
\'eni Başvekil dün gazetecilerle çok 
~iihim ve samimi bir hasbihal yaptı 

lnkılib prensiplerinde 
hiçbir inhiraf yoktur 

~Ô.diselerin bizim üzerimizdeki tesiri işlerin iyi 
dı "1osz, doğru gitmesi noktasındandır, bunlara haric
en bir çözüntü ve bozuntu manzarası vermek abestir 
Dah·ı 1 de Yahudiler 

.\rık\'atandaş1 anmızdır, 
: erı ::~ 26 (Sureti mahsusada 
~ek.iı ~daşımızdan) - Yenj 

l'efakar oktor Refik Saydam 
~ ıncte . . . 
b ı P'a k ö Yenı Dahılıye Ve. 
b ~ll. Par .ztrak olduğu halde 

Ul g~ ti merkezinde 1stan· 
Ilı L b etelerinı·n .. ·u . 
~a uı mumessı crı· 

~~illi "'aı~erek kendilerile U· 

~ \re 
1
Yet hakkında çok mü-

)ap salltirni 
~Q bir haııbıha] 

Qa,.., ır. 

hh .. ~'ecneri 
dt~ ı.n n bir çoklarını 

hakkında hiçbir kararımız yoktur, bunların hepsi 
fakat Yahudi tehacümüne de mü.saade etmiyeceğiz 

ıinakaşasını yapalım. Bu bir. 
ıkinct nokta §Udur: 

Müeuea rejimin bütiin anası· 
rında hiçbir tadil kabul etmi~ 

ruz muhtelif ıekll ve ıuretler
de mekteblerde öğleden ıonn 
eski alfabe okutulacalı, mek· 
teblerde din dersi, ilmihal derli 
verileceti yolunda kulağa gelen 

bir takım ıaJialar var, rejimin 
inkıl!b premiplerinde en ufak 
bir iııhttaf yoktur. Ayni yolda 

[sügun 6 

Celil Bayarın istifası 
münasebetile verilen 

yanlaş bir haber 
Yeni Başvekil eski kabinenin, son toplantıda 
kendisi tarafından ileri sorulan luzum Uzerine 

çekildiği şayialarını tekzib etti 

~~ b .. ~dıklan için ken· 
1-rı tta b~l'an ve her birine n
) lıııuı \':an BaJVekiı bu top.. 

devam edecefiz. Ankara 26 (Sureti mahsusada giden rülen fU veya bu sebeb arasında isti· 

~ıiun Yeti izah maksadıle 
~~beyan etmekle be .. 
211Cliıine nun istedikleri gibi 

~ıtı-ı ... dauaı tevcih edebils-
ı,., e ~ 

'1: 80Yleınıı ve demit-

'"""·"'·"··'''·'·• 

Xriük aerbesttir. hiç kimse- arkadaşımızdan) - CelA.1 Bayar kabi· fanın :kabine toplantısında doktor Re • 
nJn t.nkid hakkını tahdid taraf- nesinin istifası münasebetile ileri SÜ • (Devamı 11 inci sayfada) 

tan değiliz. yalnız yalan ve ti· 
fiı'me Jateıniyoruz. Eğer i§leri-
mizde yan·ışımızı gösterirseniı Halk Partisi teşkilatı 

' So nerede ~k oradan gen 

ltıeaeıea~ k~çakçılık ve İmpeks döneriL Yeter ki bu tenkidler n t. A k ·nde kurulan 
'iy ll'ıunaseben 1 de yalan ve şişirme olmasın rar l umumı mer ezı ı_ atı @l ı e yapı an 

baltanı e alalını, bu neşriya- Mesel! son zamanlardaki hldi- k • R çalışmalarını bı•tirdi 
~~ birar Zannedebilirler ki selerden İrnpeks şirketi mesele• omısyo 
:lltü ın~ozguncukluk ve sö- !fi ve tayyare kaçakçılığı. Bunlar /'_ .................................................................................................................... ,\ 

)~ \tar .;.aı.ı veren bir ha- . S da · alelide adli vekayiden başka bır : Komisyon raporunda Başvekillik ile Parti Genel Başk8Dlı' wlü11iğ\.nin ve ~ 
~ili' "~ b 

0
Y'le bir harekei BG.ft'eklı 'Refik ay m teY değildir. Müsebbiblerı adli- =ı :ÔWUliye Vekilliğile Parti Genel Sekreterliğinin ayni şahıslarda ~ 

-....;.:."'eıı boz unu kabul etmiyoruz. Bu 1 zuubaba değildir. Eğer Myle I yeye verilmiflerdir. Cezalarını çekecek- birleşmesi mahzurlarını tebarüz ettirdi E 
-.....: •••• ~ncuıuk ve söküntiı mev- bir teY varsa beraberce lfttfen (Deva.mı 11 inci sayfada) : 

~"rk;~~l';·ş ... ~·;;~;;;i~b;r;;;-venrse·çı-me ~~2;:\fi~~~~~ .. :~;~~~i~~~i~~~~::~::::E·:;_iiı 
~\' k' • d ı •• yet Halk Partisi Genel B~ka~lık di • etmek uzere Partı umumi merkezındE 

k.~ e ılın verm' ld "" . h t .. t . k' ne en uzum vanı tarafından 1936 da verilmiş olan kurulan komisyon çalışmalarını ta • 
"'tlra b ış O ugu UZUn 1Z8 a gos enyor ı, k ü l · . t ~,..l'L etme:ı- ve bu mamlamıştır (Devamı 11 inci sayfada) 
b... •e yal l k .1 h hAd• . fkA 

1 
arann ne ce erını eı.JUA A • 

~\lnıi an o mama şarti e er a ısenın e an gJlru•• dQ? 'a ~~~~ arzında mahzur yoktur, bilakis fayda vardır U • F k• t} B J d 
~da ~ıncikanun (Sureti mah· Ce181 Bayar kabinesinin iBtifa etmesi Başvekil Refik Saydamın r an ıs er arse o D a 
,,;. l:ıneç ı?ı:fo!~n~1:o~~~ üzerin"ı~":!:"i'~:ats:~I:nü tara. gazetecilere bildirdiği tezahüratla karşılandılar 
1t18~b~attan istiğna gösterecek medeni Anka=

5

2~~~:re::~~ada ~den 
ba~ı~ ıdare mevzu_ubahs değildir,, =~=~.~~;;.;.;~~~;~;;~~?. 
ıı"ilt ~hye Vekilinin gazetecilere beyanatı --H~awr~b--~ 

de\'~jak: . " Biz bu memlekette çok gergin ve çetin 
~~kara 26 er gô~dük, bunların hepsini yendik,, diyor 
~~ Sayd (liususı) - B~vekil 
l'i en eic:ı ta::;ın beyanatıını müteakıb • 
~ ~1l>ahihye ~da~ .kendisiı;ıe söz v& 

lerf' ekılı Faik Öztrak ga 
'h ,...... ı. Ş\l be ' • 
CJ~ uıatbu t ~anatta bulunmlŞur. 
tt\'ltilirna a ışleri hakkında sayın 
d,,_l irnkt~n ayn bir surette d~-
t:" 'r ı.n... Yoktur s· i 
>tth~ ~'oı 8ellJn · ız yakın arka· 
~~ . ~ılının larnak ve o suretle hi· 
l'ittı. Sö~ ald anın lüzumunu düşüne-
bııa~ ?~ni ~ İcra ınes'uliyetini üze • 
'1-~llda llkkında~~ :~ı.~nuyorum. Mat -
ta il e ş~<t<lır. Son uşunce.rn dostane ve 
llllld den en .. matbuat kanununu 
lı ~~ t:ı·ıncdurnenin riyasetinde bu • 
ela ~ ı~ kov;n. gelseydi daha geniş 
tQ r tıi Yab· Ururdum. Bu bakım 
1l'ı d tn_ Matb ancı tanımamanızı rlc; 

enı b· Uattan · ı· -lf ır i<l ıs ıgna gösterecek 
aatnafih ~re mevzuubahs değildir. 

(Dev~buata da düşen bir ta
nıı 11 inci aayfada) Faile ôztrak. 

hazırlıkları aldı 
yürüdü 

İngiltere, Fransa müdafaa 
tertibab alıyorlar 

[Yazan 3 üncü sayf•nw•] 

Mussolini, Barselon 
zaferi düşmanlarımızın 

hezimetidir, dedi 
Halk Mussolininin sözünü 

keserek: "Fransanın, 
Fransanın,, diye bagırdı 

[Yazısı 3 Uncll sayfamızda] 

Şehirde sükünet iade edildi, F rankocular sahil 
boyunca ileri hareketlerine devam ediyorlar · 

Ba.rselonun bombardıman Zardan evvelki haıt 

Londra, 26 (Hususi) - Bugün saat 12 hilafına olarak, şehir hiçbir mukaveme., 
de, Barselon Frankist kuvvetleri tarafm- göstermemiştir. 
dan i§gal edilmiştir. Bütün tahminlerin (Devamı 11 inci sa.yjada) 



Z Sayfa 

H 
Giden ve 
Gelen 

•• rgun 
-····-

~- Yaz.an: Muhittin Birgen -

H er işin ve her hareketm, bu ara
da bilhassa siyB..)et işinir. ve ik

tidar mevkiinin bir yiyen, aşındıran, yıp
ratan ve, bir kelime ile, eskiten tarafı 
vardır. Bu eskiten kuvvet, işe, siyasetin 
nevine ve rejimlere göre, kesafet bakı
mından deği§ebilir; fakat, kanun, kanun
dur: Uzviyette olduğu gibi, cemiyette de 
her i'!Y f:skir, yıpranır. Bazılan daha ça
buk. bazıları daha yavaş. banlsn toptan 
ve bazıları kısmen, her işte, herkes eskir, 
71prar, anılmerkez bir kuvvetle, i~in ve 
hareketin faaliyet sahasının haricinde 
kalır. İnsanlar yaşları, sıhhatlerı ve hat
U çalııma kudretleri itiharılP. çok genç 
kalabilirler; fakat. siyasi hayatları it iba
rile yıp::.anmış olurlar. 

CeW Bayann hükılmetten çekilmesini 
izah ederken, her şeyden evvel, bu umu
n.ı:l kaideyi hatırlamak ve hadıseyi sırf 
bu taraftan eörmek lazımdır. Mesela, 
Fransaya bakarsak. orada üçüncü cüm
huriyetin bir yamyam olduğum: görürü.t: 
Durmadan insan çürüten ve insan y!yen 
bir rejim. 

Bu b<ıkımdan, son on beş senelik Tür
k!yenin iı ve siyaset adamları çok taiıh· 
l!dirler; siyrud 8i1Ilma ve yıpranma bere
ketine çok fazla mukavemet ettiler. Fa
kat, bunu insanların talihlerinden ziya
de rejimin kuvvetine, memleketin sinir 
sevki tabiilerlnin sağlamlığına atfedecek 
olursak. elbet daha doğru görmüş oluruz. 
Til.rkiyede rejim. siyaset bakımından as
la yamyam değildir. Etrafımıza bir gös 
atıp Ural dağlarından Atlantiğe kadnr 
uzanan A vrupanm 1\1 son yirmi senelik 
hayatını bir hatırlıyacak olursak, içinde 
yqadığımız memleketin ne kadar sakin, 
ne kadar s~lam bir sinir ve kafa ile ya
OaDUf olduğunu g5rllrüz. Hiçbir memle
ket yoktur ki. şu yirmi sene içinde, siya
ıet adamlanndım birkaç kategori insanı 
Jcemirlp posa haline getirmiş olmasın? 

Buna mukabil Türkiye, şimdiye kadar 
henü~ hiç kimseyi bu hale getirmemi§. 
yahud. en çok, ikinci derecede insanlar
dan birkaç ki§inln posasını çıkarmıştır. 

* CelAl Bayar, bugün, yükselen binasına 
iftiharla baktığımız modern Türkiyenin 
on beş senelik hayatında çok mühim bir 
rol oynaml§ ve gene çok mühim bir eser 
7aratmış bir insandır. Bu on beş senelik 
atyuet hayatında devlet işlerile hiç all
kadar olmamı§. CeHil Bayarın kurduğu 
~!erden §ahun beliti de zarar görmü' 
bir insan olduğum için, bugün, onun ik
tidar mevkllnden çekildiği bir dakikada, 
ıamim! bir Türk ruhile, serbestçe söyll
yebilirlm: Celll Bayar, Türkiye Ciımhu
riyetinin ilk devrinde en kuvvetli roller
den birini oynamış, orijinal bir şahsiyet 
sahibi, kuvvetli bir yapıcı oldu. En giz1i 
hücresine kadar ferdiyetçi olan siyasi 
bir derebeylik nizamının enkazı arasın
dan, büyük sarsıntılar yapmaksızın, sos
yal ruhta devletçi bir iktısad sistemi kur
manın ne demek olduğunu bilenler, Ce
lAl Bayann on beş senede yaptığı işin 

kıymetini iyi anlarlar. On beş senelık bir 
mf!cadele devri içinde, 918 den 923 e ka
dar bütün ik.tısadi kuvvetleri tükenmiş 
olan bir Türkiye. 929 senesinden itibaren 
bir de bilyilk bir cihan buhranına gir
mi§ti. Bu buhran içinde Celal Bayar, fır
tına karşısında f aşırmıyan bir kaptan ro
lü oynadı. Onun sade bu hizmeti .kafidir. 
Halbuki, son bir sene içinde, rejimin bir 
de en mühim buhranını gördü ve onu da 
temiz, vatansever ve yüksek duygulu bir 
devlet adamı olarak muvaffakiyetle hal
lettL 

SON POSTA 

-= -Resim il Makaleı ~ Ahlakta veraset, muhit (le görenek .. Sözün Kısası 
-····-

Ticaret mefhumu 

l!. Talu 
IL.JI ükfuneti, son zamanlarda, plı 
U--U nevi ticarete karşı adetl ce 

almağa ıevkeden sebeblerin aslıJll s.r 
tırmak için tl Harbi Umumini~ }te~. 
ke§li günlerine kadar çıkmak ı~Ill 

Ondan evvel ticarete sülftk etınış. 
den pek az kimse vardı. Osmanlı iI1l~e 
torluğunun ticaret piyasası ya tatn. <j 
yabancıların, yahud ki Rum, Errnen~~ı; 
hudi vatandaşlarımızın eli altında tc 
nuyordu. Çünkü bunda çok uğrnştllıı.uııe 
mukabilinde <ie nisbeten az kar e LI 

vardı. Tüccann, esnafın katlandığı J1l b 
'be vazı hayatta çoğumuz hiçbir cazı 1 

fnsanlar .kendilerine arkadaş, dost, zevce seçerlerken ek
seriyetle karşılarına çıkanın yalnız o dakikada işgal etmek
te olduk.lan mevkJe. göstermekte olduğu karaktere, verebi
leceği faydaya bakarlar ve birçok ahvalde hiç beklemedik
leri vaziyeUer, tezahilrler kar~nda kalırlar. 

labilmek için nasıl birkaç oa~ mazıyı araştırmaya lü
zum görüyorsa, içtimaiyat ve ruhiyat Alimleri de bir adamı~ 
hakild karakterini bulabilmek için tevarül ettiji ah1Alo, ya
şadığı muhiti, al-dığı göreneği öb'enmek isterler. Bir a~aç 
dalının gövdesinden çok ileriye "ıidemiyeceği unutulnuya
cak bir hakikattir. 

lamıyorduk. Onun için de, ticareti 00 edi 
bırakıp, bizler, devlet kapısını ıercib 
yorduk. pilV 

Vakta ki Harbi Umumi başladı..~ 
yanın umumi nizamı ile beraber, tıc, 
usulleri de, an'aneleri de altüst o; o1 
Cüretkflrlara, himaye bulanlara •. ~re Tıb insanlara anz olan birçok hastalıklann menşeini bu-

mal kfır ve k:isip kapıları açıldı. 'fı~. 
meşru yollardan sapıtarak. dalavere'ı,:çr 
tik.fır. zincirleme, hava oyunu, kaçıı ds.' 

Otomatik bızbızlı ır--······ .. ··· .. ·········------·--,ı Bu da arlb 
Mauolar ! HergOn bir fıkra · ! Bir şa:ııa 

lık şekillerinde tecelli eder oldu. Ağıı ti-' 
ağıza başdöndürücü rivayetler dola~~· 
inanılmaz kolpolar. kazanç rakaınlaı1 Jll' 
tildL Harbiye nazınna, posta nazı!ırrıof 
iaşe nazırına çatmanın yolunu bt1 ~O' 
bir takın1, meçhul, açlıktan ne.fesleri ~·· 
kan kimseler, göz açıp kapayıncıY8 ~ı· 
dar kalantor kesildiler. Ve bu kolaY bı 
zançtan başlan dönenler, bir gec~ 
metreslerine banknottan yapılınıŞ. ydl'))sJ' 
örttü'ler .. pahalı sigarlannı beşlilt 'lf'r 
melerle tutuşturdular. Birçok zevat~ıııte' 
hud Balkanzug trenile yabancı :ın sirf 
ketlere mekik <!okuyarak altın vC:ce" 
kaçakçılığı yaptılar. Bilfiil çalışan ~red 
nn yanında avantacı tufeyliler ttı def' 
Ahmedin, Mehmede sattığı, Alinin ,J' 
!ete verdiği, Velinin devletten satıtlıııtı< 
dığı maldan, taahhüdlerden, ithaı~t 1~ ihracattan, inşaattan, füzuli koıni5 

Oromatik bııbıdı mayolar Avrupa 
ve .A:meıika moda lleıminin en son be -

ğendiği modellerdir. Bu sayede, çarça

buk elbise değiştirilmekte, icab eden, 

istenilen yErler aÇJlarak güneşe maruz 

bll'akılmaktadır. Yeni mayoların eski • 
lerine nisbeten daha sıhhl olduklsn id
dia edilmektedir. 

Müthiş bir toprak kayması 
fJe yaman 

bir demiryolu işaretçisi 

İngiltereOe Stanley'de, tren yolu ü -
zerinde mutad gezintilerini yapan bir 
demiryolu işaretçisi, bir dönemeçte, 
müthiş bir toprak kaym8.SlJ olduğunu 
görmüş, tam bu sırada da1 8 kilometre 
ötedeki bir istasyondan postanın kal • 
kacnğını hatırlamış, vaktinde haber ve. 
rem.ezse büyük bir kuanın olacağını 

: : 

j Paristeki otelin kapıcısı i 
! Bir Amerikalı bir gfln. Parise gel- ! 
f miş, Pari.Stcki otelin kapıcısı ona bir i 

S'Ual tormtl§: : 

1 - Benim ana baba bir bir karde- : 
1 rm var, onun babası kim olur,· bile- : 

1 ülltr mirin? 
Amerikalı dilfünma,: 
- Bilemecmn! 
Dcmıiı, otel kapıcısı gülmüı: 

· - Nasıl bilemeı:sin, benim babam. 
Amerikalı gene dil§i1nmilf: 
- Scihi, demi§, öyle ôlu.r. 
Amerikalı Amerikaya dönünce bir 

tanıdı§ına rastla.mı§. Sana bir su.al 
~oracağ1m demi§: 

- Benim ana baba b,fr btr karde
,ım uar, onun babası kim olur, bilebi· 
lir misin? 

Tanıdığı dilfünmilf: 
- Bilemedim! 
Demi§, Pariıten dönen ~merırcalı 

gülmflı: 

- NtUıl bilemezlin., Pariıtek.i ote
l Un kapıcısının babası! 
'-.--·-·-....;_ _______ .) 

Eski gözde canbazlar 
Şimdi yenileri 
Seyrediyorlar 

·" 

aldılar. tı'I 
Ve. işin asıl en fecii: Ticaret ınefll~ c 

kafalara ekseriyetle bu şekilde yere, 
kaldı. dtı 

Umumt Harb sona er<ii. Mü~are1'~ıı 
yalnız kaçakçılık ve döviz spekillUSY' n· 
devam etti. Borsada, yabancı parııl~pde 
zerine hava oyunu oynıyarak, bil' gtı oıs1 
ihya olanlar ve iflas edenler oldu .. ~ 0$' 
kazancın cazib manzarası gene bır ç 
larını tahrik ediyordu. ı:ıılt' 

Derken, normal devre girdik. ?Je Jd 
Jtetimizde muntazam bir rejim ~r:° ııı' 
LAyemut Ata•:irkün millete verdığı r 
la her cephede kalkındık Yurdda : 

Geçenlerde bu sütunlarda, şapkasına mal hayat başladı. Lakin, ticarette. ~ 
futbolcii resimleri erle.ştiren bir ka. eski tarzı, Harbi Umumi tüccarlığını 

• • Y . . bclliyenler vardı. 1 dın resmı gardünüz. Şımdı de gene fut Bunlar, devletin her iktısadi batıl c 

bole meraklı olan bir İngili:ı kadını, be- nı kollıyarak, o harekete başlar ~şıl 
resinin üstüne, bir kaleci olan nişanlı • maz, muzır sinekler gibi üzerine il~ 
sının karikatürünü yaptımıı.ştır. Hoşu. yor, kendilerine behemehal pay t d 

"di bilmem? etmeğe çalışıyorlardı. Ahlak naınınlltş.nl' 
nuza gı yor mu, rüstlük namına, çok defa hiçbir şe1 f~,ı· 

Yarımşar saat ara ile 
ölen karı koca 

mıyan bu sinekler, kendi hasis :ınell g,s~ 
leri için, ahlaka da, dürüstlüğe de t ~ 
lut etmekten çekinmediler. Beşerill~sıı1 
teviye olmıyan ahlak salabeti bu 11 bl~' 

62 sene ayni evde oturan erkeği 90, larm mihek taşı oldu. İçtimai bil' te 
kadını 86 yaşlarmda olan bir aile, dü • olmağa başladılar. o~ 
ğünlerinin 6S inci yılını tes'.id ederken. Bu tehlikeyi gören dürüst bir lıfl ~ 
belediyeden gönderilen bir mektubla met, fazileti her şeyden üstün tııtıı. Jı~ 
evlerinin istimlAk edilerek yıkı.laca ~ Şef nasıl müteessir olmasın? N~1 1' tf 
ğından üç gün zar.fmda başka bir yere ltete geçip, bu dalavere ticaretuıe 
t '1 1.. ld"ğ1 1 .. w • cephe almasın? Bu, kabil mi? ..ıııd' 
aşınma arı azım ge ı n ogrenmış • Ald . b t tti M ml k t ,.,ıeP' 

ı, ve ısa e e . e e e "' .. 0 e 
ler, teec:sürlerinden yanmı.şar saat ara meşkür bir hassasiyet gösteren büti.I ır !!' 
ile ölmüşlerdir. babı namus ve iffet. bu mücadelede " 

disine zahirdir. } 
(Devamı 10 t.ı'l.etı sa!ffa~!.,.•"' 

-················································· /ngiliz kanunu esasisi 
Nevgork sergisinde CeW Bayar tenkid edilemez mi? Eğer düşünerek yüz geri dönmüş, bir saat - Bundmı elli 5ene evvel zamanlarının en 

teferrilalktt ilediu~l şacakh olursd akh CelB.l Ba- lik mesafede bulunan işaret h'Ulübesi - gözde ıirk oyuncuları ve cambazları olan İngiliz kanunu esasisinin yazılı bu • 

TAKViM ~ 
yann ısa ~ er sa asın a er yaptığı . v. • 

ıeytn tenkid edilebilecek bir tarafını bu- ne koşarak varmış, ve verdigı bır işa • bu iki yaşlı kadın, geçenlarde genç oyun. ıunduğu ve cMagna Karta• diye anılan 
labillriz. Nazari bilgi ve ameli tecrübe retle treni tam zamanında durdurarak cuların verdiği senelik mfü;a.bakada genç dört vesikadan biri, 30 Nisanda açıla • 
bakımından yahıız noksanla dolu bir muhakkak bir kazanın önüne geçmiş, meslekdaşlannın hünerlerini zevk!e sey- cak olan Nevyork dünya meşherinde 
memlekette, halka doğru yapılmamış bir 60 kişinin hayatını ku.rta:rmıştır. rediyorlar. gösterilecektir. 
ılyast kontrol nizamı ve henüz medent ;:========::=======;;;:;;:=;;;;;::;;::=;;:;:===:==;;::==========:::==:==:=~ 
w mesleki ahlAkı inkişaf etmemiş bir 
münevver muhiti içinde Celal Bayarın 
kusursuz çalışabilmesi imkansızdı. Fa
kat, biz onun yaptığı işlerin umumi he
yetine balonak ve o suretle hüküm ver
mek mecburiyetindeyiz. Bir Türk vatan
daşı olarak elimizi vicdanımızın üstüne 
koyup bu hükmü verirken Cel81 Bayar 

(Devamı 10 uncu ıa11/ada) 

1 STER· 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir gazete cKimlerin heykelini dilaneli?> suali etrafmda 

bir anket açtL Birer birer heykeltraşlan dolaşarak fikirleri
ni soruyor. İşe bu noktadan başlandığına göre heykeltraşın 
menfaati mümkün olduğu kadar çok isim saymak, mümkün 

iSTER 1 NAN, 

olduğu kadar fazla heykel yapmaktır. Kenıdi hesabımıza 

bize heykelden ziyade, heykel dikmeye lAyık mey
dana ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. fakat ey 
okuyucu sen: 

iSTER iNANMA! 
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Arkadaşımızın intıbaları 
l• Başvekilin vermiş olduğu uzun izahat gösteriyor k.i 

ıııusoıı·n 1·, ea· rselonunl Dün Mecliste iftira ve yalan olmamak şartile herhad~senin efkarı 
umumiyeye arzında mahzur yoktur, bilakis fayda vardir 

Zaferi düşmanların kabul edilen fından y~~~::...~'·;:;ı::·~. 
hezimetidir, dedi ye i kanunlar F.~:1.~~~::~:~::;.~:r~ 

l.J J Ankara 16 {AA.> _ Büy!lk Millet Meclisi ve rivayet halinde ortaya ahlan bir 
l'la k M J • • • •• •• •• k k bugun Refet. canıtezln başkanlığında top- takım esrarengiz kombinezon ve saire usso ınının sozun u esere : }anarak ZPYtill Ve yabant zeytin mahsulle- iddiafarı etrafında gazetecilerle kOnUŞ" 
''F F 

' 
d 
• b d rlnln 1}11e.şt!rllme.;1 hakkındaki kanun lli.y1- mak ve kendilerile bir hasbihal yap • 

ransanın, ransanın t'" ıye ağır 1 hasının geri kalmış olan maddelerinin mil- mak lüzumunu duymuşlardır. Şunu a
zakercslnl yaparak. mezkQr kanunu kabul çık olarak kaydetmek JB.zımdır ki, re -

llo etmiştir. 
iF'ra tna 26 (Hususi) - Barselon'un isteriz• diye bağırmışlardır. Polis mü· Anl:arnnm Yakubaptnl köyünden Yozgad fakatinde yeni Dahiliye Vekili Faik 
İt!aı~ki')~ler tarafından! ~fil\1it bütün dahale ederek üç kişiyi tevkif etmiş • oğullanndar. Ahmed oğlu satılmı.ş Kııyn • Öztrakm da bulunduğu bu toplantıda 
tPZah:da VE: bilhassa Romada coşl"1lll tir. nın, Manlsnn•"1 İlyasçılar köyünden Musta- Başvekil Refik Saydam matbuatla he-
ttır. uraı ve nümayişlere vesile olmuş- Dörtler Konferansı !a oğlu Hakkı Blcıcının ve Uça(;ın Dağde - yeti hükfunetin teşriki mesaisi bahsin. 

mirler köyühdcn San Mchmed oğlularından de çok s2l11imt bir ifade ile vaziyeti 
13 h Londra 26 (A.A.) - Daily Mail ga - Ahmed 0Cl•1 Halil Özdemlrtn ölfun cezo.sına 

&olin~ abeıi bizzat halka bildiren Mus- zetesi, Romadan istihbar ediyor: çarptınL'llalarma atd mazbatalar tasvlb o- teşrih etmiş ve hakikat olarak malum 
mı~ ~la 'Vene;dik sarayı. ~n!ind~ toplan. İyi mal~at a_~akta ?.lan bir m~~- lanmu, ve 102R yılı müvazeneı umumlyesi- olanları bütün çıplaklığile ortaya koy
nutuk ~ b n!erce kışı~e ~~a?en ~~ badan ö~enildıgıne gore Mussolı~ı. ne dahil bu.:ıı dııtre ibütç~erlnın mu'htellf maktan çekinmemiştir. Başvekilin ver
Şiddı:>tı soylem_1ş ve Negnn hü.kfunetını Barselonun sukutundan sonra dort tertiblerı arnı:ındn 679•185• Mllll Müdafaa miş olduğu uzun izahat gösteriyor ki 

e t k d Vekaleti biı•rcsı !asıllarında 200 bin lira - iftira ve yalan olmamak şartile her 
rl':'ıhko • en .ı et.t~ten sonra, gerek devletin yani, İngiltere, Fransa, Alman· mn miinnklllcstnc ve orman umum Mü - .. . • 
g··rıu·ı·· l.uvvetıerının, gerek İtalyan ya ve İtalyanın bir konferans akdet • dfirlül!ll btitçeslnde de 100 bln ııralık mun- l.hadisenın efkanı umumıyeye anında 
te:rrn~ ul1?nni11 bu .zaferi istihsalde gös- melerini şiddetle arzu etmektedir. z.ım tahsisat verllmeslne ald kanunları ıca- mnhzur yoktur, bilakis fayda vardır. 
YPt} ış. ~lduklan yüksek askeri mezi • Duçe'nin, bu konferansta İspanyanın bul eylemLcıfü. Ve gene funmenin malfunu olması la· 
ıwermı takdir etmiştri. istikbalini alakadar eden üç noktanın Meclis, bunrtan sonra bur,Onkü rutnnme- zımgelen hakikat de şudur ki devletçi· 
ntuss 1. sine dahil V" iki dctn müzakereye tf\bl ld - l"k .. h . t ·ı·k .11. t ·ı·k h Ik 

tir ı .... 0 ıni, sözlerine devamla demicr- mu··zakere -..:ınmesini istemekte oldu • ylhal!ınn üst ,..ı te Ih n .__ _ 1 • cum urıyc çı ı , mı ıye çı ı • a -
l\l -ı t"U m ac~ en ve re nn.. muza...: lık la 'kl.k . "-l"bcıl . . d 

den Türk Cümhuriyet rejimi, benims& 
yip dünyaya ilan etmiş olduğu esasla.. 
nn hiçbirinder. feragat etmek ta • 
savvunında değildir. Bu iki mümtezi9 
esas dahilinde dahili siyaseti yürü~ 
cek olan Refik Saydam kabinesi için 
hariri politika sahasında da değişiklik 
yapmak mevzuubahs değildir. Matbar 
at. dedikoduya kaçmamak suretile her 
hakikati yazacak, her yazıyı suitelakld 
etmek istidadım gösteren muayyen bir 
zihniyet dahi artık tarihe karışmış bu
lunacaktır. 

İş başına gelir gelmez vaziyeti mat
buat vasıtasile millete açıkça i7.3h e • 
den yeni Başvekile muvaffakiyet df • 
lemek, onun samimi sözlerine muha • 
tab olan biz gazeteciler için bir vazife
dir. Millet:n hayır ve selameti yolun.
da pek çok güzel şeyler vadeden Refik 
Saydam ve arkadnşlanna yol açıklığıı 
dilerken Türk milletinin hayır ve sela· 
metine de matuf bütün hareketlerin • 
den Türk matbuatının müzaharetlerin· 
den emin olabileceklerini söylemek 
yerinde olı.ır. 

Selim Ragıp Emeç ,_: B ğu rivayet edilmektedir ki, bu noktalar relerini kıı.rnr :ılt.ın:ı alarak Hatay mcb'usla- çı •. yı ı ve mı:u a ıta ıstına e-
~G~ ~~~zaf~~~z~&şu~~~ rmın~rl~~m~~rı~~~z~~==============================~ 

Zaf .. rtn{'~.ının mnğl\lbiyeti değil.dir. Bu 1 -. Avrupanın yeniden kan dökül- hııtlerlne. İklnclM.nun ve Şubat 1939 ay - F r a n Siz kabı· ne sı· 360 "' d len ücret ve manşlannın İklnclkA.nun avı-
l<-'tle '. !.l~anlanmız olan diğer dev • rnek sahne1€rine şahid olmasına mani nın 27 s1nd"'n itibaren ödenmesini. 125 mll-

B tın de kahir bir hezimetidir.• olmak carelerini araştırmak. yon llrava kqdar taahhilde gtrlşllmeslne ıı-
ler: esrıadn halk, Mussolini'nin söz - 2 - Her türlü vesayetten azade ser- ld kanunun yıllık tnahhUdlerlnden 1939 r 1 . t. d k d 
di~ .. ı k:c:erek «Fransanın! Fransanın!• best bir İspanya vücude getirmek me- yılına atd ol:mının ıa m!!yon ıırııva ve 1940 ey e } J m a azan } 

" bamn t m'lli yılına afd olanının da 17 mllvon llrayn 
tı . .,. nış lr. selesi, 
atıb sözl . .. 

1 
'h t İ . . h t çıkanlmnsı hnkkında'k.1 kanun lfışlhat-a.rını 

?l'ıi.ştir: ' enn~ şoy e nı aye ver • 3 - spanyada komimızme ve a - müzakere ve ta..ıvlb eylemiştir. Harici siyasete miiteallik mi:zakereler bitti, 
Bo11e, Fransanın ispanyada ecnebi bir devletin 
yerleşmesine miiscıade etmiyeceği11i bildirdi 

_ :S tA her türlü c.halkçılar cephesi• hare - Bfivü1' MIPet Meçllslntn gene bugün kabul 
ceb d"a'!'Selon için: c.Onlar geçmiye • ketine mfın1 olmak.. etmiş b•ılundu~u kanunlar arasında 9 E:v -
ge"e ~;orlardı. Fakat, geçtiler. Biz de Komada temaslar lf.11 1038 tarlh!ne kadar mllll orduda vazife 

~ ce6ı7.!ıt alan muhteıır sınıfa mensub abv s:ıncakla-
Roma 26 (Hususi) - Hariciye Nazı· nn'l blrt'r tsUklM mııd:ılynsı verilmesi, dev- Paris, 26 (Husu.si) - Bir haftadanberi 

l\ . Pariste nümayişler n Kont Ciano bugün Alınan büyük el. l~ttn dahili ve harlcl borçlarına ald tahviller mebusan meclisinde cereyan etmekte 0 _ 
Almanya ile de bir deklarasyon imz• 

lamış bulunmaktayız. Bu deklarasyon 
Avrupa sulhünün mühim bir unsurunu 
teşkil eder. 

l'is 26 'AA) n' N B .. f Makenzen'i ve Yugoslavya üzerlndo sppkfılfı.cıyon yapılmasına ml'ı:nl oı - l h . • . - ilik - k ili .. ' . . - . . . : çısı on . . malt ve tnhvllit plynsasıodn nazımlık yap- an arıcı sıyasete mutea muza ere-
)~ \1 rço~ Universite talebesi, bugün öğ- elçisini kabul ederek, kendilerile u • mak üzere kurulmuş bulunan amortisman ler sona ermiştir. 
f. ~tı İ~lya büyük elçiliğinin önün- zun süren bir görüşmede bulunmuş • sandıı:tı f'eı:ın:ıyeslnln 4,5 mllyondan 6.5 mil- Hariciye nazın Bone, bugünkü toplan-

zahuratta bulunarak cVenediki tur. yıma cıknrılmasına, mliva7.ene vergisi kanu- tıda beklenilen nutkunu söylemiş ve ez. 
İngiltere He olan dostluğumuza gelin

ce. bu dostluk her zamankinden daha 
faila sıkı ve kuvvetlidir. İngiltere ile 
Fransa arasındaki bu dostluk, haricl si-Harb hazırhkları 

~eniden aldı, yürüdü 
İngiltere ve Fransa müdafaa tertibah alıyorlar, Fran
sızlar bir sınıf askeri daha silah altına davet ettiler 
pllris, 

?l'ıiidaf 26 <Hususi) - Başvekil ve milli 
ğı b" aa nazın Daladye bugün imzaladı-

ır em· 
de Sillh ırnaınede, gelecek Teşrinievveı.. 
llın, ön·· al~na alınacak olan 1918 sınıfı
da'-'et u~uzdeki Nisan ayında hizmete 

"· edileceğini" b"ld" · ı· A.Jığe ı ırmış ır. 

llıand r taraftan Fransız donanması ku
anı """ lo-..d v ısamiraı Darlan bugün Tu-., an c . ' 

tılharb· ezaYll'e hareket etmiştir. Erkl-
dE: b!r~e ~uın reisi General Gamelen 
~decekı·aç gune kadar kendisine iltihak 

ı ır. 

ki ku 
l'tüdat mandan, Fransız Af rikasındald 

aa bş~ilatını teftiş edeceklerdir. 
l..ond gıJ terenio hazırlıkları 

Uınurn ;a: ~6 (Hususi) - Erkanıharbiye 
<laıti ı .. :1

1~1 Lord Goth, Filistin ve Mısır-
,.... ·•gı ız ın··d f .,,ek ü u a aa tertibatını teftif et-
t!ıiitir zere, bugün Kahireye hareket et-

l:>ığ~r t 
araftan bahriye nezareti de, ev-

Suri yede nümayişler 
devam ediyor 

Şanı, 26 
lıe-ısieü h (Rusust) - Şam hükf1meti 
lerine r~run_ is_teğine ve .halkın tazyik
terınekted" e.n ~-tıfa etmemekte ısrar gö!
tedir "" ır. Numayic:ler devam etmelv . vezirı . ıı 
lliaınak i . er bır tecavüze maruz kal-
lar İda çın evlerinden çıkmamaktadır-
1 reyi Fr 
ac klan sh 

1 
ansız şahsiyetlerin ele a-

~ eniyor. 

Yeni P:-a-rt-i -G-en_e_I -Se-k-reteri 

J\nk işe başladı 
h ara. 26 (A A ) 
•

11tnes1 tnu . . · · - C. H. P. si nizarn-
Cet11•1 Ba ~ıbınce Büyük Milli Şef Parti 
l'llebusu d şkt anı ~smet İl} önü Erzurum 
Genel s 0 

or Fıbi Tüzerı· C H P ı· · eler 1 . . . ar ısı 
ttı l:>oktor F'i~lı~ine seçmiştir. 

n ~artı v Tüzer işe başlamış ve bü-
ll'ı.bnıe keyf·e Halkevt teşkilatına bir ta-

1Yeti bildirmiştir. 

velce tekaüd edilmi.J olan deniz sübayla
nnı, üç senelik yeni bir müddet için tek
rar vazifeye davet etmeğe 'karar ver
miştir. 

Önümüzdeki seneler zarfında 70 e ya
kın yeni harb gemisi inşa edileceğinde!l, 
şimdiki deniz sübaylan kadrosunun kafi 
gelmiyeceği anlaşılmış ve bu karar ve
rilmiştir. 

Uıak doğuda 

Honkong, 26 (AA.) - Uzak doğudaki 
Fransız filosu kumandanlığı, Fransız 

harb gemilerinin Tonkin körfezinde top· 
lsmalannı emretmiştir. 

Honkong, 26 (A.A.) - Japon gemile
rinin Tonkin körfezinde ve Kiunçov bo
ğazında toplandığı bildirilmektedir. U ai
çov adası üs olarak tahsis edilmiştir. 

Bu adaya muhtelif cephelerden mühim 
miktarda malzeme ve kıtaat gelmektedir. 

Amerikada zelzelede 
15 bin kişi öldü 

Santiago-de-Chili, 26 (AA.) - Yan 
resmi tahminler, zelzele esn~sınd:ı ChiH 
arazisinin heyeti mecmuasında 15.000 den 
fazla insan ölmüş olduğu korkusunu ver
mektedir. 

İngiliz sefiri, Exeter ve Ajax kruva
zörlerinin hizmete amade olduklarmı 

Chili hükumetine bildirmiştir. 

Y abancılann ikametlerine 
dair nizamname 

Ankara, 26 (Hususi) - Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğü yabancılann Türkiye
de seyahat ve ikametlerine ciair olan ka
nunun tatbik şekillerini gösterir bir ni
zamname projesi hazırlamıştır. Üzerinde 
son tetkikler yapılarak Devlet Şurasına 
verflmek üzere Başvekalete gönderile
cektir. 

nunda hn.zı tarlll!\t yapılma.cıına ald kanun cümle demiştir ki: 
lAylhaları da bulunmakta ldl. . . 

Büyilk Mlll<?t Meclisi yarın saat 14 te top- c- Fransa, İspanya harbinde şımdıye 
lnnacaknr. kC:ıdar takib etmiş olduğu ademi müda-

Arazi vergisi hale siyasetine devam edecektir. Fakat, 
yasetimizin temel taşı olduğu gibi, umu• 
mi sulhün de garantisidir. 

AnkcırR -'.!6 CA.A' - Büyük Millet Mec- hiçbir vakit, Afrikadaki müstemlekelerı
Usl bugfınkli toplantısında 1340 mali yılı mizi bize bağlıyan yolların tehdid edil
b::ışından 1935 mali yılı sonuna kadar ta -

Şunu da ilave etmek isterim ki, bir 
harb vukuunda bütün hava, kara ve de
niz kuvvetlerimiz İngilterenin emrine a
madedir. İngilterenln kuvvetleri de bi • 
z:m emrlmizdedir .• 

hakkuk etttr1Icrck tahsil edilememiş olan mesine müsaade ebniyeceğiz. 
nrazl vcrgts! h:ık:ıyasının munzam keo;trlerl Franko hükfunetine, evvelce bıldirmiş 
ve ce~lıırlle birlikte knyıdlarının t~rklnlne olduğumuz gibi. şimdi de tekrarlamış bu
ald kanun !tıy1hasını müstacelen ve terci - lunuyoruz ki, İspanyada herhangi bir ec
han mllıaker~ ve kabul etml.ştır. Vatandaş -

Boneden sonra başvekil Daladye de 
bir hitabede bulunmuş ve meclisten it~ 
mad istemiştir. Meclis 234 e karşı 360 rey
le hükumete itimadını bildirmiştir. 

ları eski ser.cl~re atd borçlardan kurtararak nebi devletin yerleşmesine asla meydan 
onların ~on yıllara nld vergi mfikelleflvetle- vermiyeceğiz. 
rlnl kC'l:ıylı~1 :ı lfn edebilecek bir hnle gel- İspanya meselesini tetkik ve milzake-
111elerını mümklın kılacak olan bu kanun re etmek için, beynelmilel bir konferan
l&ylhgstlc tl"ftkellener lehinde thtıvnr erlllen sa iştirake hazınz. 

Ayrıca, Fransız impantorluğunun 

vergi fed:ık~.:Iı~ı 35 mHyon Ura glbl vükvek İtalya ile münasebatunızı düzeltmek 
bir rak'lm Jfnı.:le etmektedir. B M Mecllsl 

•taksimi gayri kabil bir kül teşkil ettiği. 
hakkındaki takrir de reye konarak. itti· 
fakla kabul edilmiştir. ve onun hüktimetlntn hıılkımızın daha ge- için mümkün olan tavizlerde bulunduk 

nlş vı> mfireffah btr hayata erlşme.c;1nl müm- ve yeni imparatorluğu tanıyarak, bir se
kiln kılmak için almı~ oldu!!u bu hayırlı kıı- flr de tayin ettik. 
rnnn yakın btr A.tlde 1y1 neticeler vermekte Fransız _ Sovyet ve Fransız • Leh sn- Beyoğlu beşinci noterliği 
g.ec.tktnh-ere~ sü"Ohe!:l7,dlr. 

Yeni Vekiller 
İş başında 
Ankara, 26 (Hususi) - Yeni Zıraat Ve

k:lı Muhlis Erkmen bu sabah san! do
kuzda Vekalete gelerek vazifesine baş

It-.rmştır. Vekalet erkfmile görüşmüştür. 
Vekil öğleden sonra Meclise gelerek zey
tin kanunu müzakeresinde hazır bulun
muştur. 

Ankara. 26 (Hususi) - Yeni Dahiliy.? 
Vekili Faik Öztrak bugün Vekalete ge
lerek vazifesine başlamış, mebuı; arka
daşlarının, Vekalet ileri gelenJerinın 

tebriklerini kabul etmiştir. 

Efganistamn yeni büyük 
elçisi geldi 

Ankara, 26 (A.A.) - Erfa:ı büyük el
!;4Si Feyz Muhammed Han bu sabahki 
Toros ekspresile şehrimize gelmiş ve is
tasyondn Hariciye Vekili namına Hususi 
Kalem Müdür Muavini B. İrfan Snbit 
Akça. protdkol dairesınden Rıza füfat ı 
Aktimur ile Efgan elçilik erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. 

Fransız sefareth-ınesirde 
Ankara, 26 (A.A.) - Yeni Fransız bü

yük elçisi ve Bayan O. R. Massiglı bugün 
kordiplomatik şerefine bir resepsiyon 
vermiştir. Resepsiyonda Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saracoğlu ile Vekalet erkunı, 
bütün kordiplomatik azası ve.birçok şah
siyetler hazır bulunmuştur:. 

la~maları bütün kuvvetlerini saklamakla Ankara, 26 (Hususi) - Beyoğlu be-
beraber, haricl siyasetimizin de esasları- şinci noterliğine eski Bursa mebusu avu-
nı teşkil etmektedirler. kat Senih Yasmut tayin edilmiştir. ........................................................................................................................... _ 

Sabahtan sabaha: 

Dil kavgası 
Diin yeni kelimelerin propaganı:::ac;ını yapanların bugün davalarını bırakıp 

bizunlf: beraber temkin ve itida~ sa fmda yer aldıklarını görüyoruz. Da..~a 
iJk g:inlerde bayla bayana itiraz e~tiğimiz zaman dolu dizgin üzerimıze çul-

lananlann bugün sıraya düşfükic r.ni görmek ne yalan söyliyeyun meslek. 
fikir ve kanaat haysıyetl namına gi ran geliyor. 

S:m dil münakaşalan da isbat etti ki fikre, kanaate değil, herhangi bir ce
reyana kapılıp şaklabımhğa kalkmıık yalnız bu dönekliği yapanı değil, muay

yen bir fikri müdafaa eden kalemleri de emniyetsizliğe, karaktersizliğe 

mahkum ediyor. Fikrme kıymet ver•len muharriri hava cereyanlarına ger. 
makam değiştiren bir politika te1!1Hı mevkiinde görmek fikir ve meslek he
snbınh ağırdır. Fraklıdır. Memleı<Ptın fikir ve san'at hayatında yer alanlu 
hitab ettikleri kütleyi kör ve gafil çanmasınlar. Sinsi bir efkarı umumiye 
vardır ki hadiselerin üzerinde yürü.> en kalemleri tecessüsle ta\tb eder. Ver
dıği hükümler de mutlakttr. Yapıştırdığı damgayı üniforma değil, akademi 
beratı bile örtemez. · 

D:l meselesi deyip geçm·yelım. Gerı:i dil her şeyi söyler, köşe kahvesinden 
akademılere kadar rolü vnrdır. Fakat ona kıymet veren dimağın cevheridir. 

Böyle ilmi dava\&rda vaztfe a!an 1ar fikirlerinde, kanaatlerınde hataya da 

düşebilirler. Fakat ahvale. zamana, cereyana göre tornistan etmezlersl;l hio 
olmazsa samimt olduklarını isb:ıı. P.tmiş olur:ar. 

Atutürkün nu1kunda şahct:er bir cürrıle varciır. Der ki: cTürk millet{ mu
kadderatını teslim edeceği insanların ~ecıyesıne ve seviyesine dikkat etmeli
dir.") 

Bu yüksek hitabı yalnız siyasi mukadderat.ınuzda değil, edebt, ilmt mu
kadderatımız üzerinde de kabul etmek ve cnun bize verdiği bu müraknba 
hakkını istimal etmek gençliğtiı vaı:ıfesi olmalıdır, 

Bürhan Cahidı 

• 



4 Sayfa 

Yoksullara yardım birliği 
dün bir toplantı yaptı 

Birliğin yanlım edemediği 7798 çocuğun da yardım 
p-örmesini temin edecek tetbirler görüşüldü 

Yok81Lcıara Yardım BirliiJ!""' dil nkiı topl4Tıtuın44n bir gtlrün'ilf 

Yoksullara Yardım Bfrli41 kua mu· Partinin himayai altında teşekkül etmi§ 
nhhulan dün saat 6n 119t• PartlıWl n. bulunduğundan, her kazadaki çocuklara 
Uyet binasında Vali n BelediJe Reisi ayni derecede yardım edilmesi imkaru 
Uıtfi Kırdarın iştiraki ite bir toplantı temin edilecektir. Birlilizı merkezi Par-
7apmıştır. Toplantıya birliğin 'l!llyet tinin vil!yet merkezinde bulunmakta. 
ba§kanı Yüksek M'uaLlim mektebi Mü· merkez de fUbe'lere muayyen nisbette 
düril HAmid riyaset etmi§tir. yardım yapmaktadır. Merkezin yardımı· 

Mekteblerde yaı'Ciım görmiyen çocuk
ların sayısı, 7798 kadar tutmakiadır. Bir· 
lfk ya!'dımını bu çocuklara da \lı:&tacak
tır. Böylece yardım glSrmiyen 90cuk bı
nkılmıyacaktır. Yardıma muht1t1 çocuk· 
lara muavenet işi. kazalara tabim edil· 
m~tir. Her kaza tem.in &ttiği pare nfJbe
tinde yardımını genişletmek'tedir. Birlik 

nı tevsi etmek için müessese, cemiyet, 

banka veeair teıekkO.llerden muayyen 
miktarda yaı'Ciım Urtenecektir. 
Yardım Birliğinin umurnt kongresi Şu

batın on birinde. gene Parti binasında 

toplanacak. yardım teşkilatının tevsii 
kararlaşacaktır. 

80J POSTA 

Satiye binasının Denizbank tarafından 
satın alınmuı işi hakkındaki tahkikata 
devam olunmakta-dır. Denizbank, Satiye 
binasını aatın alırken Dcniı.ıbank kanu
nunun 21 nci ma-ddesi mucibince, Bele
diyelerce yapılacak istimlak hakkındaki 
kanun hükümlerini tatbik etmesi lazım 
gelirken bunu yapmamış ve hususi bir 
ticarethane gibi :ij görmüştür. Tahkika
tın bilhassa bu cephesine büyült ehem
miyet verilmektedir. 

Denizbank kanununun 14 üncü mad
desine göre Denizbanka aid mallar dev
let malı addedildiğinden. bu tahkikat &O

nunda devlet hukukunun ziyaına rney
ôan verildiği anlaşıldığı takdirde, mü
sebbibleri hakkında kanuni takibata bai· 
!anacaktır. 

İmpeks §irketi müessislerinin karde§l 
olan Denizbank teknoloji servisi ıefi mü
hendi& Süleyman Sedenin de, Satiye bina 
ıınm 250 bin liraya satın alınması işinde 
tavassutta bulunduğu söylenmektedir. 
Diğer taraftan Denizbank.ın, Satiye fir

keti ile bina alım satım müzakerelerini 
d6rt gün içinde bitirdiği söylenmektedir. 

Aynca Satiye şirketi hakkında, yolsuz 
b!r tarzda satış yaptığı için mahkemeye 
müracaat olunacağı haber verilmekteöir. 

Satiye binası işinde 250 bin liradan baş
ka ayrıca 14 bin liralık bir miktardan da 
bahsedilmektedir. 

Denizhan kın 
yeni müdürü işe başladı 

Denizbank Umum Müdürlü~ne tayin 

Türk vatandaşlannın ahidnamelerle tasdik edilmiş hak" 
lanna aykın ·olan bu harekete müsamaha ediliyorınıd 

Sigorta prodilkt<Srlerhıfn toprantısınllan bir intıba 

Sigorta prodüktörleri dün saat 1 J te ğın asgari 20 santimetre murab::; 
Eminönü Halikevinde toıj!an~l~ k.dllanıJmıyacak hale geıtirdiği ne~ 
yapmıştır. Toplantıyı idare heyeti reı- dikkate alınmı~tır. Bu hususta t ,,e 
si Rıfkı açmış, Atatürkün hatırasını ta· eden şikayetlerin önüne geçmek a)I' 
ziz için 3 dakika sükftt edilmiştir. Mü.. yerli sanayiimizi pimaye etmek ın ., 
teakiben riyaset divanı intihabına ge- sadile soğuk damga şeklinden sarfıll ,. 
çilmiş, F..dib Seydi riyasete seçilmi~ir. zar olunmuştur. Badema, damgalar 
İdare hevetl azasından birinin dkudu - di boya ile yapılacaktır. rt1 
ğu bir s~nelik faaliyet raporu din1en • Keyfiyet, İktısad Vekaletince ~r , 
miş. memurlara bir yardım sandığlı ih- altına alın~ıştı;. Bu .~arar nıaka 
dası ve miişterek sigorta ~li teklif lanna teblıg edılmek uzeredir. rt 
eclilmi~i.,.. taare heyetinin faaliyet ra· 1000 !eylik Rumen banknotla 
poru dinlendikten sonra a7.adan Servet hakkında 
Tezcanm takriri okunmuştur. Servet B 0 1 B k Koıniseı"' 
T t kr. · d d ka unf ma orsa ve sınan ı an ası ı.ıl 

ezcsn, a ınn e mevcu n • 11 v. d R ·m bankssıP 
nilere v~ Lozan ahtdnamesile Tilrk va· ?ıı~ .. en: ~ma~y~ .rn~ ıe:Y • 

imar işlerinde vakıflar 1 Filmlerde oldugw u gibi ~!::ıe!v~~r:e::~y~:~:t~~:ı~;;:~; 
Ziya Erzin, dün sabah Ankaradan §ehri-

d 
1 

t dik ed"lmi haklarına bır ılanına gore; ikıncı tıpten bin . ·ıı· 
tan aş arının as . 1 

_h ş . lik Ru.TJlen kağıd paralarının 31 BiJ1 il 
aykın olarak baı.ı ki.mst'".ıenn sigorta lkA 1938 d h"ta . olan rtı c anun e ı ma ermış . • 
prodüktÖTlüğü yaptığı ve ecnebi sigor- badele müddeti 31 Mart 1939 taribl 3 
talann bunlara müsamaha ettiği bil - .ne kadar t~mdid edilmiştir. 19 .. 6~ 1 s-' 
dirilmekte idi. Takririn olmnma~ ü • ihraç. tarihini ihtiva eden bu parB1~ 
zerine azadan birçoğu s~z söylemış ve müteaddid renkler üzerine basılıJlıŞd, 

İ dar8Sİ belediyeye seyahate çıkan iki mize gelmit ve Denizbank idaresine gi-
derek vazifesine bajlaınıştır. 

müzaheret edecek çocuk yakalandılar liaiv:!~:d:;~1~~:ı:::;: ~:%: ~=~: 
Vakıflar Umum Müdürü Fahri Kiper, Dün, İmıirde bulunan aileleri yanın· ka müdür, ıef ve memurlarının tebrikle-

b k ·11 jl. i 1u m .. sı 3'çin Vek~- · ı 1' u şe ı erf' man o n .. . lup bunlardan mavi ve san renk el ~d 
lete müıacaat etmeğe karar verilm~ • ğerlerine galib bulunmaktadır. J{A_ 1 
tir. Müteakıben idare heyeti seçimıne paraların yüz tarafındaki orta ıosrtı 
ıtrçilmiş ve rei51i~e R'lfkı, azalıklara gelen esas metin mor olarak l:)asıı:nıf 
İleridis. Kf'.mal Başaran, ~ervet ı;ez • tır. . ~ 

Valuflar Başmüdürü HU..ametU.. Va· can kaçarak ı.tanbula gelen biri on üç, rlni kabul etmiş ve kendilerile tanı§Illl§· 
kıflar fen heyeti. Belediye fen heyeti diğeri on dört yqlannda maceraperest tır. 

müştereken bir toplantı yapmlflardır. iki çocuk Emniyet beıinci ıube memur- Denizbank teşkilAtında yeni mühim 
Toplantıda İstanbulun imar hareketle- lan t~rafından ya.k~ş~~·dır. değlfiklikler olacağı kuvvetle ıöylen- can, Mavropulos, İshak, Edıb Seydı ay- Bu paralar 31 Mart 19 39 tarihilld • 

rfnde elbirllği ilııe çaiıoılmuı kararlat- İ:mrurde bulunan ailelerının te!gr~~· mektedir. Bundan başka Denizbankın 
lllıftır. atanbul .ıabıtamıı haberdar etme.arı u- bazı muamelelerinin de yeni baştan esas-

nlmıştıT. sonra tedavill edemiyecekleri için 5:ı, 
Çorap mUtehaSSISI yakmda hiblerinin hunlan Romanya mil.U ~ 

Ötedenberi imM' hareketlerlne muhte- ıerine yakalanan Ahmed ve Sadettin lı surette tetkik olunacağı anlaşılma.k
lif vesilelerle Vakıfiar İdaresi m6dahale adlarında.ki bu çocuklar, dün Emniyet tadır. 

gelecek kası gişı:>Jerinden tebdil etmelen 

Çürük k·adın çorabı ima lAtının <mü- F.~.J:.ı:ı.~~!.~!:.~ ....................................... .... 
etm!kte, engel çıkarmakta ve bu ytlzden 
imar ifleri geclkmekt@ idi. Vali ve Bele-
diye Reiai Lt1tfi Kırdar bu mahaaru or
tadan kaldırmak için şehir ifinde Vakıf· 
lar İdarui ile müıterek hareket edilme
il esasını ka bu1 etmiftir. 

İlErlde şehir dahilinde açılacak mey
C!anlardan mühim bir kı.mu oamllerin 
lSnlerlne te«&düf etmektedir. Vakıflar 1-
~areli bu meydanlar açılırken Belediye-
7e azanı! derecede müzaheret edecektir. 
~elcdiye cami önlerindeki meydanların 

etrafını ıUıd.lyecek olan binalann camf
lertn 1ııfa sistemi ne a1!kah bulunmasını 
istem.ektedir. Vakıflar İdarnt de bu uau
le riayet edecektir. 

Matef errllt ı 

l!leleC:lye havagazl itleri hakkında 
bir rapor hazırladı 

Tramvay firketi ile hükilmet arasında 
Ankarada devam eden satıt mfü:akerele
ıine 1.tanbul Belediye.rlnden JAurahhas 
ıönderllmesine lüzum görillmllftür. 

Tramvay tirketinden ıoııra Havagat:ı 

.f!rketinln .atın almmuı ifhw! geçJlece
Jinden, bu prkete aid ıat11 itleri hakkın· 
'8ki Mtün maltlmat Nafıa Vıklletine 

t(>nderllriıiftu. 

Halkevlerl reisleri dOn toplandılar 
Halkevleri reillleri dQn Partide Vali 

'H Belediye Relai Lt'.\tfi Xırdlnn iftiraki 
tıe toplanmıı. yakında Halkenl'ri menfa
atine verilecek balonun haıırhldarile 

meşgul obn\lft'Ur. 
811" mimara lften el c;ektfrlldl 

Cihangirde infa edUen bir we ruheati... 
.,e verilirken usulliU hareket ettiği mü
fettişlerin tahkikatından sonra anla§llan 
Beyoğlu kazası .ıni.marlanndan Naime, 
i§ten el çektirllmi§tir. 

Müdürlüğüne getiril.mit ve ailelerine ha-
ber vermeden haber.si% olarak İat&nbula 
gelmi§ ohnalarının aebebi aorulmu§tur. 

Her iki çocuk ta.. bu sual kaı1ısında 
hiç tereddüd etmeden. fimdiye kadar si
nemalarda ıeyretükleri macera tılmleri
nin tesirleri altında kalarak, günlerden
berl aralannda konUfUp böylece gizli ve 
ansızın bir seyıahat tertib etmiJ olduk
larını ve İltanbula ieldikten sonra tıpkı 
filmleroeki gibi daha uzaklara giderek 
çalı§mak utediklerini söylemişlerdir. 

Bu hayaU düfiincelerinin tahakkuk et. 
memesinden pek müteessir bir hald• bu
lunan her iki çocuk. İmıirdeki ailelerine 
tesllrn edilmek üzere bugün Emniyet 
Müdürlüğü tarafından polis nezaretinde 
yola çıkartılacaklardır. 

ne geçrtıek Uzere çorap fabrikatorlan. 1 L A N _....ı 
Bir vapur karaya oturdu ut h ti ğ k rraı•-nın bir m e assıs ge rnıe e arar Osmanlı Bankası: Kurban Ba~ G•' 
Karadenizden limanımıza gelmekte o- verdiklerini yazmıştık. münasebetile Osmanlı Bmıkasının 

lan buğday yüklü Yugoslav bandıralı Si- Almanyadan hareket etmiş bulunan lata merkezile Yenicami ve Bcyoğhl 3~ 
petar vapuru evvelki gün Karaburun milteha~. yakında memleketimize bderi, 31 İkincikanun 1939 ve 1, 2, ' 
Kunduzdere mevkiinde karaya oturmut- gelccektiT. Şubat günleri kapalı bulunacak~ 
tur. Mütehas8ı~la yapılan anlaşmaya na· ŞEhlR TIYATROSIJ .a 

Vapur kayalara düştüğü sırada yara- zaran, mütehassıs, üç ay zarbnda bü· 5 'J(J,7 

lanmıştır. Vapur acentası geminin kur- ~ tetkiklerini bitiırecektir. Taw.lm Tepebıışı Dram akpnı ' fi 
tarılması için Gemi Kurtarma Şirketine d ce:ıw raporda ıq1ahını derpiJ.I ettiği H A Y D U T L A 

e e 5' ' Y 1.tik-lil caddeıl Koıııedi 
müracaat ettiAinden, kaza yerine Hora biltiin noktalar derhal infaz edilecek • 
tahlisiye.si gönderilmif ve ameliyata baş- tir. Fabrlkatorlar, mütehassı.$n faali- Alc~aııı S. 20 so 
lanmıştır. yetine aid olmak Uzere ane süreceği o G L u M ~ 

Son fırtına esnasında Karadeniz Ereğ .. bütün meseleleri halletmeği kabul et • HALK 0 p ER Efi 
!isinde karaya oturan Samsun vapuru da mişlerdir . 
evvelki gün tahlisiye aemileri taratın- Kontrp1Aklara sogv uk damga 
dan yüıdürülmilıtür. 

Bu aqaın 

--..v~· Mod;~~ .,.,Kııl•F -························································· .. vurulmıyacak 
MevlQdü Şerif 

TAKSiM Si EMASI 
Senenin " 

Bu Akşam Suvareden itibaren 
mevsimin en mnlıim ve en görOleco~ filmi Harbi Umumiyi dot;uraD 

ve bUtQn dQnyayı ateşe boğan meş'um hndlse: 

SARAY OSN FACiA 
Pertevniyal he.ı me•anl•rının - O L T 1 M A T O M 

konareeı Oynayanlar : O 1 TA P A R L O - E R i C V. S T R O H E 1 rJj 
m=~ Uı d 4m ~ Kuru • Hayab bakildyeden alınan ve pek mQhim tarihi vak 'alar iç'1risiııde Aşk ve Vuz.f ..,nfP 

&oe1f.k 1ııonpe Omnaıtıesı rttn1l -.at 
11 

t.e oarpışmasını ve aokın şiddetini gösteren fevkaıade heyecnnlı hısst ve meraklı fflJJl 
~ u.. Mnesmde .,P'Slcaktlr, ,._. ___________ _. Ayraca ı l!KLER JURNAL ............ ~ 

' 
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İzmir ız enstitüsünün 
faydalı çalışniaları 

latebe k d . "k . r •t •• •• 
3 

a rosu gıtti çe geınş ıyen enstı u ıçın 
4.soo liraya büyük bir bina yapılacak 

t~ir Kız Enstitüsü muaııimleri bir aTGda 
t illa (llUs • 

uııu ısı usı) - Izmitdekı Kız Ens-
~tırııen n ah ınaksadile direktörlüğüne 
lıtı ltı~ıı ırın~Yan Mürüvvet İlkiz, kısa bir 
lrı..Yiik değı ei b~ :ınüessesenın idaresınde 
l\"1(!11..n t 

1 
klikler yapmıştır. Mücs -

llltı-: a ebe kad . • ~ . . 
~ «tpark .. rosu genı~ıeaıgı ıçın 

t !Qabba.Iık. Yol~ uzeri:o.(i.e, 3(),000 metre 
,2~ıtu b genış bir sahada yeni b:r 
'il' 13· ·tası . 
~· ınanın ınşasına teşebbüs edilmiş-
~a 5oo liralık Yapıl:ınası için Vekaletten 
~tdu-. tahsisat gelmiştir, plbı 
\'eır 

(ıkı.ıı ı ensutu b' 
lu U Ve: Bip • ınası yatılı olacak, akşam 
fi lldUracakt arış atölyesinı de içinde bu-

llc ır G·· 
dcı e haıırl · uzeı San'atlar Akademi-
~ 1~ ~e kul~nan enstitü planı gayet mo
tı'fl' hutün E anışlıdır. Yalnız lzmirin dc-b ceveıb ge Vilayetlerinin ihtiyaçla • 

ıtektö Verecektir. 
~at·r· r Bn M.. " 
1ıt 1 Unün · uruvvet İlkizi ziyaretle, 

ediın. V ç~lışrnalan hak!cında izahat 
...._ erdıg~· 

t' ct\et ı cevablar şunlardır 
'1ıcj ıce bir k d . • 
tıd l>tensı a ın ıçin hayatında bi-
~~r ~UA .. ftp evi ve evinın kadını olm~-
''tıd -esenı· · J~ a 3'€ti§ ızın ba.şııca hedefı saf -
~~ \1e b en Çocuklara bu ruhu aşı • 

u gayeye bağlamaktl!". 
~ .. ~~. U tlUC0Ctcr•7Luc.ıı tlCl clyt'ı gnt}I 

(Devamı 13 üııcü sayfada) 

l'rakyada tavukçuluk ve tavşancıhk 

~ Vukçuı e nıusUs·) 
~İlıhı. Ult ve t 1 

- Tra.kyamızda t a- 1 Macarutandan k urstan bu sene ge • 
haç ılhaın \1 avşancılık devlet merke - len 13 muallimin rapor ve müşahede • 
8irıe ~lt artac~ P:og:ı-amına uyarak da • leri arıcılığa ve tavu'kçuluğa daha iyi 
baıırı 1Yl"netıi v \ e llle.mleket ekonomi- bir istikamet vermiştir. 
ltta e ~elecekt? bol verimli bir unsur Arıcılık kendiliğinden ve birbirine 
~ığ &eliren ta !r. Senede bir milyon bak&.rak ikrliyor. Yalnız teknik ve gı
a~he~n 5 :nuy \ Ukç~luk ve yumurta - da maddeleri yetiştirmek başlıca bir iş

~<>ktur on lıra getirmemesine tir. Resim EdirnP. tavuk ve tavşan is -
· tasyonlarmdan birini gösteriyor. 

SON POSTA 

Amasyada bir düğünde 
bir pehlivan öldürüldü 

Cinayete sebeb güreşlerde 
çıkan ihtilaftır 

Amasya ( Husust ) - Ge9enlerde 
Yüzbeyi köyünde muazzam bir düğün 
tertib edilmiş ve civar köylerden yüz· 
lerce davetli düğüne iştirak etmişler • 
dir. Duğürıde muhtelif oyunlar oynan
dıktan sonra sıra güre~e gelmiştir. A· 
yak ve orta güreşleri gürUltüsüz ~ • 
miş, fakat iş başpehlivanlığa gelince 
münazaa başlamıştır. rned'uvin iki ia· 
raf olmuş, şu yenildi, bu yendi gibi dil 
münakaşası tokada ve daha sonra bı • 
çak ve tabancaya dayanmıştır. Bu kar. 
makan,ık gürültü esnasında Eraslan 
köyünden Mustafa oğlu Ahmed, Kürd 
Rıza ismile maruf bir penlivanı bıçak· 
la öldürmüş ve iki kişiyi de muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamıştır. 
Duğün evi derin bir matem içinde kal-

....... Sayfa 5 

ismet İnönünün doğduğu ev 1 

mış, davetliler meyus bir halde köyle. !'vin yanında" glSrü nü§iL ve kapısı 

rine dönmüşlerdir. Katil Ahmed ya • İzmir, (Hususi) - Milli Şef İmletl Şehir pianı son şeklini almak üze • 
kalanmış adliyeye tes'liın edilmiştir. İnönü'nün İzmirde Medfue yokuşunda redir. Esaslar~ hazırdır. Şimdi bu evde 

doğduklar . . r lak ed 0 lerek .. 
Koçuk bl·r avcı arkadaşını 

1 evın ış_ un ı mu • fakir bir aile oturuyor lstimlfık mua -
ze haline konulması belediyece karar- · 

kazaen yaraladı l~ ve istimlak 1taran Daimi Encil- melesini tamamlıyarak, Medine yoku • 
. .. . . menden çıkmı.ştır. Belediye Reisi Dr. şundaki bu tepe güzel bir park haline 

Ödemış (Husust) - Odemışın Yazlı Behçet Uz bana bu hususta şu izahatı getirilerek, Milli Şefın evi de müze ola 
köyünde Halil İbrahim isminde on alh vermiştir: ' caktır. 
yaşında bir çocuk, arkadaşı Mehmed - c935 yılında belediyemiz bu evin Bu hususta belediyenin daha bazı ta· 
Kaçarla .avlan.ı.rk~.n kazaen Mehmed kapısına (İsmet P:ıc::a bu evde dogw du, 
K ft t f - 1 1 ,.,. y -ı savvurları vardır ki, bunları ancak ta· 

açan çı e u egı e yara am~.ır. a - 1884) levhasını koydurmuş ve istim -
ralı çocuk bir sa~t sonra ölmüştür. Suç lakine te~bbüs etmiştik. İstimlAk için, hakkuku sırasında bildireceğiz. Bu mil 
lu hakkında takıbata başlanmıştır. şehir planının ikmalini bekliyorduk ve li yuvanın bir an önce harabiden kur . 

Konyada eski mescid ve 
camilerin etrafı açıhyor 

Kony3. (Hususi ) - Eski eser
lerin mebzulliğile maruf olan Kon· 
yada, asarı2.tika meraklılarını mem
nun edecek bf r karar verilmiştir. 

Eski mescid ve camilerin dört tarafla
rı mümkün olduğu kadar açhnlmakta, 
etrafları park haline getirilmektedir. 

lzmit adliyesinin bir yıllık 
çahşmaları 

İzmit (Husust) - Şehrimizin kıy • 
metli müddeiumumisi Hamdi Doğu 
f 936 senesi zarfında intac edilen adll 
~ler hakkında şu izahatı vermi.,.tir: 

c- 938 yılında infaz için 1376 nam 
gelmiş, bunlardan 1306 sı infaz edil • 
miş, diğer 70 şi askerde olduğundan ta· 
lik edilmiştir. 1 O 11 ceza evrakı, 640 
m uhabere, 3 316 celbname, 1029 karar 
tetkik için gelmiş, 1567 temyiz ve 2136 
muhtelif muhabere muameleleri cere • 
yan etmiştir. 

Ağı.rcezaya geçen senelerden devir • 
Jerle beraber 122 evrak gelmi§, 106 sı 
intac ve 16 sı devredilmiştir. 

Asliye cezaya 326 iş gelmiş, 262 si 
neticelendirilmiştir. 

Asliye hukuki\ 848 muamele gelmiş 
62 7 si neticelenmiştir. 

Sulh cezaya 989 evrak verilmiş 805 şi 
sona ermistir. 

Sulh hukuka 1037 evrak gelm.i' 729 
zu neticelendirilmiştir. 

İcraya 4 44 7 müracaat vaki olmuş, 
2448 zi infRz edilmi~tir. 

Sorgu hAkimliğine 320 iş gelmiş ve 
.ı:'20 si karar altına alınmıştır.• ---------
Kırklarelinde 1 O dershaneli 

mekteb yapılıyor 
Kırklareli (Hususi) - Şehrimizde 

yapılmakta olan 1 O dershaneli okulun 
i~ası kış dolayısile durdurulmuştur. 

Bu okul bu sene içinde bitmi.ş ola -
caktır. 

dört ay evvel istimlak muamelesine tarılarak muhafazası temin olunacak · 
~aşl~tık. tır.• 

Gerede belediyesi iyi bir 
proğramla çalışıyor 

Önümüzdeki iki yıl içinde mükemmel bir mezbaha, 
asri bir kabristan, elektrikle mütaharrik bir değirmen 

ve fırın yapılmıŞ olacak 

Geredenin kar lı bir görünüşü 

Gerede (Hususi) - Şehrin sularının rimli çalışmada belediyenin muvaffak 
kireçten tasfiyesi için belediye su tas. olması için her türlü teshilatı göster . 
viye cihazı almağa karar vermiştir. nıekteıiir. 

Üç ay zc:.rfında cihaz yerine yerleştiri· ····························································•• 
!erek halkın kireçsiz su içmesi temin ( Küçük Memleket Haberleri 1 
edilmiş olacaktır, Geredeliler bu te • - _ 
şebbüsten fevkalade memnundurlar. Balıkesir l'oksnlları Gözetme Birliği 
Şehrin ort~sında büyükce bir sebze ha. kongr~i 

li için lüzumu olan arsanın istimlaki Yoksulları Gözetme Birliği senel1k kongı·e .. 
hitam bulmuş, halin projesi yaptınla • sini Paz.u gfmu saat 14 te Halk Partlsi bl-

.. nasındn yapmıştır. Toplantıdn idare ve mü-
rak munakasayn konulmuştur. Esen· raknbe heye•ıcrl raporları okunmuş, dilek -
tepe meselesinde yazın otel ihtiyacını ıerde bnlunuır.ıuş, kurum işleri üzerinde gö
karşılamak için büyük bir köşk yap • rüşmelerden sonra yeni sene bütçesi tesbl• 
tınlmış, inşaat mevsim do1ayısile ilk edilmiş ve Mnr" heyeti lntıhab edilmiştir. 
ba'hardo ikma1 edilmiş 0·ıacni<tıır. Bu Çorluda göçmenlere yardım 

.• . . . Corlu Zlra~t Bankası göçmenlere yemet• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor k i : yaz Geredelılcr kıreçsız su ve tem1z llk. ve tohumluk buf!dny tevzıatınn başlam11 
bir seb7e haline sahih olacaklardır. diğer taraftan da kredi kooperatifleri ka
Belediye itfaiyecilerini takviye etmiş- nalllc çiftçiye buyük ytı:rdımda bulunduğu 
tir. Mevcud motopompa ilaveten bir de gibi kooperatif bol~<>!erlnden hariç kalllll 
arazoz yapılmaktadır. Kıc::a bir zaman <.'lftçllerc de r.yrı<.''.l yardımda bulunmuştur. 

··· Memlekette it istiyenlc>r 
azalmış ..• 

· . .. Acaba neden derain? .•• Hasan Bey ·- Vermiyorlar 
da ondan dos~um!. 

. . . . Bahkesircle ıı .. e ve öğretmen okulu maçlan 
da bu da ıkmal edılcccktır. Şchnn ana ş h 1 1 L' Öğ t n okulu takım • . . . • .. e r m z "C ve re me 
caddesının ımcıl plc.ını munakasaya ko- ıarı araı:ındıı Gcn,.,.91 Ali Hikmet stadında 
nulmuştur. Be1cdıyc daha verimli ve 

1 
bir futbol rr.al,'ı y,rnılmıştır. Maç çok nllıkalı 

esaslı çalışabilmek için uzun tetkiknt- olmuş v? ı-ı bcrıbcrlikle netıc:ıe~~1~• 1 r. 
tan sonnı l;ir çalısına program1 vücuda . lz.mlt Ziraat Bankası l\ludunı 
getirmio::tir. Önümiizdcki iki senede sıh. . Izmlt zırı:ı'.lt Bank.ısı Muduru V~!a Aydın 

h• h. t'" ı·· t h" t h · b. Istıınbul Ziraat Bankası kontrolluğune tayin 
1 ve Pr ur u cç 1za ı avı ır mez- dil 1 ur. 

baha VP asri kabristan, elektriklerle eizn~tş ırusııc;i l\tııb:ı_scbe Varidat l\lüdürlüğii 
müteharrik değirmen ve fırın yapıla- izmıt Husı· ·i Muhasebe Varidat Mudürlü -
cak işler ı111eyanındadir. Halk bu ve- ğiınc Nafıa başkiitibl Hılmi tayin edllın · 



,-Hldiıeler Karşuında 1 

Ercümend Ekrem'e 
:Aziz üstad, ı !Dedikten sonra eline bir gazete al -
Sen beni seversin benim sana kar- dı, resimlerine baktı. 

'1 büyük hürmetim' vardır. Sen be - Bir başka ~a~ &:,=. . . . 
nim aleyhlınde bulunmazsın ben sa- - Galiba ~oyliyecegıru kendi bilmi· 
na karşı hürmette kusur e~em. Amr yor ki_ sufle ediyorlar. 

ma nasıl oldu bilmiyorum: Düşündük. Dedis · flMerakli ediandımlar: ., 
_ ldik yü - u e m yor. . 

çe üzülüyorum, aklıma ge çe • n·kk t ts b" b ka dah - ı a e ene, :ır aş ses a 
rlim kızarıyor. duymuyor musun? 

Benim evimde misafirlerim, ve mi· Hakikaten bir başka ses daha du -
safirlerimle birlik olan evim halkı sa~ yuyordum amma, bu ses kimin sesiy
na 'karşı hünnetsizlik gösterdiler. Bu- di, hangi dille konuşuyordu. Pek belli 
nun için özür diler, affını rica ederim. olmuyordu. Bana kalıTSa bu, ayn bir 

Nasıl oldu, naınl bitti, sana anlata • istasyondan gelen bir sesti: 
yun: - Canım, bir kere dikkat edin, de -

Evvelki gündil. Gazetelerde senin dim, bana öteki; türkçe konuşmuyor 
fillkara radyosuna mizahi bir konuş - gibi geliyor. 
ma yapacıığın ilan edilmişti. Benim - Ercümend Ekrem fransızca da bi-

lir, fransızca sufle ederler, o türkçeye 
radyom, (hani sen gazetede ondan tercüme edip söyler. 
bahsetmJştin) sesi tatlı, paraziti az bir N ı ı ? 

.. - ... 
- ası o ur .... 

radyo olduğlı için konukomşu, evime Beni daha fazla konuşturmadılar: 
gelmişlerdi. - Eh, artık yet~r! 

Saatim elimde. Senin söze başlıya • Deyip radyonun fişini prizden aklı.-
cağın anı bekliyordum. Şpikerin sesi- ı ar. 
ili duyduk. Adını andı. Gözlerimiz * 
sanki seni orada görecekmişiz gibi ho- Ercümend dostum, ağabeyim... Ba~ 
par1<5re dikildi Hepimiz kulak kesil - na darılma, sana karşı bu hürmetsizli. 
fük ve nihayet senin sesini duyduk. ğ1 ynpan, senin sözünü yanda kesen 

Misafirlerden biri yüzünü burwıt~ benim misafirlerim, benim evimin 
du: halkı amma; sen gene beni mazur gör; 

- Ya bu ctftdilk ne? ne yapayım, misafirlerimi kıramadım, 
Dedi. Bir baJka misafir: · evimin halkına söz geçiremiyorum. 
- Ya bu parazit! İSMET HUL"ÔSİ 

1 Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
120 senedenberi tatbik edilen 

garib bir vasiyet 
1 9 14 harbini haber veren 

adam 

On doktmıncu asırda ölen oğlunun ru
hunu taziz için bir Alınan şehir beledJ-
7esine üç bin mark vererek bu paranın 
go markını. her sene o#).unun kabrinde 
dua edecek ve ertesi gün de evlenecek o
lan genç bir kıza verilmesini oart kot
mu,tur. Bu ,art 120 senedenberi kemali 
sadakatle tatbik edilegelmektedir. 

Varşovalı Jean de Bloch bir tüccardL 
UmumJ Harbin kopacağını, uzun aüre
ceğlni, beşeriyete fellkeUer getireceğini 
1914 harbinin vukuundan 15 sene P.vvel 
haber vennifti. 1898 de neşrettiği 7 clld
lik teknik, iktl.!adt ve siyasi münasebet
Jerile cMU&takbel Harb> isimli eserinde, 
dünya harbini gayet kuvvetli bir görüt
le anlatmıştı. 

·····-········-··-·-············-············-····· .. ·-.. -· ·················-······-············· .............. __ 

L SLER 
Nişan halkası 
Nedir? 
N~lanmn ve evlenme arifesinde 

l>lr genç kız bunu öğrenmek ist~. 
Benden tarlhçesin6. soruvor, ilosaca 
ıl5y llyeyim: 

· - Tarihi kan.ştı.rırsanız, ilk izinJ 
eski Yunanlılarda ve Romalılarda. 

fakat büsbütün başka şekillerde bu· 
iablJirsiniz. O zaman bir cesaret zin .. 
e:irb say1lı.rdı. Bil!hare unutu~du, 

tekrar verilmesi 18 inci, taanunüm 
etmesi 19 uncu asra tesadüf eder. 
İ!ade ettiği mana şimdi esaret zin· 
e_iri değil, bağlılık halkasıdır. 

Okuyucum: 
- Altından m1, p1Atinden mi, sa

de mi. süslü mü yaptırmalı? diyor. 
Bu, bir zevk meselesidir. Bugün İ· 
talyaya giderseniz, orada Ha~ har. 
binin bir yadigarı olarak bir tek 
altın halkaya rasgelemezsiniz, hep .. 
si gıüniiştendir. 

Altın ile pl~tin arasında bir tercih 

yapa.'lllyacağıim. Bana öyle geliyor 
ki, plAtin taşla rulü olmadığı tak -
dirde biraz soğuk görünmektedir. 

* Bayan Hayriyeye: 

- Bence tamiri mümkün değildir. 
Hiç değilse bir müddet için kadere 
nıa göswreceksiniz. Üst tarafını 
sonra düşünilrsilnüz. 

* · İzınirde Bay aH. D.'11) ye: 
- Ziyafet fikrin~en( vıa.zgeÇi.niz, 

fazla külfettir, ayni zamanda da yr
kım olur. Basit bir kabul resmi, kü .. 
çük bir çay herşeyi; halledebilir, 
hem dt\ha kolay, hem de daha ki .. 
bardır. İzmirdeki fi.atı bilmiyorum. 
!stanbulda adam başına 100 • 120 
ku~ arasında çıkar, 

* Bayan (P. İ.) ye: 

Mektuba sır tevdi edilmez. Şifa· 

hen anlaşmayı tercih ediniz. 
TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Çiçeklerinizi 

kendiniz yapınız 
1 

lpekiş f abri.kasmdan iki araba e 
çalan biri yakalandı 

Fabrikanın ambar memur muavini olan 
yapılan sorgusunu müteakib tevkif edil 

!Balatta İpekiş fabrl'kası~ işi enen tirakleri var. Amma, şimdi b · 
mühim bir hırsızlık hAdisesi dün İs - liyemem. Tevkifhanede 
tanbul Adliy~ine intikal e~. tım. Sö:r söyliyecek, kon~ac 

Suçlu. fabrikanın ambar memur mu- değilim, demiştir. 

av:in.i. Mahmud, fabrikadan ild araba Reisin suallerjne karşı ifad 
iplik, pamuk, yün ve sabun çalıp evi- melde ısrar etmiş. Bunun üze 
ne taşımaktan maznun bulunmakta • keme adli tabib tarafından 

Kah robunuzun yakasına, kah tayyö . dır. muayene edilmesine karar 
rünüziln reverine, kfilı tuvaletı>:ıizin be· Hakkındaki iddia ve yapılan tahki • tir. 
line taktığınız çi - ka~ '?eticesine g?.re ~bar. ~ur mu- Adliye doktoru Enver Ka 
çek demetını kım- t~ avını, bu suçu.şoylc ışlemiştir: fmdan yapılan muayenesi 
diniz yapabilirsi • -1 Geçen Hazıran ayında, bil!nçolar maznunda ifade vermesine ın 
niz. Bu demet ta • .-· / .. " yapıld1ktan sonra, ambaroaki ma1lar- hali olmadığı anlaşılmış ve 
mamen istediğiniz dan bir kısmını ambann bir tarafına mahk~ye sevkedilmiştir. 

k b ic;tif etmiştir. Sonra, münasib bir za- F k t H E b d-' ren . i"ı'm ve bu-. a a asan nver u f!J.' 
~ manda fsbrikanın nakliye arabaları ile 1 kt, tt·w'. d yüklükte ola~ağı ememe e ısrar e ıgın en 

bunları evine taşıtmıştır. Suçlu böy - lm d d d ' 
için hazır alacak~ lece tam iki araba yün, pamuk, iplik pı a ailınn • ut.ruşmanın eve 
larınızdan daha rar ver ıc: ır 

ve saire sirkat etmiş, bilahare kendisi- -ı • • 
çok hoşunuza g! - M hk · t kl.d ed ne fabrika dahilinde başka bir iş ve • a eme, ımzası a ı 
debiltr. rildiğinden hadise de bir mfiddet or • bık belediye reis muavini/ v 

Çiçekleri tek tek taya çıkm;mı.ştır. Bodrum kaymakamı Ek.reırıiil. 
yapmak basıttır. Bir z?..man sonra, çaldığı şeyleri İl - mesi için, Bodrum mahkeınes 
Biraz kre!J döşın, tn ] k yas isminde bir arkadaşının evine nak- ma ame yazı masma arar 
tafta, vual dö sua /~'1\' I ledince hndise duyulmuş ve 3'Uçlu ya- durum13yı ta1ik etmiştir. 
hatta ince karlif e, - ,;,,,~ p 
hangisi olursa ol • 't kalanaruk, Eyüb Adliyesine teslim e • Bir kadının ölümü Ş P 

r~.. ~ dilmiş ve ~u1h ceza mahkemesinde sor- .. UldU 
sun bu iş~ görür. / guya çekilmiş, dün de İstanbul Müd - gor 
Her çiçek beş aitı 1. 
yapraktan ve bir __ "' • deiumumiliğine sevkedilmi.ştir. AdliyP.. şüpheli bir ölüm bıa 
~aptan ibarettir. Kumaşınızı öne·~ ufacık Mahmud, ifadesinde, cürmünü 01 • tahkikatile meşgul olmaktadır· 
dört kö~elere ayırırsınız. Her dön köşeyi du$.ı gibi ikrar ederek, .şunları s<Syle • Fatihte fskenderpaşa ~ 
(1) num&radaki gibi ortasmdan, blrtr mektedir: . . 54 yaşeıda bir kadın odasındB 
üç köşe gibi katlarsınız. Bu üç köşımi:ı - Evet. ben bu suçu 1şledim . Fakat, ile vurulmuş olarak bulunrn~ 
etrafından bir dikiş geçir!r!ıniz. naçar kalarak .. . 25 lira maa'ilm var. yolasının altında da bir tabflll 

Dikışin ipliğini çekince yaprak (2) Fakat bununla beş ni.\fus ~eçindirmek edilmiştir. 
zaruriyetindeyinı. Ayda 1 O lira ekmek Ha"dı'senin tahkı"katına müdd 

numaralı resimdeki gibi yuvarlanır. Bu Ge 
kl d b . 1 lt b parası veririm, 6 lira da ev kiram.. • mı' lı'k el koymuştur Vak' yapra ru: an eşın , a ısını ır araya . . . K" ·· · 

d 'k . ·. B" t l" .. t" .. ., . l'kl rıye kalan 9 lıra ıle ne yapılır.. omu- kaza ynhud cinayet eseri olUl' 
ı ersmız. ır e ın us unu yeşı. ıp ı ~ . . . . ...ı • "? ı • 

sarar, sap yerine, çiçek dibine tutturu .... re 1:111 verırsınb,. ghazeldrnıkJ4l•dvı!:1e ~1•· ·• dığı araştırılmaktadır. 
. . . . Sefıl ve naçar ır a e a ı l!ım ıçın , 11e 

sunuz. Ortasına da mınun.nı b1r sarı to- b .. .. . 1 d' B" ahillik ettrm' Cesedi muayene eden Adl u cu:rmu ış e ım. ır c , .. 
hum uydurursunuz. yaptım bu işi... E~.ver Karl'n da, öl~ü şup 

Bu çiçeklerden renk renk istediğiniz Suçlu. dün istic'vab edılm~ için, ~uş ve Morga naklıne karar 
kadar yapar, bir demet gibi bir araya 2 nei sorgu hAkiminin huzuruna çıka • tır. 
toplar. istediğiniz yerinize takarsınız. D • · ı· b" k d 8 
Kalın kumaştan yapılacak çiçekler da· rılmışhr. Örf IS'm 1 lr 8 ini Y 

Sor!{n h~kirni Muhiddin. yapılan is - H·ıım·ı tevk"ıf ed'ıldi 
ha iri olmalı, demete daha az ve seyrek ticvabı müteakıb. Mahmu<lun tev'kifi-
çiçek konulmalıdır. ne karar VerJ\'işti'r. İki giin evvel Beyoğlunda, t 

Yemek bah•i: K k 1 k • d kadını sustalı çakı ile ağır sı,ıre ara U a SUYU V0nl en ralıyan Hilmi, dün adliyeye ~ 
Mandalina reçeli 

Altı yedi mandalinayı temizce yıkLı.dık
tan sonra suda haşlayıp soğumağa hıra· 
kınız. Fakat henüz ılık iken mandalina
ları çıkarıp soğuk suya atınız. Bir gece 
kalsın. Ertesi sabah bir kilo şekeri ten
cereye koyunuz. Mandalinalan da bıçak
l:ı dilim dilim keserek üstüne diziniT.. 
Büyücek bir bardak ta su ilAve ettikten 
sonra kaynatınız. Reçel kıvamına gelin
ce bir limon sıkıp bir iki taşım daha kay
namayı müteakib indirin.iz. 

mahkemeye intikal etti miştir. 
Karakulak suyu yüzünden Vakıflar Suçlu, 4 üncü sorgu ~~ 

İdaresile suyun yakınında bulunan köy verilmiş, hakim Sami kend:s~ 
Hl arasında çıkan ihtilAbn duruşması ya çektikten sonra, tevkifiıl 
yapılmış ve Karakulak suyu Vakıflar vermiştir. 
!~resine 1:eri~işti. Köylü bu karara Hilmi tarafından yaralanan j 
itıraz etmış, Şurayı Dev'le4Je rnüraoa· isminde bir kadındır. Fakat, 1ı 
at etmiştir. $11.ray~ ~v1et ~ahkemenin rafında ifade verenler, Senıil18 ~ 
karnnnı na'kzetmıştır. İhtılAfm du~ si başka bir isimle tanımaktadıf 
m~ına yeniden başlanacaktır. • suretle yaralı kadının, Sabab9t. 

Bır sahtekArlık suçlusu ıfade ye ve Mari isminde üç müsteV 

vermemekte ısrar etti vardır. 
Portakal reçeli Sabık belediye reis muavfui Ek.re.. Suçlu Hilmi, ifadesinde ~ 

Üç büyük Yafa portakalını yıkadıktan min imzasını taklid ederek, sahte fak- saklamıyarak, şunları anlatttl ~ 
sonra yüzünü ince bir rende ile rendele· rühal ilmühaberi tanzim ve bunlarla - Bu kadın, benimle uzıırı t 
yiniz. Tıpkı mandalina reçelinde olduğu sılh!hat işleri müdürlüğün~ para konuşmuş, paramı yemiş, ~; 
gibi haşlayınız. Fakat suyunu değiştir- çekmeğe teşebbüs eden Hasan Enve - nince de yüz çevirmişti. Ha orJ 
meden sabaha kadar öyle bırakınız. Er· rin muhakemesine, dün Ağı:rreza mah· m1 yanın<ln bir erkekle gene. td 
tesi günü sudan çıkarıp bıçakla dilim di- kemesinde başlanılmıştır. ladım. Kendisile görilşrnek ~ 
lim kestikten sonra bir kilo şekerin ÜS· Suçlu, mahkemede garib tavırlar ta. beni tahkir etti. Sarhoştunı ~ 
tüne diniz. Bir bardak ta su ilave edip kınmış, kendini deli gibi göstemıeğe denbire bu hareketi gücüın€ 
kaynatınız. Reçel kıvamına gelinre bir çalı~nrak: çağımı çıkarıp onu yaraladııJ'l-efİ 
limon sıkınız, bir iki taşım daha k:ıyna- - Ben çok sahtek~lıklar yaptım. Hilmi, Tevkiifhaneye gönd 
tıp indiriniz. Hem, bu işlerde birçok zevatın da iş - tir. .. 
.................................. .... 1 j Bacak ~·;;·;;:;··~·;~·k~;~·;;kj·~·~;·;-............. -............................. M;k·;~/; .. ~~~·;~ 
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Berlinde Oç sene ·kaıemf 
ile geçinen birTürk kadını 

-···--

Kaçakçılık ve muhaf aıs 
memurları arasında 

neler gördüm ? S)JAT DERViŞİN HATIRALAR! 

Berlinde beynelmilel maruf ediplerin 
toplantısından sonra hazin bir avdet 

Salına salına vapurdan çıkan seyyar karabib 
deposunun hamulesi: 13 kilo 800 gralll 

ANLATAN: SAllH ALAÇAM 
Ecnebi şileplerinden biri limana gir- böyle bırdenbire dana ve tuvana b r 

miştir. Tahmil ve tahliye için vapurun a:masınd dikkat etmiş! Bu, gayrı ~ 
bordasına yanaşan mavnaıann üst:i ile rıe doktrır Voronofun kuvvet aşısı 
ambarlar arasında vinçler mekik doku - oiunabilır, ne de İsveç usulü jiJl11!r 
yorlar. Onlann zikzaklarile hareket ve i!e! Sıska bir adam, birdenbirı? 'feJtı 
faaliyet'? geçen ameleler tümen tümen. lı Hüseyine pes dedirtecek bir kalıf 

Meşhur Fransız muharriri Jules Romaines yemekten sonra kendiliğinden yanım~ 
yaklaştı. Başkalarının ?izi ~an_ış~rma~ını b~~lem~de~ k.onuşmıya başladı. Kendı 
eserleri hakkında bildıklerımı soyleyınce: Benı T urkıyede tanıyorlarmış hal ,, 

Bu adnrnlar namuslu, çalışkan, ve fe- olamaz ya! ,ııı' diye hayretle karışık bir memnuniyet gösterdi 
muhbir geliyor. Yalnız Berl~nin de~;i, 

ciakArdırlar. Yalnız. her mesieğ:n salık - Muhafaza teşkilltı memuru. ar:l 
leri arasında bulunabileceği gibı, onlann - Ge' bakalım şöyle, diyor. se~ -S-

Dünkü kısmın hülAsası 
<GUnün bl:1nde aklıma estl. F..serlertml 1 

Avrupade. neş:-tttirmek tstedim. Ve ecnebi 
muharrlrleri'l oserlerl bizde na..sıl sevile ae-ı 
Tile okıınuyorlnrsa, Türk muharrirlerin1n 
eserlerinin de tercüme ed.Wnce Avrupada 
m.uvaftnkJye• kıızanaca~ını n bir Türk mu
harririn kalPmlle ecnebi bir memleltıette 7a-
tıYacatını ldd;a ettim. Cebime blr tren blletl 
Te bir de seksı:-n mark toyara.t Ber11ne ıeı
dJm. İlk ge111tlm giln otele inmedim. Ucmı 
blr pansiyona i:ıdlm . Pansiyon te.ıebellt. ha
yatımda içlndP bulunduğum ucuz pan&yon
larda dahi e~tnl görmedltim garib tlracılar-
1& meskfuıdu. 

Berllne geldiğim cllntın ertal ıttn çanta
ma tercfune cdllmlt hlklyelerlm.1 koyuyo -
rum. Almnny:ı.nın en büyüt tabı müessese -
!erinden biri olan Ull§tein'e lidiyonıın. SV
TelA Vots gazetesine utra10rum. Kartımı 1 -
çeri verince beni gayet iyi tarfllı10rlar. 
Herkes gibi hoMe bekletmiyorlar. Şık bir 
bekleme .salnnuna alıyorlar. Tahrir mtl -
dfirü büyük bir iltifatla karşılıyor. Ve ca -
zetelertnln hP:ılm Berllne geldltlml yudı -
tını söylüyo,.. Ben, kartımın bir me~hur 

tadın muherrlrln kartı lle tarl§tırıldıfını ve 
be"ll bir başka ll'l.!an yerine koyduklannı 
zannederek müthl~ torkuyonnn. Bana p -
ıeteyl gösterdikleri zaman bu tortum bil -
yük bir hayrete dönüyor. Çünkü V<>M ca -
zetesinln ist:ı.nbul muhablrl benim Berllne 
g1t.t1ğiml hakkımdaki blr, bir buçuk aii-
tunluk bir yazı lle blrllkte gazetesine tel -
ırana bUdirml~ ve gazete bu yazıyı ille say-
fllL'3ında neşre•mı1. Benden yazı 1.'ltiyorla:r. 
Ben de müstağni görünerek bir iki gün son
ra yazılarımı nreceğimi söyllyerek gazete
den ayrılıyorum. 

[Yazı de-Yam ediyor] 

Bugünil takib eden günıer büyük bir 
humma iç!nde geçiyor. 

cAllah doktor Feldmann'dan razı olsun, 

.WELITEU 
Almanyanın muhtelif gazeteleri için bP.
nfmle mülakatlar yapıy.:ırla•, fotoğrai a
lıyorlardı. Berlinin bütün gazeteieri.ncla 
hergiln bır resmim çıkıyor, sanki gazeteler 
bu suretle: okuyuculanna ı;ok enteresan 
bir şey öğretiyorlardı. 

Ben ktndi hesabıma bundan çok mem
nundum. Hiç bir fotoğrafçıyı, hiç bir 
muhbiri boı döndürmüyordum. Etrahmda 
uyanmış olan bu alakayı söndurmek iste
miyordum. 

Bende:rı. yazı istemiş olu gazetelere 
lQtfen (I!) birer eserimi bırakmıştım. 

Fakat mü.staini görünmeıt ıcab ettiği
ne göre ene zaman neşredileceklerd·r?> 
d!ye aormamı~tım. Halbuki cebimdek: para günden güne suyunu çekmektP. idi. 

* 

içinde de bazı sütü bozu~lar bulunabilir. purdıı no? de güzel beslemişler: ae 
İşte, bu sütü bozukların kendilerine göre sıçanla!·ından midene kuzu dolması 
bazı marifetleri de vardır. feti mi çektin yoksa? 

c- Ne gibi?> diyeceksiniz. Anlatayım. -c .. . !> 
Ambara girildi, değil mi? Etrafa göz at- - Hele, hele, nazlanma, söyle! 
mak yasak değil ya! Kıyıda, köşede unu- -c •.. !> ıj 
tulmuş tektük, hazan pahada, bazan - Dut yemiş bülbül gibi :neye 
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yüksek ağır eşyayı görmeK t~ günah sa- yorsun öyle? 
yılmaz. Eğer bu açık göru gözetliyen c- Dedikletine şaşıyorum da. 0 

yoksa ne Ala! O zaman ene sih;rdır, ne ağabeyc:ğ·m!:t 

keramet, el çabukluğu marifet!:. sözünü - Övlf:·y.se seni bir arayayım d• 
Yahudi hokkabazlara parmak ısırtacak kınlıktan kurtul? 
bir maharetle yerine getirivermeli. Yani Adam, kaçmak ister gibi bir lı~ 
Allah ne verdi ise, aza, çoğ l bakma1an yapıyor . Fakat demir gıbi bir el. 
cebe ind1rmeli. hafaza teşkilatı memurunun elı Y111' 

İşte bu cinsten biri, bir gün, ecnebi na yapışıyor: 
vapurlanndan birine mu:>aha·. oluyor. Ö- - Yürü! 
tesini berisini tıka basa dolduruyor. A:- Hep beraber, gümrük binas:.nda?, 

tamı müteaddid defalar geçmiş ve m'.i - tık yevmiyeyi hak etse de etmese de gam giriyoruz. Adamın ceple!'inde, m JI· 
nevverler muhitinde iyic~ tanılınış o!an değil! $c;hsi hamule yolunda ya, sen Jna nın içinde bir şeyler yok. Sıra pant• 
bir insandım. bak, gibilerden caddeyi tutmak istiyor geliyor. 

Berlin matbuatı aıem:nde Artık 

Bunun için, günfin birind~ P. E. ~. Fakat muhafaza teşkilatı memurlarının - Çıkar, emri verilir" veriımeı ııe 
beynelmilel meşhur kalem erbab1ar1 klü- kordonm.dan yakayı sıyırmak mesele! hoşafın yağı kesiliyor. Sudan bir bllb 

Su.ad Dervişten bcıhsede'l Alm.ın K k ht k d ,..,,fr bünden bir davetiye aldım. araya çı ıp n ım apısın an geçer - c- Ağabey, çırçıplak mı olayı .... 
"azetelerinden birinin 11a.ıııı k b · ı · t k t 1 ·· l t • Berlinde misafireten bulunan FranS\Z f'n u ış erın ar ı us a·n ° an goz er • Fakat itirazın faydası yok. pan 

Hitler rejiminden ıonra Almanyada çı • muharriri Jules Romaines şerefine Ber· den kaçınmak lazım. Yoksa soluğu kı:>- zorla çıkanlıyor. O zaman, ne görsel 
k d ğı b. k"t bd k d.i · · · ıı p E N kl .. b .. b! · f · d deste almak mukadder! t d ç • ar ı ır ı a a en sının musevı c:ı- n . . . u u r zıya et verıyor n. ç onile pantalonun ar:ısm:ı 8vtı 
madığını is bat etmrte çalıştığını duydu. Oraya gitmek için aynanın karşısında Bizim, liman ameleliği yapan usta ça doldurulmuş karabiberler . .. 
ğumuz bu meslekdaşın iddlalan, inşallah tuvaletimi yapmağa b~,1adığ1nı zaman, pulcumuz da bu mahzum ortadan kal- Bu seyyar karabiber deposunun ~ 
makul görülmüş, kabul edilmiş ve başına cebimdeki paranın yirmi mark.i inmiş oJ- dJrmak çaresini düşünilyor. Paçalarır.ı mulesi kc.ntara çekildiği zaman §tı • 
bir kötülük gelmemiştir. Onun için b5- duğunu acı acı düşünüyordum. sımsıkı b&ğlayıp bir tulum haHne getıri- kuna vanyor: 13 kilo, 800 gram! .. 
tün can ve gönülden dairr.a temennlm P. E. N. klübü Jules Romaines. bunlar yor. Vapurun ambarından h;s5csine dü - yevrniy.:? çıkmış sayılır, değil mi? 
budur.> ben!m genç edebiyatçı muhayyelem1n şen payı belden S§ağı istif ediyor. Sonra, Ben de şahid sıfatile tutu' au zab1t 

Evet, bugünü takib eden günler büyük birer mabed. birer mabud gibi and1ğı salına salına muhafaza memurlannın rakasına imza.mı atıyorum ve bu Jfl~ 
bir humma içinde gibi geçiyordu. Voss ga isimlerdi. Demek ben şimdi Jules Ro - önünder. geçmek istiyor. !etli liman amelesine ved.ı edıp te 
.zetesinin ehemmiyetle kaydettiği bir hava mafnes'le ayni sofrada yemek yiyecektim Amma, iş te burada çatallaşıyor. Çün - rıhtıma doğru yürüyorum. 
C:isi atl&.m.IJ olan gazetelere bır gayret öyle mi? kü zeki memur, bir, iki .,aat evvel gayet (Devamı 12 nci sayfada) 
gelmişti. Günde: On fotoğrafçı. seklz (Devamı 10 uncu sayfada) z:ıyıf olarak mavnalara binen amelenin ~ 

-:;:~~~~~~~~--=-==--=-====-==-==-===:::=ı==:~~=====-=====-~===-=============---=~====--=--=-=-~,...,,, s ami Molla önde, Beberuhi ar. Son Ppsta'nın Romanı : 32 yerde sinirlendirdi. Ve, onlardan ıl 

kada, pürneş'e, pürşetaret çı- "Ah ne baygın bak.işin V&fı olmak için, kalktı, daha öteye, ıc~Pce ktyorlar, ve Molla, arkadaŞ'lna dönüp yanına gitti, sokuldu. Gene dilşull 
dönüp, saii: elin;n tüylü parmaklarını !erine dald:. 
kendi dudaklarına götürerek: · ~ ~ ~ ,.__ ~ ~ -~ t '( A -z. N Fakat, çok sürmedi. Ötede, ruh 

- Nı?fis!. Nefis!. İşareti veriyordu. Y510L fbei StJi rJJ4 rı-tı UJI r· tk:s. u rm,.u, i· EQ(Ô~ND gub·ı.·rftşeavr~ıbcb·,~~elasım· çıoşktı,münis gelc.Il '19 
Zavallı Rana, o anda beynine tok ~ ";;;:;;; >\ ·-s 

makla vurulmuş gibi. kendini kaybet· EWELl<İ a vaz şemsıye 1 E kRE.':f , 
ti, ve bir külçe kemik gibi yere, bay- lSTANBUL ı& • ft TALY • : :!c~~~r:~.:~a:e;:t;~ıc:·· 
gın, yuvarlandı. t 

Tevekkeli degw il: lakayıd duruyor, es- « nsafo gel, ey şiveger, " 
O esnada, ayağı sigara iskemlesine n· ı· 1• w er' ' 

d .. .. .. .. Ben de ne oldu bu babını araştırma • « oır g ın ge ır, çagın geç . . 
takılmış, onu da beraber uşurmuştu. d 
Hasıl olan gürültüyü dışandan duyan· kadıncağıza? deyip yı aklına bile getir- Bu ş:ırkıyı Rana can kulağile ~ 
lar içeriye koşu!i:tular. duruyorum. İllahi miyordu. Üstüs.te di. Şair, sözlerile, sanki onun ele 11 

En başta Seniye vardı. Fena halde Ranacığım! Sağ ol, yediği darbelerin haleti ruhiyesine tercüman 01J110 ~ 
canı sıkkındı . Rananın, bu odadan, dı· e mi? Seninki has • ıersemliği, üzerin - Derdi tazelenince, yalnızlığınd9 t 
şanda geçen lerin hepsini işittiğini ve ta yatıyor... den hala gitmemiş - istifade ederek, zavallı kadın tekrll 
bu baygınlığın 0 yüzden ileri geldiği- Rana davrandı. O ti. Uğuldayan bey - yaşlarını koyuverdi... ·çil1 
ni anlıyordu. Fakat olan olmuştu. F .... anda gözlerinden ırıinin içerisinde, dar O, başı, yanan avuclarının 1rl' 
}inden ne gelebilirdi? boşanan yaşlar ara- madağın düşünce - böylece ıztırabiile haşirneşir <ıJU 
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Peşisl' ... a içerive dalmış bulunan kız· sında: lerini bir araya top. içeriye gelen Seniye, yavaşça Y 
lan ka~, göz işaretile uzaklaştırdıktan - Hayır, Seniye 1amak istiyor, lakin sokularak: • ~ 
sonra biçare kadıncağızın yanına, yere hanımcığıpı.! dedi. bir türlü muvaffak - Ne o gene, elmasım? dedi. JJ: 1' 
diz çöktü; eJlerine vurmağa, bilekleri· Nafile, çocuk gibi olamıyordu. Her ta· ağlıyors1ın? Unut artık, unut, de ~1 
ni, şakaklannı ovmağa başladı. Bir yan beni aldatmağa uğ- rafı kesilmiş, irade- Bak, içeride misafirlerimiz var. ,of 
dan da, becerebildiği kadar onu oyala- ra ~maym. Bugün si benliğini terket - rım da saz çalıyor, ahenk yaplJ ıl' 
mıya, kPndmnağa çalışıyordu. benim uğursuz gü - mişt1. Bakışlan yer- Sen de g,..1 de bir parçacık için 8~11 

K l"d ı N ld nümmüş. Sabahtan- deki halının göbe - fernhlan. Bu dünvanın gamını 58 
- ızım .. ev a ım .. yavrum. e o u .1 

sana birdenbire? Safran mı kabardı? beri her şeyimi kay· tine dikilmiş, put ısmarladıler? ıti 
Başın mı döndü? bettim. Şu anda his. gibi duruyordu. Dün Rılnn bu teklifi nazikane reddec,· 

RanA gözlerini araladı.. sett'ğim boşluğun ya ile, hayatla al~ • - Buakın beni Seniye hanı~i.ftl 
_ Bırakı:-ı beni!. içerisinde kendim Rdnanın soluk dudaklarında acı bir tebeırim belfrc:U kası kesilmişti san • Yabancıların arasına çıkacak h9 
_ Neder bırakıyormuşum? Nen var? de kaybolup gidebilsem.. Allahımdan ni hak ile yeksan olsa; sevme seni sev- ki. Mefkfuesi maziye karı.şmı.ş, onunla var? Burnd:m dinliyorum işte.~ .,ıt 
_Hepsini işttim. başka h iç bir şey istemiyorum. Ne balı· miyeni Mısırda sultan olsa!> d~ler. beraber tA gerilere, uzaklara uçmuştu. - Olmaz. Yabancı dediğin le eti 

tı kara insanmışım, ben! Sil bakayım göz yaşlarını da1 gel, ıe- Halının üzerinde, birbirile girift olmuş içeride? Hep hısım, akraba. Pil d ııt 
- Nevi işittin? T~ssiiru o derece samimi, öyle içten ninle yukarıya çıkalım. bir takım gölgeler oynu'Yordu: Molla yımla, onun kayın biraderi BehZ9 rfş' 
- Onun sözlerini.. idi ki, k?.şcırlanmış bir haspa olan Ben.. Rananın mukavemete mecali yoktu. bey.. konaktakiler.. kendi evi.. Şazi - Bir de b iz.. başka kimse yok. fl 
- Y~nlış, güzelim. O dediğin kim, li Seniyeye bile dokundu. Müteharrik bir cesed gibi yerinden 1 mend .. Hürmüz ... hepsinden, bir anda burada sümsük sümsük oturmanl 

bihniyorum amma, 'herhalde bu işde - Haydi, çocuğum! Haydi!. Madem, kalkt1, Seniyenin koluna dayanarak, a. ayn düşmüştü. Bu derece şamil bir ay nası yok. 'f 
l:>ir yan!:.şlığın var. görmüş ve duymuşsun, benim sana ğır ağır, merdivenden çıktı. rılığı ancak ölüm vücude getirirdi. De· - Ben h:ç biMn: tanımıvoruı11 1rı Rananın soluk dudaklarında acı bir başka d;yeN'ğirr. yok. Bunlar, hayatta Yukand?, Molla beyle birlikte en mek, kendinin şu dakikada bir ölüden sam da. bu halimle neş'enizi JcaÇ 
tebessüm belirdi. olur şevlerdir. Eı:ıkek1erin ne kadar mes'ud saatlerini geçirdiği odada, Ben- farkı yoktu. Zihninin saplandığı nihai Müc;aade edin, burada kalayıfl1· il tJ 

- Gördüm .. onu. hercai ol duklannı bilmez gibi yapma. li Seniye kendisini avutucu sözlerle o. nokta bu oldu. - Sen bilirsin, evladım, aırı'fl'I fıl, 
Seniye, pencereden tarafa saı-i bir Onunkisi bir hevestir. Gelir, geçer. yalıyordu. * raz da avıp olur misafirlere ka~~J1'1 ıı 

nazar fırlatt1ktan sonra: Yarın gene sana döner. Farzedeliım, Akşam olunca, evin içerisinde bir te- Bitişik odada sazlar akord ediliyor - çok alın~nr., ters bir adamdır. ~ d \ 
- Ih, anladııım! dedi; b izim Sudi dönmedi. O zaman da, sen, elbette se- 1Aş hasıl o1du. Dışarıdaki gezinmeler- du. Kanunun, madent bir satıh üzerine den sordu: «İçeride kim var·~11J1'1 

be};, Molle beye benzetm~sin. Kafir ni sevecek başka birisini bulursun. den, bir takım hazırlıklarda bulunul - su damlayışını andıran sesi, kemençe- ben de söyledim. Ci.inkü her r 
de. hani ya benzer mi, benzer. Bir el- Yook! Başını sallama, öyle! Meşhur ke- duğu anl~ılmakta idi. nin tiz feryadına, udun tok nağmesine teşriflerinde bu odada otururla ~8r) 
manın varısı o. yansı da budur sanki. l!mdır .. bilmez mfain? cSev, seni seve- Rana, bu faaliyete k811? tamamile karıştı. Ranayı1 bu sesler, oturduğu (Ar'ka51 
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~ıuncı anun 

r Resimle Dünya Hadiseleri 

Mııır kraliçesi Feride damdonör lerile Kahire operasına giriyor 

tayyareye, ne de pi lota bir şey olmamıştır. 

Afıikıdaki P'ransız Somalisine sev kedilen Senegalli askerler Cibutide 

..._____ __ ~.......,~__,~~--~-----..~~~~~~-~~~~~-~ 

lspanyada Frankist tayya reler bir iehri bombalıyorlar 

1 

ne 
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hayatımıza aid 1 Günlük , 
40 sual 1 

Ne kadar naziksiniz? 
Aşağıdaki 40 suale vereceğiniz cevabi arla uf ak tef ek 

ihmalleriniz olup olmadığını tecrübe edebilirsiniz 
Bunu şu ( 40) suale vereceğiniz ce • ı 

vahlarla ölçebilir.siniz. Hepsine ceveb 
diyebiliyorsanız tam manasile nazik -
siniz. Aksi takdirde, Fransız mecmua
sının görüşüne göre, nezaket bahsinde 
ufak tefek ihmalleriniz var demektir. 

Bu tecrübe ayni zamanda dostları -
nızla hoş vakit geçirmek için bir eğ · 
lence olabilir. Aşağıdaki sualler gün -
lük hayatÜ!n seçildikleri için herkesi 
alakadar edecektir. 

1 - Yeni doğan çocuğile pek mağrur 
"lan genç bir anneye karşı kıpkırmızı 
ve çok buruşuk bulduğunuz yavruyu 
aman ne güzel diye sevebilir misiniz? 

2 - Dans ederken çok defa damlan· 
nın ayaklarına bastığı için herkesin 
reddettiği mahzun bir delikanlının 
dans teklifini kabul eder misiniz? 

3 - Bütçesi dar olduğunu bildiğiniz 
arkadaşınız sizi yemeğe davet ettiği za. 
man gizliCE" listede ucuz yemekleri se • 
çer misiniz? 

4 - Başa çıkılamıyacak kadar çok ta 
olsa, bütün tanıdıklarınıza bayram teb 
riki yollar. mısınız? 

5 - Sevdiğiniz bir musikiyi dinle -
mek isterken radyoda kocanızı alaka -
dar edE>n siyast bir nutka veya karde • 
şinizi heyecanlandıran futbol maçına 
ses çıkArmadan tahammül edebilir mi· 
siniz? 

6 - İçiniz sıkılmadan karşınızdaki • 
nin seviyesine inerek konuşabilir, ona, 
anlattıklarile ve derdlerile alAkadar 
olduğunuz hissini verebilir misiniz? 

7 - Gözleri şaşı bir arkadaşınızdan 
bahsederkE-n bu şaşıhğın ona h~ bir 
hususiyet verdiğini söyler misiniz? 

8 - Tiyatroda kendiniz için tuttuğu. 
nuz •koltuğu, arkalıksız ve rahat.sız bir 
sandalyeye illşiverıneğe mecbur kalıru.ş 
yaşlı b;r kadına terkeder misiniz? 

9 - Kazara telefona yanlış çağınl • 
dığınız zaman hiddet etmeden cevab 
verebför misiniz? 

1 O-Kaynananızın mütemadiyen k~ 
canızın çocukluğuna aid anlattığı ha • 
tıralan bıkmadan dinleyebilir misi • 
niz? 

1 1 - Kendinize mahsus fikir ve ka. • 
· naatleriniz varken icabında mütehak • 
kim bir arkadaşınız tarafından idare 
edilmeyi hoş görebilir misiniz? 

12 - Sevmemekte haklı olduğunuz 
bir adamın ölümünü duyduğunuz za • 
man acır mısınız? 

ı 3 - Tanıştığınız insanlann veya ak.. 
rabalarmın sıhhatlerile severek alaka • 
dar olur musunuz? Sizi birinci der~ 
de alakadar etmiyenlere bile alaka gös 
terir :mjsiniz? 

Söyler misiniz? 
14 - Kocanızla gezmeğe çıktığınız 

zaman dah:ı çok güzel bulduğunuz el -
biseyi bırakir da onun hoşuna gideni 
giyinir misiniz? 

1 S- Kendilerine bildirecek mühim 
bir haberiniz olmasa da ailenizin en 
ya~ısı.na muntczaman mektub ya$I' 

• mısınız ? 

16 - Çok samirnt bir arkadaşınıza 
~apkasının yakışmadığını söylemekten 
çekinir misiniz. Israr ederse yüreğini 
rahatlatacak sözler bulur musunuz? 

17 - Beraber çaya davetli olduğu • 
nuz arkadaşınız tavşan derisi mantosu
nu giyerse, siz de astragan truakannız 
dururken drap mantonuzu giyer misi. 
niz? Y:ıni,'varınızdan redakarlık ede -
rek ona uymağa razı olur musunuz? 

18 - Gördüğünüz bir filme arka<laş
larınız hep beraber gitmeğe karar ver
dikleri zaman. ona gittiğjnizi saklar ve 
filmi başlamadan anlatıp zevklerini ka 
çırmamaya dikkat eder misiniz? 

ruza, elinizde fazla kaldığı için değil, 
suf bir cemile olmak için bir tiyatro 
veya bir sergiye davet bileti gönderir 
misiniz? 
24 - Size verilen hediye zevkinizi oJt 
şamasa da, rnahza memnun olmanız i. 
çfn gösterilen nezakete teşekkür eder 
misinjz? 

25 - Güzel kitab meraklısı olduğu • 
nuz hslde, okuduğu kitabları iyi kul • 

Sinema veya. tiyatroda .ıze aid btf' 11m lanmıyan bir arkadaşınıza bilhas~a is-
yaşlı biT kadına terkeder miliniz? tifade etmek için istediği bir kitabı 

muvakkaten verir misiniz? 
26 - Ahbnblarımza borç verdiğinizi 

başkalarına söyler misiniz? 

2 7 - Bi:r kadın kendini kaç yaşında 
tahmin ettiğinizi sorarsa onu birka9 
yaş küciiltür müsünüz? 

28 - Lüzumunda arkadaşları.,ıza 
kuvvet ve cesaret verecek sözler söy • 

, ler misiniz? 
...._.~_....._..._ _______ ~_ ....... .___.....__~__...J 29 - Ahbablannızın ve ailenizin bay· 

ram ve yılbaşılannı tebrik eder misi • 
Yanlqlıkla te~fona çoğınl<:Uğınu zamtln niz? 
hiddetlenmeden cevab t1crebı!ir miftntı? 30 _..: Bir ma~azada almak istediğiniı. 

eşyayı bulamadığınız zaman bundan 
mes'ul olmıyan satıcıları muahaze e • 
der misiniz? 

3 l - Ovun sevmeseniz de. oyımcu sa 
yısını tamamlamak için cağırıldığmız 
zaman bu teklifi kabul eder rnMniz? 

32 - Şapkacıda içinizden kendinize 
seçtiğbıiz bir şapkayı arkadac::ınız beğe. 
nir de alrn::ı.k isterse ona bırakır mısı • 
nız? 

33 - Başı kalabalık bir satıcı. aldığı· 
Zevcinizin çocu.1cluk haya.tına a.id kayın- nız malzemeyi size biraz geç teslim e • 

valideniz tarajıncfu.n tekrar tekTcır de~e ses çıkarmadan alıp geçer misi • 
niz? 

a.nlatılaft hatıra.lan ıatnrnzlıklıı 

dinli11e bilinniıiniı? 

.Rendini.zin otorite sahibi bir dostunı02 
tarafından idare ectilmenize ta.Juımmu~ 

edebilir mirini.ı? 

22 - Bir dostunuza çiçek gönderece
ğiniz zaman, onun hangi çiçekleri 1ev
diğini düşünür müsünüz? 

23 - İyi göriiftüğünüz bir arkadaşı • 

34 - Kuvafürde ıınranızı işi acele bir 
kadına verir misiniz? 

35 - Sizden daha iyi konu.şabilen bir 
arkadaşınızın bir toplantıda sizden çok 
hoşa gitme~ini memnuniyetle kabul e • 
der misiniz? 

36 - İ~i.n: bitiremiyen bir arkadaşı • 
mza yardım ebnek için onun hesabına 
çalışmaya rflzt olur musunuz? 

3 7 - Size haksız yere hiddetlenen 
birisine, hiddetle muka bel edense onu 
tatlı sözlerle teskin eder misiniz? 

38 - Karınız çok kıymetli bir şey:ni· 

zi kırdığı zaman onu muahazcden ken
dinizi slabilir misiniz? 

39 - N ezaketinizin methedilmesin • 
den dalına çekinir misiniz? 

40 - Bir çok hallerde bilerek ve is -
temiyerek anlamamazlıktan gelir mi -
siniz? 

Yepyeni bir dans: Samba 

19 - Ziyafet gününüzü, davet edece. 
ğiniz ahbablannızın elemli saydıkları 
günlerıle birleştirmemeği düşünür mü-
sünüz? Son günlerde Amerikada yepyeni bir yup birle~tirilmiş parmaklarını alınla. 

20 - Konuşurken gaf yapan ve hoşa dans meydana çıktı. Bu dansın menşei rında sürterek dönmektedırlcr. 
gitmiyen sözler söyliyen arkadaşınızı Brezilyadır, ismi de Sambadır. · Samba dansı melankoliyi sevenlerin 
~ülümsiyerck geçiştirir misiniz? Samba dansında bütün figürler gay~t derhal cazib görecekleri bir danstır. Dans 
21 - Arkada~ımzın ziyafetinde hoşu· ağır ve hüzünlü figürlerdir. Adet! bı!' . . ğ h . · . d' Ç'ftl ·· dl . . havasının verdığı a ır avn ıle oynıyan 

'1uza gHmiyen bir yemeği bunu ken • ibadet şeklınde ır. ı er vucu ennı . . 
:lisine hissettirmeden, iştiha ile yiye • gevşek bırakarak dönmekte, yürümekte, çiftler dansın sonuna ka:ar .~endılermı 
bilir misiniz? sonradan sol ellerini sağ J.irseklerine ko- her §eyden uzak addetme . .deoırler. 
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Berlinde üç sene 
geçinen bir Türk 

kalemi ile 
kadını Türkiye radyo cliflizyon postalan 

Ankara radyosu 

Hergiin : Giden ve gelen 
(Baştarafı 2 ncl sayfada) 

için yalnız ciyi yaptı~ demek. bizim için 
bir borçtur. 

bulunuyorsa bunu, onun başarıcı htrnf11t' 
tine borçluyuz. 

İyi bir yürek. kuvvetli bir zeki VI 
kuvvetli bir karakter, uzun zaman ~v· 
let içinde bulunmuı olmak itibari~· 
memleketin bütün meselelerine ve x;;:i 
min bütün ruhuna v!kıf, fakat. uın 
devlet siyaseti mücadelesine ve bilhS.SS' 
iktısad işleri gibi kolay çürütücü ıŞ\fte 
karışmamış olduğu için siyaseten tıZ' 
kalmış bir kuvvet olan Refik Saydaınd~ll 
yalnız iyi şeyler bekliyebiliriz. Kendi.SlJll 
iyi tanıyan CümhuITeisimizin ona ~arŞI 
gösterdiği itimad da, Refik Saydaın hi1• 
kOmetinin başlıca mühim bir kuvvttiJJl 
teşkil eder. 

(Ilastarnft 8 inci sayfada) 
Süv:ıre pek kalabalıktı. «Diktatör. is

mindeki piyesinin ilk temsili için; Ber -
lınc gelrrı.ış olan, Fransız edib;: Kısa bov
ltı, büyticek başlı, çok zeki, mavi gözEi, 
kırk yaşlarında kadar görünen sevimli 
bir adamdL 

Beni; ş'mdi ismini hatırlıyamadığım 
P E. N klubü katibile, sesli filmin ica -
<lmda çok çalışmış olan, hatti bir me§hur 
k:mtatrist olan kansının o gece bana 
söylediğine göre bunu icad etınif bulu -
nan meşhur doktor Bojier'nin arasında 
oturtmuşlardı. Fakat gözüm mlltemadı -
yen sofranın şeref mevkiine oturttulmuş 
Jules Romaines'le kansına bakıyordu. 

$ofra pek heyecanlı idi, A!.man mün•''· 
verlerı bu vesile ile Fransız münevver!.e
r ne dostluktan, kültür yakınlığından 
1: hsediyorlardı. 

Bu A rn:ınyanm Stresema:ı politikası -
nm münevverler arasında en yüksek z;r
ves·ne er!ştiğı devirdi. 

Hararet!! nutuklardan sonra kaqehlere 
ş mpanyalar konulmuştu. 

P. E. N. klübü reisi nutkunu bitirdikten 
scınra kadehini kaldırdı. Ve davetlileri 
evvelfı bu akşamın şerefli misaflrleri olan 
Jules Romaines'le eşi, sonr.t isını ben::e 
meçhul o:an Avusturyalı bır profesörle 
eşi ve en son olarak ta Tü'!"k meslekdaş -
Ianndan Suad Derviş namına kaldırdı. 
İsmim bütün isimlerin arkasından ı;el -

miş olmrısına rağmen böyle beynelmilel 
bir edeb;yat muhitinde ~erefe şampann 
f çilmesi beni pek müteheyyiç etmısti. 

Ben sevincimden ve heyecanımdan kıp
kırmızı kesilmiştim. Kendi şampanya '\ra
Ciehiml kaldınrken elimin hafif. hafıf 
t!trediğini hissediyordum. Bütiln gözlM' 
b:ına çevrilmişti. Jules Romai.ne5 te ha· 
!lS baktı. ve kadehini ba.na doğru Jraldır· 
(!1 

Böyle b!r üstadın benim şerefıme b·r 
kadeh kaldıracağını bundan b!r ıy de~ıl, 
bir hafta evvel dahi bana bıris: söylem;ş 
olı:avdı ınanır mıydım?. 

Halbuki bütün bu filemi: içine glrllınPz 
blr ba ka alem zannetmtş, bütün bu ir.
sanlan, yunlanna erişilmez ve bizler · 
aen bambaska, harikulade mahluklar d!
yc düşür.müş olan küçük genç bir ro -
mnncı içm bütün bu şeyler ne mühim şe-y 
lerdi. Bunun manasını bir .Roma\nes Ro -
Iand'ı, bir Anatole France•ı bir Ju1es 
Romaines'! okurken; kalb:nh için hür -
metle. iıayranlıkla titrem:Ş olanlar kü • 
çük ve gtr.ç edebiyat severler anlar. 

Yemekten sonra: Ustad saionda kenJı
iığinden yanıma yaklaştı. Başkalarının 
bızi tanıştırma ını beklemede~ benimle 
konusmı.ğa başladı. Kendi eserier: 'h::ı'k -
kınd:ıki bildiğ'm, söy1ediğlın şeylerl: 
cB ni Türkiyede tanıyorlamu' ha!.., gi
bı if raf e:dilcmiyen, fakat gözlerin için::le 
yüzun çırgil rınde sezilen blr memnuni
yetle dınliyordu. 

Bılhassa. bizim edebıy!l.tunız haklond& 
çok atak:ı gösterdi. Ona muasır Türk edı:
b 'y ını anl tma a mecbur oldum. Bü -
tiı d ·er davetliler de bizi dinltyorlnrdı. 
:Avnlırlarkcn Jules Romaines le e§i beni 
P · v<: kendi hususi evlerinde misafjr 

w a c vet ettiler. 

Butün bunlar benim içm rüyaya ben -
z;ven şeylerdi. 

Bu davetten hiç bir zaman istifade et
miyeceğimi bildiğim halde. kendimi çok 
mcs'ud, fazla bahtiyar hissediyordum. 

Beni büyüklerimin nasihatlerine rağ -
men memleketten bu kadar uzaklarda 
töhret aramağa sevkeden cür'etimı takdis 
tdiyordı:m. 

Bir d•ne inanılır gibi edebiyata da 
vecdle inanılan heyecanlı çocukluk de -
virlerini geçiriyordum. 

Buraya geldiğimdenberl karşılaşbğım 

ıeyler beni sarhoş etmişti. 
Bütün bunlara hen uzun ve çetin mu -

cadelelerden sonra kavuşmağı düşün -
nıiı üm. 

H lbuk; buraya geldiğinıdenberi işte 

her - n bir gazete, bir resmimi., bir mij
ltıkatımı neşrediyor. Sefarethane ve k:m
sr o eden aldığım telefonlar. bana. 
b nden ı ondevu isti yen gazetecilerin 
çokluğunu bğretiyordu. 

B ·ı ve mütevazıdan da dans kötü bir 
p yonca oturmak mecbunyet.nde <'1-
d ~m ıç'n ekseri randevuıan Türk khi
b ·nde veriyordum. 

H tta son zamanlarda gazetecilerin 

mütemadiyen gidip gelişlerinden sıkilmı.ş 
ve kendi kendime: 

cArtık yoruldum. kimseye mül&kat \•P.r 

mfyecefim• diye dilşüıımeğe bile başla -
mıştım. 

Bütün bunlar yeti§ılliyor gib:, şımdi 
de devrimizin en büyük muharrirlerin -
den. edebiyat üstadlanndan Jules Ro -
mainesıe eşi, beni Parise, kendi hususi 
evlerine misafir davet ediyorlar, Fransız 
edebiyat muhitile temas ettireceklerini 
sövlilyorlar. 

Bütiln bunlar güzel ve inanılmaz şey -
!er! •. 

r DALGA UZUNLUtU --, 
1839 m. 183 K('A ıto Kw. ·I 

1 
T .A Q. 19,74 m. I519S Kes. 20 ltw. ı 
T.AP. 31,70 m. 948S Ke.!. 20 Xw. 

* Refik Saydama gelince, o, umumi dev-
let siyaseti bakımından taze bir kuvvet
tir. Beliti Celil l3ayardan daha yaşlı ve 
yorgun, fakat, devletin umumt siyaseti 
bakımından henüz mücadeleye girmemiş 

CUMA - %711/39 taze ve dinçtir. 
12,30 Program, 12,35 Müzik <Tiirk müzı - Daha ilk günden itibaren Atatürkün 

ğ1 - PL>, ıs Memleket sut nyan, ajans, me-
teoroJ.oJl hnberlerl. l3,15 Müzik (Kliçük or _ yanında, göğsü imanla dolu, büyük m5-
kestre. - şef: Necip Aşkın), ı - Max Schön- cadeleyi büyük bir ruh ile kavramış olan 
herr - Alp k6y1Wer.lnln daM havalan, 2 - insanlardan biri de o idi. Onun bütün 
George.! Btzet - T/Arles!enne - 1 1nct stilt, hayatı vatansever. halis demokrat. temiz
nl Prelüd, b> Menuetto. el AdnJ!etto. d) ca- liğe meraklı ve hatta bu htısusta çok ti-
rlllon, 3 - Paul LJncke - KA-küllerlnle sen - . • _ . 
melodi, 4 _ Nlemann _ Tango. 5 _ Alol3 tız bır halk adamı oJ:makla hulAsa edıle- * * Hutschera - Benlm cennetim - melodi, 6 - bilir. Bu değişmeye lüzum var mıydı! td• 

Bu ruvarede kısa boyla. esmer, ufak, Franz T~har - Tnngu kral!QeSl operetlnln Q.mıanlı imparatorluğu içinde. hür, kalemizin baş tarafında işaret etmiş ol• 

tçefkek ve ;a.!!ı bir kakdınla tanış1yo~um. ~~~· 1~~0!° ~~ :~İ~8~=~ro~~l: nı1 ~akil veakyüksek ~dl eall~. bird Tü
1 

··rk hmil- duğumuz şartlardan dolayı bu değişınetf 
o güze. uansızca onuşuyor ve ar.a Okuyan; Tahsin Karaktı.1, Çalanlar: Hakkı etı yaratın gayesı e muca e e sa ne- tabü ve hatta zaruri görenlerdenim. .Ata· 

nazile b~ alaka gösteriyor. Kendisi yaz - Derman, Hasan Oilr, Eşref Kadrt, Hamdi sine atılmış olan ilk 1tUhadcılar arasında türkün yüksek nüfuzu ve kuvvetlı ~alı· 
dığı yeır.ek kitablarlle şöhret kazanmış o- Tokay, B=ısrl trner. 19,35 KonUŞDUI(, 19,50 o da vardı. İdeallerini Namık Kemal ede- siyeti içinde tekamül etmiş olan bir de\'' 
lıın bu bayan, meşhur romancı Fedov: 'on Türk: mfizlği, 1 - Sakfh Efendi - Şehnaz biyatmın meşalesinden alan bu neslin rin kapanması ve yenı· bır· devrin 8çıl-
~ • peşrevi, 2 - Şair Nazım - Şehnaz mal -
Zobeltıti'ın hayat arkadaŞL DIOem yfizilne nazır. 3 - Dellfı.lznde - Şeh- her temiz yürekli çocuğu gibi. o da ha- rnası sırasında dünü idare etmiş olan bit 
Kendisıle iyi anlaştık. Adresim: alıvor. naz şarla _ Etmeden bir lAhze ihya, 4 _ Re- yatın bütün muvaffakiyetlerini ve lez- elin bugünü de idare edip gitmesi ınüıJl' 

BMli sık. sık görmek iStediğin. ve bn - :flk Fcrs:ın - Tanbur taksimi, 5 - ŞeTkl Bey- zetlerini, hakta ve feragatte, millete ve kün olamazdı. Hadisenin daha evvel .,e
ı:;ünlerdc bir akşam evinde verece~i bir men~ şnrkı - Sen bu yerden gldell, 6 - Şev- kütleye inanmakta aramıştır. Silik ha- ya daha sonra tahakkuk etmesi meseleSi 
dınede } azır bulunmamı da rica ediyor. 

7
kt Be

8
1

1
,- HlcaŞe~hşnrkl -lnAteşl &iizanı firkat, yatı sever. mütevazı, hülasa, iyi bir in- ise çok fer'i bır· şeydı·r. 

- e .m - naz şa.r - Bir neTcl'V'lln dil _ 
Bir de doktor Alfred Kuhn ile tanıştım. müpteıldır, 8 _ Şemseddln Zlya _ Şehnaz lolfıbcı nıhu taşımak bakımından mu-

Musevi 01öuğunu tahmin ettiğim bu z:ıt şarkı - Deni7.ln dalgnsını, 9 _ Sedad öztop- kemmel bir insandır. Değişme normal olduğuna göre netict" 
lerin de normal olacağında şu-pheıııi1 bir monokl takıyor ve yaşının pek genç rak - Şehnaz saz semals1, 10 - Kemal NI - Sıhhiye Vekaletinde, tantanasız ve nü-

o,mama .. ınn ra~en biraz züppece giy\ _ ynl!i Seyhun - Kemençe taksimi, Çalanlar: mayişsiz. her göze kolay görünmez. fakat yoktur. Pek çok tecrübelerden geçeli 

S , _ k'-=di 1 b·Jh Vecihe, Refik Fersan. Cevdet, Radıte Çağla, k üh. h lı . le '-- hı 'T':~kiye b··t- kuvv...,.,_ ..... ni ahdettell riyor :ın at mune "' o an V(' ı assa Kemal Ntyazl Seyhnn, 11 _Sadettin Kay _ ço m un ve ayır ış r uaşarmış .r .1.u:.ı • u un ~ı v 
fsnanyo! san'at eserleri hakkmdaki ki - nnk _ Yesari Asımdan ŞM"kllar, 20,45 Alana. Vekil oldu. Yalnız bir tanesini zikretmek aldığına em.in olan derin bir şuur ile, He 
t b·le sl5lıret bulan bu adamın ağır b~c;1ı mcteoroJoJI haberleri ve ziraat borsMı (fJat>, üzere söyliyelim ki, bugün 'lürkiyenin ri hareketinde devam edecektir. 
eserlerlni okuduITTım zaman ben onn h5v- 21 Memleket ııı:ıat nyan, 21 Konuşma CHnf- birçok yerlerinden sıtma afeti kalkmış Muhittin. Birgert 
1 t h - 1 tm •sti B "l"'f talık spor servisi), 21,15 Rl.yasettcftmhur c==============================~ 
e a a:vYU e emı m. a.,.an mue •- Filarmonik orkestrası - ~f: H. P'. Alnar>, s k L• • 

nP kadat" nz eserine benziyot". 1 - JQ.!lp Slavensti: Balkanophonia, Sırp özün ısası : ımandaki infilak tahkl" * dansı, Amavud prkısı, Tfirk dansı, Yunan 
Jules Romnlnes ertesi ı;gbı!h erken b!r şarkısı, Rumen darut, Benim şarkı, Bulgar rı·caret mefhumu katı devam edı•yor 

trenle hareYl't edecel'!i için. klübü cahı•k dansı, 2 - P. J. Çaykovskl - 5 lncl. senfoni, 
22,25 E3ham, tahvtıt\t kambiyo - nu'kut bor- ,.,ı_ 

fprkedlyor Biz davetliler de onun arka- sası Cflııtl, 22 35 MÜ2.ik ccazband _ Pl.), 23,30 (Baştarafı 2 nci sayfada) Limandaki infilak: tahkikatına ınw 
Müzik CMelodllerl, 23 45-24 Son ajam h& - Eski reJimlenn mütefessih havasını deiurnumilik, ehemmiyetle devam et • c;•,,rlan v1ıvac; vavas ~kıvoruz. 

(;ece oldukça serfn klü'!:ıfin k:ınt!lln·lı.n 

rıkark~"l b:zp ne lst~di imtrl dnn1S:n11v;ın 
berlerl ve ynnnti program. hatırlatan bu cticarl dolab> lann sonu mektedir. 

hir kapıM: durma taksi C'a~nvol". 

Bir taksi t~ merd'!ven'Prin önü.,de 
rlnrdu. Ceb·mde bol param olsa, lx>ıki 
"ılc terPcdün E"fmeden: 

~Ben bu gece taksi ist?mem' > dive -
b.Jirdim. Fakat parasızlıltın verdi~ı bir 
mahcubiyet içinde herkes hal min peri -
şanlığını anlar. korkusı1e taksiv~ flcr1;
yorum. ı;r .. sonra biraz geri reki~erek. ya
nımda duran Madam von Zobeltitze: 

- Buyurunuz madam. ,,iyonun, sizi e
vl'llze kadar bırakayım. 

Servet: malfun olan llıtiyar kadın: 
- Otomobile. ne hacet vardı. Yeraitı 

............................. ·-················---······ .. ·· 
Bir yangın ba,ıengıcı söndDrüldD 

Meşrutiyet caddesinde 152 numaralı e
vln birinci katlnda oturan Nesim kızı 

Rahelin odasında yanan sobanın tesirile 
baca kurumlan tutuşmuş, :ıteş büyüme
sine meydan bırakılmadan itfaiye tara
fından söndürülmüştür. 

Bir çok ev soyan hırsız yakalandı 

Son birkaç gün içinde Fatıh ve Eminö
nü semtlerinde müteaddid evlere girerek 
hırsızlık yapan Salfilıattin dün Emniyet 
ikinci şube sirkat masası memurları ta
rafından yakalanarak hakkında tahkika
ta başlanmıştır. 

trenile giderdik demekten hiç te sıkılmı- ================ 
yor. beni parasız bırakmaz .. diye düşünüyo • 

Fakat cebinde yalnız 20 mark kalan rum. 
ben: 

- Rica ederim, diyorum. Zaten yo • 
rulduk. Nasıl olsa ben taksi ile dönece -
ğ'm, geçerken sizi evinize bı:alorım. 

Neden bunu söylnyorum? Bilmiyo -
rum! Parasız insanların ne garib blr p.sı
kolojisi var. Bunu soylerken yüreğime 

mecek. Bunu söylememek istiyorum. Fa
kat füanıma haklın değilim.. Garib hır 
gurur içindeyim. 

s~nki b r taksi parası mühim bır şev! .. 

Otomnbll hareket ediyor. Madam von 
Zobf>ltitz mütemadiyen konusuyor. İy! 
konuşuyor. Fakat ben onun ne söyle -
dığini pek nlıyamıyorum Gözüm camın 
öte tarafında. önünde ufak b!:- ışık ya -
nal'l tak..cimetrede. Allahım rakamlar da 
ne ç:abult çabuk değişiyor ..• 

Bir markı geçti! 
- Değil mi Fran Dervif? 
- Evet madam. 
Acaba· ne tasdik ediyorum. 
- Evet mi diye hayretla soruyor. 
Of ne bileyim ben! •. Takstde sayı gene 

ceğiştl 

- Hayır efendim .. hayı?'! • 
Acaba ı::eden bahsediyoruz? 
- Elbet te hayır ... Ben de öyle tahmin 

etmiştim. 

Allnh .. Allah... Taksi bir mark elli e 
geldi. Alnımda ter tanelerl peyda olu -
yor ..• K~dimi hiç te bu kadat' haS!s 
zannetmezd·m. 

Ah ne vardı, şuna. buna takılaca7.!.. 
Elalemin zengin kadınlarile yo:a çtlap ca
ka olsun ciıye onlara taksi tut:ıcak ... 
Kız kardeşimle 1stanbulda giriştiğim 

bahsi düşünüyorum. O bana Berline var
dıktan on beş gün sonra: cP.:ırasızım, ace
}n para gönderiniz• diye te.ıgaf çekece -
ğimi söylemişti. 

Şimdi şu anda için için. babam, elbette 

Ah nıçin. sanki buraya gelir gelmez, 
cartık muvaffak oldum. yaztlanmı aldı -
lar, bana para gönderm.?yiniz, işte ga -
zeteler. ciye fstanbula resLm1erimle .çı -
kan mülakatları gönderdim. 
Bukacın biraz daha uzaTcta oturuyorı;a, 

klz kard ·min göndereceğirm yüzde yıiz 
iddia ettiği telgrafı çekecek para bile ka1-
n ıyacak bende! 

Bu mı::l"un şoför de. bütiln BerlinI ırJ 
donüyor? Taksi ıki mark on fenik yazdı. 

Ve otcmobil durdu. 
Ve otomobil durdu: 
- Allr.ha ısmarladık Fran Derviş. 
- Gü!e güle! 
Kadına bayağı düşman kesildim. 
Şoför b&na dönüyor, soruyor: 
- Şimdi nereye? 
Türkçe: cCehennemin dib:ne. diyo -

rum. 
- Bitte diyor. 
- İlerde'ki. iılk sol sokağa girlp hemen 

durunuz. 
Bir kaç met.re ilerliyoruz. sola sapıyo

ruz, otomobilden atlıyorum. İk: mark 
virmi flonik verlyorum. Sonra suvare es
vablanmın eteğini toplıyarak bu ser.ın 

havada daha bir saat kadar yaya yürü -
ye. yürüye evime geliyorum. 
Meşhur muharrir olmak ta amma g-Jç 

şeymiş! 

cBen kendimi artık m~hur muharrir
lcrden forzediyorum •. 

Eve gcldığun .zaman öyle yorgunum, o 
kadar uykum gelıniş ki, kapımdan içen 
girerken, edebiyata da. edeb•yat üstad
larına da, kendime lanet cı:ıiyorum. 

Ah şu kapışa, kapışa alı::ıdığını İst n -
bula b'ld.rdiğim yazılar ne zaman neşre
dilecek Y4rabbi! .• 

(Arkası var) 
Suad Derı,-t, 

gelmeli. ticaret mefhumu, kafalara, Har- Gemi enkazının denizden çıkanlın1 

bi Umumi yıllarındaki gibi değil aslın- ameliyesine devam edilmektedir. 
daki dürüst ve temiz manasile yerlesme- Enkaz tamamile çıkanlınca, bir eh
lidir ki. cümhuriyetin manzarai faz.ileti lihibre tara:fmdan üzerinde tetkikJ.1 

bütün şaşaasile görünsün. yapılacaktır. 

Bu ifademize bir şey daha ilave <>tmek e· "d k"f d'ldİ 
isteriz: Hükıimetin mücadelesi kemmiyet lr yalanCI şahı İ0V 1 0 1 
ile değil, keyfiyetledir. Yani vahndaşın Genç kızlan fuhşa teşvik suçlusU 
kazancım takyid etmek. hiçbir vakit. hiç Madam Atinanın asliye birinci ceıl 
kimsenin aklından geçmemiştir. LAkin o mahkemesiooe yapılan muhakemesi.IY 
kazancın meşru olınası, dürüst bir sayin de, yabn şehadet eden Eleni ismin~' 
mahsulü bulunması isteniyor. Dava bu- bir kadın, 1 inci sulh ceza hakiınini' 
dur. Bunu başka türlü tefsir eden ve ku- kararlle tevkif edilın~tir. 
laktan kulağa fısıldanan .sözler. menf:ı

atleri haleldar olan sineklerin propagan
dalarından başka bir şey değild1r. 

Büyük İsmet lnönünün devrinde, va
tan menfaatinin ve fazilet kaygusunun 
her şeyden üstün tutulduğuna ve bu u
ğurda her ne lazımsa yapılacağına kat'i 
kanaatimiz olsun! 

-..................................... ·-····-·----······--
Toplantılar: 

Poliste : 
Bir hırsız evin kapısın1 kırıp 

girdi 

Sabıkalılardan Salahattin adında biri• 
evvelki gün Kumkapıda hamal YusufU11 

evinin kapısını kırarak içeri girmiş, çal· 
dığı eşyalarla birlikte kaçarken yakaları· 
mıştır. Suçlu hakkında tahkiknta başl:ıJl' 
mıştır. 

70 yaşında bir kedının eyaDı 
kayıp düştn 

Arnavudköyünde Feyziati lisesi yanın 
da oturan 70 yaşlarında Raciye adınd• 

Kııc'ıköy Halkevinda konferans d bir kadın. evvelki gün Büyükbeb k ca 
Kadıkoy Halkevinden: Bu akşam saat desinden geçerkn ayağı kayıp düşmüş. 

20,30 dtl ealo:ıumuzda (Soğuktan korkmalı nğır surette yar, kınmıştır. Raciye b::?J'S)'i 
mı, korkmrurııı.lı mı?) mevzulu konferans 
verllecektlr. SıbhI ve spora ıüd blr mm gös- tedavi Beyoğlu hastanesine kaldırılJnlt 
terllecektlr. tır. 
Karadeniz talebe birliğir.in konoresi Bir kadın kamyondan keçerken 

KCU'tldenlz Talebe B1rltğ1n1n ekseriyet ol - dDşüp yaralandı 

mamasından dolayı tehlr edilen kongresi Yıldızda Balmumcu sokağında otura' 
bu Cumnrte~l yapılacaktır. Kongre, Em1nö- 50 yaşlarında Kamile adında bir kadı!S 
nü Halkevl ssılonunda toplanacaktır. 

Beşiktaşta Maşuklar yokuşundan geçet" 
Gülhane mDsı.mereleri ken şoför Saminin idaresindeki 3549 ııo-

Oillhnne Tatbikat mekteb ve kllnlğl.nln se- maralı kamyondan kaçmak isterken yet' 
nelik mUsarnerelerlnln üçüncüsü 27111939 düşmüş ve yaralanmıştır. Yaralının Jllil
Cuma günü saat 17,30 da Gillhane konfe - ıt 

davatı yapılarak tahkıkata başlanmışt rnns .salonunda yapılacaktır. 

Soba ateşinden baca tutuştu 

Kadıköyünde Bekçi sokağında 7 numa
ralı ap:ırtımanın 2 ine ikatında oturan 
Rifatm odasında yanmakta olan sobanın 
tesirile baca tutuşmuş. ateş büyümesine 
meydan bırakılmadan itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Bir satıcı vapurdısn i kemle çaldı 

Nuruosmaniyede Şeref sr>kağmdn otu
ran seyyar satıcı Nazım Uysal adında bi
rı, Şirketihayriyenin 65 numaralı vapuri
le Köprüye geldıği sırada. vapura aid 
portatif bir iskemleyi çalıp götürurken 
suç üstünde yakalanmıştır. Suçlu hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Bir yük arabası t ramvayla çarpıttı 

Vatman Ahmedin idaresindeki 46 J11' 

maralı Sirkeci - Şişli tramvay nrabaS' 
s;rkeci-den geçerken fsmaılin idaresinde 
ki 3580 numaralı yük arabasile çarpıt 
mıştır. Kaza neticesinde tramvayın öD 
camı kırılmış, suçlu İsmaıl hakkında talı· 
kikata başlanmıştır. 

Bir eskici bir s yyar satıcıyı y raıad 
Uzunçarşıda Yemiş hanında oturaD 

seyyar satıcı Yusuf ile, Yenıcamide eski· 

cılik yapan Mevlud arasında bir mescltı' 
den dolayı çıkan münazaada Mevlfıd bı
çakla Yusufu kolundan yaralamıştır. ya
ralının müdavatı yapılmış, suçlu yakala· 
ııarak takibata başlanmıştır. 



Yeni Başvekil dün gazetecilerle çok 
mühim ve sam·mi bir hasbıhal yaptı 

lerd (Baştarafı 1 inci sayfada) 
te ır. Bunlar devletin otoritesı üzerinde 
bu8::' Y~p~cak şeyler değildir. İcabında 
le ~ .1çın ikı satırlık bir tebliğ yapılır 

G akikat efkfırı umumiyeye bild:Xilir. 
ın hene Yapılan nqşriyat ile devletin 
bıu telıf şubeleri arasında büyük kom
l3ön~ıon~ar yapılıyormuş hissı veriliyor. 
'çı:e e bır şey yoktur. Eğer bu vckayiın 
lar bazı eşhas ta karışacak olursa on-

ş·d;:ı Usulen mahkemeye verilirler. 
ı~Indi gelelim bir başka meseleye: Son 
Pro anlarda rejim \>akımından menfi 
h P~aııdalara zemin açacak neşriyat 
da p~ Y~r. En son bir misal vardır ki bun
da 1§ nihayet layiklik ve din meselesine 
ra~ştı~. Bu menfi tesirleri uyandı
lerı ~eşrıyat iç.in sarfettiğimiz kuvvet
lenı nı~sbet ınesai yolunda sarletse~ !ler-

Q e?niıde daha çok yol alırlZ. 
'll&d~ne a~ni bahis üzerinde duruyorum: 
lerın 18~1~rın bizim üzerimizdeki tesiri iş
~Yi olması, doğru gitmesi noktasın
~ · Bunlara hariçten bir bozuntu ve 
)etı nt~ ~atızarası vermek abestir, kafi
le b~ 80Yliyebilirim ki hatırımızdan böy
tOn hal geçirmemişizdir. Rejimin bü
ftk b~asırına riayet olunacaktır. en u
~ğ·l 1: genişleme ve kayma rnevzuubahs 
llıı ı ~· tenkid tamamen serbesttir. Yal
'llt flfirnıesız olarak ve halkı aldatmıya
tlert :,:uııı~ımız.ı nerede görilrse-1~ derhal 
~r· .0nerız. Adi adliye mesele!eriniıı ü
~ ~zde hiçbir tesiri yoktur. Şimd: ba-
1- ~st;diğiniz suali sorabilirsiniz, §U şart
.kate aha dün işe başladığımı nazarı dik-

n alın~lısınız. 
ıeli İi§Vekılin bu açık münakaşa daveti ü
ıtıııı:e bazı dilek ve temenniler izhar o
dev uş Ve Refik Saydam sözlerine şöyle 

anı et?lliştir: 
-ır · daıı ıçbır gazeteyi kapatmak hatırımız-

leyh ·geç?llez. Hükfunet elile matbuat a
ll'ıan ıne herhangi bir fül yapmayı her za
de ıztırabla kabul ettik. Tenkidleriniz-
\.. sa?lli?llf l 1 . . ~atın o unuz. yazı arınıza şışınne 

1st ağY.ını.z. sizden istediğim budur. 
\'e he ıınız rejime, memleketin dahfü ar• A • 

iekıld ıcı sıyasetine zarar vermiyecek 
na e h:ıreket edilmesidir. 

lll ŞÖ§~ekıl bu noktada durarak fikirleri
~Ülasa etmiştir: ,, M 

.. atbuattan istiğna 
Uosterecek medeni bir 

idare mevzuubahs 

- Yani layizm. içtimai hürriyetler, ka
dın hukuku ve alia'be bahsinde hiçbir 
değişiklik mevzuu b~lamaz buna da
ir olan yoktan §ayialar yalandır. 

Sonra bir başka mesele: Bazı yaban
cı ideolojilere aid yazılar kendi malımız 
gibi gazetelerimize alınıyor. bunlan tah
lil ederek ve rejimimizle mukayese ya
parak kendi ctüdlerimiz gibi almak ve 
tahlil etmek elbette doğru olur. 

Dahildeki YahudUer hakkında hı~bir 
karanmız yoktur, bunların hepsi vatan
dı:şlarımızdır, haıkları kanunlarımızla 

müemrnendir, kendileri için hiçbir husu
si düşüncelerimiz olmadığı gibi kendile
rinin tazib edilmelerine de müsamaha e
demeyiz. Fakat hariçten gelecek Yahudi 
tehacümüne de müsaade etmiyeceğiz, 

yalnız mukavele ile kullandığımız Yahu
di mütehassısları en yakın akrabaların
dan olan ana, kız kardeş gibi başka mem
leketlerden çıkarılarak gidecek yer bula
mıyanların gelmelerine izin vereceğiz. 
Ancak mütehassısın yanında ikametleri 
şart olduğu gibi bu ikamet mukavele 
müddetile de mukayyeddir. Bunlar iş a
lamazlar ve Türk tabiiyetine geçemezler. 

Ancak bu şartla gelebilirler. Bu müsaa
deyi bu mütehassısların huzur ile çalış
malarını temin için vermiş bulunuyoruz, 
yaptığımız bundan ibarettir. Bilhassa ha-
r:çten kütle halinde Yahudi almayız. 

Ferd olarak Yahudi almayız, fakat bura
da oturanlar kendi vatandaglanınızdır. 
Yahudi, Ermeni ve Rumlar için tehcir 
lazımsa Meclise ıkanun gelir ve kararı 
Meclis verir, buna da lüzum yoktur. Ya
parsak bilerek yaparız ve bunu devlet 
otoritesi yapar. 
Başvekil burada sözlerini tamamlamış 

ve hasbıhalde bulunan gazetecller ver.di
ği bu açık ve samimi izahattan dolayı 

kendisine teşckkürleriı:.t bildirmişlerdir. 

Nisbet esnsınd:ı değişiklik yok 

Ankara, 2Q (Hususi) - Ba$Vekil Refik 
Saydam bugün gazetecilerle görüşmesin
de, mebus intihabı kanunun.Paki nisbet 
esasında değişiklik yapılmasına dair hü
kumetin Meclise bir teklifte bulunmıya
cağını teyid etmiştir. 

Celal Bay arın istif ası 
münasebetile verilen 
yanhş bir haber 

de "" ·ıd• (BQ.§tarafı 1 inci ıılyfada) 
QI lr,, fik Saydamın böyle bir lüzum.dan bah-

k:ını (Baştaraf1 1 inci sayfada) setmesi üzerine vukua geldiği yazıl -
~le \1a~ifeler vardır. Son zamanda hu- rnıştı. Bu hususta" kendisinden maltl • 
btı~e ;.n bazı h~diseler memlekette mat rica eden mulharri.mize Başvekil 
2le Sizd ır hassasiyet uyandırmasaydı demiştir ki: 
ne de ;n ~az~ fedakarlıklar istemeğe, c- O gün, Başvekil Celfil Bayar bü
l'rıeğe 1 .. endırnız bu gibi şeyleri düşün· tün 3tabine arlkadaşlarını saat 12 de 
l'rıiye buzum görecektik. Efkan umu • top1an ~ı·.va çağırın~ Hepimi:Z: 'bu 
Sokakt nzı şayialarla teşviş ediliyor. toplantıda bulunduk ve hiçbir müza • 
Seneı a, kahvede bir şeyler anyorlar. kere yapılmadan Başvekil Celal Ba • 
tisi ı:tit'tıben Cümhuriyet Halk Par- yar istifaya karar verdiğini bildirdi. 
ğu gtb·ıdar nıevkiindedir ve dün oldu· Kabine arkadaşları da kendisi!e bera-

\7 .1 bu~ün de böyledir. ber çalıştıklan müddet za.r:f:ında gör -
:tibı enı s~çirne onu t dükleri muameleden dolayı kendisine 

~:rıı n program ve er • kk.. .1 ld 1a s t ·k· b.. e girecemz B" J y'h ı .. r d te~e ur ettı er ve ayn ı r. aa ı ı· 
.. rıun ,..,. . maena e uız e d M·ıı· ş f b · - rak · 

l'rıak 'ft~tntleJerindcn başka birşey ara- dikeb. e . ı ı ek.li e~~J!ça~a di~lenı 
d 1 'r:ı olur ." a menın teş ı V<U;uesını ver er. 
Uğu bir · Efkarın hassas bulun- Son kabin<' içtimaı bu suretle cereyan 

tıizi isti· zamanda bize yardım etme - tın· t· 
t Yeceniz c·· k.. e ış ır. enizdir d 1-- : un ·u bu, sizin vazi-

b~ttan a:,. Rılçbir hükfunetin mat - Awerika donanmasının 
<>.,nası ihÜ;ı ~arak ç.alışıp muvaffak 

;~tdıın Ve ı::l~ yoktur. Biz karşılıklı muazzam manevraları 
Urütın~k . a er calısmakla davamızı 

l'eti taş~d _ıstiyoruz. Ben bu mes'uli _ Nevyork, 26 - Amerika donanmasının 
h~snüni~~~ı: lllÜddetçe en büyük bir manevraları. tarihte şimdiye kadar ya
Rıbi Sizle . ve en yakın by arkadaş pılmış abfukalann en muazzamım tesis 
Cctk b rı kabul .... .J - • n- etmek suretile, Brezilva sahillerinden Ugü =ıecegım. =nim an - " 
flihuneni; ~·~ezi:c almış olduğumu dü _ Nevyorka kadar yapılacaktır. 141 gemi, 
Çok gerg· nrn. Biz bu memlekette 600 tayyare, 2 tayyare gemisi ve takriben 
bı.tnlarınınhve çetin devreler gördük ve 60.000 kişi bu manevralara i§tirak ede-
ç k "'Ps' · cektir. 
a çllıöı İ ını yendik. Tay)·~e ka. • .........•••••..•.....•..•.•••••••••...•••.•.••..••...•.••••. 

tıı- c. ' mpeks gib" ha · 
tı-..ı.ıan, her ın ı dıseler her Geceğim kadar yardını beldiytorurn. 
h !'\ bugün :rn e~lekette olur. Bunla - Bunların hepsinin tatbikatmda sızın 
~~~ ve hnv:iu:.na çıkması~ı bizim gibi bizim de mes'ul olduğumuzu ve 
re ·ere isnad eın:z~e:1 .geç.mıy:n . se - hatta bazan daha faz1a mes'ul olduğu-
. kendilerinde e ütıradır.Hadısele. nuzu düşünmeniz l!zımdır. Çünkü ses 
~1tneıneli ve h ~~ıyan manalar ve • ve sözünüzün bizden çok daha çabuk 
~. Ve kı"""'etı ~ ı~atlere oldukları gi- yay1ldığım görürüz. Şahısl.ann da qpref 
verıı .·•u -erı n•sb r -ı-
d lnelidir. Bilh e ınde ehemmiyet ve haysiyetlerine riayet etmenizi di -
~evresinde hep· . assa Yeni intihab leriz. İnşallah millet ve memlekete ha-

e kendinıde ;nızden kendim kadar yırr..J hizmetler g&ebı!Dınttt mü~e:r 
n azla dikkat ve yapabi - olur.> 

SON POSTA 

lmpeks Şirketi 
hadisesinin 

en son saf hası 
Denizbank teknoloji müdürü 

Süleyman Seden davet 
üzerine Ankaraga gitti 

İmpeks Limited şirketi hakkında açı
lan tahkikata ehemmiyetle devam olun
maktadır. 

Kemal filin müessesesi sahiblerl Ke
mal Sedçn ve Şakir Seden taraflarından 
kurulan İmpeks Limited şirketinde bu iki 
ortaktan başka kimselerin ve bu arada 
iki İngilizin mühim işler çevirmek üzere 
teşebbüslere giriştikleri anlaştlınaktadır. 

Aldığımız malumata göre İmpeks Limi
ted şirketi İngiltereden alman kredi ü
zerine, İngiliz fi.rmalarile yapılacak sı
nai işlerde bir komisyonculuk vazife.si 
görmek üıere kurulmuştur. 
İmpeks şirketi mukavelesinin üçüncü 

maddesindeki Türkiye dahil ve haricin
de şubeler açılacağı kaydı al.8.kadarlar 
tarafından bilhassa ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınmı~. 
İmpeks şirketi işine adlan kanşan !n

gllizler Robert Kollejde muallımlik ya
pan ve bazı ecnebi firmalar hesabına 

Türkiyede iş gören Tubini ve Kreptir. 
Bu iki İngilizin Denizbank tarafından 

fngiltereye ısmarlanacak olan 11 vapur 
işinde rol oyna<iıklan ve devletin İngil
tcreye yaptıracağı başkaca mühim bir si
pariş işine de karışıp biiyük bir komis
yon koparmağa çalıştıkları söylenmek
tedir. 

Mali'ım olduğu üzere hükfunet tarafın
dan son zamanlarda İngiltereden temin 
edilmiş olan 10 milyon İngiliz liralık 
krediden iki milyon İngiliz lirası Deniz.. 
bank emrine tahsis olun.muş ve bu para
nın bir losmının ikinci dört yıllık plAnda 
yer almış olan yeni ısmarlanacak vapuı
lara sarfına karar verilmişti. Denizbar.k 
bunun üzerine yeniden muhtelli tipte 11 
vapur yaptırmak üzere ecnebi firmalarla 
temasa geçmiş ve gelen teklifl~r içinde 
en uygun bulduğu Suwan Haunter adlı 
bir İngiliz firmasile bir milyon 800 hın 
lira raddesinde tutan bir mukavele imza
lamıştı. Mukavele tasdik için İktısat VP
kaletine gönderilmiş, fakat İktısad Veki
E Şakir Kesebirin sıhht sebeb1er yüzün
den Vekaletten çekilmesi yüzünden tas
diki geri kalmıştı. 

İsimleri hadiseye K.anşan Krep ve Tu
bini söylendiğine göre, yeni vapurlar Ei
pariş mukavelesinin imzalandığı bu İn
giliz vapur firmasile müzakerelere giriş
miş ve Türkiyede yapılacak siparişlerin 
kendilerine verilmesini temin edecekle
rini bildirmişlerdir. 

Bu iki İngiliz son günlerde vaziyetin 
sarpa sardığını öğrenmişler ve hemen 
memleketimizden ayrıL"rnışlardır. Bun
bırdan Krep adındaki İngilizf:'ı babasının 
vaktile Osmanlı hükfunetindeki bır ala
cağı yüzünden Fransız. hilkOmetine mn
racaat ederek Midilliyi topa tutturouğu 
da söylenmektedir. 

Diğer taraftan §ehrimizde İmpeks Vmi
ted şirketini tec;kil eden Kemal ve Şakir 
Sedene aid Kemal film müessesesindl?, 
Şakir Sedenin evinde ve şirket ortakla
rının küçük kardeşi Denizhan~ teknoloji 
servisi müdürü Süleyman Sedenin Deniz
bank taki mesai odasında yapılan araştır
malar sonunda toplanan ve Ankaraya 
gönderilen evrakların Ankara Cünlhuri
yet Müddelu.rnumHiği tarafından tetki
kine başlanmıştır. Dün İktısad VekAleti 
müfettişleri Süleyman Sedenin Daruz
bankta araştırma sonunda mühürlenen 
odasına gelerek bazı tetkikatta bulun
muşlardır. 

Diğer taraf tan dün geç vakit Deniz
bank teknol~i servjsi müdürü Süleyman 
Seden Ankara Müddeiumumiliğinin da
veti üzerine Ankaraya gitmiştir. 

Süleyman Seden Almanyada elektrik 
mühendisliği tah.!ilinden sonra Ankara
da elektrik mühendisliğinde bulunmuş 
ve geçen yıl Denizbanka geçmiştir. Sü
leyman Sedenin İmpeks Limited: ıirketile 
resmen bir aUka11 yoktur. 
İmpeb Limited firketi ifinin mahiye

tinin bugünlerde kat'l şekilde meydana 
çıkacağı ve neticenin e!kAn umumiyeye 
bildirileceği kuvvetle tahmin olunmak
tadır. 

Sarla 11 

F rankistler Barselonda 
tezahüratla karşılandılar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Barselona ilk giren General Yague'nin 

kumandası altındaki Faslı kıtaat ile cSi
yah ok:. denilen Navaralı kıt'alar, halk 
tarafından tezahüratla karşılanmışlardır. 
Tayyareler §ehir üzerinde cevelanlar ya
parak, halkın tezahüratına mukabele et
mişlerdir. 

Frankistler tarafından evvelce alın

ını§ tedbirler sayesinde, şehirdeki nor
mal hayat hemen hemen hiçbir sekteye 
uğramamışbr. Yarından itibaren bütün 
halk çalışacak ve müesseseler normal fa
aliyetlerine devam edeceklerdir. 
Şehrin işgalini müteakib, mühım mik

tarda ekmek. et ıve diğer iaşe maddeleri 
yüklü Frankist kamyonları Barselona 
gelerek, ahaliye yiyecek ve elbise dağıt
mışlardır. 

Diğer taraftan şehrin idari makamla
rı, tamamen Frankist memurları tar3-
!ır.dan deruhte edilmiştir. Hispano-Suiza 
motör fabrikalan müdürü Miguel Paleu, 
belediye reisi tayin edilmiştir. 

Bütün resmi daireler ve limanda bulu
nan gemiler, bükt1metçi İspanya bayra
ğını aşağı alarak. Franko bayrağını çek
mi§lerdir. Frankist harb gemileri de li
mana gelmişlerdir. 

Barselonun ifgalini tamamlamış olan 
Frankist kuvvetler, şimdi sahil boyun
dan Badalonayıı doğru ilerlemektedirler. 

Katalonya hOkumeti erkanı şimdilik 
Figuerasa çekilmiş bulunmaktadır. Ecne
bi devlet m:Jmessillcri de buraya naklet
mişlerdir. Başvekil Negrin ve hariciye 
nazın Delvayo, dün bir müddet Fransız 
hududuna gitmişler ise de, bugün tekrar 
Figuerasa dönmü~lerdir. 

Yeni seçime neden 
lüzum görüldü ? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Saydam gazetecilere şu noktai nazan 
bildir:ıniştir: Buna s:ırl harici noktai 
nazar&3n aüzum görülmüştür. Dünya 
gayet kan.şıktır.Her tarafta emnivetsiz 
lik havası esmektedir. Esasen ~ 
Meclis de ömril tabiisini ikmal etm~ 
bulunuyordu. Yaz tati'lini müteakıb 
yeni intihaba gidecekti. Yapılan şey bu 
intihabı kışın i~siz olan devresinde 
yapmak için biraz ileri almak olmuş • 
tur. Bu suretle ilkbaharda yeni Mec • 
lis, yeni çalışmalarına başlamış bulu· 
nacaktır. 

Başvekalet ve Ziraat 
Vekaleti Hususi Kalem 
Müdürleri değiştirildiler 
Ankara, 26 (Hususi) - BaşvekAlet Hu

susi Kalem Müdürü Baki Sedes istifa et
miş. yerine Dahiliye Hususi Kalem Mü
dürü Hasan Şükrü tayin edilmiştır. 

Ziraat Vekaleti Hususi Kalem Müdü
rü İlhan miişavir muavinliğine tayin o
lunmuş, yerine eski Hususi Kalem Mü
dürü mütehassıs müşavir Servet Şefik 

tayin edilmiştir. 
Vehbi Demirel 

Ankara, 26 (Hususi) - Başvekalet 
Müsteşarlığına tayini mukarrer olan 
V eh'bi Demirelin seçim devamınca Da
hiliye Müsteşarlığında kalacağı anlaşıl

maktadır. 

Halebde Atatürkün cenaze 
merasimine aid filmin 

gösterilmesi menedildi 
Şam, 26 (Hususi) - Halebde Atatür

kün cenaze merasimine aid filmin göste
rilmesi menedilmiştir. Sebeb de filmi se.. 
ven halkın candan teessürü ve göz yaş
lan dökmesi, Türkseverlik tezahüratın
da bulunmasıdır. 

lranın Vaşington 
sefarethanesi tekrar açıldı 
Vaşington, 26 (A.A.) - Hull, yeni İran 

maslahatgüzarı Akbar Deftariyi kabul 
etmiş ve maslahatgüzar kendisine 1935 
te otomobilini cfazla süratle• sevketti
ğinden dolayı Vaşingtondaki İran sefi
rinin tevkif edilmesi üzerine kapanmış 
olan İran sefaretinin yeniden açılmış ol
duğunu bildirmiştir. 

Hull. İran hükt1metinin bu kararından 
dolayı memnuniyetini beyan etmiştir. 

Bir ecnebi gazeteci, Barselonanın son 
saatlerini şu suretle hikaye ediyor: 

Frankistlerin Barselona en azı 2 ki· 
lometre }'aklaşmış olduklarını öğrendik. 
Şehirde ikisi Fransız ve üçü Amerikalı 
olmak üzere beş muhabir ile vazifelerini 
sonuna kadar metanetle ifa etmeğe az. 
metzniş dört sansür memuru kalmıştı. 

Saat 23 te yüksek bir vazifesi olan, me
mura yaklaşabildim. Mumaileyh, dü~ 

manın son hamlesine vakıf bulunuyordu, 
Düdükler, tehlike işaretini veriyordaı 

Çok yakınımızda bombalar infilak edi4 
yordu. 

Bütün Barselonun çelikten bir tufaD 
altında yıkılmakta olduğu intıbaı vardL 
Elektrik lambalan sönmüştü. Geniş bü
royu ancak iki cılız mum tenvir ediyor
du. Bahsettiğim yüksek memur, sükfuıeı 
içinde Fransa ile telefon mükalemesi ya
pıyordu. 

Fransız gemilerine bomba 
Toulouse, 26 (A.A.) - Frankistler:lıı 

bir hava filosu, dün sabah blı'çok Fran
sız ve İngiliz harb gemilerinin demirle
miş bulundukları Caldetas limanını bom· 
bardıman etmiştir. Tayyarele?", bilhassa 
Fransızlann Sirrocco torpidolarını hedef 
ittihaz ederek 100 kadar bomba atmışlar· 
dır. Maamafih hiçbir gemiye isabet vaki 
olmamıştır. 

Londra. 26 (A.A.) - Alman ajansı bil· 
diriyor:_ İyi bir kaynak:an .. alınan malQ' 
mata gore, Fransız hukumeti İspan· 

yol mültecilerini tahşid için Pirene hu
dudlarında bitaraf bir bölge ihdasını tek-. 
lif etmiştir. Bone halen bu hususta Pa
risteki İngiliz büyük elçisile müzakere, 
halindedir. İngiliz hükfuneti bu projeyı 
tatbike mütemayildir. 

Bir Alman ticaret · 
heyeti yakında 

Moskovaya gidiyormuş 
Londra, 26 (A.A.) - Bu sabahki gaze

teler, serdetmekte oldukları mütalealar
da Hitlerin hali hazırda Şarki Avrupa 
hakkında bazı emelleri olmasından işti

bah etmektedirler. 
Bu gazeteler, diyorlar ki: Fon Riben

trop, Varşovaya Polonya ile Almanya a
rasındaki münasebetleri daha sıkı ve da
htı dostane bir hale sokmak için gitmiş
tir. Bundan başka bir Alman ticaret he
yeti, yakında Moskovayı ziyaret etmek 
tasavvurundadır. Bu mütalealan serde
denlerden bazıları. Volkische:- Beobach
ter gazetesinde intişar ve Sovyet ordu· 
sunun kuvvet.ve kahramanlığını medhü
sena eden makalesine hususi bir mana 
atfetmektedir. 

Halk Partisi teşkilatı 
(Baştarafı 1 fnci sayfada) 

Komic:;von raporunda başlıca iki e • 
sas üzerinde müt-aleasmı serdet.ıniş 

1 ve: 
A - Ba..5vekillik ile Parti Genel B~ 

kan vekilliğinin, 
B- Dahiliye Vekilliğile Parti Genel 

SekTeterli~nin ayni şahıslarda birle~ 
mesi mehzurlannı tebarüz ettirmiştir. 
Aynca vilayetlerde Parti başkanı o .. 
lan valilerden sorulan mütalealara da 
peyderpoy cevablar gelmektedir. Vi • 
18.yel1erde Parti başkanı.ıınımn valiler 
uhdesinde bırakılıp bırakılmıyu.cağı: 
Mavısta toplanacak olan büyük Parti 
Kurultayında Parti nizamnamesinde 
yapılac:.ık değişikliklerden sonra anla .. 
şılacaktir. 

Vilayetlerde o zamana kadar bu'!ün
kü fili vazivet devnm edecektir. Gerek 
komisvonur• raporu, gerekse valilerden 
almacak cevablar Parti Genel Bac:kan
lık divanına arzedilecektir. Bu esac;1ar 
Büvük Parti Kuruıtayıında müzakere 
edilece1<: o1Pn nizamname tadilatı pro
jec;i haıırlanırken gözönünde tutula • 
caktır. 

Dahilive Vekilliğile Parti Genel Sekre 
terliğini·,, ~imdidcı• avn]m.g_c:ına c:: 0 '1el) 
ise ve::ıi Dııhilive Vekilinin önümüzde
ki s

0

eçim devrec;jnin fazla rneşgulivetlf 
bulunmasından dolayı Dahilive VekA· 
Ietile beraber Parti umumi kfıtiblifrtnl 
de ayni ::r.amanda üzerine a1amamıştır. 
Bu vazivet büvük Parti Kuru1ia,•ma 
kadar böv1,..ce devnTTI P<le<'ı>'k "" Kurıu· 
tayda kat'i karara bağlanacaktır. 



12 Sayfa 

İçeri girdiğimiz zaman dans bitmişti ve 
herkes masalarına dönüyorlardL Salomm 
renkli ve parlak kalabalığına lakayd na -
zarlarla baktım. Gözlerim hiç bir çehıe 
üzerinde durmıyarak bir andı\ her yeri 
dolaşmıştı. Sonra başımı yana döndür • 
düm ve bakışlarım bana biitün kaibile 
gülümsiyen kocamın gözlerir.·~ takıl:iı. 
Mes'ud olduğunu ve saadet1mi gölgeli -
yecek hiç bir şeyin mevcud olmadtğını 
hissediyordum. Yanımdaki bu genç adam 
Cihat bana hayatımın güzel saatlermi 
yflşatıyordu ve yaşatacaktı. Ona karşı o
lan duygularımı daha fazla tahli!e lüzum 
giirmemiştim. Biraz geride kalmış olıın 
masalardan birine karşılıklı oturduk. Ci
hat gözlerini etrafta gezdiriyordu. 

- A ... Sedat ta burada diy~ mırıldandı. 
Demek A vrupadan dönmüş . .. 

Başırrıı çevirip onun gösterdi~! tarafa 
baktım. Sedat üç arkadaşil be:abe! biraz 
ileride oturuyordu. Cihadın arkadası o
lan bu genç adamı ben daha çocukluğum
danberı tanırdım. O zaman çok iyi ar -
kadaştık. O çekingen, az konuşan bir ço
cuktu. Bense yaramazdım ve zavallıya 

daima eziyet ederdim. 
Bu arkadaşlık ben nişanlanıncıya kadsr 

devam etmişti. Sonra onu kaybettim. Ay
larca görünmedi. Ve nihayet bır gHn 
t?.krar karşılaştığım zaman büsbütün bRŞ
ka bir msan olduğunu gördüm. Karşım
da, nazik ve beni kırmamağa çalısan ec..ki 
Sedadın yerinde müstehzi ve kaba bir 
ir san bulmuştum. Sedat be., imle ve s;ta
detimle eğlenmişti. Kırıcı, ezici sötle':

0

'l 

o•ıun ağzından istihza ;le döküldüğünü 
~ördükçP. içimdeki masum çocuk hayali -
nin adım. adım derin bir nisyan uçuru -
rnuna yuvarlandığını hissediyordum. E
vet bu gPnç adam bendeki Sedatlı öldlir-

n üştü. Ve işte şimdi onun burada buiu
nuşu içimae nefret ve iğrenmedea başka 
h•ç bir hi:ı uyandıramıyordu. Halbuki bny 
le mi olmalıydı?. Uzun geçm•ş yılları -
n•1zın her sayfasında hayallerimi! yanya
na yürümüştü. Çocukluk ve geııçlik h~ -
yqtımın tarihinin her sayfasınd-:ı ben onu 
o da ben: daima karşımıztla bulmuş~.11<. 
:Biz felaket ve saadetlerimizi payıaş:•n 

iki kardeş olamaz mıydık? 
- Dan.sedelim mi Nedret? 
C'ihadm sesi başımdaki bu yersiz dü

.şimceleri kovmuştu. 

- Tabii dedim. 

SON l'OSTb. 
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RADVO.LiN:. 
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ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
muntazaman 
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ondan aaha fazla zavallı olan bendirn
Ben ki kendi anlayışsızlığımın ceıasıD1 

saadetimje ödiyecektim. 
Bu tesadüften sonra bir daha onu gör

medim. Seneler geçmişti. Onu uzaktall 
o1sun görmek için içimde çılgın bır ar~ 
uyanıyordu. Fakat bu arzumun tatın·nı 
go:yri kabildi. Sedat neredeydi? Bil.miyor
C::um. Öımüş müydü, yaşıyor muydr11 
Mes'ud muydu? Fakat ben onun bakış" 
larında tanıdığım saadet Aleminin sadece 
rüyasile ömrümü tüketiyordum . 

-------------------~ 
Yüllf1D JftJSRAMIZDA: 

lik ayrı'ış 
Çeviren: lbrahim HO!Ji 
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-.. .,.) ııın macıera romaoı: 

. Yazan: ZIYA ŞAKIB 

t Tatavla 
'l'•y~ ~hah uyandığımız zaman, 
tu ?l'ıu~ il~ aramızda, ilk defa olarak 

....... E vere geçti: 

panayırındaki • 
iŞ 

1'ız d ' ~arafim! Bugün işe başlıyo -
' eğiı nıi? 

....._:Pek Al~ . , ....._ 13 _ a .. baş11yalını. 
tü.Iur. ugun, hayırlı gündür. İyi iş gö -

....._ ~i"in? 

....... b ~ .. 
~bug·· ....._ l' un, Tatavla panayın var. 
atavıa p d" ? ....... :a·ı anayın ne ır ... 

lı~un ~:ern ki sana nasıl anlatayun. 
tün. aye. Gittiğimiz zaman görür -

~~a~ıı:a nıuhavereyi söylemekten 
gııtı1 n ~· nasıl bir günde .işe başladı -
l' a letnıek içindir. ta ayya tak ( re, evvela beni karşısına otur-

dı'!a ta~azüe) m hakkında uzun uza -
tarısıa ıınat verdi ve bu uzun konfe -
~ ~tt~!:n sonra da birkaç tatbikat ic-
Öğı ı. 

~ld,~:Ye- doğru yola düzüldük. Yüksek 
Lt 'I'a~ Yokuşunu tırmandık. Ağır a· Turnam, turnam 
ıu bUYUk~e vardık. Her tarafı, küçük- Ben buralarda durmam. 
du. \re .ü halk grupları dolduruyor - Gider isem gelmem. 
~ı"ora bu. gruplar, Tatavlaya dogy ru a- N ı J 1. 'im ? 

Ôrı:ü.md~ derin Ur 

Gençliğime doymayun. 

J u ası o ur, uı em ... 
l' . 

tı..~a:Y:Yar 
'"!de h' e, vaziyetten çok memnundu. 
~fu.u 1::de ensesini kaşıyarak bana 

....._ S egJUyor: 

halde ~a!inı!. Bugün, işimiz, iş ... Her
itatt~· lrkaç iyi vurgun vurar.ağız. 
lııen Şevtan kulağıma fısıldıyor. He -
\ol>atıaşul"adan işe başla, toparlıya 
)ot ' Tatavlaya kadar git, di • 
~hır,~8·· şeytana uymayacağım. Ne 
t>--a?l'ıak 

1 
°lnıaz. Bir aksilikle karşılaş -

!l!rı. ~ebt Çin, TatavJaya kadar, kimse • 
~en 11 :ne parmağımı uzatmıyacağım. 

""· e dersin' 
ı..ııve ••• 
~en ' sayJeniyordu. 

'latlıhın ne diyebiUTdbn! .. Artık bütün 
~iş 1 

\'e ı_n~kadderatımı! bu kaşar
~ O ~rınm eline teslım etmiş • 
".r aitındadar kahredici bir telkin ve te 
~ hü a kalmıştun ki; bir taraftan i
llt~en, ~ ve meçhul bir korku ile tit. 
~tn 1~er taraftan ona hoş ve cesur 

......_~ek için: 
'~aı._ a~ı igtersen övle olırun Tavvare 

'1'l1 ~ • ' J J 

l:>ern · ~en, her dakika işe hazınm. 
'~ ~buriyet hissettim. 

~}'ata,,1a rn'"'vd * ıa·y· . 
""ll, Ad "· anına ge ıgımız za -

~l'lltjı ~~ şaşmnı.~ gıöi bir halde idim. 
ll'ı.rı~al'J. ık tün hayatımda, bu kadar kar 

G ta!ın bir kalabalı~ girmemiştim. 
~ d~ lJdi te Tatavla, bugünkü vaziyet· 
~~ hil\rn. Et~_fı sık 'ft birbirinin üze
~n 0~gıbı gl5n1nen irili ufaklı ev-

Bu şa,..kı o tarihte yeni çıkmıştı. Son
ralan, vüzlerce ve binlerce defa dinle -
<liğim bu şarkınm şu yukarıdaki par • 

çasım ilk olarak Tatavla panayırında 
işittim. Ve bu menfur meslek hayatı • 
na girdiğim günün hatırası olmak üze
re zihnime nakşetmiştim. 

Tayyerc, koiunu şiddetle koluma 
çarpmac;aydı.. ve. sert bir sesle: 

- Kerıdine gel Sarafim .. biz buraya, 

panayır yapmağa değil, cnai avlamaya 
geldik ... Hadi bakalım. İşe başlıyoruz. 

Diye homurdanmasaydı, ben de ken
dimi tamamile bu kalabalığın baş dön 
dürücü cereyanına kaptırmıştım. Tay -

izmir Kız Enstitüsünün 
faydah çahşmaları 

(Baştarafı S inci sayfada) 
Çocuklarımız, bu müe:;seseden çıkınca 

tam manasile evlerini idare edecek b:r 
seviyede olacaklar ve öte~enberi özledi -
ğ;miz ideal Türk evini kurmak salahı · 
yetini kazanacaklardır. 

Müesse&emizin talebe.5!n~ neler ver -

mek istediği tamamen anlaşı.lmıı; değil -
dir. Burada yetişen çocuklar kültürlü o -

l:.>C'ak, bilgili olacak. evin~ sadık erkeği

ne bağh, çocuğuna tam ve olgun birer 
ana olacaklardır. Çocuklarımız~ şunu a-eydand da, yamn yumru koca bir 

lill l'n an tbıırettf. şıiıyoru'? ve diyoruz ki kuracakları yu -
~ c:ın:Ydal'U, renk renk. çe.sid çeşid. \'a. bir hayal yuvası olmıyacak ve rea
~;r taro.ttf!UJan !Ürüleri dolduruvordu. liteye istinad edecektir. Çocukl2rımız ilr

lttı?lı sa 1\, baş döndürücü bir ugultu tı-:ad ahlakını benimsem!~ olarak yet: -
tteyh ı-üyordu. şiyorlar. 

uçurum açılıycn-du 

yarenin bu ihtarı üzenne, çarçabuk 
kendimi topladım: 

- Ben hazırım. 
Diye, mınldandım. 

* Tayyare önde, ben beş adım arkada .. 
muhtelif sarhoş grupları arasına dalıp 
çıkıyorduk. 

Fakat asıl nazan dikkatimi celbeden 
bir şey vardı ki o da, bu grupların ara
sında, bizim gibi dolaşan köprii altında. 
ki ahbab çocuklara rasgeliyorduk. 

Dikkat ediyordum; bunların çehre -
leri, çelik gibi sert ve ciddi idi. İçlerin
de, Tayyare ile can ciğer gibi görüşen
ler ve sevi~enler olduğu halde, burada 
birbirlerinin yüzlerine bile bakmıyor • 
lar. Sanki birbirlerini hiç tanımıyor -
lamuş gibi, en küçük bir aşinalık bile 
göstermeden, geçip gidiyorlardı. 

( A rka.fı var) 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 
ikinci ıahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 n 

Son sahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdaxda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari =lanları.1a 
aid işler için şu adrese nıüracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kalıramanzade Dan 

Ankara caddesi 

Sayfa 13 

Son Poata'nın tefrikası: 14 

ı~~~~;~~ 
Esma Sultanın sarayında 

Kaynanam ile kızı Sultanın dairesine götürüldükleri 
zaman onu muhteşem surette giyinmiş, bütün elmaslarını 

takmı$ ve mindere kurulmuş bir halde buldular 

Çünkü eğer hakikaten sultan ise bu türlü 
b!r gözdeliği itiraf edemez. Eğer gözde 
olabilirse sultan değil demektir. 
Başkadın tabiri padişahın Haremi da

hilincie en büyük bir ünvandır. İkinci, Ü· 

çüncü ve dördüncü kadın ünvanlannı haiz 
~lanlara nisbetle daha çok hürmet ve 
riayet görür. Fakat ünv:ınlardakı bu fai-

kiyet o ds.kikada mevcud olan hüsnü na
zar ve iltifatı ifade etmez. Tahtta sa!
bmat süren padişah bu ünvanları kcr. -
disinin mWıpes hayatına ıştirak eden ka
dınlara ksrşı bir şükran eseri olarak tev
cih etm~tir. Sonra, bu ünvanlan haiz ka

dınlardan bazılarını eski saraya göndere
rek bilc..iği gibi hareket edebtfü. Bu dört 
kcıdından hiç biri nikahlı değildir. Dunıar 
kanunun müsaade ettiği dört hü: kadını 
temsil eduler. Yalnız gösteriş için böy!e 
bir mevki tutmuş olacakları tahmin e
dilebilir. 

P:ı.dişahın harem dairesine kimse gire
mez. Yalnız bazı doktorlar. kendilerinin 
davet edilmelerini icab eden ve hasta 1 ı
ğa taalluku olmıyan şeylerin kafiesi ber
taraf edi!dikten sonra har ern dairesine 
g:rebilmiştir. Onun için, padişahın ha -
rem dairesindeki usul ve ahvali hus·Jsi 
harem dairelerinde görülen adetlere kl -
y;ısen tahmin etmekten başka bir çare 
yoktur. 

Bir su!tanın sarayında, koc3sma varın
cıya kadar her .şey sultanın emrı altm -
dadır. Buna bakarak padtşahı.:ı sarayı 

hakkında bir fikir edinmeğ~ ımk!n yok
tur. Binaenaleyh içine girilmesi. imk~nsız 
olan bu mağarayı ihata ede:ı zulmetleri 
aydınlatmak iddiasında değılim. Muka -
yeseye zemin teşkil edecek şeyhrdcn 

bahsetmiyorum. Sadece bazı tafsilat ve
receğim. Bunlar meraka değer şeylerdir, 
:ıhlak ve adatı tasvir ederler. 
İmparator Ahmedin kerimesi ve ondan 

sonra tahta çıkan padişahların hemşiusi 
Eı-ma Sultana Madarne de Tott'un vali -
desile beraber yaptığı bir ziyaretin hik!
ycsini kaydederek bu hususta herkesin 
merakını tatmin etmekten mütelezziz o
lacağım. 

Sultan Mahmud zamonındd, henüz 
genç ve kardeşi gibi renklere mütev~c -
c!h bulur~an bu prenses bir Avrupaa ka
dın ile görüşmek istedi. Kaynanam, TiJr
kiyede doğmuş olmakla beraber, onun 
nıerakım teskine kifayet ediyordu. KızıJe 
beraber Esma Sultanın sarayına davet e
dildi. Sarayın dış Hhya kadını gelip on
ları almağa ve sultanın nezdine götürme
ğe memur edildi. Prensesin sarayına mu
vasalat edilince (yukarıda söylediğim 

\"eçhile, yangından sonra sadrazamın yf'r 
lc~iği :::aray budur), kahya kadın dem•r 
bir kapı, sonra ikinci bir demir kapı da
ha açtı. Bunlan muhtelif bekçiler muha-

maslannı takmış olan sultan salonunu 
süsliyen ıı:uhteşem bir minderin köşesıne 
oturmuş bulunuyordu. Mınderin örtü • 
leri (1) ve yerdeki örtü altın ve gümüş 
sırma ile Lyon ipeklisinden yapılmış ve 
muhtelif renklerden vücud~ getirilmiş • 
t!. Sırmalı çizgilerle ipekli örtülü min • 
derler getirilerelıt sultanın önüne serilcii. 
Misafirler buraya oturdular. Ayni z:ı .. 

manda, muhteşem surette giyinmi~ ve e
tekleri kaldırılmış altmış genç kız salo
na gire:-ek .sağa ve sola dızildiler. Ellerini 
kemcrlerınin üzerine kavuşturarak birE:r 
saf teşkıl eylediler. 

flk iltifatlardan sonra, prenses bizim 
kaclınlanmızın malik oldukları hürriyet
leri sormağa başladı . .Bunları harem a -
detlcrile mukayese etti. Bir genç kızın 
yüzünün, izdivaçtan evvel, kcndisıle evle 
necek erkek tarafından göriilebilıneshıi 
zihni almıyordu. Fakat, bu muhtelif me
seleler konuşulduktan sonra, bizım a • 
detlerirr:izden tevellüd edecek faydaları 
takdir etti. Kendi hayatının telkin et .. 

tiği hislere kapılarak, on _,jç yaşın.da 

iken om.;. çökmüş bir ihtiyara teslim e· 
den barbarlıktan şikayette bulunau. Bu 
adam on'l bir çocuk muamelr.si edereı.e de
rm bir r.efret telkin etmi7ti. 

- Nihayet geberdi! dedi. Fakat sanki 
daha mEs'ud mu oldum? On seneden .. 
beri bir paşa ile evliyim. Genç ve güzel 
olduğunu iÖylüyorlar. Fakat ôah:\ bır • 
bırimizin yüzünü görmedik. 

Sonra, prenses Avrupalı kadınlara çoli 
nazikane §eyler söyledi. Kahyasına ken
dilerine ikram edilmesi, bahçed.? gezdi • 
rilmesi, eğlendirllmeleri ve sonra tekrar 
yanına getirilmeleri için emiı· verdi. 

Bunun üzerine kahya kadın ecnebılerı 
kend:i daıresine götürdü. Orada kô.hyn. 
kadın ile birlikte yemek yediler. Bir s:i· 
rü halayık hizmet ediyorJa:.- ve masanın 
etrafına ciiziliyorlarclı. Yemek bitti, kahve 
getirildi sonra çubuk ikram olundu. Av
rupalı kadınlar bunu a1'lladı1ar. Kahya 
kadın nı..isafirleri bir an evvel bahçeye 
götürmek için kendisi de çubuğunu ta .. 
marn içmedi. 

~llhteıı;neıerin önlerine. meydanın 
~"da1tJar kaşelerine, ac7aç dal1arından 
~l'lda, t ~apıl.nuştı. Bu çardak1ann 
la ırıa~· ta maaalarda, yere serilmi~ 

Biz çocuklarımızı okulda ve okul dı - ================ faza ediyorlardı. Fakat alelAde insanlar -
şmda tarr. bir kontrol altıncia bulundu • konuşma.arı memnudur. dan !arkları yoktu. Üçüncü kapının mu-

Güzel bir köşkün yanında yenı bir ta
kım carıyeler dizilmişlerdi. Misafirler bu 
köşke gittiler. Muhteşem surette döşen
miş ve iÜSlenmiş olan bu köşk büyük bir 
havuzun üzerinde inşa edilmiştı. Bahçe • 
n;n ortasını işgal ediyordu. Her taraftan 
yükseltilmiş gül çardakları bu mahpesi 
vücude getiren yüksek duvarları örtü
yorlardı. Gayet dar ve mozayik halinde 
çakıl taş~ döşeli yollar, bahçenin yegane 
yollarını teşkil ediyorlardı. Fakat bir ç•>k 
sE?ksılar ve çiçek kuleleri nazara gayet 
hoş renltli manzaralar arzeaerek güzel b.r 
minderin üzerinde bunlardan zevk al • 
nıeğa insanı davet ediyor!ardı. Gezinti • 
nln hedef! de bu idi. 

l'ı ltal'l'ı ' kadrnlı erkekli insan grup
~ li'~ ~ş1Ycrlardı. 
~tl-cr, ~~ etrafınd~, çeşi<l çeşid se
) j>ıhtiakla. daki &ofral rm üzerinde de 

rnyoruz. Mesela şapkalarım ya~:ı mey - Tahmin ederim ki, bu disiplin havası hafızları da bu türlü idiler. Üçüncü k:ıpı 
!••ttirerek giymelerine mani oluyoru?. çocukları ve çocuk velilerinı müessese . açılınca, bir takım zenci harem ağaları 
f rıPkli çorap kullanmaları, saçlarım O'l· mize. her gün biraz daha kuvvet!e ba~lı- görün-dü. Bunlar, ellerinde beyaz bir değ
düle yaptırmaları. okul dı]ında bağırarak y•)r.> nek, ecn!:bi kadınların önüne düşerek 

Yerlerıne oturur oturmaz, önlerinde 
yürümüş olan haremağaları köşkten biraz 
ötede bir saf halinde dizilerek prensesin 
Çctlgı takımına yer verdile:. Bir takım on 
parçadan terekküb ediyordu. Çalgıcıi..:ır. 
muhtelif konserler verdiler. Bu sırada ge 
ne gayet zengin. fakat hafif surette gi • 
yinmiş rakkaseler gelerek figür ve ayak 
çeşidi itibarile pek hoş muhtelif baletler 
oynadılar . .Bu dansözler hususi evlerde 
görülen rakkaselere nisbetie çok daha 
yüksek takımdan idiler. 

~~e.ıtı~ " 1tkenmiyecek kadar çok 1 İstanbul Belediyesi İlanları ı 
"a le h~~~ e ilhassa rakı, şarap şişe-
~1· bsır bardaklar ve kadehler Adal:ı.r Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: .Büyükad~da Malul.gazi cadde-

)~l' lts.tad s;nde ME:lımed Halid, ŞevkP;:, Hatice Meliha, Emine Semiha ve Fatma Bedianın 
et~ ditihıı~?l lbir s~ çıkıyordu. Yan- .... mutasarrıf olduğu 6 numaralı etrafı açık arsada ağzı göçmü~ olan ve pek tehlikeli 

'ı_~l!.lıyor .. ~ a~~lSrt ~Atarna ~-e~ ?ir bir vaziyette bulunan su kuyusunun ağzı sahibler.i tarafından sekiz gün içinde 
tıa~'ll. ~arkı} ça gırun bıT"bırıne mükemmel surette kapatıLmadtğı hkd;rde umuru belediyeye mütealli..t ahkamı 
ı~h lert kuıaıJ:nrun , karmaknnşık cezaiye kanunun dordünc:.t maddesine tevfikan belediyece kapatılacağı tebliğ 
~ll~ı-ı.._ l'nUısfk:!den n t_rmalarkcn, bu yerine kaim olmak üzere ilan olunur. c596 
~~11d~ki k • rrıesto1an sarhoşlar, > 

~)'ah 1taldı:::e~ .. ~~ıarınm ü~tüne Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstanbul 
'"'al'Çal ' ,,, .............. arını parça - • i;' 'iasu aya: Satına1ma Komısyonundan : 

~ 1~e, ba;f! Palfkarya .. zitoooo... 1 -- 1. 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı motörler için alınacak 19 kalem Sterling Kost 
~ ~~ t'l.şıyorlardı. Gart Marka yedek makine parçalarile 40 sayıl• motör için alınacak 5 kalem 
~ l'ıtti OtiıYanıbaşında, kadınlı erkek- Mh - 260 modeli Buda marka yedek makine parçalannın 13/2/939 Pazartesi 
l~ıl'ıt>, 'la.ta.ı-.nt kişiden mürekkeo bir günü saa~ 16 da kapalı zarfl,1 eksiltmesi yapılacaktır. 
'-t>~l'~al>et~a~ seslerini ba~tmmık 2 - Şartnamesile cins ve mikdarını gösterir listeler komisyondadır. Görü _ 
l} 1llı t15yiü girişiyorlar, (Turnanı) lebilir. 
) l\b"l'l~ YOr1ardı, 3 - Tnhmini bedeli c80föh I.ra ve ilk teminatı c605:ıt liradır. 
k.~IJ '- e hın-- 4 İ kl 1 -~ "~lı -·••utymı. - ste i erin o gün eksillme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

de4 beş hırnayını. kanunu:ı tasrih ettiği veçhile hazırlıyacak1arı teklif mektublannı Gaıata eskı 
ka JAr sevtnem. ~JıalAt gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri c!577> 

onları ıç avludan geçirdiler. Bu avlunun 
muhafazası bu haremağalarına tevdi e -
dilmişti. Ziyaretçileri yabancılar odası 

denilen bir odaya ıoktular. 

Hareme mahsus k!hya kadın gelerek 
misafirlere ikram etti. Yanında getirdi~i 
halayıklar ecnebi kadınlann yüzlerıni 
açmalarına, peçelerini katlaınalarm:ı yar
dım ettiler. K~hya kadın da sultanı mi • 
safirlerin vürudunu haber vermeğe g·ttı. 
Prenses, batıl din fikirlerine kapılarak, 
ziyareti kafes arkasından kabul etmelt .!.'5-
tiyor, kendisini göstermeden görmek 

fikrinde bulunuyordu. Fakat kaynanam 
sultan g;zlenmekte ısrar edecetc olursa 
çekilip gideceğini s6yleyince, arada gı -
dıp gelmeler, müzakereler oldu. Nihayet 
prensesin muvafakati ile if neticele~di. 
Prenses, yanlarına gelmeden evvel misa
fırlerin dinlenmesini rica etmek suretile 

Biraz ıonra, erkek kıyafetıne girmiş O• 

lan iki kadın şüphesiz bu ievhaya eğ1cn
cede ebik olan cinsin zevahirini ilave 
etmek için meydana çıktılar. Bu sözrle 
erkekle:- bir nevi mübarezeye başladılar. 

(Arkası ı.•ar) 

(1) Türkler bu tan lfiksft pek bilmezler • 
dl. Bunn ancak haremlerde tesadüf olunur, 
Yastıklnrın arkasma perde gibi bir şey gerlliı 
ve dıvan yansına kadar örterdi. Fakat min
dersiz bulunan taht salonu tanınmen örtü ~ 
!erle kaplıdır. 

·····························································• 
süslenmek için kendisine vakit temin et- Üç milli cemiyete yardım için 
ti. Biraz .sonra kAhya ka~iııı ve bir çok ·· 'd bl f la , musaı r ırsnt karşılaŞıyonız: 
halayıklıı1 tarafından kaynanam ile km Kurban1anınızı, kurban deı-aterini 
sultanın dairesine götürüldüğü zaman, Türk Hava Kunımuna vCl'Clim. 
muhtetem surette giyinmiş, bütiln el • ..__, ____________ ...J 
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1 İstanbul 2 nci İflas Memurluğundan: 1 B •• •• .. • • İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi 

~ !il r cıbazı için 

Mikdarı Muhammen B. 
tutan 

Lira Kuruş 

31 kalem 550.-

% 7,5 
temioab 

Lira Kr. 

41 25 

Eksiltmenin 
şekli saati 

AÇIL 14,30 
,.:kntaj malzemesi 

1 ~Ik .aıeu 20 • 1258.10 94 85 Açık 16 . 
ı~ h Dıyarbakır Fabrikası taktır cihazı montajı için sat.ın alınacak baktr, çelık, 
hı:ıraı oruıarı, çelik, gaz flanşlar; Valf, Rakor gibi 31 kalem malzeme ile Şarap la
rı nç~varı !çin de 20 kalem teknik allt şubemizdeki listeleri mucibince ayrı ay-
n eksiltme ile satın a1ın~caktır. 
lIJ-- Mulıaınmen ibedellerile muvakkat teminatlun hizalarında yazılmıştır. 

terııe - Eksiltmeler 9/2/939 tarihıne rastlıyan Perşembe günü hizah:-ınaa gös· 
?ı.und~ sa~tıerde Kabataşta Levazım \"e Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo • 

l\r _:Y&~ılacaktır. 
V _ fstel.er her gün sözü ge~en şurl!de görülebilir. . 

P:ıraı steklılerin eksiltme i~in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 guvenme 
arıie b'rlikte yukarıda ad:ı. geçer. komisyona gelmeleri ilin olunur. c514> 

I - ---. 
iki arı ldare>mizJ1 Paşabahçe fabrikası için şartnames; mucibince sa!ın alınacak 

ıı -ed Uf'nki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 
ııı- Donkilerin rnuhamme~1 bedelı l:.!00 lir9 ve muvakkat teminatı 90 liraaır. 

b ı. - EbUtme 30/1/1939 tarihine r<1stlıyan Pazartesi günü saat 14,30 da Ka· 
ıv~a Levazım ve Milbayaat Şubesbdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
v - Sartnameler parasız olarak iı~rgün f;Ö2Ü geçen şubeden alınabilit. 
"1 - Dol'kiler Werthington ve ·weise und Monski markalı olacaktır. 

?alarıi"'" ~teklilerin eksiltme iç!n t:ıy-n edile'l gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
e b rl.kte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. .272» 

,.,,,,.,. 
Mikdan Eb'ad 

300 aded 7,800 M3 400 X 25 X 2.6 
l 300 > 8,736 , 400 x 28 x 2.6 

Çık ~~ukarıda eb'nd ve mikdarı yazılı cem'an 16.536 metre mikabı kereste a-
11 ıltme usuliyle satın alınacaktır. 

\'e rn - Muhammen beçleli beher metre mikf.b.ı 38.50 lira hesabile 636.61: lira 
llr Uvakkat teminatı 47.75 l~radır. 

ta t~ ~Eksiltme 28/I/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kaba
iaı('kı· vaıırn ve Mübayaat ~ubesinde'ki Alım Komisyonunda yapılacağından 
iJ.arı. :ertı % 7,5 güvenme ~ara!ariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 

c unur. •468> 

:::---.. 
l>ekovu 

Mikdarı Muharr.men be- % 7,5 temt~ Eksiltmenin 
deli Lira Kr. nat Lira Kr. Şekli saı>ti 

1vtuh .. ll'lalzemesi 3 kalem Sit H. Paşa 
"etııi:1urekkeb ve 2200 kilo 

4600 -
2190 

345 - Açık 14 
164 25 > 14,30 

~askü 
t~a ! c]QQ Ki.> 1 adet sif 800 60 • 15 

1 J'ı tıbbiye 75 kaiem 643 48 23 > 15,30 

latın- lıCinsleriyle mikdnrları yukarıd~ y.1zı1ı malzeme açık eksibno usuiiyle 
ll a nacaktır. 
Ilı- Muhammen bedeller ylt? muvak';(at teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

•aaue; Eksıltme 16/2/939 tarihine ra.stlıyan Persembe günü hiza'tanndn yazılı 
) p1ı de Kabataşta Levazmı ve Mübavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

-acnhtır • l\1 . 
!!;;bili- Şartnamelerle listele:- parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden ah -r. 

?i~, ;- Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiatsıı teklifle
bir ha~;Ecekleri malzemeni.1 profillerini, detay resimlerini, ebiltme gününden 
bıe1el'i a evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz fen şubesine ver • 
"es·ka v~ eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin kabulilnü mutazaınmır ... bir 
~ları lazımdır. c625> 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
l 24so s~ lı 
ıkla: QYl kanunun 46 cı maddesinm cA> fıkrasına tevfikan ayrı ayrı paznr-

34() aciPt 0 8 ao . 2 x 0,36,022 eb'adında granit b:ışlık taşı. 
&atın 

1 
.. Fridman yağ pompası sılindi,ri. • 

hınas1~~n~caktır Pazarlık 30/1/939 Pazarksi günft saat 11 de Sirkecide 9. İşletme 
•nıaznak .ı .. 8atınalma kom:syonunda yapılacaktır. Nürnuneleri ıörmej[ ve §era:ti 

Uzere komisyona müracaat ed!lmesi. c589> 

lvruh ,.,,,,,,,. 
?ııaızcn~ı;'en bedel ve muvakkat teminatlariylc isimleri &§ağıda yazılı 6 grup 
bınasınd •/3/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 

llu i ea. 5.ntın alınacaktır. 
hrı ve şt kg'.rmek istiyenlerin muvakkat teminDt ile kanunun tayin ettiği vesika
zırndır. e l•flerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıa. 
'l' Şattnanı l 
eseııunı e er Parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 

ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (290) 
l _ 

1 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

2 oo 
- 50oo ll'lakas takımı 

a - t.>- • o de.mir travers 
~UÇ\ik 4 - :a 1 Yol ınıılzcmesi 

u onlar 

8 
(Cif mal için 

- 1.000.000 tirfon ~6i~rli : : 

e - 27.500 ö . (Yer.it > > 
i Ininman takozu 

196.IJOO Lira 
176.244 > 

109.645,95 > 

22.933.30 > 

49.855 > 

61.600 > 

82.342,49 1 

18.150 > 

11.080 Lira 
10.062,20 > 

6.732,30 > 

1.720 > 

3.739.12 > 

4.330 > 

5.367,12 > 

1.361,25 > 

v 

MüflisBigalıHalilinişinde§imdıyeka· ayramın uçgunu ıçın ayrı 
dar geçen işler hakkında idarece malO.-

rnat verilmek ve ica beden kararlar alın- ayrı maçlar tertı•b edı.ldı· 
mak üzere alacaklıların topbnmayn da-
vetine lilzum gösterilmişti'!'. Alacaklıla

rın 8/2/939 Çarşamba günü ıaat 14 cie 
dairede hazır bulunmalan idare kararile 
ilan olunur. (14284) 

Son Posta 

Maçlar G. S. Fener, Şişli Beşiktaş ve Beyoğluspor 
arasında yapılacak 

Kurban Bayramında Galatasaray, 2 - Çarşaınba günü: Fenerbahçe o4 

Fenerbahçe, Beşfktaş, Şişli, Kurtuluş Kurtuluş (Refik Osman) saat J 2 
ve Beyoğluspor klüpleri arasında bü • Galatasaray • Şişli (Nuri Bosut) sa~ 
yük bir kupa maçı yapılacaktır. at 13,45 

Bu maksadla dün akşam bir toplantı Beşiktaş - Beyoğluspor {Adnan A .. 
Yevmt, Slyns1, Havadis ve Halk gazetesi yapan klüp murahhasları aşağıdaki kın) sae1t 15,30 

Yerebatan, Çat~İ~eşme sokak, 25 kararları vermi~ ve fikstürü tanziın et- 3 - Cuma günü: Beşiktaş • Kurtu1WJ 
i S T A N B U L mişlerdir. (Şazi) saat 12 

1 - Sah günii: Galatasaray - Kur - Fenerbahçe - Şişli (Ahmed AdemJı Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

saat 13,45 
tuluş (Re>fik Osman) saat 12· Galatasaray - Beyo~luspor (Tar.ıikJı 

Beşiktaş - Şişli (Nuri Bosut) saat saat 15,30 

13,45. . Müsabakalarda en çok puvan alaıı 
ABONE FİATLARI Fenerbahçe • Beyoğluspor (Adnan takıma stadyor.t tarafından bir kup~ 

ı;===;:==:;::===.,::::=I Akın) saat 15,30 verilecektir. 
1 6 3 1 __.. ........ _ ................ _..._,___ 

~:;_ :r: ~;. ~ Futbolda Fransa Polonyayı Kral kupasında seyirci 
TORK1YE 14J0 'ioo 4vu 100 yendi rökoru kırıldı 
YUNANİSTAN ~J-t 12-v 71-0 270 Fransa mı'lli takımı Pare des Pnn' • İ 

ı ngiltere Kral kupası dördüncü tu • 
ECNEB ı.; 1 14J Svo ıJOO ce'de 40,000 kişi önünde Polonya mil- J ru maç annda seyirci rekoru kın~ 

Abone bedeli peşindir. Adres 1i takıını ile yaptığı beynelmilel maçı tır. 
değiştirmek 25 kur1ıştur. 4 - O kazanmıştır. Geçen mevsim dördüncü tur maçla• 

-· .. ·- İlk devre 2 - O bitmiştir. nında 568,084 kişi bulurrmutı, 45,622 
Gelen evralı geri verilmez. Fransa takımı maçta fevkalade mu- İngiliz lirası hasılat olmuştur. Geçen 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. vaffakiyctli bir oyun göstermiştir. hafta yapılan dördüncü tur maçların. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 1940 senesinde Fransa ile Polonya <la ise 665, 119 ki!fi bulunmuş, 45,569 

Pul ilavesi lazımdır. milli takımları Varşovada karşılaşa - İngiliz lirası hasıJat olmuştur. 
A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , cak1ardıı·. 

f Posta kutusu = 
741 f.stanbuı 'ı Almanya - ltalya arasmdaki Orta mekteb UzunköprUde mi 

: Telgraf : Son Posta • 
! Telefon : 20203 • beynelmılel futbol maçı Keşanda mı yapılacak ? 
"!.. ............................................... ,/ İtalya • Almanyz. milli takımları a - Edirne (Hususi) - Uzunköprülüler 

\. J rasındaki beynelmilel futbol maçı 12 orta okulun kendi merkezlerinde, Ke .. 
.................................................... ~........ Şubatta Milano'da yapılacaktır. şanlılar da kendi merkezlerinde yapıl· 

Son Posta Matbaası Kış olimpiyadı rnasını istiyorlar. Ve faal iş ~omitele -

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAlllPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

FinlRndiyada icra edilecek on ikinci rile çalışmalarına devam edıyorl.ar. t. 
Olim.piyad müsabakalarının kış oyun - kisinden hangisinin tercih olunması la 
lan 1940 senesi Kanunusanisinde ya - zım geldiğini vilayet tet'kik etmekte -
pılacakhr. dir. 

. ~ . . . 
• • '.J • • ' • • • .. ~ : • • ... t • • 

I' 
939 K. TASARRUF iK AMiYE PLA 1 

ın • 

32, 
Kuralar: 1 Şubat, 1 ayıs, 26 A - ust s, 1 Eylul, 

1 ik·nciteşrin rihlerinde çekilecekt·r 

gp 1111111111 i < R A M i V E L E R : 1111111111111111111111nı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ 1 Adet 2000 lirahk - 2.000 lira ~ 
§ 5 " 1000 " = 5.000 " ~ 
§ 8 " 500 " - 4.000 " ~ 
~ 16 " 250 " = 4.000 " ~ 
§ 60 " 100 " = 6.000 " s 
§ 95 " 50 " = 4.750 " §§ 
~ 250 " 25 " - 6.250 " §g 
~ 435 32.000 ~ 
~11111111111111111111111111111111111i111111111111111wuu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

PASTiL KATR·AN HAKKI 
•• 

NUS RUJU 

öksürlikleri kökOnden 

keser tecrObelidir. 

ORANJ MANDARiN RUBI KAPSIN PRUPUR ve SiKLAMEN renklerde her simaya yakışan Venüs Rujları reklam 
fiahna ~ahşa çıkarılm;şhr. Ç~k sabit ve' cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs rujlarını muhakkak tecrübe ediniz. 

::::~---------~ Nurettin Evllrazade Eczarl klmrevlJ•, alAtı tlbblr• ve ıtrlrat depoeu, lstanbul ~-------------

YAVRUNUN gUrbuz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen 'FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 



16 Sayha SON POSTA 

ll 
inadan hsRıran 

• 

TlJNGSRAM C(lfilO~Ll®llil 

IJİAJ04uluı 

BOURLA BiRADERLER 1 S 1' A ~ B U &.. , 

ANKARA •JZMIR 

Sabah yataktan kalkarken. başınız ağrıyorsa 
yahut, nezleniz varsa hiç düşünmeyin hemen 

bir Kaşe 

Ahnız 

Nezleyi ve baş ağrısını geçirir ve Gripten 
korur - ismine dikkat ediniz -

Grip, Nezle, Kırıklık 

. ·~ ..... . . ·. .... .. . 

ve bütün ıstırabları teskin eden 

G R i P • 
1 N 

Bilhassa bunlara karfı müessirdir 
iş başında, seyahatte, avda her zaman vanımzda bir kase 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 k8!' 
alınabili1. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve GripiO 

yerıne başka bir marka verirlerse ıidd~ 

inşaat Mühendisi almacakttr. 
Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ahnacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesablar.da betonarme ~ ~ 
maride mütehassıs olması farttı.r. İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi i§lerdıl çı
lı~ıklarıru gösterir vesikalarile Nafıa Vektletlnin ruhsatnamelerini birer' 1Jl6' 
daya bağlıyarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. ,1'13• 

K~raC'iğer, böbrek, taş ve ıruaııarı:; 
dan mütcvellid sancılannız, datıl 
sertlikleri ve şişmanlık vikAyeUetl "' 
ııizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve o1'
salat gibi maddeleri erıtir, kanı ıs: 
mizler, lezzeti hoş, alınması kola)' 
dır. Yemeklerden sonra yarım bt1'" 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUI< 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı İstanbıll 
satınalma Komisyonundan: 
ı - Gümrük muhafaza teşkilatındaki Ford kamyonlan için 33 kalem yedet pır' 

çanın 28/1/939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır· 
2 _ Tahmini tutarı 1500 lira ve ilk teminatı 113 !iradır. 

3 - Şartname ve listesi komisyondadır. Görülebilir. . arfl' 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesı]tal ~) 

birlikte Galata eski ithalAt gümrüğündeki komisyona gelmeleri. ( 

GAZ TESi 
Çıkacakh!;, 

tıanlnrınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'a yardım etmiş olncnksınız. 

Müracaat yeri : . 
tstanbulda : Postane karşısında 

KIZILAY Saltf Bürosu. Tel. 22653 ve 
Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde K&hramanznde hıın, 

ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094/95 


