür. Evvelce de yazdığımız veçhi• 
le. büyük kapının bir müddet kapanma
sı ve hele sonra tekrar açılması keyfiyet .. 
leri, hadisenin vukuuna ıbaşhca sebebdir. 

B:.ından br.şka halkın geçti~i muhtelff 
mahallerde, intizamı temin için kordon
lar teşkil edilmemesi, saraydan r;ıkan 
halkın, saraya giren halka kan§ffi3Sh' 
Dolmabahçeye işiiyen tramvay seferleri• 
nin kesilrnemesi de, hfıdisede görülen ted
b:rsjzlikler arasındadır. 

Böylece. mes'uliyeti .görülenler ha~ 
kında, mcmurin muhakemat kanunu hü· 
kümlerine göre, takibat icra edilecektil'. 

Hadise sırasında ô1enlerin cesedieri ad-
liye doktoru Enver Karan tarafından 

muayene edilerek, hepsinin inkıtaı te
ncfii.isten öldükleri anlaşılmıştır. 

* Ankara, 5 (Hususi) - İstanbul Müd-
deiumumıliği geçen ay Dolmabahçe ö
nünde caddedeki izdiham )'IÜzündcn ll 
vatandaşımızın ölümile ncticelenen mü
essif hadise etrafında yaptığı tahkikatın 
tezlekesini makamın mütaleası ile bir
likte Adliye Vekaletine göndermek fıze
redir. Diğer taraftan öğrendiğime göre 
Dahiliye Vekaleti de ibu hfidisede idare 
ve asayiş cephesinden idare memurları
nın rnes'uliyetleri olup olmadığını tahki
kf' lüzurn görmüştür. Dahiliye Vekaleti 
bu maksadlo İstanbula bir mülkiye ve 
bir de polis müfettişi göndermektcdlr. Bu 
nkşrun hareket eden müfetti§ler idnre 
memurlarının bu işte tedbirsizlik ve ida
resizlikleri olup olmadığını tahkik ed&o 
ceklerdir. 

SözUn K1sas1 : Galatasaraym 
stadyomu 

F çıkarılnışır. 
ll t•nsız gazetelerinin neşriyab 
arıs, 5 (A.A 

İalya, A'lmanyanın müzaheret:inden 
emindir. Büyük Almanya, yalnız İtal
ya değil, fakat ayni zamanda Fransa
va da smırdır ve Fransız - Alman hu -
dudun~a. ha1en Fransanın haklıniyet 
ti altında bulunan, fakat üç buçuk 

Romanyada vaziyet 

Dugi.inkü inzibat meclisinin vazifesi 
bu kanunun istihale devresindeki mua
m<:lataı tanı!im, yani lkayıdlan tecdid 
etmek, bu kayda göre heyeti umumi • 
yeyi içtimaa davet ettinnek ve ibu he- (Ba§ tarafı 12 inci sayfada) 

lon :r .) - Fransız matbuatı, 
bah ransız • İtalyan hadisesini mevzuu 

S<ıtrnekted · Jo ır. 

'l'uur gazetesi diyor ki: • 
)ııt>ı;:::sta 1936 snesinde bir tahriri nüfus 
tıı.ıı.ı ıştır. Bu tahriri nüfusa göre Tu
di, 1~8 2·335.663 müslüman, 59.485 Yab-.ı
dıt, 1):068 Fransız ve 94.289 İtalya'l var
b·ll lti ı~er muhtelif ırklara mensub o;ı 

'lı şı nıevcuddur. 
'lıç .. 

fakat itiphf yok ki İtalyanlar iyi işçidir, 
leı ~§Uras! muhakkak ki, gitgide kesa
,?ttı.. Yda etmekte olan muhaceretıeri 

•um ö 
CaJı.sa tı € ren ekalliyetler~ rncvzuu o!ıı-
lıırıl' aklarında derhal icab eden ted
~ r alınacaktır. 

lloque: 
İtalya 

lı nnn n ntebusan meclisinde Kont Cia-
'le İta nutkunu takib eden nümayı~le!" 
t'ııı llkilyan gazetelerinin bu nürnayi~le
ltarııik slC>rını uzatmakta gösterdıği ısrar. 
lı.ır ada ve Tunusta zaruri aksıilfunel-
lt ~ailnııştır. 

b Orsikad 
lSit lı a protestolar hakiki bil'" ple-

~l§tır t! ;rnuıni bir infial mahiyctim a~
\tıııu.ı · u Protestolara kralcılardan tu
bUtun da komünistlere varıncıya kadar 
1ettıir ~tiler elbirliği ile iştirak etrniş
~Yişl nusta da İtalyan aleyhtan nJ-
~h Cr Olınna "ki .. - İ 1 ıl nu ~ ve ı , uç yuz ta yan mu-
~tıtıda rnayış teşebbüsünde bulur.duk-qn n vaıı· d·seı un olmamakla beraber bazı 
OQu~:.çıkıtıl§tır. 

milyon Al111fl.n halkı~ zengin demir ve 
uotos mndenleri olan bir arazi var -
dır. Fransa, Almanya ile yann bir iyi 
'komşuluk anla~asmı hertıalde bo • 
şuıı:ı imza etmiyor. Fakat Almanya i
le İtalya arMında, yalnız iyi komşuluk 
değil, fakat ayni zamanda rejim ve i
deal birliği, geri püskürtülecek huku -
k1 tehlikele.:- ve diğer devletler karşı -
smda ileri sürü1edk hukuk müsavatı 
prensipleri birliği vardır. Bu Alman • 
İtalyan tabi! blokuna iş birliğinin 
sa.P,lam gamntisi, karşılıklı kuvvettir. 

İngiliz gazetelerinin neşriyatı 
Londra 5 - Dail Telegraph, İtalya

nm Fransa aleyhindeki siyasetine kat'· 
iyycn devanı etmek niyetinde olmadı· 
ğını zannediyor ve diyor ki: 

İtal)··a, azamiyi isternek sı.ıretile bu 
a?.amiden vazgeçerek milhim tavizler 
koparmak emelindedir. Bunun içindir 
ki, İngilteredP. Alman hükUmetinin hat-
tı hareketi 'tüyük bir dikkatle takib 
ediliyor ve Berl!nin !talyan metaliba -
tına karşı bi,. müzaheret siyaseti güt -
mediği menınuniyetle görUlüyor. 

Londra 5 (Hususi) - İtalyadaki 
Fransız alev!htan cereyan)nı mevzuu 
bahseden «İvning· Standard:t gazetesi, 
Rom mm ss\lahiyettar mahfellerinden 
aldığı malftmata :istinad ederek, İtal • 

(Bcıf tarafı 1 inci ıayfada) 
etmesinden korkulmaktadır. Suikas<ıçı -
lE:>r: bu suretle Romanya ile ecnebi -nt'm
leketler arasındaki muhaberat imkAnln
rını ortadan kaldırmak istemektedirler. 
Şimdiye kadar. cDemirmuhafız teşki

latma mensub 12 bin kişinin tevkif edil
diği haber verilmektedir. 
Hüktımet tamamen vaziyete hAkimdir. 
Geçen a~am veliaht Prens Mişel, ya

ya olarnk Bükreş "okaklarında bir gezin
ti vapmış ve halk tarafından tezahüratla 
sclamlanmıştır. 

Paris. 5 - Demirmuhafızlar btr be
yanname nesrederek bundan böyle faa
liyette bulunmıyacaklanna dair temınat 
vcT'llişlerdir. 

yanın Fra"lsız milsternleke ve toprak • 
)arı hakkmd~ herhangi bir hasmane e
m~l beslemediğini yazdıktan sonra, ez
cümle diyor ki: 

c İU\lyada yapılan nümayişler ilç ga-
yeyi istibdaf ediyor: • 

1 - Süveyş kanalının rejimini de • 
2 - Cibuti • Ad~ababe demiryolu -

nun idaresini eJ. geçirmek. 
3 - Laval ll• Museolini e.ra.mıda 

1935 senesinde yapılan anlaşrrumm tea
hi. 

Bu üç taleb tyeıtine ~~lıne<mçe, 
!talya, Habeşistandak\ vaziyatini teh • 
llkede görüyor. 

yeti umumiyeden yeni reis ve azasını gideceğim yere sarı kırmızı bir örtnye 
seçtimıcktir. Muvakkat ikinci madde· bürünmüş olarak götürülmektir! 
nin bir tagfiye demek olmadığını Yük· Bu sonsuz aşk iledir lci, Galatasaraylı
sek Vekalet takdir buyurmuş ve ların bu sevinç gününde: cArkadaş1ar1 
madde bütün diğer barolarda ft:>u ~kil- Stadyomunuz hem kutlu, hem de elıedt 
de tatbik olunagelmiştir. Onun için hir şeref ıneyd.anı olsun!~ temennisini en 
yeni te~ekkiil eden idare meclisinden 1 gUr sesimle tekrar ediyorum. 
kanunun ke.tıdisine vermiş olduğu bu E. Tahı ; 

Egenin en çok SAT 1 LA N ve Türkiyenin 
EN ESKI gazetesi 

Yeni 
8 Birincikanun Perşembe 

Gününden itibaren IZMIRDE yeniden intişara başhyor 

Divanyolunda 106 nurnarada 

Elektrikçi Turan 
ucuz 
SER 1 
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Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 
Onu bütün ömr".lnce beklemişti.. Ta. on zünü karartmağa. bir şair kalbinı titı·et- cc orada kalıp onu beklemeği ddet edin

beş yaşında sarı bukleleri ensesinden O· meğc kafi değil mi bu? Gözlermi nçm:ı mişti. Onun bu itiyadı, günler geçtikçe, 
n1uzlarına düşen ne~'eli, canlı, hayat ve güzel kadın; kollarını kıpırdatma: bir sa- aileae ve arkad~ları arasında bir alay 
zcvkle colu küçük bir kız oldu~u zaman· 1 niye dur, bekle .. rüya diyarından s~vgi. - mevzuu olmnğa başladığı halde genç kız 
danberi... lin geliyor. bundan vağgeçm.iyordu. 

Bu beklediği kimdi? Bunu kendisi de En güzel musikiden daha tatlı olan bu Çok içli ve zavallı bir gününde, bu bü-
bilmiyordu artık. Bu öyle bir hayaldi ki ses bu şiir gibi sözleri söyledikten sonra yük sırrına kalbi dar geldi, o gizli duygu 
etrafındaki insanlar onun mevcud olma- susmuştu. Nesrin, kendisini uyuyor zan- taştı, dost zannettiği bir arkad~ın kal • 
dığına hükmediyorlar ve genç kızı mu - nederek tatlı rüyasını bozmamak için bine aktı; fakat herkes Nesrin gibi ince 
hayyel bir erkek uğruna bütün varlığını gözlerini açmaktan korkuyordu. ve hassas olur mu? O günden sonra genç 
feda eden romantik, hatta 'hasta ruhlu bir Birdenbire ne oldu? Dudaklarının üze- kızın bu derin hissi esrarengiz oir vak'a 
kadın sanıyorlardı. rinde bir ateş kadar yakıcı bir nefes... bir efsane gibi ağızdan ağıza, kulaktan 
Hayır, Nesrin bir hayali değil, ömrü • Gazlerini açtı. korku ile yerinden fırla - kulağa yayıldı. Onu hasta zann<>den i er 

nüıı en neş'eli bir gününde gördüğü bir dı. Karşısında, biraz evvel hayalindf:' ya- oldu: onu hafif meşreb bir kız gibı dile 
adamı bekliyordu. Onu ne vakit ve na • şai.tığı uzun boylu. beyaz dişli, kara göz. düşürdüler, fakat hiç bir kuvvet genç 
sıl görmü~tü? Ne zaman gözlerini kapa • lu erkek vardı. Bir saniye nefes almak - kızı onu beklemekten, onu düşünmekten 
sa. o güne aid en ince te!err.iatı tekrar tan bile korkarak gözlerini açtı, açtı.. mendemedi. 
ya~aınnktım kendisini menedemıyordu. öylece durdu. Sonra, niçin olduğunu an- Senele-r geçti ... Nesrin aile medıslc -

Bir yaz sabahı, Caddebostanındaki lamadan bu çok açık gözlerden akan iki rinde, balolorda bir yıldız gibi parladı. 
köşkle-rinin arkasındaki ağac;lıkta otlara damla, a~ır ağır yanaklarına, boynuna., Krmse onn ynklaşamıyordu; çünkü oı.un 
uzanmış, saçlarını ba.,c;ının iki tarafınEt gcğsi.ine düstü, nefcsi tıkandı. esrar dolu gözlerinin arkasında gtılel"cn 
ynymış. kendisini hayal aleminın tatlı - AffccUniz beni küçük hanım; sizi ağ- isımsız ses herkesi korkutuyordu 
derinliğine bırakmıştı. Bütün varlığında Jatmak ıstemedim .. sizin etten ve kemık· Onu sevenler çok oldu, ona sevgisini 
isimsiz bir heyecanla bir erkeği düşünii- ten bir insan olduğunuzu bile düşüne - söyliyeıılcr. O!!un varlığına kendi varlık-
yordu: medim .. sizi bu güzel tabiatin koynunda l:ırını esir elmek istiyenlcr çok oldn. Nes-

B r giin gelecek olan sevgiliyi. yaşıyan, ona aid bir parça sanmıştım. Aı.l rin bu sözlerı gözlerini kapıyarak dinl1 -
- O beni, yalnız beni sevecek: benim laha ısmarlndık, güzel kız .. bir daha böy- )'Or ve sonra bakışlarını karşısındaki er

güzelliğim, benim gcnçliğiın kar~ısında 
1
le ağaçlar altında uzanarak kendini ycı - kcğe Y.a!dınırak: 

bütün gururunu unutarak ömrünü bana bancılara gösterme... - Hayır. beklediğım adam siz de~ilsi-
~~kfcdecek. beni ~es'ud etmek için :ın-ı . - ~iz. ~·~niz? Bizim bahçemıze ni· mz: sizi scvem~m ... deyip geçiyo!"du. 
tu n erkek kuvvetıle çalışacak. çın gırdınız. Geçiyordu; fakat gözleri. her "eçtıği 

Bu muhayycl sevgiliye bir yüz de hul- - Burası sizin bahçeniz mi? Bılmiyor- yerde uzun boylu, csmer, kara gö~l~ ve 
muştu: Esmer, kara göz.lü, derin bakışlı. dum yavrum. B;r ressam için, tabiate ve beyaz dişli erkeği arıvarak ... 

şubesi için yaptırılacak lbina kapalı znrfla eksıltmeye konulmuştur. Eksiıtnıe 
9/12/1938 Cuma günü saat 15 te Daimi enci.imcndc yapılacaktır. Keşif evrakile 
şartnamesi Levazrm Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikadan başka Fen işleri müdiirlü~ünden ihaleden üç gün evvel bu iŞ 
için alacakları fen ehliyet vesikasilP 1160 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbUZ 
veya mektubile beraber teklif mektuhlarını havi ka.palı .zarflarını yukarıda ya
zıh günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul edilmez. cB.» c8613» 

~. 

Senel:k muhammen kirası 18 lira olan Hasköyde Hasköy m&hallesinde Keçe-" 

cipiri sokağında 199 numaralı dükkan teslim tarihinden itibaren 939 ır.aJlSı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmtl§tur. Şartnarnesi 
Levazım MUdürlültünde görülebilir. İstekliler 1 lıra 35 kuruşluk ilk tenünat 
makbuz veya mektubile beraber 19/12/938 pazartesi günü saat 14,30 da Daiınİ 
Encümende bulunmalıdırlar. (8773) 

ile AH, öGLE ve AKŞAM 
Her yem'!lden •onra muntozaman di,lerinizi fırçalayınu. 

gınlıkla bir evin bahçesine girmişim .. llcmiştiniz, niçin sözünüzde d.urma~ 
Herkes onu dinliyor. masa etrafınd:. o- niçin ona dönmediniz? Ya bAlA o siZi 

turanların nciesi bile çıkmıyordu; Ncs- beklıyorsa! 

rin, iki elini kalbinin üzerine basmış, göz
lerın i kapamıştı. 

- Ömrümde çok güzel manzaralnr. çok Ç<>k uzun boylu, beyaz dişli bir adam: gi- güzelliğe aşık bir insan için şunun hunun Seneler geçti... Gel~iyen sevgilıy1 bek-
yinmesi ve konuşması herkesten ba[ka; bahçesı olur mu? O, her güzel bulduğiJ Jiye>rek Nesrinin sarı saçıarına ak d"" t•·. güzel seyler gördüm; fakat o a~açhkla • 
h ı . ı . k d" uş u. ~ 

e c scsı ne tat ı. ne cana yakın ve sı • yer! ·en ının sanır. W.kin onun sabrı tükenmiyordu rm arasında, otlar üzerine uzanmı~ ya -

Ressam şampanya barda~nı masaY8 

bmıkarak bir saniye N<>srine baktı; sonra 
beyaz dişlerini gösteren bir gülü~e ce " 
vab verdi: 

- Kabil mi bu, hanımefendi? Hangi 
kadın bir erkeği yirmi sene bekler? 

cak! - Nereye gidiyorsunuz? Bir akşam hi~> beklemcdı"ğı· b·ı·r " .. aatte, ~ tan genç kızın hayali hala beni tiıreti -
Onu dü§iinmeğe 0 kadar dalmış, kendi- - Bilir miyim ben? Gidiyorum; bir büsbütün .... abancı bir mu.hitte ''nu a 0··r- Nesrin .bir saniye durdu, karc:ısındaki A* h J v ., yor; hala onu hatırladıkça ürperiyorum. -s 

sini nyal aleminin derinliğine o kadar gün tekrar geleceğ-im; seni tekrar görece- lu ve gözlerinden tanıdı. Yüzü kırışnuş. dama dikkatle baktı. Herkes onun cevJ* 
b. k d Misafirlerdf:'n biri sordu: sonsuz ır zev ve san etle görnınüştü ki ğim; beni bekler misin? uzun boyu bükülmüştü; neş'e ile :~erek bını bekliyordu. 

oUan çı~nı·yen bı"r ayak ""csı·n·· fa k d B kl · - Onu bir daha görmediniz mi iistad? ıtf 
l' ., 11 r e e - - e· crım. gü1üyor, konuşuyor. binbir macera anla- - Haklısınız.. hangi kadın bir erk~"JJ' 

n•edi ve yaklaşan bir gölgeyi göremedt - O halde mutlaka. mutlaka gPlece • tıyordu. Memlekctte büyük bir ~ö'!'ıret 0 _ - Hayır; görmek te istemedim; onun 
Yalnız kulıJdarı sıcak bir sesin musiki . ğ!m. lan bu yaşlı ressamın sözlerini etraf.n • hatırası, en temiz ve ilahi bir yüz gıbi bü-
sini kalbine ulaştırdı: - Ne vakit? dakiler hürmet ve dikkatle dinliyGrlar- tün gençliğimi doldurdu; benim ilham 

-Gözlerim ne nefis bir tablo görüyor! -Belki yarın, belki bir, belki ıJeş sene dı. pcrim oldu; en güzel eserlerimi bana o 
Du h akiktat mi, yoksa ben rüya mı görü- sonra .. · Allaha ısmarladık güzel kız... Bir ara. nasıl oldu, ona birisi bir ger.ç- yaptırdı. Hem görsem de beni tanımazdı 
yorum? pek saçlarını yeşil otlara salı - Bu bir rüya değ"ıldı", ru··ya olamazdı... "k ı ı lı ıstırasını an atmasını yalvardı Res- o ... 
veren bu soluk yüzlü. mermerden bir Nesrinin onun dudaklarının sıcak"ıığını k k ·n d" · h k sam ço eyı i i ı; onündeki şampanya İşte o dakikada nasıl oldu~unu bılme-

ey el gibi taze vücudlü kadın başka bır ağzının üstünde bu kadar yakıcı bı"r ne _ b d ... b' h ı d ı·... · 
d şr Jgını ır am ede içerek aniatmağa den Nesrin, ömründe ilk ve son elı ıgını 

iinyadan gelen bir insan mı? fes gibi du.vması nasıl .bir ru"ya olab"ıllrdı"". ba(:ladı.· s k b :r yaptı. yerinden kalkarak ressamın kar -
ıca Ir yaz sabahı .. yeşll tabiatin kov- O gu .. nden sonra her sabah Nesrı·n ko·· cı. G t h 
d · :r - enç •m .. ru um serseri bir ku~ g:. şısına geçti ve sordu: 

:'n a taze bir genç kız ... Bir ressam gö- kan arkasındaki ağaçlığa €itmeği. saatler- bı daldan d<.la uçuyordu. Bir sabah dal- Mademki ona sizi beklemesini söy-

yirmi sene bekler? 
O günden sonra Nesrini hiç bir toplaJl" 

tıda gören olmadı. O, beklediği adaını.Jl 
hiç, hiç gelmiyeceğini anlamıştı. 

YARDm:t 'l'I.'ÜRHA:\DZDA: 

Bir gece macerası 
İngilizceden çeviren: Neyyit 

- Haydi, aldırma! Geçmişe mazi de· tu: 

riz dedik a? Cahcup olmaya lüzum SON POSTA N 1 f\J _ Aferin, Torik beyzadcm! ınsanın 
yok. ,. A \ vokasyonu kırkından soraın belli oltıf 

Bu esnada, dı • E D E(? ( QO t'\ N ricrl,rse bö~ün bu Jiıfın doğruluğu08 
şarıda, hala mey- inanmışım. En menşur toreadorlarda~ 
dam terkebniyen d~ daha kıyağımışın meğer. Altlk seoı 
kala'balığın gü - ilen laf edeı•kerı, her bir cümlenin b8" 
rüttüsü artmı .. +. • 

'l"' ~ında dokuz tam• temella etmell. 
Hep bir ağızdan Torik: 
b ... 1 dı YAZA...'i: Ercümend Ekrem Talu bU 
agırıyor ar : - Şimdi alayı bırak! dedi; Sana 
Toreador!. To - eder, i..Lısurumuzu kıp savdı. Ve sonra, alr~am bir surpik hazırlıyorum. 

redarn isteriz! affettiririz.. içeriye girip, ken - Takvor şaşırdı. 
Ge1ip Toriği ça- Torik: rlisini burada bek - - Surpik dedin? Ne Surpiği? 

C'trdılar. Bilmecburiye Zoııman'a veda -Hiç bana bak • leme'kte olan Gu • -· Anlamıvacak ne var? Gene sen • 
ettt: ma! dedi. Reis ise rabi efendi takınu - den öğrendi~ bn Uıfı be. ? ummadığıil' 

- Bana bak, arkadaş! dedi; akşama sözüne devam etti: na anülaki oldu. bPkl·~medığin şey<: ne dersin? 
beklE'rim ha! Gelmemezlik etme, yedi - Bugünkü gü - Boynuna atılıp da - Haryet ederim. 
ei>ddinden b~lanm. Ben şimdi karga re~ için tahs:s edil· yüzünü gözünü öp • -Yok a canım! Onun gawrcada at: 
tulumbaya gidiyorum. Bunlar ne bi • miş bulunan ikra - rneğe kalkışan, ve :rı bir adı vardı. Sen, boyuna gevelet 
çim insanlar, be!. • miye emirlerine a - gerek kocası, gerek sin. 

Dişarıya cıkar çıkmaz, dediği gibi de madedir. Lutfen ka· Tcılkvor gibi onun dp - Surpriz. 
oldu. Kuvvetli 'kollar viicudünü kav • bul buyursunla:r. Ve hiç bir şeyden ha • - Hah! Üstüne bastın. 
nıdı, kaldırdı. Geçen defaki gibi, alayı eve gidib rahat et • beri olmıyan İfakat - Yelakin sen 0 ki Surpik dedi isen: 
vala ile caddeyi tutup, lbeledive daire • sinler. Tekrar tek - hanımı elile hafifce Sürpik karı adıdJr. Bakayım, ne sur 
sini boyladı!ar. Reis 'kendisini rar aflnrını dilerim! iterek: prizi hazır edoorsun? 
~ermutad kapıda karşılayıp, evi - Torik, uzatılan - Anne hanım! -Söylersem kıymeti kalır mı ki? r 
va lar arasında şeref salonuna gö· zarfı aldı, öylece ce· dedi; sana büyiik -Adam' Bizde dedikleri gibi: za: r 
türdü nmma, hem mahcub, hem de dü • bine yerleştirdi . bir müjdem var. di çuni! Deyiver gitsin! Sınırlanm o k~ ~ 
şünceli görünüyordu. Elini sıkıp tebrik Yorgunluk bahane bakayım. Ne verir - bozulmuş ki azıcık merak ilen dtıP 
eder ı;ibi yaptıktan sonra kendisini bir ederek, belediyede sin? düz hdlak olurum. dJJ 
kenara çekti. Moiz Şalom da orada idi. daha faz1a kalmayıp, Kadın şaşırdı. - Oluver, kafirl Ananın karJl111 

YPrden bitmiş gibi ansızın meydana sunulan şaraplam da el sürmeyip, gene,fakat :nezakete pislik sü nemek içinl -Ne bileyim, ben? Müjden nedir? dokuz ay nac;ıl duı·dun? dJ' 
çıknııc;tJ. Reis, onun 'tercüman1ığı ne alhşlar arasında çıktı, gitti. Yanına al· ses çıkarmadığıını söyle. " ılnız, de ki: İyilik inşallah! - O vakit aklım ermoorudtı .. bı.Z 
Torirre şöyle sövledi: dığı Moize, yolda sordu: eBundan sonra, Torik efE di hazretle- - Nat'ılc düşünme. Dünyada aklına ğıdım .. 

- s·nyor 1oı·eado kusura bakmasın. -Bu işin iç yüzü nedir? Biliyorsan, ri, kat'iyen burada duruc lardan de - getiremezsin. Derken. Gurabi efendi geldi. . • e 
Memlf'ketimizin adetlerini, milletimi - bana anlatsana! ğildir. Mutlaka bana bir apur temin Kulağına doğru eğildi; yavaşca, ilave - Ne konuşuyorsunuz orada? dı) 
zin h5Jeti ruhivesini bilmez. Biz asla - Reyizin san tipkisi söylediği yibi.. etsinler, beni göndersi ıer diyor.. etti: sordu. 
kendılerine hakaret kasdı ile hareket - Nasıl? m5nlekette, bana oynan n bu OY'Jnu - Seninki burada .. montk duyma - Tor.ik cev2b verdi: e, 
etmedik. Bi7i buırünkü komedyayı oy- - Haçan uküz dun yice, birdenbire ve benim mantarıı bastı ;ımı duyacak sın! -Iki kisiye bir börek .. sana ne ~ştı' 
namai{a sevkeder sui talidir. Karşı - ulduysan, mecbur oldular pandomimo olurlarsa namusuro iki paralık o1ur, - Kimmiş o? rek, beybabacığım? Sen iştihanı 8 

lar"'la çıkarma'k nlye't.inde olduğumuz oynamağa. Sen, sakin kızınadin ya? bir daha insan yüzüne ç.kamam tüy - - Zorman. Senl yolda kaçıran deli· ma sakla; ınisafirimiz var. 
bo"1a. dün g~X"e, mcchul sebeblerden - Haydi, ulan! Divane misin be? rnek isterim. Bu işi kıvınrsan seni de kanlı. -Kim? 
dolayı ahırda ölii bulundu. Hali harb • Bilakis hoşafıma gitti .. mahzuz oldum. memnun ederim haniya. İfakat hanımın bevni döndü; ser - - Ağır takımdan. . toP' 
deyi7 Aalelaccı~ b{lşka bir hayvan bui- Bu işin boyuna böyle devam edeceğini Muiz d~kkatle din:lediği: bu söilere semledi; Toriğin ne demek istediğini - Gene bu mendebur heriflerı , 
mağn da e1imizde imkan yoktu. Çare - bi'lsem, bu yerden ömrüırnün sonuna karşılık: anlamazlıktan geldi. layıverirsen ben erkenden yan-vcre 
siz böyle hileye. saptık. Hayvanın pas· kadar, dinim hakkı için kımıldamam! - Olur! dedi; sölerim. Sana da ce - - Hangi delikanlı? -. 1 yim bari. p1ll• 

tunu yüzdük ve burada dolaşan blr Amma, sen gene bunu böyle biime. vabını yitiririm. Torik slni:rlendi.. - Yok, yok! Yabancı değil. A':sıııs 
serser:nin sırtına geçirip meydana çı· Şimdi birazdan reise benim tarafım - - Haydi, bakalım! Kendini göster! - Ehl Sen de! Sonra anla'tınm. hazzedersin, etmezsin.. Onun o;,) 
kard k. Maamafih bir d&:ha sefere telAfi dan git. Fena baldo canım sıbldıA'ım. Eve gel.m..f.ıleıdl. Yahudinin elini sı- Zaten, Talkvor yanianna sokulm~ • bilmem gayTi. ( ArkaSS 
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_ Esrarengiz yeni işler 
~ Ç~ü, ~tisab ettiğim şebekenin, ba
-çoll •• ~ır emniyet hasıl edebilmesi 
\'~ bu~ilk bir rnaharetle takibde de • 

1\. ~ıklerine emindim. 
l:r ~nı zamanda, dokrtorun da büyült 
ti ta el~n ve merakla beni beklediği~ 
tıtrn:~ın ediyordum. Tabiidir ki, ona 
'r ~ de çok tehlikeli buluyordum. 

4ily~~ten kurtulabilmek için nihayet, 
Da· bır koloylık buldum. 

:an .ıın.a Balıkpazan caddesinde du • 
~i ihhyar bir arahacı vardı. Arabası 
&:k ' kıyn!ct; de pejmürde olduğu için 
<!a~ı.k müşteri bulamazdı. Onun için 
'%k~· görürdüm, arabasının üstünde 
~ cırdı. 

~rı ~bimdc derin bir merhamet uya
"~-d· u arabıtcı ile ahbab olmıya karar . ını 
lıir · .. tta gun, onu"\ arabasına bindirn. 

flQÇ~adaki taşlığa gittim. Arabayı, o 
tet ~ lllan~3ra karşısında lteıiha bir 
~ Çektirdim. 

4ea· Baba!.. Burada, beş on dakika ka
kıı ~m. Biraz hava alacağım... İster
b d~Yvanlann torbalannı tak. 

(! 1"" 
~ .... 

bab u kadar söz, ihtiyar arabacı ile ah· 
a~t ~I:nıya kı1fi geldi. Kulaklan biraz 
laıı şıten adamcağız, torbaları taktık· 
lıarbSonra, arabanın yanına çömeldi. 
laıı den, ~mleketfn halinden, açlık
bit~ laruretten, işsizlikten, atıarına 
b~!' avuç arpa ve saman tedarik ede~ 
tl)et~k için maruz kaldığı müşkül va-
~ .. -erden uzun uzadıya şikayet etti. 
~U~n bunlan, acıyarak dinledim. 
ht libır hayıt teselli verdim. Ve sonra, 

l'l Uzatarak· 
'Ş . 

f:ıııd Unu al. Bu akşam, benim tara • 
~ a.nd. atıanna bir ziyafet çek. 
ıa ını. 
'~Uı arabacı, bin bir dun ile lirayı 
~ nı e artık, o dakikadan itibaren ba· 
t~~llnttdar kalarak bir hayli işime 

~~ gQn, erkenden, yumuşak bir 
~ıt J. L~y~~k pansiyondan çıktım. Ça
~l'&~ed adını ~an adaıncağızın 
~~,, bindim. KöprUye inerken, 
~ ın~rlı~nın tenha geçidinde, h,. beşundan şapkayı çıkararak el· 
b~ ın kumaşından olan pelerini ba· 
~~htı.lthn bir peçeyi de yüzüme ge • 

~~k~y iskelesinin önünde. araba· 
~<h di~irn ıaman, Çakır Ahmed şa· 
' ~ ~akat, sen~erdenbeıi yüzlerre 
~la11 Iki ~ binlerce maceraya şahld 
~~t!~mceğız, derhal kendini topladı. 'U!! parayı alırken, pişkin bir te· 

le gülerek: 

t~~ liadt ınadmazel.. Allah işini rast 
bı n .. 

'ıla~ llltrıldandı ... Hiç ~üphe yok ki, 
~~ Aız beni, gizli bir rnülakata git
~~li ~tn kıyafetini tebdil etmiş olan 
~ r günahkAr sanmıştı. 

~ıı er sanarsa, sansın .. Allah. bu adam· 
~ıı~ıı olrun. .. Ona, (Kredi Li yon e) 
hr.kıe 1 Ötrtlnde ben gelinceye kadar 
~dıJttrlestnı tembih ettim. Doğruca 
~ lt} ~~ne gittim. Babacığımı gör • 
~tıı;_1·~i derecede para bırakarak 
~tlıkı 1'~det ettim. Gene Şişhane me
~ ~arı arasından geçerken pelerini 

)l~ eYi çıkarnrak ~apkamı givdim. 

~d~;ona gelir gelmez, Madama 

'~ -.... ~ a gelen oldu mu?. 
ı.t~ Yır. 
-..... ~m~ı.n içimden, derin bir: 
~ltt· h! .. 
~un. 

rltı dan bir saat geçti, geçmedi. Ka-

lı..!' ~~l'Uldu. Ya~lı. cadaloz ve kılıksız 
ır l}j idınıa karşılaştım. Enneni olduğu 

1~1G'b 1. Çok fena bir Fransızca ile 
~~.<>tdu. 
-..... ~ 8&iır görmez, 80rdu: 
-.... ~·<hna7..el, sen misin? 
' et. 

tlltı,Ş~tnd~ Kroker oteline geleceksin. 
"'41!\lı Ir irntihan olabilirdi... Derhal 

mı Çattım. Cevab verdim: 

c- Bir dostu arı y(l-rum!. dedim. 
- Ne münasebet? .. Orada, ne işim sıltı geçti. Sonra, kadın geri çekildi'. 

var?. 
Kulağımn eğildi. Yavaş bir sesle o 

da, şu cevabı verdi: 
- Oradaki dostlar çağınyorlar. 
- Ben.. dost, most tanımıyorum. 
Diye, bağlrdım. Kadının yüzüne ka

p:yı kapadım. 

FakP.t, i~iM içime sığınıyacak bir he
yecan ile giyinmeye başladım. 

Nizameddin kapıyı açarak içeri girdi. 
- Hoş g~ldiniz, madmazel. İki da

kika oturunuz. Şimdi sizi çağıracağım. 
Dedi. 
Oradaki sandalyalardan birine iliıı

tim. Mütecessis görünmemek için göz
leriını duvardaki bir çiftlik resmine 
diktim. ÖylPce bekledim. 

İki dakika onra kapı açıldı. Luna 
görünerek, ~deta bir fısıltı ile beni ça
ğırdı. 

Doğruca Kroker oteline gittim. 44 
numaralı odanın kapısına, parmakla -
nmın ucu ile itinahen bir kaç fiske Yandaki odaya geçtiğim zaman, o

dada yalnı7 Nizameddin ile Luna var
ve güzel dı. 

indirdim. 
Uzun boylu, kumral, genç 

bir kadın, kapıyı aralık etti: 
- Ne istiyorsunuz? 
Dedi. 
Hiç tereddüd etmeden, parolayı ver

dim. 
- Pardon .. bir dostumu arıyorum. 
Kadın, geri çekildi. Kapıdan girme

me m'iisande etti. Beni, ilk defa gördü· 
ğü için az çok hayret ederek sordu: 

- Hangi dostu arıyorsunuz? 
- Mister Nizameddin ... 
Gerek halinden ve gerek sözlerinden 

İtalyan olduğuna şüphe etmediğim 
bu kadın. bana hiç bir şey 

söylemeden, kapıyı aıikasmdan ki -
lidleri. Odada kimsenin bulunmama
sı ve kapının kilidlenmesi, bana pek 
garib geldi. 
Kadın, odanın sağ tarafındaki tek ka

nadlı kapıya ilerledi. Önündeki yük -
sekçe etajc>ri bi'r kenara çekti. Mun
taı.arn faı::ılalarla kapıya ·beş fiske in -
d irdi. 
Kapı, ar.ıhk edildi. O aralıkta, bir fı· 

NEZLE 
Bntnn gö~lls hastalık

larıila yol açabilir: 
F kat bir tek 

GRiPiN 

Nizameddin, bir takım fotograflan 
bi:yük bir z1rfı'1 içine yerle~iriyor, ve 
te1fışlı göriiniiyordu. 

Bu telaş o kadar bar iz bir şekilde 
ic:E kı. bu fotograflardan birini yere 
dl.sürdüğil halde bunun farkında bile 
d~r1ildı. 

Fakat benim gözlerim bir saniye zar
fmda bu recme ilic:ti. Ve o anda vücu
düm, bir elektrıı.c bataryasına dokun • 
muş gibi t!trerli. Resim, en iışina oldu
ğum bir rrıanzaravı. bütün fecaatile 
E!Österh·ordu. Bu kiirük kPğıd oarçası 
üzerinde. Haydarpaşa garının duman • 
lar ve alevler arasında yandığı ~örü • 
nüvordu. 

Tabiidir ki. ber. bu resmi hic aönne
mi~ eibi hareket ettim. Derhal Lunaya 
sı:ırıl.:trak: 

- Sizde-:1 ayrılall pek cok zaman ol
m~dığı hald<•, ·bilc;eniz o ikadar özledim 
ki... 

Dive, söze giri~tim. 

Baş, diş, adele a~nlarlle diger a~rılan en kısa zaman<ta 
§ekilde dindirlr. Nezleye, soguk algınlı~na, gripe ve 

hastalıklara karşı bUbassa m nesslrdlr. 

ve en kat'l 
em sali 

Icabında günde Oç kate alınabilir. 

Isim •e markaya dikkat. TakHdlerinden aakınınız. 
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$ARKA AlD KAYNAKLARI 
Yaaa,JfiiUI'/)id'Qfl_ T.cüao edea: :J./!lJf!{J~ f?a/!ir :Jafşur 

1906 da Suriye - M1s1r hududlar1nda yeni bir 
Ingiliz - Türk ihtilaf1n1n zuhuru 

Maamafih, Türkiye, 1902 de, Küveyt §i • 
malinde sahilin bir kısmını işgal etmi§ • 
ti. İngiltere buna mukabele olmak üzere, 
1903 de, şehir üzerinde himayesini ilftn 
etti. O zaman İngiltere hariciye nazın 
bulunan Lord Lansdowne Alınan harsı 
karşısında İngiliz noktai nazarını tasrih 
için ayni sene 5 mayısta Lordlar kama • 
rasında şu beyanatta bulundu: eTered • 
dütsüz söylüyorum: Başka bir devlet ta
rafuıd:ın Basra körfezinde bir bahri üs, 
yahud rnüstahkem bir liman tesisini İn
giliz menfaatlerine karşı gayet vahim bir 
tehdid gibi telfıkki ederiz. Elimizden ge
len bütün çarelere teşebbüs ederek bu -
na :nani olacağız.~ 

Ayni zamanda, Londra hükumeti, Bağ
cladı denize ibağlı.yacak müstakbel bir 
hattın inşası takdirinde ona iştirak etmek 
niyetinde olduğunu Türkiyeye haber ver
dı. Fransa da bu İngiliz teşebbüsünlln te
min ettiği fırsattan istifade ederek bu 
~teki hukukunun mahfu:ı bulunduğunu 
bildirdi. .. 

İngilizler Küveyti Süvey~ denı7. yolu
na ikinci bir yol ilave edecek müstcıkbel 
şimendifer için normal bir intiha noktası 
teHikki ı>diyorlarsa, bu şimendi!erin Ak
deniz kıyılannda hangi noktadan hareket 
edeceğini tayin hususunda gayet müte • 
reddid bulunuyorlar~iı. Bazıları Isken • 
derun l:törfezini münasib görüyor, bn • 
zıları Port-Saidi, bir kısmı da Berut ve 
Hayfayı tercfh ediyordu. 

Hayfa taraftarlan, 1891 de, İngiliz ser
mnyesi ıle, cSuriye Osmanlı şirnendifer 
şirketi. ni tesis etmişlerdi. Bu şirkete o 
1.aman Hayfayı Şama bağlıyacak ve bel
ki de bir gün Basra körfezine kadar uzı
yacak bir demiryolu inşasına baş~a~~·n~t~. 
Maamafilı, bu tir prensip t,.eşebousu ıdı. 
Çünkü Basra - Mezopotamyanın iktıso

di vaziyeti o devirde mütasavver dr.
miryolundan kar edilmesini pek meşki'!k 
gösterecek bir halde bulunuyordu. Onun 
iç'n, lngiJiz)er bu meselede hukuklarının 
kafi derec~de mahfuz tutulmuş oldu~u • 
nu görünce, inşaatı durdurdular. 

Fakat, 1902 de, Transval mesele-ri mü· 
nasebctilc İngilterenin teyakkuzu mu • 
vakkat<>.n hafiflemiş bulunduğu bir sıra
da, Sultan. Almanyanın teşviki ıle. Hay
fa şimendift>ri imtiyazını satın aldı. Üç 
seneye kalmadan. Alman mühendisleri 
Esdrelon ovasından Deraya bir demir
yolu inşa ettiler. Bu hat o noktadıı Me
dine tıac volile ~birleşiyordu. H ayfa - Bas
ra körfezi :volu artık İngilterenin eltnden 
kaçmış de~elcti. Buna karşı protosto da 
edemezdi. Çünkü Almanya gt1ya tama
men Türkler tarafındon yapıldığı i1dia 
olunan bu işten resmen uzak durmuş • 
tu. 

* 1906 senesinde, bu defa Suriye - Mısır 

hududlasmda olmak üzere, yeni bir ln
gıliz - Türk ihtiltıfı zuhur etti. 

Bu lıavaiide, hddud Akdeniz sahilin~e 
Rafah'tan başlıyordu. Sonra Cebeli Mak
rnvı cenubdan dolaşıyor ve Akabe kör
fe~inin birinde Kızıldenize varıyor:iu. 
Aknbcyi Türkiyeye ve Tabah kuyularını 
d3 Mısıra bırakıyordu. 

Panjrmanistler, Basra körfezine inmek 
plfmlarını fiile çıkaramadıkları için, Sul
tanı Tabahı ele geçirmeğe teşvik erlerek 
emellerini başka bir tarzda lstihsalP. ç:;, -
lıştılar. Bu suretle Kızıldenizde !erbest 
bir mahreç elde etmek ümidinde buhınu
vorlnrdı. Diğer taraftan. Kızıldenizde 

Babülmendeb Bo~azının şimalinde Fete
san adalarını da ele geçirmek ümid!n~e 
iililer. Bir demiryolu şubesi Akabeyi Hi
caz demiryolunun bir istasyonu olarak 
Maan'a baltlıyacaktı. Bu JUbenin inşası 
resmen Yemen isyanlarını teskin Için 
gönderilccek Osmanlı askerlerini , nok
tadan vapura bindirrnek lüzumu ile izah 
eyliy.ordu. 

Binaenaleyh, Türk kuvvetleri Mı~ır hu
dudunu geçtiler ve 1906 sem!si ~atmın 
15 inde Tabah'ı işgal ettiler. Fakat f\üyük 
Brıtanya bu yeni tehdid karşısındR f!d • 
deee mürnanaat gö..cıterdi. Zaten Feresıın 
adaları bzerindeki Aiman emellenni de 
akim bırakmış bulunuyordu. CebeHitta • 
rıktan, Maltadan, Hindistandan ve an!iva
tandan filolar ve İngiliz kuvvetleri Mı • 

sıra geldiler. Babıali de sefeııberlik hazır
lıklarına başlıyordu. 

Maamafih, İngiliz ültimatomu ninrlyet 
Sultan tarafından kabul edildı. lkınci 

L;uillaum€ bir hanbdc henüz Türkıyeye 
resmen rnüzaheret edecek kadar kendi • 
sini kuvvetli hissetmiyordu. 

* 
İngilterenin enerjik vaziyetf Almanyayı 

Basra körfezinde entrikalar yapmaktan 
menetmiyordu. 

Wönchaus Alman ticarethanesı, ınci ti· 
careti yapmak bahnnesile, 1896 da BPnder 
Abbasta teessüs etmişti. 1902 de, bu şir
ket birdenbıre tcvessü etti. Bahrcyn a • 
dalarında, Basrada ve Körfezin sair nok
talarında ,ubeler tesis olundu. Ayni za -
manda, Alınanlar Sultandan inci snydı
ııın ınhisarını ve Ebumusa adasının iş • 
tirasını istediler. Fakat Londra hükumeti 
Babıaliye bu talebleri reddettirmeğc> mu
vaffak oldu. Bunun üzerine, Almanyn 
faaliyetini arttırdı. 1906 da, bahri ve ti • 
cnri bir devlet sıfatile Basra körfezinde 
varlığını resmen ilan etti. Wönchaus ti
carethanesi Hamburg - Amerika .şirketi • 
nin ajansı haline inkılab etti. Bu şirke• 
te biraz sonra Hambul'g - Aden - Mas • 
k&t - Basra körfezi hattında ayrı bir yeni 
servis açtı. 

Çok geçmeden, Almanlar gözlerıni İra
na da diktiler. Orada, Kayzer Tahran hü. 
kumetinden Karoun kanallannın jmtiya. 
zını istedi. Bu defa da bu talebler İngil
terenin itirazı üzerine reddedildi. 

İngilizlerin aşağı Mezopotamyada, Şat
tüıtırabda ve İranın bitaraf mmtalrasında 
Cerınen erneHerine muhalefet etmcs! için 
yeni sebebler vücud bulmuştu. Mısırda 
Kanal ışlerile şöhret kesbetmiş olan Sir 
W. Wilcochs aşağı Mezopotamyanın lh • 
yası imkanları hakkında vatandaşl<'rının 

dikkatini celbediyor, Büyük Britanyanın 
kontrolünü buralara teşmil etmesı Jüzu • 
munu ınüdnfaa eyliyordu. Diğer taraftan. 
bazı İngiliz tebaaları Şahtan Türk - İran 
hududunda yeni keşfolunan petrol ta\ıa· 
kalarının imtiyazını istihsal etmişlerdi. 

(Arkası var) ............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Burec:e aöbetcl olan eczaneler fonlar

dır: 

İst.& n bul elbetindekiler: 
Aksar.lyda: <Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esnd>, Beyazıdda: (Belkıs), Samat.yada: 
(Erotllos), Emlnönünde: (Salih Neeatı), 
Eyübde: <Arif ~r), Fenerde: (Vitall), 
Şehremlnlnde: (Nizun), Şehzadeba.şın -
da: (Asaf), Knragümrükte: (Suad), Kü· 
~ükpaza:-da: (Hikmet CemU), Bakırkö -
yü nde: (HilAl). 

Beyolla cihetindekiler: 
İstıkltıı caddE'Slnde: (Dellftsuda), Ga -

Iatada: (Hüseyin Hüsnü), Takslmde: 
(Llmonclynn>, Pangaltıda: <NargUecl -
yan), Deşlktnştn: (All Rıza). 

Botıulçl, Kadıköy ve AdalardaJdlu: 
tiskiıdarda: <İmrahor>, Sanyerdc: (A

san. Kadıköy~nde: CHüsnü, Rıfat), Bü
yükn:l:ıda: <Hıı.lk), Heybellde: (Halk). 

. ............................................................. . 
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Knçnk bir ihmal insana buton bir 
hayatı zehir eder. Unutrnayu.ız ki 

~· 
~~., 

~t!Jıi 

Prezervalifleri 
dir 

Teki 10. 3 IDk 20, 6 lık 40 Kuruş 

\ı. Her eczanede bulunur 
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Deniz Şeytani 

«Rüzgar Meleği» aranıyor 
Deniz, bir gcmiein'in malikanesidir. ların hafifce kın~tığı görülür ve latif 

Ma~haz:ı o, her vakit bir !imana vanna· bir serinlik duyulur. O vakit kaptan: 
ğa rnüştaktır. Gemkinin zihnini işgal - Jan, der, ben sana dernedim mi! .. 
eden ıki yer vardır: Birincisi ·eğer Eh yüz gram tütün hakettin oğlum.. 
mevcudsa • vatanı, aile ocağıdır; diğe· Diğer gemiciler bütün bu manevra· 
ri de ücretinin tediye olunacağı lara derin bir sempati ile bakarlar. 
(liman)dır. Bir gemicinin eline aylar· Sahilde ise her şey, bir gemirinin 
ca p:ıra geçmez. Binaenaleyh o, varaca· umduğundan büSbütün başkadır. O, 
ğı Jimanda avucuna konacak paranın bunu yüz defa denemiştir. Fakat buna 
neye baHğ otacağını hesab etmekle ve rağmen o, hMa umduğundan şaşmaz. 
çnu ne yolda sarfedeceğini tahayyül Gemici, daima hırsızlar, dolandın -
eyleım.kle, TÜyasını görmekle vaktini cılar, manitacılar için bir hedef teşkil 
geçirir. eder. Gemilerdeki arkadaşlıklarda na • 

Gemide mevcud herhangi bir mec· musa muhalif hareketlere asla taharn· 
mua, gazete yoktur ki • ne kadar eski mül olunamaz. Gemkiler arasmda en 
olursa olsu.."'l. - onun ıtarafından okun • küçük bir h!rsızlık vak'ası en büyük 
readan bir sntın kalmış olsun! suçlarıdan biTini teşkil eder. Hiç bir 

Gemici; yaptırdığı fantezi gornleği- tayfanm ticniz sandığı yuktur ki kilidli 
nin · Ü\•iik bir kısmı görülmesi için bulunsun. 
mümkün mertebe kısa kestirdiği yelek· Bir gemiı•i karaya çıktığı zaman, pek 
!i gece elbi~i umumi bir mübahaseye haklı olarak, bayatm zevklerinden na· 
zemin teşkil -eder. sibedar olmak, hovardalık -yapmak, 

- Hans, oğlum, bu kıyafet ne?. Ulan etrafından bir~ nur ve ziya görmek 
Duseloorfdaki sevgilin seni bu kılıkta ister ve orada -yani karada· kendisini 
görürse ne dcr? bu yolda 8 vutabilecek bir çok vasıta -

Gemicilerin dlerinden geçe geçe ar- 1arla beraber, bolca da dolandırıcılar 

tik iyice eskimiş eşya kataloğlan, kim· buhınur. 
bilir kaçıncı defa gözden geçirilirken: Faraza Hamburgun Sankt Pauli'sin· 

- N .. . e! Böy~e bir gramofon kırk de pupayelken dolaşıyorsunuz, bu ara
marl~a mı?. Bunu almalıyım .. hem de lık yolunuz üzerinde toplanmış bir 
en pı da plaklarile... grup görüyor ve onlann .arasına kab· 

Gemicil<!r, bazan ana vatarun içleri- lıyorsunuz ve anlıyoTSUnuz ki burada 
ne sevahat planlan çizerler: bir at yuvarlanmış ve hacağını kınnış.ı 

- Biz, derler, Bavyerada kam Mu· tır, bir inilti işidiyor ve dönüyorsunuz. 
nich'e $deceğiz .. oradan Alpleri gör - Tanımadığınız birisine muhatab olu -
menin milinküıı olduğunu söylüy<l!'lar. yorsunuz: 

Bu vatan yolculan ıgayet mükellef - l.\ıtfen delikanlı, diyor. bir ku -
ve mufassal seyahat programlan ha - ymncu dükkanma nereden gidildiğini 
zırlarlnr. Ve kendilerini dere - söyler misiniz! 
yi görmeden pa calan sıvayanların ha· - Kuyumcu dükkfuıına mı?. Bil ml .. 
line sokarlar. yorum ki.. 

Gemiciler 1;:onuşurken bazan 1~idir • - Ne fena!.. diyor, ~namdan kalan 
sınız : son kıymetli nemeyi de ya terhin et • 

- Kocakan beni görünce, he1e Sin· mek veya satınalk rnedburiyetinde kal· 
gapurdan şu ipe'kli elbise paketini aç- mıstım da... (Arkaıı var) 
t1ğım zaman h;m bilir ne kadar se'Vi • ·······························-····························· 
necektir. 

Yelkenli gemilerde karşılaşılabile .. 
cek en nahoş şey, ana vatanm; gemi • 
nizin retası üzerinde bulundu~ zaman 
rüzgarın tamamen kesilip kalmasıdır. 
Hele bu hal ile vatan limanlanndan 
birine en yakınla~mış- bulunduğunuz 
zmnan karşılaşmak, en ziyade gücü • 
niize giden bir durumdur. O vakit 
knptan bir crüzgAr meleğj. arama~ 
ba~lar! 

Kaptanın üzerinde lifkesini iZhar et
tiği ilk babtsız adam dümenci olur. 
Zavallının ıhiç bir hareketi yoktur ki 
3:>ğru olsun, !hatadan salim bulunsun! 
Mubterem kaptan, bu uğursuz dümen 
yekesi başmda buJundukca rüzgfınn 
aslfı çıkmıyacağır.dan emindir. Rüzga
nn kesilmesine sebeb zaten odur 
tdümencidir), dümen yekesim: sanki 
iyilikten gayri bir şey yapmak için 
sarılmıştır. 

Kaptan, geminin en genç karnarotu
nu çağırarak grandi direğinin raspa e
ailm~sini emreder ve böyle yaptırrnak
~a rüzgann 1ek"Lar esrneğe başlıyaca -
ğı sanılır. Fakat bu direk kazımanın 
rüzgann çıkmasında bir faydası olma
ötğı görnlünce bu defa kaptan ayni 

. karnarotun eline bir süpürge vererek tA 
tepesine çıkartır ve giiya semayı 'SÜ -
pürtürl!.. Bu <:la fayda e~zse o vakit 
kendisi ya bir eski pantalon veya eski 
bir papuç alarak denize atar !.. 

Eh artık rüzgarın esmeğe başlıya -
cağından şıjphe edilemez. Binaenaleyh 
kemali emniyetle karnarasma iner w 
rüzgarın çıkma~nı bekliyerek piposu· 
nu .durnnnlar! Fa'kat güverteye avde -
tinde havadaki sükunetin, denizdeki 
rükUdetin devan: etmek~ bulundu -
ğunu görür. O vakit tekrar dümenci~ 
balta olur. Onun, rüzgar meleğine ah· 
makça Slnt:ıralt edebsizce baktığını 

söyler ve biddetlenir. Bir aralık gemi· 
ellerden birine: 

- Jan, der, buraya gel! Sen iy1 lbtr 
adamsın! Al şu y~keyi bakalım.. uma· 
nm ki rüzgar çık2r. Çünkü senin babtın 
iyi<lir .. açıktır .. sen aziz Petronun eU:1 
blr dôstusun! 

Tesadüf bu ya' Bu ~ ufukta lU· 
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ı - Dem - Yektuı ,apmak. 
2 - Tasg'.r edatı. 

li 

• • • • • • • • • 
S - Beyaz • bı t&r&fl bselr brç.ak - Ra.-

blt edatı. 
4 - Bononda bir d.t::t olla 11An. 
5- Ağacın kolu - Pı&lk. 
6 - Çok iyi - .Maa. 
'1 - Rabıt edııtı. 
8 - Ku.cıurunu bal~ama - İleri olmıyan

Bir nota. 
9- Blr nota. 

10 - Pert • Bn§. 
YUKARDAN AŞAlll: 
ı - Bol olmcyan - Temts. 
2- 1>'.b1. 
S - Ka:ner - Bar - B1r nota. 
4- Bir not&. 
6- Dıı.ns mookUI - Ke&mek rn:ı.sdarm-

dan emri hazır. 
6 - Gözleri görıniyen • Btl1ük cilssell. 
7 - 'Rabıt eda.U. 
8 - Genlşllk - Arl1l • - Bır nota 
8- Bir not&. 
10- Bir nevi toprak - Sllllle. 
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900.000 Türk lirası k1ymeti 
olan bir futbol timi 

rd Luıark 1Jtthüı~cen şol 
(arr.biı e 

10 000 l.nı:Uf~ 

• •• r klı.lb mdc.n sol nıtl;ı~ n 
Kı• •N • 12 OOü Jogil z 

U, ;:ldı! r'4fuoHI l<'tıbUI\d~ 
Wdl~J· n 

l( )'ll' t lO 000 İngiliz. J..ıast 

İngilterede futbol klüpleri oyunculannı birbirlerinden 
para ile satm alırlar, bu itibarla her m~ur oyuncunun !n-

~ 
futbol t1mi yapmak için 133,000 İngiliz Urası. yani P' 

gelit · 
yüz bin Türk liraama yakın bir para sarfı azını ·-~ 

giliz lirası üzerinden klübüne malolduğu bir kıymet. yani . . . . . il• ~ 
pahası v3rdır. Resimde gördü~nüz futbolcular İngilterenin sımde en me~hur İnıilh fntbolcularmm ısimlerı 
maddt ve manevi kıymetinde en yüksek futlbolcularıdır. Bir lerini bulacak.sınıs. ../ ....................................................................................................... ·-··········· ·······----·· ................. ___ .... ..--· 

Genç takımlar 
gelecek hafta 

lig maçları 
başlıyor 

Galatanray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sü
leymaniye ve İstanbulspor klüpleri ta· 
rafmdan ıgenç takımlara mahsus olmak 
ve iki devre devam etmek üzere Lir 

sim stadı: Galatuaray • Süleymaniye. 

Hakem: Nuri Bosut. 

Üçüncü hafta: 24.12.938 cumartesı Tak-

dı~ından tek maçlar bir buçtl].ctJo 
maçlar saat ikide ba~lıyacaktıl'· 

Halkevinin sim stadı: Galatasaray • Fenerbahçe. Ha
cGenç takımlar lig maçı. tertib edılmi§· 
tir. Her cumartesi Kadıköy VI Taksim kcm Refik Osman. Beşiktaf- Süleymani- k k sU 

k ı b Ü b Ye. Hakem,· Adnan Akın. ır OŞU ~~ stadlarında yapılaca o an u m sa a- },. 
kalara önümüzdeki cumartesi günU bai- Dördüncü hafta: 31.12·938 cumartesl Beyo~lu Halkevinin tert~. ~tt:~~ 
lanacaktır. Kadıköy: İ&tanbulspor • Süleymaniye. 39 senesi kır kQJtl.!U birinctli~ ~ 

Hakem; İzzet Muhiddin. Fenerbahçe • ~-~ rı"_.tı1 Maçların idaresi Galatasaraydan Ömer nuevvelde 3000 ve 5000 me~- şJr' 
Beslm. Süleymaniyeden Tarık, İstanbul· Beşikta~. Hakem; Nuri Bosut. lerde ve iki kategori üzerindeD 

sporlu Nuri Bosuttan ınO.te§ekkil blr ko· Ee§inci hafta: 7.1.939 cumarte.ti Tak- yapılacaktır. ~~ 
miteye verHıniştir. sim: Galatasaray - Be§iktq. Hakem; Ta· Yarl§ yolu Şl~li ile Tu~• b:ıette" ~ 

Klüpler tbu müsabakalara on aelriz ki· r.ık. arasıdır. Mii6abakaya gtrecek B , 'f' 
ştlik takımlarile girecekler, bu oyuncu- Altıncı hafta: 14.1.939 cumarten Kadı- Ikı kanunuevvele kadar JiaUt~ t .,1 
lar klüplerinA ve B takımlannda oyna- köy: Fenerbahçe • İstanbulspor. Hakem; mitesine kJydedilmiş olacaltlıırÖ!, 
maınlf kimselerden seçilecektir. Maçlar Refik Osman. sa baka mutad olduku üzere~ 
herhafta cumartesi günleri yapılacak, o- Yedinci hafta: 21.1.939 cumarte8i Tak- yapılacaktır. 

yun müddet! lbir saat olacaktır. 

Genç takımlar fikstürü fU şekilde tan
zim edilmiştir: 

Birincı hafta: 10.12.933 cumartesi Tak
sim stadı: Beşiktaş - İstanbulspor. Ha
kem; Tarık. 

İkinci hafta: 17.12.938 cumartesi Tak-

sim stadı: Fenerbahçe - Süleymaniye. 

Hakem. Adnan Akın. Galatasaray - !s
tanbulspor. Hakem; Tank. 

Birinci devre maçlan burada nihayet 
bulacak, ikinci devre müteakib hafta 
ba§lıyacaktır. 

B takımlan maçlan nazan itlbara alın-

Milli küme maçlar•.-~ 
Milli kilme maçıarına başlaııril~~ 

kında bugünlerde AnkaradaJl ı-tl?' 
bit' , 

deki alAkadar klüplere yeni s.r' lı" 
gelıne!i beklenmektedir. ]y1açl eıoeı61#' 
yın sonunda ba.§lanması ını.ıht 
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Fazla Yemek 
Bazan insan kendisini tutamıyarak veyahud bir bayram, ziyafet veya MAZON kalarak içiniz; keyifsizlik a14metleri 
davette mutaddan fazla yer ve lçer. Fakat çok geçmeden vtıcudda zail olur. lçllmesi gayet IQtiftlr. Tesiri 
agırlık M1DEDE EKŞ1L1K veya kusma elhalll bir keyif bozuklu~ seri, koJay, tabii ve kat'ldir. Mazoıı 

..._____ blssedillr. O zaman derhal yarım b:ı.rdak taze suya bir kahve kaşıg-ı Meyva Tuzu isim ve HOROZ markasına dikkal 

-.~~~~~~~~~~~~~~,~G.-Ü•Z•E•L•L•I•G•l•N•IZ~~--~A~b~id~e~ıe_r_ş~e~h_r_i~lstanbutda 

tçi.N Buyuk Milli bir Şöhret Abidesi var 

Kadınlarda Asabi Baş Ağnlan 
ve t. 

Aybaşı Sancılan Olanlara Hayah Zindan Eder. 

N 
Kaşeleri bntnn a{tnlnn sancılan giderir. 

Sıhhat ve neş'elerini iade eder, 

Günde 1 - 2 kaşe kafidir. 
'I' N E O K O R 1 N kalbi yorrnaz ve mideyi bozmaz. 

ek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalO.j 30 kuruş. Her eczanede bulunur. 

t. c. z· 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi benka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

tır So 1 aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
göteır~:u bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikramiye dağıtılacaktı.r: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 • 
4 • 250 • l,OJO • 

40 • 100 " 4,0JO • 
100 " 50 • 5,000 " 
120 " 40 tt 4,800 " 
160 tt 20 lt 3,200 " 

<I~~T: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şalı 
l{ renıere ilcramiye çıktığı tak direle % 20 fazlasile verilecektir .. 

~u:: ~r &enede 4 defa, 1 Eylıil. 1 Birinci kiinuıı. 1 Mart ft 1 Baziraa 
erınde çekilecektir. 

1 
Edirne: Meriç su işleri şube müdürlüğünden : 

tio.~1~11933 tarihinde açık eksiitme müddeti tamam olan 8762,86 lira bedeli ke

l~aıı lUn~prü kazasına ba~lı Eskittöy civarında ve Meriç nehri üzerindf! bu
ttı~ ~a!ıa köprüsü membamda yt"pılacak mahmuz ve bakiantı in§aatı eksilt

~ıı ~ii talip çıkmadı~ndan açık eksiltınE'sinın 81/11/938 tarihinden itibaren on 
lit,lılı:: ddet]e temdidine ve birinci ilAndaki §erait dahilinde isteklllerin 657,22 
lt ~ teltlinatıartıe birlikte 10/12/938 tarihine rastlayan Pazartelli ıünü saat 

~li ~rne İstanbul yolu ÜZJP.Tinde bulunan Meriç su i~leri fUhe müh~n -
asında 1ıoplanacak 111 eksi.Ltme koım.l.yonuna mü.nıcu.t .tm.lm. .-ı. 

REM BALSAMi 
K ZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıh· 
hi giizellik kremleridir. Gece için 
yağlı, giindüz için yağsız ve halis 
acıbadem çeşidleri hususi vazo ve 

ALi MUHiDDiN 
1 Merkezi: Bahçak~ ~al~ ~eyoOI~a~öy~a!.k~ 
, .................... u. .......... w 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - 1daremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucıblnce Y'lPtı .. 

nlacak on adet tank temelleri .inşaatı açık eksiltıneye konmuştur. 
n -Keşif bedeli 3926.!! lira ve muvnkkat teminatı 294.46 lıradır. 

III- Eksiitme 19/Xll/938 tarihine rastlıynn Pazartesi günü saat 115 de Kt~ • 
taşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlülll 
levazım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 

Y - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin ınhisarlar umum müdürlüğü inpat 
şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları laznr.dır. 

vr - lsteklilerin kanuni vcsaik ve ;"o 7,5 güvenme paralarilç birlikte eksiltma 
için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı gE>çen komisyona gelmeleri ll4ıı 
olunur. c876h 

t~~itiz sa~ı~NZUK ECZANESI 1 ~liiii\IIIIIIIIIIIIIIHIIIII~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll~ 
BEvoCLu- ısrANBUL s Tork Hava Kurumu ~ 

····················~··-·····-·············--·· ... ·1 -~ -~ i y s u §1_ 

ilan T arifemiz s Ikinci Keşide: ı ı 1 Birincikanun/938 dedir. 

Tek stitun sanıımı ~Büyük ihramige: 45. Liradır ••• ! 
= == Birinci aahile 400 kunıt = Bundan başka : 15/lOO, 12.0J[), 10.00a liralık ikramiye• 2 

Ikinci •ahi/e 250 » s lerle t 20.000 Ye JO.ODO) liralık iki aded mükafat vardır... ~ 
O,.üncü aahile 200 » - == ~ = Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et• = 
Dördüncü •ahi/e 100 )) - --= meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına §i Iç •ahileln 60 » _ 

s;.:;;!~e bir müd de~ .. ,:nda ~ll ~uın:iıı ıııl:ıiıliıiilı~lıiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı, 
Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilanlari 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. ':"am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 1 - 150 Eytam 7/12/938 - Çarşamba 

Son Posta'nın ticari ilanianna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ı - 120 Mütekaidin 8/12/938 - Perşeıtibe 
151 ve daha yukan Eytam 9i l2/938- Cuma 
121 ve daha yukarı Mütekaidin 10/12/938 - Cumartesi. 

İlincılık KoDektif Şirketi 
Kalıramanzade Hao 

Ankara cacldesJ 

Vakıflar İdaresi veznesinden teka~d ve yetim mnaşı almakta olanlann Oç 
ayltkları yukanda yazılı tarihlerde hizs.larındaki sıra nwnaralanna göre verile
cektir. .8872• 

' 

Osram-B-ampulları kulla
nınız. Osrartı- lmJ. am pullan 
sarf e d e ce k 1 e ri cereyana 

mesi kabil olan azami ziyayı 
temin ederler. 

2 

• • 
~ - - ------==---.....- - .::..----·· ---"T 

LARI 
AEG Torkiye Vekillera.: 

Elektron 
Türk Anoaım Şirk.ed 

iSTANBUL P. K.. Jl« 
TO.rlt Anoıılın Ekkırik Şirketi UIDumiy..ıl 

tSTMBUL P.K.J449 

' . 
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• 
,KALITE .BAKIMINDAN 

.. .., 

VEAESiVE 
Tl~ 

(Lokman Hekim) 

.·EN 
RADYODUR 

5~J..IiBI .N 5E5i 
TALAR.INOA 

~o2 i~TiKi.AL. CAD. 
BEYOC.LU 

Sabah yataktan kalkarken başınız ağrı
yorsa yahut, nezleniz varsa hiç düşünme

yin hemen bir kaşe 

Alın ız. 
Nezleyi ve baş ağrısını geçirir ve Gripten 

kor~r - lsmine dikkat ediniz -

~===-rol:oktor ----:; .. -.ıııiıııııııılliiiii~ 
lbralıim Zatl Öget 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Dablll1t aıtitehıusısu Pazaı:dan maacia 

~ <J • 1) D1vaDJola DU."NLra liK. •• ı.

lefonu 223ga • 211Kt 

Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinda ~~ nurnaradı herııın 

u~leden sonu hastalarını luı.bw 

/J ~ eder. -qı·---r 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

B .. _: •• .ı:.-uıa 
ann~ ___..., 

Avrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 25 kuroşa 

lştihasızlık • H~zımsızlık - Şişkinlik - Bulanb .. 
Gaz - Sancı - Mide bozukluğu - Dil - Barsak 
ataleti - İnkıbaz - Sanlık - Safra - Karaciğer .. 
Sıkınb - Sinir - Horlamak ve bütün mide 

ve barsak rahatsızlıkianna karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ kullanınız 

dO ~e 
Mide için her yemekten sonra ı · 2 tatlı kaŞJgt yarım bardak su ıçıu bS 
mOsbil için her sabah veya gece yatarkan aç karnma 1 - 2 ço~ 1; 
~aşı~ yanm bardak su içinde kOpOrterek içmelidir. HA SA N M E~ ttir· 
ÖZ O meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış tJ r harikai sa~ 8 etle 
Avrupa ve bilhassa Ingiliz meyva tuzlarından daha ynksek oldu~u kat iYdıır· 
sabittir. Buna r.1gme.!! Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucUZ nr· 
HASAH MEYVA OZÜ yalnız bir tUrlU olup şekersizdir ve çok köPnr 

Ş• 25 iki 40 dört 60 sekiz 1 0 kr .. IŞe • misli • misli • misli 

1939. YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Biyik ikramlyesl 
( 5 0.000) Liradır. 

50 ooo. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, · oO) 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelarla (400.000 ve 100.0 
lirahk iki edat mükAfat vardır... • _. 
Koşide Yılbaşı geeasi yapılacaktır. Biletler - (2,5), (5) va (10) 1ır 

lıktır ... Vakit kaybetmedan hemen biletinizi ahnız. 


