
Bug 

HALKIN 

HALKIN 

HALK iN 

Sene 9 - No. 2900 İdare işleri telefonu: I0203 Fiatı: 1 kurut 

?RTA A- ,.~DA VAZIYET GENE KARIŞTI 

I ngiltere Çekoslovakyanın 
istiklô.lini tekeffül ediyor 

inkllabın milll iktısad ve maliye 
meselelerini hal 

...__ için vucuda getirdiği manivela _ .... 

Türkiye iş Bankası 
15 yaşına bastı 

Fransa taabhüdlerini ifaya mecbur • * • 
lı Banluııı Atatürkün utediii gibi bir banka oldu. Atatürk Türlciye-

kallrsa Ingı•ıt d d •• . k nin ilduadi canlanmaaında lıullanılacalı bir inkılab müe11eıea lıınere en yar Jm gorece mcık istediği için bankanın Ulmeıini Celal Bayar gibi bir inlnLib 
çocufuna vadi. lı Banlıuında piıen Celal Bayar bugün Türkiyeyi 

Almanların bir lngiliz dominyonu olan Cenubi Afrikada da büyük mikyasta ayni ruh ile idare ed•n hiilıametin reisülir. Orada da, bUTada ela 

Nazi propagandası yapmaları Londrada iyi bir alamet telakki edilmiyor haab, program, hede~•htüri~"~~:::~:~~ten kuvvet toplamalı 
··············~······························~············~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Londra 25 (Hususi) - Almanyanm. İngiliz ıiyas! mahfellerinin kanaatine M it d Y A Z A N : M U H l T T 1 N B 1 R G E N 
milıahcretine güvenen Çekoslovakyada- göre bu gergin vaziyet, her zamandan a a a as 1n1 
ki Südetlerin takındığı itillf&irtZ hattı fa7la büyük bir tayakkuz göstoıilmesini Her sene, İş Ban .. 
hareket, Orta Avrupa vaziyetinde yeni- icab ettirmektedir. 11 d f kasının tesisi yıldö-
i en bir gerginlik husule getirm.i§tır. (Devamı 11. inci ıayfadtı) mu a aa nümü münasebetile 

ondan bahsetmek ar-

Doğu manevraları 
de.vam ediyor 

Y ak18şnia yürüyüş~eri 
'lavl taraf Tilrlı aakerine yakışır bir gilrilgilf 
yapmış ve 18 saat-muntazam gilrilmüştilr 

Başvekil Elazığda tezahüratla karşllandı 

Ba§Vekil Ankarcı istasyonu binaftnda fsmeı f nönil. ve vekillerle gllrilfiirken 
Elazığ, 23 (Husust) - Bqvekil CeW muvasalat etınio, utasyonda Milll Müda-

1ayar bugün saat 17,15 de beraberinde faa Vekili General Kazım Özalp, Üçüncü 
bdullah Alpdoğan olduğu halde Elazıle (Devamı 11 inci aaYfada) 

Barbaros •• •• gunu 
--~----------.....:::__ 

Preveze muharebesinin 400 üncü yıldönümünde 
yapılacak merasimin programı teabit 

ediliyor, belediyede dün bu iş için toplanıldı 

Belediyede dün 11apılan toplantıdan bir lntıbd 
.(l'a1111 ıı 11uı1 ..,ı.u>. 

tık bir adet oldu. Bu, 

·ıecrübeleri yapıldı ~~:u.d:ir i;:t:ı!ı~ 
Londra 25 (Hususi) - Dün gece, Malta eseridir: . 1_nsan iyi 

d .. daf t .b t d k şeyden, iyı ışden ve a asının mu aa ertı a ını eneme .. . 
için tecrübeler yapılmıştır. Gece yarısın- rzel e~:rd~~bırb: .. 
da başlıyan tecrübeler sabah O e kadar a ve ır a • 
devam t · ı· setmek için her vesi .. 

e mış ır. 1 d . . d 
Bütün ışıkları sönmüş olan adaya ha- e en ist~fa e e~er. 

va ve denizden hücumlar yapılmıştır. A- Filhakika, dünya. 
danın müdafaa tertibatı bu hücumları da pek u banka var
püskürtmeğe muvaffak olmuştur. dır ki İ§ Bankası ka .. 

dar stir'atle inkifd 

Halk bankası beş 
E ylolde açıhyor 

etıni§ olsun. Tıpkı 

Tü.tkiyenin inkişaf! 

gibi. Merkantilizm'in 
büyük devrinde bel .. 
ki tı Bankasından 

Ankara, 25 (Hususi) - Halis Bankası daha çabuk ve daha 
ve Ankara Halk Sandııı 5 eyltll pazarte- bilyük inkişaflar ya
si günü Başvekil Celal Bayarın huzurile pan bankalar görül
ve merasimle açılacaktır. müştü. Fakat, bunla-

İı.n bat~ları inkişaf .. Bir kadın kocasını ıarından ~k daha se-. 
1 

rl oldu; bunlar için.. lı Bankasının 14 uıt önceki açılış meraıiminden. 'blr hatwa.t 
sıcak su ıle haş adı de bulun?~arı .i~tı- Vekiller Heyeti a.ıaıı ve Celal Bayar bankanın ilk mer .. 

ıadt muhıtın tabil ın.. kezinin kapısında'-
Dün yüzO. 11ca~ su ile haşl:ınmı_ş bir a- kişaf istikametlerinde ilerlemediler; za .. , tılar ve köpükler gibl gene bu dalgalaı 

dam zabıtaya muracaat etmi§, bu· sen~- manın speküllsyon dalgaları içinden çık- (Devamı. 2 nci aayfada) 
denberl ayn yaşadığı karısı Muazzezın ..- B U 8 · · f . 1 
yüzüne sıcak su attığını iddia etmıştır. 1 ug n mcı say amız . [ ş Bankası) sayfası 
Vak'a fU suretle cereyan etmiştir: B • 

1 1 Sirkecide Demirkapıda 26 numaralı ev t t • • 
de oturan Ahmed geçimsizlik yüzünden ır a yan gaze esının 
karısı Muazzezle bir sened.enberi ayrı b d 
bulunmaktadır. Dün Ahmed kansının o- t b • 1 • 
turmakta olduğu Ulelide Azimklr soka- a yr e uy an ıra D ır SU a l 
lı.nda 47 numaralı evine giderek barış-
malarını ve gene eskili gibi beraber ya- Paris 25 (Hususi) - lsviçrentn bitaraf-ı ıeden italyanca Korierre Della Sera ıa.r.e 

(Devamı 11 inci sayfada) lığından ve Milletler Cemiyetinden bah- (Devamı 11 inci ıayfadu) 

Viyanadan 40 bin 
Yahudi hicret etti 

J?aris 25 (Hususi) - Geçen mart ayın
dan itibaren şimdi~ kadar Viyanadan 
hicret etmiş olan Yahudi!erın sayısı fO 
binden fazladır. 

Halen Viyanada bulunan Yahudilerin 
sayısı 300 bin ki§i tahmin edilmektedir. 
Avusturyanın diğer şehirlerlnde de bu 
mikdarda Yahudi 7apmıktadır. 1 

.Vali v• Belediye reisi 31eni mezunlara diplomalarını veriyor 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 



a Sayfa 

Her gün 
-·-

Türkiye iş Bankası 
15 yaşına bastı 

\ Yazan: Muhittin Blrr-
(Baştarofı l iııcl 3<tyfadcı) 

içinde boğulup kay.boldular. Halbuki İt 
Bankası böyle inkişaf etmedi; Türkiye
deki inkılabın iktısadi gayelerine doğru 
inkişaf edecek milli bir iktısad hareketi
nin sağlanı temelli ilk müessesesi olmak 
amıile meydana çıktı ve kendi inkişafını 
milli Türkiyenin inkişaf ihtiyaçlarına a
yar ederek onunla beraber, dev adımla
rile, seneden seneye ilerlemeğe başladı. 
tş Bankasının dinamik vasfını bu suretle 
en doğru olarak ifade edebiliriz. 

* lş Bankası sermaye kuvvetile meyda-
n.a atılmış ve kayıd ve şart tanımıyan 

Resimli Makale: 

., u 

= Para bir vasıtadır .. -- Sözün Kısasıl 
-····-

Kadına dair ... 

E. Talu 

P ariste çıkan haftalık mecmua~ 
lardan birinde kadın hakkın• 

da aşağıki hükümlere rasgeldim: 
- Kadının göz yaşları, şeytanetinin tu .. 

zu, biberidir. (Publius Syrus) 

- Kadına inanan bir haramiye inan .. 
llllf gibidir. (Hesiod) 

- Kadın, en küçük yaşından itibaren, 
ilerde ifa edeceği hizmetkar rolüne baJ 
zırlanmakla mükelleftir. (Göte) ' 

- Kadınlık tarihi, en şeni mezalimirı 
tarihidir: Zayıfın kavi üzerindeki meza ... 
ilini ki en devamlısı da budur, (Oskan 
Vayild) 

bir kazanç hırsının zebunu olarak çalış- Para bir genç kız gibidir, kendisini sevene, okşayana, Parayı ne istihfaf, ne de hapsediniz. Birinci takdirde 
- İki kadın arasındaki dostluk, dai< 

ma bir üçüncü kadının N.eyhine tertib. 
edilmi§ bir suikasddir. (Al"fons Karr) mıı bir müessese değildir. Kurulurken saklayana koşar, kendisini hiçe say~ndan iğrenir, kaçar, insanın istikbali şüpheye düşer, ikinci takdirde ise haya-

zayıf bir sermaye sahibi idi. Sermayesini tı iztırabla geçer. Paranın bir gaye değil bir vasıta oldu -
artırdıktan ve İtibarı Milli Bankasile bir- kendisine l.ayik bulduğu kucağa iltica eder. ğunu unutmayınız. 
leştirildikten sonra dahi, bugün, İş Ban- ===========~;,;;,;;;;;,,~=:==~;;;;~======4;;;;;.;;;;;;;~;;;,,;;;;~============== 

- Ey kadın .. kadın .. kadın! Ey sukutu: 
hayale uğratıcı küçük mahlUk! (Bo .. 

1 

marşe) 

- Kadın, iddialarında, hudud 
maz! (Bualo) 

- Kadın, saçı uzun, aklı kısa bir mah
lUktur! (Şopenhauer) ~:i~fgÇ§ 

dadır; idaresine hakim olan zihniyette Amerilıagı Hergün bir fıkra Ayrı gitmeyen 
ve bu zihniyeti gıdalandıran inkılab 
ruhunda! Bu banka, işe başladığı günden Bügilleuen z•nct Edib - .. Kedi ile fare 

- Kadınların silahı dilleridir. Onufi 
paslanmamasma itina ederler. (İngmı: 
darbı meseli). 

itibaren, kazancını memleket iktısadiya- ana SOVUf 
Ali Emirı efen<li Ali Kemale kız

mıştı, onun hakkında yazdığı bir ya
zıda cNısfı ahiri zıddı müevveh td
birini kullandı. Müevvelin t!Uldı mü
ahhar, müahharın nısfı ahiri de har 
olduğuna ve har kelimesi arabcada 
eşek manasına geldiğine göre Ali Ke
male edibane bir tarzda ceşeka demi§ 
oluyordu. 

bna faydalı olan bir faaliyetle mukay
yed tuttu ve gene sırf bu kaydın tesiri 
altındadır ki etrafına mütemadiyen em
niyet telkin eden ve bu emniyetin tesiri 
altında kasalarına mütemadiyen tevdiat 
geldiğini gören bir mali müessese oldu. 
Bugün beş milyon lira sermayesi ve bir 

o kadara yakın ihtiyatı olan bu banka
ya, Türk halkı kırk milyon liraya yakın 
bir para emniyet ediyor. Bu emniyet ve 
itimad ne haksız, ne de sebebsizdir. Çün
kü banka bu emniyeti kazanacak tarzda 

idare edildi; kazanç hırsına kapılarak 
kasalarını boş, teşebbüslerini ve cüz
danlarını dolu tutmadı. İlk gününden iti
baren bugüne kadar İş Bankasının ne za
man kasalarına baksanız bunların dolu 
olduğunu görürdünüz. Banka emniyeti 
bu sayede kazandı ve bu suretle muha
faza etti. Artık onun idare an'aneleri yer
Jeşmiş, rutin denilen ve kendi kendisine 
dönen nizamı tamamen teşekkül etmiş
tir. İş Bankası, sağlam temel ve sağlam 
he&ab üzerine oturan salim ruhlu bir 
maliye müessesesidir. 

* 

Amerikalıların çok sevdiği :ıenci caz 
ıefi Cab Calloway'ın sesi, bütün Ameri -
kayı büyülemektedir. Usta, ve hünerli 
zenci, altın sesini çıkarmak için, burada 
gördüğünüz gibi ağzını açmakta, gözleri
ni şehlalanclırarak o serin bir su gibi 
kalbe dökülen türkülerini çağırmaktadır. 

Başka bir bakımdan, İş Bankası, '.riir- ================ 
Jüye inkılabının maliye ve iktısad saha
sında, aslına tamamen mutabık bir en
muzecidir. Türkiye inkılibı ne bir blöf, 
ne bir spekülasyondu; bir milletin tepe
den tırnağa kadar değişmesi hareketi idi 

İş Bankası da bir bankerlik müessesesi 
değil, kendisini inkılaba ayar etmiş milli 
bir maliye müessesesi oldu. Hatt!, hattl, 
İş Bankası, Türkiye inkılabının, milli ik
tısad ve maliye meselelerini hal için vü
cude getirdiği bir manivela vazifesini 

türkün bankası ve Atatürkün istediği gi
bi bir banka oldu. Bugün bütün Türk 
gönüllerini kendi etrafında toplamı~ <>· 
lan Atatürk, Türkün iktısadl kuvvetleri
ni de ba banka etrafında toplamak ve 
sonra da bu müttehid kuvveti Türkiye-

nin iktıaadi canlanmuı işin.de kulJaDmalc 
istiyordu. İşin bütün hikmeti ve kera
meti buradadır. 

Sırf böyle bir inkılib müessesesi kur
mak istediği içindir ki Atatürk onun ida-

tördü. 
tş Bankalından ~vvel, bu memlekette resini de Celal Bayar gıöi bir inkılAb ço-

ban kacılık ve bankerlik beynelmilel Ya- cuğuna verdi. O da bu i§i bu ruh içinde 
hudiliğin elinde bir kazanç vasıtası idi. kurdu, ifletti, yürüttü. iş Bankasında pi
!ş Bankası, Türkiyede bankacılığın, şen CelAI Bayar, bugün Türkiyeyi ayni 
cTürk milletinin sermayesini bir araya ruh ile idare eden hükfunetin reisi bulu
toplıyan ve bu sermayeyi Türkiyenin nuyor. Orada da, burada da hesab, prog
yükselmesi uğurunda bir takım teşebbüs- ram, hedef hep ayni şeydir: Türkten 
tere yatıran:. bir toplama, biriktirme ve kuvvet toplamak ve Türke kuvvet ver-
yapma kudreti oldu. mek! 

'························································-' 
Yaşmak ve ferace 
kullanan hindiler 

ffiçblr şeyi beğenmiyen bir takım in- * Bu hindinin sahibi, kümes hayvanları-
sanlar, İş Bankasına cçok kazanıyor!> Çok derin bir mevzu üzerindeyiz. Sö- na ziyadesile meraklıdır. Tavuklarına, 

- Her kadın, az çok bir Daliladır. (Al~ 
fred dö Müse) ~ 

- [İspanyada bir diz bağının üzer inde. 
~nınmuştur]: Bu kapana tutulmayı görf 

Yoksa, yavaş yavaş, fakat muhakkak su1 
rette boğulursun. 

- Allah v~ri, göğü yarattı, dinlendi. 
Denizi, balıkları yarattı, gene dinlend4 

' Sonra adamı, atı, köpeği ve diğer hay
vanları yarattı, ve bütün .kainat dinlendi, 
Nihayet, Allah kadını yarattı .. ve ondan 
sonra artık kimse, ebeden dinlenemedi., 
(Afrika darbı meseli) 

- Allah evvela erkeği, sonra kadım 
r .. attı. - .sıl ki önce kule yapılır, üze
rh.leki fırıldak ta sonradan dikifü. (Ser
vantes) 

1 
- Arada bir karına mükemmel bir sa~ 

pa·çek. Sen onu niçin dövdüğünü bilmez-' 
sin ama, o niçin dayak yediğinin elbette 
farkındadır. (Laos adaları darbı meseli).i 

- Bütün insanlar yalancı, kararsız,! 

sahte, geveze, mürat, mütekebbir, kahbs 
Londrada kedili gazino pek ?Defburdur. ve pyanı istihkardır. Ve bütün kadınla"!:ı, 

Bu fÖ}ıret, gazinonun beyaz bir kediye hilekar, düzenbaz, övüngen ve müteces-. 
malik olmasından ileri gelmez. sistirler ... Bununla beraber, dünyada ul .. 

Burada ayni zamanda kedi ile can ciğer vt ve mukaddes bir şey vardır ki, o W\, 
d01t olan, yanından hiç ayrılmıyan beyaz bu kadar kusurlu ve korkunç iki türl~ 
bir fare mo.,terilerin dikkat nazarını çe- mahlUkun birle§Illesidir. (Alfred dö 
ker. Filhakika kedi, beyaz fare yavru - Müse). 
sunu !deta öz çocuğu imi§ gibi sever, ya- Görüyorsunuz ya? Medent dünyanın 

i 

la?, kendisine verilen lriitü içmez, ona ilt- en büyük mütefekkirleri tarafından sar.o 
ram eder. fedilmiş olan bu sözler içerisinde, her~'. 

Almangada Yahudiler 
hakkında geni kararlar 

Alınan kabinesinin tanzim ettilf yeni 
bir kararname ile Alınan çocuklarına Ya
hudi isimleriDi andırır küçük Uiniler .-e
rilmesi yuak edilmiştir. Alman ukı ile 
Yahudi ırkı arasında mevcud aynblı art
tırmak için diler bir kararname ile de 
Alman ismi tqıyan bütün Yahudiler 1 
ikincikanun 1939 tarihine kadar birer 
Yahudi ismi almıya mecbur tutulmuş • 
lardır. 

* Viyanadan bildirildiğine göre Yahudi 
tacirlerine 25 ağustos tarihinden itibaren 
gerek perakende olarak satmak, gerek
se şekerleme gibi mamul!tta kullanmak 
üzere şeker satılması menedilecektir. 
Maksad Yahudi tacirlerini teker ana • 
yünden ve ticaretinden uzaklaştırmaktır. 

hangi bir Türkün imzasını taşıyan biıı 

teki yoktur. Kadının saçı uzun, aklım. 
olduğuna dair meşhur kelAmın dahi te-< 
mellült hakkı Alman feylezofu Şopen• 
hauer'e tefviz olunmuştur. 

Bir de, kaduıları hakir gören, onlar3l 
asırlarca zulmeden Türklerdir diye fren
gistanda ötedenberi bir rivayet dolaşır .• 
değil mi? 

E. Talu .............................................................. 
Deniz Ticareti okulu lktısad 

-Vekaletine bağlı kalacak 

Yüksek Deniz Ticareti okulunun De 

nizbanka bağlanacağı etrafında çıkan şa• 
yialar alakadarlar tarafından tekzib ~ 

dilmektedir. Devlet büdcesile idare edi· 

len bu okul İktısad VekAletine bağlı °" 
larak kalacaktır. 
........ --... ·----·-·············-·············· .. 

dediler. Bunlar düşünmediler ki İş Ban- zü lüzumundan fazla uzattım. İş Banka- kaz ve ördeklerine türlü türlü elbiseler 
kasından evvel, başkaları cdaha çok> ka- sının muvaffakiyet seneleri yalnız geç- diker. Bu arada hindileri daha çok sev
zamyorlar ve kazandıklarını bize göster- mi§ olanlar değildir. Bir kısmını da gele- diğinden onlara, resimde gördüğünüz gi-
mlyorlardı. Halbuki İş Bankası kazandı- cek senelere bırakalım. bi, yaşmak ve ferace giy~irlr. Giyimli bir biseleri çıkanldığı zaman nezleye tutul- TAKViM ğım gösterdi. muntazaman hesabını ver- Muhittin Birgen surette gezmeğe alışan hayvancıklar, el- maktadırlar. 

di, bunu dağıtmadı, ihtiyat yaptı ve ;:================~===============~============~ memleketin bütün iktısadt kalkınma te-
şebbüslerine iştirak etti. Bankanın sP.r
mayedarlan hiçb·r zaman bir ev veya bir 
apartıman iradından fazlasını alınış de
ğillerdir; !akat, bu memlekette bu ban
kanın etrafına topladığı maliye kuvveti 
sayesinde hayırlı olarak görülmüş ne ka
dar çok i§ vardır! 

* l,t.e, lı Bankası böyle bir banka oldu. 
Omm böyle bir müessese oluşunda, mem
leketten topladığı kuvveti memlekete, 
Türkiyeden topladığı kazancı Türkiyeye 
vermek programile yürüyüşünde Amil o-

. d ta :k: • 

I STER I NAN, 
Bir arkadaş anlattı: 
Akşam saat dörde doğru İstiklil caddesinden geçiyor

dum, .karşıma bir dost çıktı. Bir yere oturup beş on daki
ka konU§lllak )ltedik, ve ilk gazinoya girdik. Garson geldi: 

- Bir şişe bira, dedim. Fakat tam o dakikada gözüm 
.fiat listesine ilişince, bir yanlışlık olacağına hükmederek 
sordum: 

- Bir ıişe bira 80 kuruştur, dedi. 
-Sebeb? 
- Bu akşam müzik var, müzik olduğu zamanlar fiat 

IS TER I NAN, 

1 STER I NAN M A! 
iki mislidir de ondan! 

- Müzik kaçda başlar? 

- Sekizde. 

- Fakat şimdi saat 4, biz ise beş on dakika ıonra 
gideceğiz. ~ 

Garson §a§ITdı, amirinden sormak lüzumunu hissetmiş 

olacak ki gitti, geldi ve: 

- Mazur görünüz, fiat listemizde tadilat yapılamaz, 
cevabını getirdi 

iSTER INANMAI 

Rumi •n.e 
1%1 -~ 

13 

GONEŞ 

l), l>. 
6 19 

10 26 

<>ti• 
.... 1 u. 

E. u \ 16 
z. u 22 

-

AlİUSTOS 

26 Arabf leDe 

1557 
Rumi aene .er : ı 

1938 ııs 

CUMA 

c. Ahir IMsAJC 
s. D, 

29 3 3S 
8 '9 

lkiadi Aqam Yat.ı 

s. ıJ -'• l) s. D, 
16 co 18 03 ;:\I !!O 
9 06 12 - 1 S1 

-
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Japonlar zehirli gazlı 
mermiler kullanıyorlar 

Çin çeteleri Şanghay civannda bir Japon tayyare 
karar ahını bastılar ve bütün tayyareleri yaktılar 

SON POSTA 

Hitler ve Amiral 
Hortinin nutukları 

Dün Berlinde büyük 
bir geçid resmi yapıldı 

Hongkong 25 (A.A.) - Yangtze'nin ce- Tsientsin 25 - Bir baskın neticesinde 
nub sahilinde Japon kuvvetlen Şaho ci- Şantung'un merkezi olan 'fsinan'a giren Berlin 25 (Hususi) - Şansöliye Hit 
varında bulunan Pakioshana mütemadJ- seyyar Çin kıt'aları bütü~ Japon garnJ- ler, beraberinde Amiral Horty ve y~ik
yen hücum etmişler ve hiçb;r netice el- zonunu imha etmişlerdir. Bu kıt'alar Ja- sek askeri erkan olduğu halde bu sa -
de edememJşlerdir. Bir .Tapon. kıt'ası ponlann erzak ve cebhanelerini de imhn hah Tirgartende yapılan askeri geçid 
Çinliler tarafından tamamen imha edil- ettikten sonra kaçmışlardır. resminde hazır bulunmuştur. 
miştir. Japonların zehirli gar. neşreden Geçid resmine 15 bin asker, motör-

ç. lil . tı d Şanghay yakınında bir baskın ıu·· kıt'alar, son sı·stem toplar ve yüzler-rnermileri yüzünden ın enn zayıa a 
çoktur. Şanghay 25 (A.A.) - Çin ordusunun ce tank iştirak etmiştir. Havanın fenalı-

Kuikiangdn bir Japon petrol deposu seyyar cüz'ütamları üç gün evvel Şan- ğı dolayısile tayyare uçuşları yapılma-
Çin tayyarelerinin bir hava akını netice- ghaya sekiz kilometrelik bir mt'!Jafede mıştır · d 
sinde lştinl etmiştir. Amiral Horty yeni Alman or usun-
Diğer taraftan Yangtze'nin şimalinde bulunan Japon tayyare karargahını bir da gördüğü intizam ve mükemmeliyet-

Susung'de cereyan eden §iddetli bir mu· gece baskını neticesinde zapte~nıişler ve ten dolayı Hitleri tebrik etmiştir. 
harebe neticesinde Japonlar sahada bin- karargahta bulunan bütün tayyareleri Bitler ve Amiral Horly'nin nutukları 
den fazla ölü ve üç sahra topu terket- yaktıktan sonra ertesi sabah hareket üs-
mişlerdir. lerine avdet etmişlerdir. Berlin 25 (A.A.) - Hitler, dün ak-

------------------------ şam Başvekalet dairesinde Amiral Hor 

Izmı.rde kuru u·· zu·· m ty şerefine büyük bir ziyafet vermişti:. 
Bu ziyafetin sonunda söylediği nu • 

tukta Almanya ile Macaristan arasın -
e ı I d daki eski dostluğu tebarüz ettirmiş ve 

Sası merasim e açı l bu dostluğun ctarihi hadiseler netice· 
sinde kat'i tarihi hududları bularak 

• py 

26 Ağustos 
26 Ağustos; Türk tarihinin 

kahramanlık destanına eklenen 
sayılı güslerden biridir. 

26 Ağustos, asri silahlarla mü
cehhez, sayı itibarile de faik ve 
ardında tütün bir husumet dün
yas;.nın yardımı olan müstevli or· 
dulara, Afyonun yalçın tPpele -
rinde başlayıp Dumlupınarda da 
kat'i darbeyi indirmekle biten 
büyük zaferin müjdecisi bir gün
tlür. ı 6 yıl önce bugün, şafakla 

başlıyan savaşta Türk, esaret :in
cirinin ilk halkasını kırmış ve 
önünde kanlı bir geçid açarak 
halasa doğru atılmıştı. 

26 Ağustos, Büyük DAhinin 
yüksek idare ve şimşek iradesile 
beş gün içinde bizi zaferden za -
fere Koşturduğu, kat'i halasn ka
vuşturduğu günün başlnngıcıdır. 
Bu itibarla Türk tarihinin bir 
dönüm noktasıdır ve Türkün 
kutlu ve mutlu günlerinin ba -
şında yer alır. 

30 Agustos Zafer 
bayramı programı 

tesbit edildi 
30 Ağustos tayyare ve zafer bayramı 

Müstahsil sevinç içinde: iki saat zarfında piyasada 
mevcu_d 5,260 çuval üzüm aahldı 

komşu olduktan sonra iki millet için 
şimdi daha ziyade kıymet kesbeylemiş- münasebetile o gün şehrimlzde yapıla-
olduğunuı. ilave etmiştir. r.ak merasim programı tesbit edilmiş ve 

İzmir, 25 (Hususi) - &?nenin ilk kuru 
üzüm mahsulü bu sabah (dün sabah) on 
birde borsa salonunda iç ticaret genel 
müdürü Mümtaz Rekin huzurile mera
simle piyasaya arzedilıni§tir. 

Bu münasebetle borsanın üzüm salo
nu bayraklarla süslenmişti. 

Borsa reisi piyasada 5000 küsur çuval 
iı..züm toplandığını ve mahsulün nefis 
olduğunu bildirdi. Üzüm salonunda da 
müstahsil ile ihracatçı arasında müna-

kaşalar oldu. Nihayet on birde ilk mua
mcle Rep<i Leblebici ile Şerit Rıza ara
sında 9 numara üzerinde on ild buçuk 
kuruştan, bC§ dakika sonra da 10 numa
ra üzerinde 15 kuruştan yapılarak piya
sa açıldı. 

Piyasa açıldıktan iki saat sonra da 10, 
14 kuruş arasında piyasada mevcud 5260 

çuval satıldığı anlaşıldı. Müstahsil se

vinç içindedir. 

ransada sosyalistler parlamentonun 
içtimaa çağmlmasını istiyorlaı 

Paris 25 (A.A.) - Radikal sosyalist 
partisi bürosu önünde izahat veren baş
vekil B. Daladye, hattı hareketinin bil
hassa milli müdafaa ihtiyaçlanna dayan
dığmı bildirmiş ve Almanyadaki askcrf 
hazırlıklar hakkında mufassal rnaliimat 
ita eyledik.ten sonra demiştir lti: 

cud değildir. Fransa, Avrupada kırk sa
atlik haftayı tatbik eden tek memleket
tir. Halbuki diğer memleketler, harb en
düstrisinde haftada altmış saat çalışıl
masına müsaade vermektedir.:. 

Hitler, nutkunun sonundn Alman - alfıkadarlara bildirilmiştir. 
Macar yakınlığının, cyalnız iki mem - 1 - İstanbul komutanı sabah saat 
leket menfaatlerine hizmet etmekle 8,30 dan 9 a kadar askeri birlik ve mü
kalmıyarak ayni zamanda, dost İtalya esscse amirlerini, 9 dan 9,30 a kadar 
ile birlik halinde, yüksek, umumt ve 
hakkaniyetli bir sulhun da bir rehine- vilayet, belediye ve sivil teşekküllerin 
sini teşkil ettiğini> billıassa kaydeyle- yapacağı tebrikatı ordu kumandanlı -

miştir. ğında kabul edecektir. 
Amiral Horty de verdiği ceYabda 2 - Merasim kıt'alan saat 9 da ti-

iki memleket arasında binlerce sene - niversite meydanında kendilerine ayrı
lerdenberi mevcud bağlan tebarüz et - lan kısımlarda yer alacaklardır. 
tirmiş ve cik~ memlekette su~h?e~e~ 3 - Saat 9,45 te komutan, geçid res
yapıcılık eserın~ devam azmının, ıkı mine iştirak edecek kıt'aları tcftis edc-
milletin adalete dayanan. sulh ~me!ine cektir. " 
varmak üzere muvaffakıyetle ılerlıye-
ceklcrine emin bir garanti olduğunu• 

bildirmiştir. 
Berlin 25 (A.A.) - Amiral Horty i

le Hitler, geçid resminden sonra hari
ciye nezaretine gitmişlerdir. 

Bir tayyare kazası 
277 kişinin 

ölümüne sebeb oldu 
Tokyo 25 (A.A) -Domei ajansının 

4 - Teftişten sonra kıdemsiz bir su
bay bugünün ehemmiyeti hakkında bir 
nutuk söyliyecek ve bilahara general 

buna karşılık verecektir. 
5 - Saat 10.45 te geçid resmi başlı

yacaktır. 

6 - Kıt'alar Taksim abidesine gi -
deceklcrdir ve abide önünde hep bir
den bandonun i.ştirakile istiklal marşı 

söylenecek, abideye çelenkler konacak
tır. 

1 - Tam saat 12 de Selimiyeden 21 
pare top atılacaktır. 

e Fransız Başvekilinin 
nutkundan kopan fırtına 

Yozan: Sellin Ragıp Emeç 

ra ir taraftan isUhs lin azalması, 
L9) öbür taraftan kısa zamanda 

milli müdafaa fr.tiyaçlarının yerine geti
rilmesi zarureti Fraru:..z hükO.metlnı haf
lada kırk saatlik mesainin, baı1 ~ayide 
daha fazlayn çıkarılması lür.;muna icbar 
ett.ı. Bu kanaati ifade <'dtn ve dunkü ya
zımdn mevzuu tahsetti~im nutuk, Fran
sarun bütün sol partilerile rr.ahfellerin
de, bnşvekil Daladyeyc kuşı çok şid
detli bir protesto tufanının yükseltilmesi
ne sebeb oldu. Bir arn noktai n zarının 
müdafan ve izahındn tereddüde düşı!f 

görünen başvekil, böyle bir hareketin 
dot'Uracağı utançlı 6.kıbcti kısa znmanda 
bvrarnış olacak ki noktai nnznr.nda ıs
rar ediyor. Filvaki son senelcr:ie Fran
sanın milli geliri mütemadi ve munta-
zam surette aznlmıştır. Veri)en rakam
lara göre 1914 yılında bu mikdnr (:i8) 
milyar altına baliğ olurken 1931 de, 49 
milyar altına yükselmiştir. 1937 de ise 27 
milyar altına duşmüştür. Gayri menkul 
ve menkul sermayenin geliri ise yüzde 
kırk beş nisbetinde nzalmıştır. 

Muhtelit gelir denilen sermaye Be sfı

yin iştirak ettiği zirai, sınai ve ticari 
teşebbüslerde ise bu tenezzül yüzde flG 
dır. Bu netice karşısında memleketini se
ven her insanın yapacağı gibi Dnladye 
de milli geliri artırmak lüzumunu his
setmiş, bunun için de, iyi netice vermi
yen sanayide mesai müddetlerinin artı

rılması zaruretine ip.ret etmiitir. Ayrı
ca, israf derecesini bulan b':lzı n.a:;rafln· 
rm kontrolü ile icabında hazfedilmesi 
için bir de mürakabe bürosu tesisine tP
şebbüs olunmuştur. Bütün bunları yapa
bilmek için başvekil Daladye haftada 
kırk saatlik mesai muddetinın Jhtiyaca 
uygun bir surette tatbikini düşünmiistür. 

Sol parti ve mnhfellerde gürültüyü ko
paran dn bu olmuştur. Bundan evvel, ge
ne bu mevzu hakkında b z.ı mUlahaz lar
da !:>ulunurken kaydettiğim gibi osya
listlerle komünistler Daladye hükfime
tinin bu nevi tasavvurlarının mutlak a
leyhdnrıdırlar. Birbirini takib etmekte 
olan toplantı ve miting davetleri göste
riyor ki, Fransa, niznm ile nizamsızlı1<
tan birini ihtiyar etmek vaziyetinde bu
lunuyor ve bunun için yeni bir cidal af
hnsı baş gösteriyor. Dünyada hüküm sü
ren ideolojik kavgalara bakarak bu ci
dalin ""'"lnsız ve ıt"<>k fiddetli olacağına 
hük t, liriz. - Selim Ragıp Emes; 

Van sıhhat müdürlüğü 

.Bu sebebden dolayı, memleketin po
tansielini fazlalaştırmak mübrem bir ih
tiyaç halinde bulunmaktadır. BWlun için 
ie kırk saatlik hafta kanununda ufak 
ıazı tadilat yapmaktan başka ~are mev-

Küçük Antant 
ve Macaristan 

Par.is 25 (A.A.) - Sosyalist partisinin 
idari komisyonu bürosu, yarm içtima e
decek olan halkçı toplantıdaki delegele

rine, sollar temsil heyetinden parlanıen
tonun içtimaa davetini taleb etmek sala
hiyetini vermiştir. 

Romanyada 
Bir suikasd 

bildirdiğine göre, Çarşamba snbahı 
Tokyo civarında vu~a ge-!en tay?7are Hava kurumunun bütün kolları da Ankara, 25 (Husust) - Bandırma hü
kazasile yangından olenlerın adedı hfı Hava kurumu haftası içerisinde muh- kfunet tabibi Emin Esad Sagun Van sıh
len 2 7 7 ye çıkmıştır. telif eğlenceler yapacaklardır. hat mfıdürlüğüne terfian tayin edilmiştir. 

ıspangada 
J3ükrcş 25 (A.A) - Rador ajansı bil- Bükreş 25 (A.A)- Voyvoda ve sa - Horb vaziyeti 

ittaiyenin 16 ncı yıldönümü 
Qiriyor: Gazeteler, Küçük Antant kon- bık birinci kral müşaviri Naida'nın ka- İtfaiyenin 16 ncı yıldönümü mcra;imi 

b
- -k h -: k Madrı"d 25 (A.A.) - Estra.madurn c~b-

feransma uyu e emru.ı.yet verme te ve lemı' mahsus mu··au-ru- Jan Ga~ar, au··n k dün saat 15 30 da Fatihte itfaiye mu· a"iı·r ~ı· hesinde hükumetçiler, Puebl.ı do Al o- ' -
Bled ve Budapeştede aynı ıamanda neş- gece Timizoera-Bükreş ekspresinin ya- , b"l lüğü bahçrsinde ynpılımştır. Merasimde 
edil cbli

w• t b .. ser mıntakasında muka 1 taarruz., g:•ç-
r en t gın manasını e aruz ettir- laklı vagonunda bir suikasde maruz lh Vali ve Bele<iiye reisi Muhirldin Üstün-

k 
..:ı:. G 1 · tJ · misler ve 'l'eni mevziler v~ bi ao:sa Fcr-

ıne tcuir. azele erın manşe erı ve kal"""'"'tır. Havdudun bır' 1· Gaspar ttyu- :ıo .ı d' dagw \11·ıa·yet Beledı"ye "e Partı' erka·nı ~ ..ı meJ'a t€n1>sini zaptetmişler ır. ' ' • 
ba_mııkaleleri, elde edilen mes'ud neti- makta olduguw bır" sırada mumaı"leyhı"n r-- d hazır bulunmut-tur Monterubiyo dö la Seren-:ı' a cumhu- ~· · 
celcri övmekte ve bilhasöa Macaristan.la kompartimanına gı"nnı·ş ve kend"ıs·ını' 11...- • İstik.lJll ·1 1.. l lan riyetçiler ileri hareketlerine devnm et- merasıme es marşı ı e ıu3§ anmış, 
Y~~ . prensip anlaşması ve sulh ve İi- boğmağa teşebbüs etmiştir. Uykıtdan bunu Muh'ddin 'Ostündağın şu söyJevı 
b .. ırlıgı poJ. iükalarıruı daima sadık kalan uyan"n Gaspar u··zerı'ne "'Ovolverle atec: rnişlerdir. t k'b t · t· uç d<>vletin tesanüd .. ·· . .. • "' Hükumetçiler, dün akşam AlkautarH- a ı e mış ır: 
mektedir. u uzermd2 ısrar eyle- etmişse de haydud bu r~volveri onun ln karşısında mevki alıp yeıle m!. lerdir. c- Arkadaşlar, 

Suriye Baş ek.li Pariste 
Paris 25 (A.A.) - Suriye Başvekili 

B. Cemıl Mardam Ex le Ben'den bu
raya gelmiştir. 

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

Çanhırıda altı 
Zelzele oldu 
Çankırı, 25 (Hususi) - Son 24 saat 

çmde şehr mi de fasılahırla alh zelze
le du~ ulmuştur. Hasar 'yoktur. 

T ptı müdürlükleri 
Ankara, 25 (Hususi) - KırklarPli tapu 

mudürlüğüne Tckirdağı kadastro müdü
ru Mustafa Candan, Amasya tapu mü
durluğüne Kır§ehi:rden Fehım Gürün, 
Kırşehir tapu müdürlüğüıı~ Edırne ka
dastro müdürü İbrahim Yıbnaz naklen 
tayin edildiler. 

elinden alarak Gaspan agır suretle ya- Göndeza cebhesi 25 (A.A) - Uç gün- Söz, yaşıyan mnhlCtkat arasında insa· 
ramıştlr. Mütecaviz pencereden atla - denberi Göndeza ccbhesind~ hava rnuhn- nın yerini tayin ed n ve vasıfland:ran fi
mak suretile kaçmadan evvel Gaspa - rcbelcri yapılmakta ve muhan•bcleıt ba- kir ve duyguların tezahürüne bir nlı•t ol
rın üzerinde bulunan 45 bin leyi gas- zan adedleri ellıyi bulan birçok tayya- mak itibarile şübhesiz ki çok giizel bir 
betrniştir. reler iştirak etmektedir. şeydir. Sonra bu söz, malımızın ve cnm-

B 
--------- Cumhuriyetçilerin adeden dun olan mızın muhafazasına aid olan vasttnlara 

ir nahiyenin merkezi tnyyareleri, iki gün içinde dü m nın l$3 taallük edince, tabiatlc daha çok güzel 
değiştirildi tııy~aresıni duştlrmü lcrd;r. olur. Fakat kanaatimce sözün mevzuunu 

Al kaı t 25 (A.A.) - Franklstl r-in ta ·- teşkil eden iş, sözden de güzeldir. !~te 
Ankara, 25 {Hususi) - H kk i viHı- b' · d" b d · · b ,J - - d • ıarelcn bu sabah Alikanl'ın kırk kı!o- ız şım ı ura a ışın aşınwa ve onun e 

yeti merkez kazasına bağlı Kaval nahı- metı'<-' cenubu garbisinde ve s::lhild kiıın bulunuyoruz. Vaktile bu memlekette 
ycsinin merkezi §'imdiki bulunavğu Kn- Torn.vi ja kasabasını bomb~rd 1 nn c1- çok buyuk fenalıklara sebcb olun yan
val köyünden ka-dırılıp avni n · iy Ç"l"· mis v mitral)ÖZ ati!şine iutnıuştw·. Boın gınlara karşı mücadele etmek vazaesi o
çevesindeki Piyaniş köyüne göttiruın t _ b rdı an neticesinde 25 ki i ol ü , 70 muzlarına yüklenen itfaiyemiz, arhk bu-.. ı l mıc:.tır gün tekamül ve yuksclme yolunun zir-
tur. =k:;:;ı =i==)==a=r=an==-1==· ======== vcl rine varmak üzeredir. Onu hakiki 

Trakya zeytincilik ursu ) ı 1200 Ü geçmıştir. A ıcılık, buda - bir mesl k haline etirm k ıçin yıllar
ma, bakımc lık, zeytin ha talık arı o- danben sarferlile:n emeğin k:ır ılığını al· 

Edirne (Hususi) - Üç senedenber ıen bu ,ençlerın muallımı ha yada z·- m ktayız. İtfaıye m slek kur tarının 
Çanakkale vılayetinde zeytıncilık ı a t Vekaletı hesabına kurs görmüş çok şımdi ıkınci sene mczunlanna şehadetna
kurslarından çıkan köy gençlerinın sa- çalışkan bır gencimizdir. melerıni vereceğiz ve onları alkışlamak-

ln rn:.hzuz olacağız. Hemen tatbikata geç
mek için size birkaç söz arzetmek ütere 
itfaiye mensublarından bir arkadaşa yer 
veriyorum.~ 

Vali ve Belediye reisinin öylcvinden 
sonra mekteb meronlarındnn N sıh bir 
söylev vererek itfaiyenin yaptığı işleri 

tcb rilz ettirmiş ve büyükl r şükranla

rını bildirmiştir. 

Bundan sonra Vali ve Beledi c r isi 
tarafından mekteb mezunlarına diploma
ları d ıtılmıştır. Diplomalar dağıtılır
ken birdenbire binadaki yangın oldu u
nu ihbar eden ziller çalmağcı başl1ım1ş ve 
bir saniye sonra itfaiye grtıpu Atpata
nndaki bir marangoz dükkanında çıkan 
yangını söndürmek üzere ha'reket et
miştir. 

Diploma tcvziinden sonra itfaiye grup
ları bir geçid resmi yapmışlar ve davet
liler hazırlanan büfede izaz edilll'Jşler

dir. 
Merasim sonlarına doğru Atpa1.ru-ına 

giden itfaiye grupu da marangoz Halidin 
dükkanında tutuşan talasları söndürerek 
vazifesini bitirmi e dönmüştüı. 

İtfaiye mektebind n bu devred 26 ki
şi mezun olmuştur. Bunlard n Nnsıh bı
rincıliği, Muzaffer ıkinc11iği ve Zongul
daklı Ramazan da üçünculü ü kazanmıg
lardır. 
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lktısad Vekilinin 
dün yaptığı tedkikat 

Şakir Kesebir, deniz müesseselerini gezdi, Türkofiste 
ve deniz ticareti mektebinde meşgul oldu 

Bu vaziyet karşısında ka
vaflar dükkanlarını 

kapayacaklarını söylüyolar 

T.ekirdağ şarap fabrikasından ÜÇ misli büyük olacak 
bu fabrika senede beş milyon litre şarap imal edecek 

İ~isarlar idaresi, İzmirde Bornova ı sanayi erbabının muamele vergisi hatit 
yolu üzerinde inşa edilecek olan büyük k.ındaki dileklerini tesbit etmek üzere bu· 

Şakir Kesebir tstanbu.l 
Evvelki gün İzmirden şehrimize gelen 

İ.ktısad Vekili Şakir Kesebir dün öğleye 
kadar deniz müesseselerinde tedkikat 
yapmış ve saat 15,30 da Türkofis İstanbul 
ıubesine gelerek akşama kadar meşgul 
olmuştur. İktısad Vekili Türkofiste bazı 
ihracat tacirlerini ve Brüksel elçisi Bay 
Cemal Hüsnüyü kabul ederek bir müd
det görüşmüş ve bu arada gazeteciler lP
de bir hasbıhal yapmıştır. 

İktısad Vekili Türkofisten sonra Orta
köydeki Deniz Ticareti mektebine gide
rek bu sene mektebden birinci ve ikinci 
derecede mezun çıkan ve A vrupaya gön
derilecek olan talebelerle konuşmuştur. 

Vekil Deniz Ticareti mektebinde m;.i
tehassıslardan ders programları üzerin
de yapılması icab eden değişiklikler hak
kında izahat almıştır. Bu arada yem ge
miler alınması münasebetile son sistem 
vapurlarda çalışacak olan denizcilerin 
yetiştirilmesinin de ayrıca bir tedkik 
mevzuu olarak ele alınması kararlaşh-
nlmıştır. · 
İktısad Vekili bugün ve yann da seh

rimizdeki tedkiltlerine devam edecektir. 

lkhsad Vekilinin beyanab 

İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün Ana
dolu ajansına aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

c- Karadenizin· kuraktan müteessir 
olan bazı mıntakaları ile Trakya, Mar
mara, Yayla mıntakalarında gene kurak
lığa maruz kalan yazlık zeriyat hariç tı1-
tulursa, bu sene umumiyetle istihsalat:
mız gerek kalite, gerek mikdar itib;ırilc 
memnuniyet verici olmuştur. 

Ankaradan İzmire giderken ziyaret Pt
tiğim Eskişehir ve Af yon ahalisile F.gc 
mıntakasınm Gediz vadisi ve Karaburun 
tsti.kaıneti başlıca mahsullerinde bu hr
kı gösteriyordu. 1zmirde alakadarlarla 

gazetecileriıe beraber 

yaptığımız temaslar üzüm rekoltesin\n 
geçen seneye nisbetle takriben iki mic:ıli 
olacağını, incirin geçen seneden az fazla 
olmakla beraber daha iyi kalite bE"klE"n
diğini, tütünün mikdarca geçen senerlen 
yüzde 25 noksan olmasına mukabil bü
yük kısmının geçen seneden daha yük
sek kalitede olmak itibarile kıymetçe ge· 
çen seneki rekolteye tekabül edebil&oce
ğini, pamuğun hem mikdarca yüzde 20 
fazla, hem kalite itibarile geçen sene~en 
çok iyi olduğunu, hububat, palamut gib! 
mahsullerin geçen senenin iki mislini 
bulacağını, zeytin mahsulünün bereketli 
görüldüğünü tesbite im.kan verdi. Muh
telif memleketlerle olan ticaret anlaşma
sının satışı teshil edeceğini nazarı itiba
ra alan ihracatçılanmız yeni faaliyet 
mevsimini emniyetle karşılamakta ve 
müstahsil halkımız da mahsullerini neş'e 
ve kuvvetli ümidlerle toplayıp hazırla
maktadırlar. 

Bu seneki fuar, geçen senelere nishet
le hayli tekrunül göstermiş ve İzmir ile 
Ege mıntakası için bilhassa iç turizm ba
kımından büyük faydalar vadeden bir 
vasıta hizmetini görmeğe başlamıştır. 
Başvekilimin fuarı açarken söylcdik1e· 

ri gibi Kemalist rejimi ekonomide tahak
kuk ettirdiği inkılabı maddi eserler ha
linde gösteren fuarı bu maksad ile mu
vaffak olmuş kabul etmek lazımdır. $im
diden yedi ecnebi memleketin iştirakıle 
beynelmilel mahiyeti kuvvetlenmiş olan 
fuar, gittikçe bu sahada da yeni iştirı:ı.k
lerle ehemmiyetini arttıracaktır. 

Senelerdenberi bu eseri vücude geti
rebilmek için İzmir vilayetinin, İzmir be
lediyesinin ve fuar komitesi ile bütün a
lakadarlarının sebatlı ve vukuflu çalış
maları semerelerini verıneğe başlamış
tır ... 

Eylulden itibaren pazarlıksız satış u
sulünün başlıyacağı mallı.mdur. Kundura 
fiatları için bu maksadla bir esas tes bit 
etmek üzere evvelki gün yapılan toplan
tıda alınan kararlan yazmıştık. Kıındu
raların kalitelerini ve evsafını tesbit et
mek üzere teşkil edilen komisyon d~.in a
yakkabıcılar cemiyetinde toplanını ştır. 

Kundura fiatlarının üçe ayrılmaı::ı ka
bul edilrnemi.ştir. Her kunduracı bir kun
dura imal ettikten sonra malın cinsini, 
erkek veya kadın kundurası olduğunu ve 
numarasını, mukavvalarım ve dPrisini'l 
cinsini, evsafını, Amerikan giasesinden 
mi, yerli veya Avrupa ruganınd;ın mı 

yapıldığını, yapılış tarzını, çivili mi, di
kişli mi bulunduğunu ve fiatını bir ka
ğır üzerine yazacak, kunduranın ıçine 

koyacaktır. Her mağazanın masrafı, her 
malın fiatı ayrıdır. Bu itibarla kundura
ların fiatlarını satanlar Üzerlerine koya
cak, kunduralar muhtelli fiat üzerinden 
satılacaktır. 

Bir eylfilden sonra kundnra satın a
lanlar, kunduranın içindeki kağıddıı ya
zılı evsafı okuduktan sonra parasını ve
recek, ayaklarına giyeceklerdir. Birkaç 
gün zarfında kunduranın, kağıdda yazılı 
evsafta olmadığı anlaşılırsa, kunduracı

lar cemiyetine veya Belediyeye müra
caatla şikayette bulunulacaktır. 

Kavaflar, evsafın, bilhassa mukavva 
mikdarınm kundura içerisine yazılma

sma şiddetle muarızdırlar. 
Kunduracılar cemiyeti reisi ve kunnu

racılar kooperatifi müdürü AbdulJah 
Vahdet, şehrimizde bulunan sanayi u
mum müdürü Reşadı görmüş, bu husus· 
ta izahat vermiştir. Sanayi umum mü
dürlüğü, kunduralardan mukavvayı 1 a
mamen kaldıracaktır. Bir kanunla kun
duralarda mukavva kullanılması yruıı:tk 

edilecek ve mukavvanın gümrüğü artırı-

şarab iabrikasının ıÖnümüzdeki şarab 
mevsimine kadar açılmasına karar ver
miştir. 

Hazırlanmış olan projelere göre Ege 
mıntakasında şarabcılığın geniş mikyas
ta ihyası için İzmirde kurulacak olan bu 
fabrika, Tekirdağ fabrikasının üç misli 
büyüklüğünde olacaktır. Yeni fabrika 
senede beş milyon litre şarab imal eiie
cek ve eski şarabları muha.faza için bü
yük mahzenler bulunacaktır. Yeni fab
rika faaliyete geçtikten sonra şarabın 
maliyet fiatı düşürülerek ucuzlatılacak 
ve bu suretle piyasada şarab imalatı ile 
meşgul olanlar da fiatı indireceklerdir. 
Düşürülecek olan maliyet fiatına, yalnız 
bir litre şarabın inhisar resmi olan beş 
kuruş ilave edilerek şarablar piyasaya 
çıkarılacaktır. 

Şehrimizdeki 37 smıf ağaç 
sanayii erbatı.1dan 14 ü maktu 

vergiye tabi tutuldu 
Muamele vergisi etrafında Maliye VE"

ka.Ieti tarafından gönderilen heyet ted
kiklerini bitirmiştir. Bu heyet muamele 
vergisine tabi olan şehrimizdeki 37 ağaç 
sanayü erbabından 14 ünü maktu vergi
ye tabi tutmuştur. Bunların vereceklP.ri 
vergi nisbeti marangozlar cemiyeti rE>isi 
Alaeddin Kunt ile umumi katib Fuad Te-
zerden müteşekkil bir komisyon tarafın
dan tesbit edilecektir. 
Ağaç ve tornacı esnafından 23 ü de 

maktu vergiden istisna edilmiştir. Ma
rangoz ve doğram.acılardan beş beygir
den fazla kuvvette motörü olanlar ve on 
kişiden fazla amele çalıştıranlar defter 
tutacaklardır. Şehrimizdeki çalışmaları

nı bitiren maliye heyeti ile marangozlar 
cemiyeti umumi katibi, İzmirdeki küçük 

Askerlik işleri: 

lacaktır. 334 doğumluların yoklama günleri 
Mukavvadan kundura imalinde mühım 

surette istifade gören Mahmudpaşa v~ 

Çarşıdaki kavaflar dükkanlarını kApa
mağa karar vermişler, bu karardan ce
miyetlerini haberdar etmişlerdir. 

Poliste: 
Manda büyüklüğünde bir deni~ 

canavan görmüş 
Sirkecide Yenipostane caddesinde Yıldı -

rım terzihanesinde kalfalık yapan Şevket, 
zabıtaya müracaatla Ahırkapıdan denize gi
receği sırada manda büyüklüğünde bir de -
niz canavarının üzerine hücum ettiğini ve 
güçlükle hayatını kurtardığını iddia etmiş

tir. 
Bir adam ciğer yiyip zehirlendiğini 

iddia etti 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
1 - Eminönü kazası halkından olan 334 

doğumluların ilk ve son yoklamaları ve bu 
doğumlularla muameleye tabi bulunan tecll
lllerin muameleleri yapılmak üzere Eylül a
yının birinde başlıyarak 1/Teş./938 sonuna 
kadar devam edecektir. Bu yoklamaları yap
mak için Eminönü kazası Askerlik Mecllsi 
Eylül ve 1/Teş. aylarının tek günlerinde 
Eminönü yerli askerlik. fubesinde, 91ft gün
leri Eminönü yabancı askerlik şubesinde iç
tima edeceklerdir. 

2 - Eminönü kazasının Alemdar nahl -
yesi halkının yoklamaları Eylül ayının (1-
3-5-7-9) uncu günlerı. Kumkapı nahiyesi 
halkının yoklamaları Eylül ayının (13-15-17-
19-21) inci günleri. Eminönü merkez nahi -
yesi halkının yoklamaları Eylül ayının (23-
27--29-) uncu günleri. Bayazıd nahiyesi hal
kının yoklamaları 1/Teş. ayının (1-3-5-7-) 
inci günleri. Küçükpazar nahtyesl halkının 

Müteferrik: Kültür işleri: 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede oturan Ham- yoklamaları l/Teş. ayının (11-13-15-) inci 

dl Ağaca.mide Mustafanın lokantasında ye- günleri. 1/Teş. ayının (17-19-21-25-27 ve 31-) 

b d 1 
diği ciğerden zehiriendlğini iddia etmiştir. inci günleri de yukarıda tahsis edilen gün -

Gaynmü a il ere vesika verilmiye Mekteb doktorlarının yeni Hamdi Beyoğlu h~tanesinde tedavi altına ıerde herhangi bir sebeble yoklamalara gel-
batlandı kadrosu geldi alınmış, tahkikata başlanmıştır. memiş ve tecillerini yaptırmamış olanlar mü 

Gayrimübadillerin istihkaklannın tas- Bir adam çocuğunu döven raca.at ederek yoklamalarını ve teclllerini 
Maarif Vekaleti !:ehrimizin muhtP.lif. pt bileceklerdı·r 

ki k t tb"k :.- çocuö-ıı yaraladı ya ıra · 
fi) ~si hakkında · an unun a ! sure- semtlerinde vazife görecek olan mektE"b 6 -
tini gösteren talimatnameye göre, gayri- Arnavudköyünde Sucubahçe sokağında o- 3 - Şube tarafından Eminönü kazası hal 
mübı diller ve ellerinde bono ve istihkak doktorları için yeni bir kadro hazırlamış turan İhsanın oğlu 4 yaşında Tezel, sokak- kından yoklamaları yapılacak olan 334 do-

ve Kültür Direktörlüğüne göndermiştır. ta oynarken komşuları Petronun oğlu Peri- ğumluların künye ve adreslerini havi yok -
mazbatası bulunanlar, defterdarlığa mü- Mekteb doktorları Eminönü, Fatih, Be- dor, Tezelln bir iple ayaklarını bağlıyarak lamaya davet eedvelleri nahiye müdürlük -
racaat ederek vesika almağa başlamış- şiktaş, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy dövmüştür. Bunu işiten Tezelin babası ma ~ leri vasıta.sile mahalle mümessillerine gön -
lardır. semtlerindeki ilk ve orta okullarla lis~- rangoz İhsan Perldoru yakalıyarak başını der~ş ve bu cedvellerde yoklamaların ya-

Bono için müracaatlar beyanname ile, 
1 

d . .. duvara vurmak suretlle yaralamıştır. Yara- pılacağı günleri ayrı ayrı gösterllnılş oldu -
er e ış goreceklerdir. ıı tedavi altına alınmış, tahkikata başlan _ ğundan o günlerde ma:halle mümessillerlle 

istihkak mazbataları için müracaatlar da Çavuş ve eğitmen kursları mıştır. birlikte Eminönü Askerlik Şubesine gelme _ 
istida ile yapılmaktadır. f D başl l leri ""n olunur 

te tiş dild. lln üç yangın angıcı o du llA --·------Defterdarlık, müracaatların arkasını e 1 
İzmir ve Trakya mmtakasında ilk ted- Küçükpazarda Muhabir soka~ında Ha _ 

bir ayda alacaktır. sanın, Fatihte Kanlıağaç sokağında Kad -
Yardımcı öğretmenliği için 650 risat kadrosundaki muallim boşluğuııu riyenin evıerile Beyoğlunda Sağsol soka -

kapatmak için açılan çavuş ve eğitmen ğında.ki Ta~lnin kahvesinde Uç yangın baş-
müracaat yapıldı kursları son günlerde ilk tedrisat umum !angıcı olmuşsa da her üçü de ateş büyüme-

Üniversttede lise mezunları arasırıda müdürü İsmail Hakkı ve şube müdürü den itfaJye tarafından söndürülmüşlerdir. 
açılacak olan orta okul yardımcı öğret- Hıfzırrahman tarafından teftiş edilmiş- Bir tramvay iki çocuğu yaraladı 
menliği imtihan hazırlıkları ikmal ecül- tir. Önümüzdeki ders yılında köy eğit- Vatman Hasa.nın idaresinde.Id 33 numa -
miştir. Bu yıl 550 yi mütecaviz lise me- men kurslarının adedi dörde balig~ ola- raıı tramvay arabası Fenerbahçeden geçer-

Bir yolcu trenden düşüp yaralandı 
Evvelki gün Kumkapı istasyonundan ha

reket eden 7 numaralı posta treni y~lcula. -
rından Taşköprülü Durmuş oğlu Ahmed, 
trenden inerken müvazenesinl kaybederek 
düşm\ış başından ağır bir surette yaralan -
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesinde te -
davi altına alınmıştır. · 

günlerde İzmire gideceklerdir. 

Emedde tütünlerin toplanmasma 
başlandı 

Geçen sene Emedde 30,000 kilo tütün 
istihsal edilmiş ve bu tütünün vasıflarını 
tayin için gönderilen eksper Kamil Faiz, 
tütünlerin kalitesini iyi bularak İnhisar 
İdaresi tarafından iyi bir fiatla mübayaa 
edilmişti. 

:Su sene ekilen tütünler, havaların ku· 
rak gitmesinden mikdar itibarile noksan 
olmuş ise de, kalite itibarile geçen sene
ye faik olarak yetişmiştir. Bunu eksper
ler de teyid etmektedir. 

Bu yılki rekolte 15,000 kilo raddesin
dedir. Tütünler toplanmağa ve kurutul· 
mağa başlanmıştır. 

Yugoslavyadan 3,500 damızhk 
koyun getirilecek 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu bu 
yıl içinde Yugoslavyadan 3500 baş da· 
mızlık koyun ve koç getirtmeğe karar 
vermiştir. Gümrük ve İnhisarlar Vekale
ti tarafından kontenjan müsaadesi veri· 
len bu damızlık koç ve koyunlar saf kı
vırcık cinsinden olacak ve her türlü P.as
talıklardan salim bulunacaktır. 

ltalya ile bir ticaret anlaşması 
yapılacak 

İtalya ile aramızda yapılacak olan ye
ni ticaret anlaşması için eylUI ayı içinıie 
Romadan bir heyet memleketimize gele
rek Ankarada alakadarlarla müzakerele· 
re başlıyacaktır. Ticari münasebetimizin 
günden güne inkişaf ettiği İtalya ıle, her 
iki memleketin karşılıklı menfaatlerine 
uygun bir ticaret anlaşması imzalana
caktır. 

1 Toplantılar: 

Milli oyunlara heveskarlar çağrılıyor 
Beyoğlu Halkevinden: Bu yıl evimizde 

cMllll Oyunlar» mevzuu üzerinde ehemmi • 
yetle çalışılacaktır. Heves ve istidadı olan 
kadın ve erkek vatandaşlarımızın acele evl
mlze müracaat eylemelerini rica. ederiz. 

C. H. P. Samatya Kurumunun 

eğlentisi tehir edildi 
C. H. Partisi Samatya Yönkurulundan: 
27 Ağustos Cumartesi akşamı Taksim 

bahçesinde tertıb ettiği eğlence, bahçenin o 
akşam festival komitesi tarafından angaje 
edilme.si üzerine 3 Eylül Cumartesi akşamına. 
bırakılmıştır. 

Yedişer aya mahkum iki kadın 
hırsız yakalandı 

Muhtelif hırsızlık suçlarından dolayı Gem 
lik mahkemesince 7 ay hapislerine karar ve
rildiği halde hükmün infazı için bir türUl 
ele geçirilemlyen Gemlikli Habibe ve Züley
ha adında 1ki kadın bu defa emniyet lkincl 
şube memurları tarafmdan İstanbulda yaka 
lanarak Cumhuriyet müddeiumumlllğine tea 
llm edilmişlerdir. .......... -.. ................................................ . 

Yarın Ak,am .. -
Viyana Konservatuvarından 

Meşhur Muganniye 

Marothy Szantho 
Yunan Operası Tenoru BAKEA 

ve 13ariton YUNKA'nın 

iıtirakile 

NOVOTNI 
Bahçesinde 

seanslarına başlıyacakbr. 

TEPBBAll • DAiRE 
Nefis yemekler, itinalı hizmet 

ken bir bisikletle dolaşmakta olan Yanı ve 
zunu imtihana girmek üzere müracaat caktır. Kültür Bakanlığı çavuş ve eğit- Cahid adlı iki çocuğa çarparak muhtelif yer 
etmiştir. Müracaatların ekserisi türkçe menlerin terfihi için yeni bazı tedbırler !erinden yaralamıştır. Yaralılar tedavi altı -

İstanbul Jandarma Satınalma komisyonundan: 
ve lisan gruplarına yapılmaktadır. almağa karar vermiştir. na alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

B h Bir otomobil ile araba çarpışblar 
ir alat hırsızı yakalandı Bir otomobil bir çocuğa çarph Şoför Mustafanın idaresindeki ı numara-

Fenerde Ayakapı iskelesine bağlı Abdlh1.n idaresindeki 728 numaralı oto - ıı otomobil Şehzadebaşından geçerken Ak -
Beter kaptana aid kayıktan bir halat mobil ile, sürücü İsınailin idaresindeki 3031 sarayda oturan Mahmudun oğlu 11 yaşında 
~alarak kaçmak isteyen sabıkalı korsanlar- numaralı yük arabası arasında. Beyazıd mey Necatiye çarparak vücudünün muhtellt yer
dan Mehmed, suç üstünde yakala~, müd danında bir çarpışma olmuş, her ikisi de e- !erinden yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa has 

.__ ___ --::d:.::e.::.:lum=um=ll~i~e~-~cı,y,ı,~i.!!tır!::!..!....• ____ ......!.Mh.1<Jcım.!!.!!m~ix.se1..!!:tı!!.l..JB;ı.ıur!!.e~t~tı:ı.......Ah~~araaLJ1K~11J.a:W'. __ w..neosmu~1ltl.ım:LS suclu Ya.kalarunıstır. 

Mikdarı Cinsi Tabmiıı bedeli İlk teminatı 
Adet Lira Ku. Lira Ku. 

15 Tavla halatı 860 00 27 00 
Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı cl5> adcd tavla halatı 31/A

ğustos/938 Çarşamba günü saat 11 de İstanbul Gedik.paşadaki Jandarma Satınal· 
ma Komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz· 
lariyle pazarlık vakti komisyona aelmel'eri. c5835> 



Şimendifer iki ay sonra 
Erzincana ulaşıyor 

Trenin şehre varışile Erzincan ovasında yetişen 
hububat ve meyvalar ihraç imkanını bulacak, 

Erzincan büyük çalışmaların merkezi olacaktır 

lJj 
t ~$ 

·~ 
~·~ 

·}\,, 

Amasyada bir çömlek 
altın bulundu 

154 sarı alhnı gören amele 
şaşkınlıkla beı dakika çöm
lek üzerinde oturup kaldı 

Amasya (Hususi) - Şehrimizin Be
yazıd camii civarında bulvar hafriyatı 
esnasında bir çömlek altın bulunmuş -
tur. 

Ameleden Hasan kazmasile toprağı 
deşerken üzeri açık bir çömleğe t~sa -
düf etmiş. eğilip içindeki san sarı al -
tınlan görünce bir anda aklı başından 
giderek hemen çöm'leğin üzerine otur
muştur. 

Bir müddet öylece kalan Hasanın 
yanına Emin isminde bir amele gelmiş: 

- :Beş dakikadır burada neden otu
ruyorsun? Ça~ görürse azar işitirsin. 

Demiş, fakat Hasanın kendi yüzüne 
alık alık baktığını görünce kolundan 
tuttuğu gibi zavallıyı bir kenara çek -
miştir. 

İşte o zaman altın çömleği meydana 
Erzincan demiTyolu güzergahından bir kısmı çıkmıştır. İki amele derhal esen bul -

Anadoluda dolaşan Sıvas muhabiri- ra Erzincana varacaktır. Trenin Erzin- dun, ben buldum!> kavgasına başla -
miz yazıyor: Doğu Anadolunun güzel cana kavuşması ile her bakımdan bil - 1!1ışlar, yumruk yumruğa gelmişler, di
ve tarihi şehirlerinden birisi de Erzin- yük inkişaflar ve kalkınmalar başgös- ger ameleler de koşunca, mesele mey· 
candır. Şehir Erzincan ovasının bir ya- tereceği gibi şehir büyük çalışmaların dana çıkmıştır. 
nında kurulmuştur. Şimalden cenuba da merkezi olacaktır. Hadise zabıtaya aksetmiş, içinde 15 4 
10- 15, garbdan şarka 45 kilometre im- Erzincan ovasında fazla mikdarda altın lira ile bir mikdar gümüş para çı
tidadında gözü yoracak kadar uzun bir hububat ve meyva yetişmektedir. Şim- kan çömlek müsadere edilmiştir. Ha -
araziden ibaret olan ova yüksek ve çıp- diye kadar komşu vilayetlere uzak bu- san şimdi önüne gelene: 
lak dağlarla çevrelenmiştir. lunmasından güzel Erzincan nefis - Ne ettim de Eminle kavgalı ol -
. ~ıva.s - Erzu~um demiryolunuı:ı 335 meyvalarını fazla ihrac edemiyordu. dum. Az tamah çok ziyan verdi!• de -
ıncı kılometresınde bulunan Erzıncan, Tren bu hali de ıslah etmiş olacaktır. mektedir. 
yıllardanberi beklediği tren sesine ya- 548 kilometre uzunluğunda bulu- Alt ı kt w d li .. d k ın arın çı ıgı yer e ma ye me· 
kın gunler e avuşmuş olacaktır. Yol nan Sıvas - Erzurum demiryolu da . 
üzerindeki Sıvas - Divrik hattı işleme- cumhuriyetin 16 ncı yıldönümünde Er- ~urları tarafından hafriyat yapılmak-
ye açılmıştır. Yakında da Divrik - Er- zuruma kavuşacaktır. Bu yol üzerinde adır:....__ _______ _ 
zincan hattı üzerinde işlemeler başlıya- 1O1 tünel bulunmaktadır. İliç - Kemah 
caktır. Bugün Sıvas - Erzincan demir- arasında yapılan büyük asma köprü 
yolu bu hattın en sarp ve yol vermez Refahiyelileri de trene kavuşturmuş o
tnıntakası olan Atma boğazında ilerli- lacaktır. Kuruçamlılar da ayni şekilde 
tor. Sıvastan Erzincan , Erzurum ova- trenden istifadeleneceklerdir. 
!arına doğru uzayan demir ağlar doğu 
illerine refah ulaştıracaktır. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünün 
sabahında tren sesi Erzincan ovalarmı 
aşarak Erzincan garına girecektir. Her 
gün biraz daha topraklarına trenin yak
laştığını gören hallt şimdiden sevinç ve 
gurur içerisindedir. Tren şimdi Kema
ha ulaşmış bulunmaktadır. 

Oradan da Al.kuş, Tahır paşadan son-

Denizlide belediye otobüs 
işletecek 

Denizli (Hususi) - Denizli bele?i
yesi Çarşı - Konak - Delikliçınar - In
c1rlipınar - :K:ı$a hatlarında işlemek 
için İstanbuldan iki otobüs almıştır. O
tobüsler yakında gelecek ve işlem.iye 
başlıyacaktır. 

Manisada bütün ilkmekteblere badana yapıldı 

Manisadan ya -
:zılıyor: Büdce dar -
bğı yüzünden her 
sene şehrimizdeki 
mekteblerde birer 
hademe bırak.ılır, 

diğerleri bir Tem -
muzdan bir Eylule 
kadar açığa çıkarı -
hrdı. Açığa çıkan 

hademeler bu iki ay 
için iş bulamazlar, 
bu yüzden bir çok 
sıkıntılara duçar o -
lurlardt. Şehrimize 

tayin edilen genç 
kültür direktörü -
müz B. M. Rauf İnanın teşebbüsile ha· t 7 Haziranda badanaya başlıyan 
dem:ıer b~ s~~~ açığa çıkarılmamış, hademeler 30 Temmuza kadar bütün 
Ma~ısa~aki butun mekteblerin hada - mekteblerin badanalarını bitirmişler -
na ışlerı hademeler tarafından yapıl - dir. Resimde badanayı yapan hademe -

.~ası kararlaştırılmıştır. ler hep bir arada görülmektedir. 

Bir köylü, kendisine 
teslim edilen bir genç 

kızı kirletti 
Hopa, (Hususi) - Viçenin Abu 

Hemşin köyünden bir genç kızın ha -
şından çok garib ve acıklı bir vak'a 
geçmiştir. 

Köyden Bekir oğlu Nazifin 15 yaşı
na henüz basmamış Saniye isminde bir 
kızı. vardır. Bu genç kız Memiş oğulla
rından Hasan oğlu 16 yaşında Mustafa 
ile sevismektedir. Mustafa kızı baba
sından İstemiş, alamayınca bir gece 
yarısı gizlice kaçırarak Hopaya getir
miş, jandarma karakoluna teslim ede -
rek iyi niyetini anlatmıştır. Fa1:3t .s~
niye henüz on beşine varmadıgı ıçın 
velisine teslim edilmeğe lüzum görül
müş, Mustafa da adliyeye verilmiştir. 

Adliye Saniyeyi Abu Hemşin köyü
ne. babasının yanına götürmek vazife
sini, o günlerde Hopada bulunan 
bir köylüye vermiştir. Kırk beş 
yaşlarında olan bu köylü kızı almış, 
akşam üstü yola çıkmıştır. Fakat gece 
yansına doğrJ Viçeye yaklaşırlarken 
bir fındık bahçesinde Saniyeye taarruz 
etmiş, zavallıyı kir~~~ikt:.n .~onra .. Y~~ 
nına alınış, evine got~w~u~t~. Ko~l~ 
işlediği suçun büyüklilgu yu~unden ıki 
gün kızı evinde alıkoym~ş, nih:yet Na
zife teslim etmiştir. Saruye aglıyarak 
babasına köylünün bu şekilde kendisi
ni kirlettiğini iddia etmiştir. Vak'a
dan adliye haberdar edilmiş, suçlu 
köylü hakkında takibata başlanmış -
tır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey kunduralara 
mukavva konulması yasak e
dilince .. 

.. . kunduracılar düillnla .. 
nnı kapamağa karar vemıif .. 
ler _ 

Hasan Bey - Desene dos
tum çorapsızlık modasındal\ 
10nra_ 

... bir de kundurasızlık mo
dası çıkacak!. 

Mardin in 
sagfigesi 

en güzel 
Savur dur 

~~~-----------------
Savurun kavak ormanları her sene kasaba halkına 
yanm milyon lira kazandırırdı. Fak at demirin ağaca 
galebeıtinden sonra varidat 30 bin liraya düşmüştür 

~--

Savurun güzel bir görünüşü 

Savurdan yazılıyor: 3200 nüfuslu, olınuştur. Kavaktan baska oelli baslı 
güzel ve tarihi bir kasaba olan Savu- bir ihraç maddesi de yoktur. Yalnız, İ~
run dört yanını geniş ve sulu bahçeler, caz adı verilen bir nevi erik az mikdar
zengin kavak ormanları kaplamıştır. da para getirir. 
Aralarından büyük bir çayın küçük Savurda imar hareketleri henüz ye
şellaleler hasıl ederek geçtiği bu gü:."el nidir. Bu sahada, ana caddenin açılarak 
ve verimli bahçeler, Savuru Mardinin döşenmesinden ve bir hamam inşasın· 
bir sayfiyesi haline getirmiştir. Filha- dan başka mühim sayılacak bir eser 
kika, yazın boğucu sıcaklarından buna- vücude getirilmiş değildir. Mevcud 
lan birçok kimseler yorgunluklarım gi- maarif teşkilatı da ihtiyacı karşılarnak
dermek üzere buraya gelir, günlerce tan uzaktır. 8 7 köyü olan kazada yalnız 
kalırlar. iki ilk okul faaliyettedir. 

Tabiat Savuru üstün bir itina ile süs- Savurluların iftihar edebilecekler! 
!emiştir. Kasaba hafif meyilli sırtlarda yegane eser Halkevi binasıdır. Kasaba
kurulmu~tur. Beş kilometre mesafede lı ve köylü bütün halkın yardımı ve U
de diğer birçok ve ayrı ayrı güzellikte şağa tahvil edilen kaymakam Nazım 
mesireler vardır. Günesenin teşebbüsü ile meydana ge-

Kavak ormanları Savurun en mühim len bu eser büyük bir mükemmeliyet
bir servet kaynağıdır. Son 5-6 sene ev- tedir. Geniş bir toplantı salonu, temsil 
velisine kadar sırf kavak ihracatından sahnesi ve müteaddid odalara malik 
şehre yılda yarım milyondan fazla para bulunan bu modern bina sırf halkın 

girerdi. Demirin ağaca hakimiyetinden yardımı ile meydana gelmiş ve bu iş i· 
sonradır ki, ihracat hemen tamam.ile çin büdceden para sarfedilrnemişlir. 
durmuş ve önemlj bir mahreç olan Ira- Halkevi içtimai hayat üzerinde bek
kın, bu yüzden rağbeti kesmesi üzeri- lenen tesirini yapmış ve fikir itibarile 
ne varidat otuz bin liraya kadar düş - ileri olan Savurlularda kültüre karsı 
müştür. Savur bundan çok müteessir büyük bir heves uyanmıştır. • 

ı Vezirköprüde iki senedenberi ı 
L.- bir tek doktor yok! __J 
Vezirköprüden ya

zılıyor: Vezirköprü 
ve civarında 50 bin 
insan yaşar. Fakat\ 
bu elli bin kişi

nin bir tek doktoru 
yoktur. Çünkü iki 
senedenberi Vezir· 
köprüye bir doktor 
tayin edilmemiştir. 

Bu sene şarbon 

denilen bir böcek 
tarafından 5 - 6 kişi-. 
zehirlenmiş, Sam-
suna götürülmüş- V ezirköprü.den bir görii.nü.f 

lerdir. Fakat bunlardan biri yolda öl- yor. Bu işin halli için Havzaya gldill
müştür. Sa~suna . gidebilen hastala:- yor. Bu seyahat için de 15 lira masraf 
parası olabılenlerdır. Parası olmıyan- 1.. 

1
. 

lar ise hastalıklarile başbaşa kalıyor- azım ge ıyor. 
lar. Halk çok müşkül vaziyettedir. Sıh· 

Evlenme işlerinde de ayni şekilde hat Vekaletinin bir an evvel bu ihtiya
doktorsuzluğun büyük sıkıntısı çekili- cı nazarı dikkate alması bekleniyor. 

Tortumda tufan halinde 
yağmurlar yağdı 

13 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdu 

Tortum (Hususi) - Geçen Cuma Erzurumdan yazılıyor: Arpaçayın 
günü buraya son derece şiddetli dolu Melik köyünde iki çocuk birbirile dö -
ve yağmur yağdı. Tufanı andıran bu vüşmüşler. birisi ölmüştür. 
yağmur yirmi beş dakika kadar devam Şükrü oğlu 13 yaşlarında Medet Ka 
etti. ya arkadaşı bu köyden 1 3 yaşında E -

Tarla, bostan ve çayırların büyük sadla oynarken kavga etmeğe başla-
bir kısmı harab oldu. mışlardır. Bu sırada Esad elindeki de -

Kasabada da dört evin bir kısım du- mir değirmeni Mededin başına vura -
varları yıkıldı. rak yaralamıştır. Medet bir müddet 

Nüfusca zayiat yoktur. Yalnız tes _ sonra aldığı yaranın tesirile ölınüşlür. 

bit edildiğine göre, seller on kadar sı - Mustafanın cesedi kasabanın yarım sa
ğırı alıp göt~rmüştür. Bu sığırları gü - at aşağısında, su kenarında bulunmuş
den t 3~3 dogumlu kasaba halkmdan tur. Sellerin şiddetinden, suların gö • 
çoban Ismail oğlu Mustafa da orta - türdüğü taş ve kumlar Mustafanın el .. 
~~n ~~~bol~ca, onu da seller alıp gö- biselerini bile parçalayıp sıyırnıtşlar _ 
turdugune hukmolunml!_ş ve araştır - dır. Zavallı çoban yalnız belindeki ka-
malara başlanmıştı. Nihayet zavallı yışla çırçıplak olarak bulunmuştur. 
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UYKU i LA C ı· 

D ün, bir dostumu eczaneden çı- - ~arib, dedim, b~günler<1e de her-
karken gördüm. Elinde bir ku- kese bır uykusuzluk arız olmuş . • Vakit gece yansı idi. Yattım. Dışar-

- Geçmiş olsun, dedim. Hasta mı • da rüzg!r vardı. Camlar hafif hafif tı-
ıın? kırdıyordu. Biraz üşümüştüm. Yorga-

tu vardı: 

~ 
Damalı kumaştan 

kısa manto Kıskançlık yüzünden Altmbakkalda 
işlenen cinayet adliyeye intikal etti 

- Yok, hasta değilim! nı üzerime çektim: 
- Çoluk çocuktan biri mi hastalan- - Yaz bitti, dedim, kış geliyor. Göz- · Suçlunun Arnavudluktan gelen karısının başka 

erkekle ' münasebette bulunduğunu 
işiterek rakibini ortadan kaldırdığı anlaııldı 

dı? !erimi yumdum: 
- Onlar gayet iyiler .. 
- Elinde ilAç kutusu, eczaneden çı-

- Bu böyle giderse bir hafta sonra 
şehre inmeli. 

kıyorsun da ..• 
- Bir iki gecedir uyuyamıyorum .. 

uyku ilacı aldım. 

Düşündüm: 
- Şehirde apartıman bulmak da . Beyoğlunda, kıskançlık yüzünden tahkikat hakkında yeni bir talebleri o-

güç iş .. Haydi bulduk diyelim. Taşın - ~avud Said isminde bir sebz:ciyi öl- lup olmadığını sormuş, vekiller bir is· 
mak için bir alay para 13.zım. duren, Arnavud Maksud, Beyoglu sulh tekleri olmadığını beyan etmişlerdir. 

Tekrar gözlerimi yumdum; rüzgar, ceza hfiltimliği tarafından tevkif edil - Muhakeme, iddia makamının mü a· 
miştim. pencereleri bir kere daha tıkırdattı: miştir. Suçlu, dün İstanbul adliyesine leasını hazırlaması için, talik edilmi • 

Dostumdan ayrıldıktan biraz sonra _İki ton kömür bize az geliyor, bu teslim edilmiştir. HAdisenin tahkikatı- tir. 

- Ben de mühim bir şey zannet -

vapura bindim. Karşımda oturan iki sene üç ton almalıyım .. ama para ne - nı idare eden müddeiumumi muavini B k f "d 1 k" 
Fehmi, suçun sübut delillerini topla - aş a arma aı em A 1 satan 

kişi konuşuyorlardı. Her ikisile de göz rede? "k' k · 
G .. 1 · · ...+ s dalyanın u··ze mış, cürmü meşhud kanununa göre id- 1 ı ·ışı yakalandı 

ôşinalığım vardı. Biri bir doktordu. Ö- oz enmı a~~ım. an • rine astığım beyaz keten elbisem gö - dianamesini yazarak, Maksudu teczi • Polis ikinci şube memurları mu"hı' ..... 
tekinin ne olduğunu bilmiyordum. Ne yes· talebil Ağır k tmi t' ... züme ilişti: ı e cezaya sev e ş ır. bir sahtekarlık hadisesini ortaya ç -
olduğunu bilmediğim, doktora: _ Kışlık elbisem de yok .. Karımın İstenilen ceza ölilmdür. Ancak bu, bazı kartmışlar ve hadise derhal dl' 

- Doktor, birkaç gecedir uyuyam1 - da kışlık mantosu yok Hele çocuğu • tahfif sebeblerile, mukayye~dir. intikal ederek tahkikat safha a ıye~ ~ 
Mahkemede okunan iddıanameden . t' ' sına gır 

yorum, bana bir ilaç veremez misin? mun... mış ır. 
Dedi, doktor cebinden kağıd kalem Gözlerimi bir ke:,e

1
ü?aha yumdum.. anl~~.dığı üzere, hadise şöyle cereyan Vaki ihbar ve iddiaya nazaran, sah· 

çıkardı. Reçete yazdı. fakat nedense bir tur uyuyamıyor • etmiş ır: . tekarlığın mahiyeti şudur: 
V d 

. d' E . . 1 dum. . Maks~dun Arnavudlukta Erveke ıs- Kirkor ve Andon isimlerinde iki ki~ 
apur an ın ım. . vımı~ . yo .unu _ Öf, içime sıkıntı bastı: mınde bır ~ı vardır. Maksud kayın- ı 926 senesinde T'' k rt'l p ""' 

tuttum. Komşumun hızmetçısı, elınde Saate baktım. Dört olmuştu: pederine 300 lira vermiş, bu para ile rise gı'tmişler ' ur ki~tatsapob .ı 1~ t a : 
k İ ta b 1 

- d ·ım . . . ve o va en en s an 
cicili bicili kağıda sanlmış, bir şişe ya- - Ben bu gece hiç mi uyuyamıyaca- arısının 9 n u. a gon en esını ıs - bula dönmem'şl d" 
aımdan geçiyordu: ğım! temiştir. Erveke Istanbula gelince Zey-

1 

• er ır. . . . 

f 1 
,:ı,..,... k b d" nel isminde birinin evine gitmi~tir. Ve . Andonla,. Kirk. orun _Şışlı cıvarınd~ 

_Hanife. Yataktan ıra ......... .., ar ama ro o ·~ b k lak h 
Durdu: şambrımı giydim. Evden çıktım. Yo. - ~ lkocasından ayrılmak niyetindedir. Bu ır ço • em ısselerı vardır. 

- O elindeki ne? 
kın eczaneye gittim. Eczane kapalıydı. maksadla Beşiktaş hukuk mahkemesi - Bu müddet zarfında Flibos ve Ova-
Çıngırağı çektim .. kapının üzerindeki 1 ne müracaat etmiş, mahkemede yapı - kim isimlerinde iki arkadaş, sahte nü .. 
pencereden bir baş uzandı: lan sulh teşebbüsü bir netice verme - fus t~~~!":leri t.anzim etmek ve nü .. 

- Sizde hasta mı var? _ Affedersiniz sizi rahatsız ettim, miştir. Maksud, karısının Said isminde fus kutugundekı kayıdlara kendi re • 
- tıaç! 

- Hayır, bizim bay birkaç gecedir, dedim, bana U.YQ ilAcı verebilir misl- Sonbahar yaklqıyor. Şu damalı ku • birile de münasebette bulunduğunu an simlerini yapıştırtmak suretile, kendi• 
uyuyamıyor da .. Uyku ilaçı aldırdı. niz? ma§tan kısa manto verev dikilmiı iri, lamıştır. . l~rin! An~on ve Kirko~n yerine ~e .. 

Kendi kendime: ismet Hullisi dört köşe cepleri, geni§ reverleri, kalkık Vak'ay günü ~yoğlunda Altmbak - ç~rmışlerdır. Sonra .da ~ır noter daıre· 
=======~===~===~==============~~~~~~e~M~~b~~~qın~S~e~~m~bud~~B~~~~d~~ınnam~ 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
insan azmanlarma mahsus terzi 
· Amerikanın Nev 
york feb.rinde bir 
terzi vardır. Bu a
damın ibtısaıı 1,80 
metre boya ve on
dan daha fazlasına 
malik olan lnsin
lara elbise yap· 
maktır. 1,80 metre 
boyu olmıyan in-
88lllar, bu terziye 
elbise yaptıramazlar. 

* 200 bin kilometre yol JUrUyen 
posla müvezzii 

1904 de posta müvezziliğine giren btr 
Amerikalı bugüne kadar 200 bin kilomet
re katetmiştir. Müvezzi, memur bulun
duğu nahiyenin hududlarından asla dı

§arıya çıkmamıştır. 

Müteşebbis 
Bir genç 

Bir pire için bir yorgan 
Amerikanın Kan 

ıas eyaletinde otu-

ran zengin bir a
dam civardaki g<5-
le yüzilğünü dü

ffirmüı. Yüzüğün 
kendince büyük 
bir hatırası oldu
ğundan bunu bul
mak için gölün 
sularını kAmilen 

~)? ~ 

boşalttırmıştır. Bu adamın adı Rtperstir 
ve kendisi büyük çiftliklerin sahibıdir. 

* Denizaltdarla posta nakliyatı 
yapıhyor 

İspanya cumhuriyet hükfuneti, denizal
tı gemileri ile posta servisine başlamış
tır ve ilk seferde de bin mektub naklet
miştir. 

tından tanışmak için ne yapmalıyım? 
diyor. 

* Okuyucum, bana mektubunun ha-Adı M. G. harDerile başlıyan blr 
genç erkek bana küçük bir hikaye an
latıyor ve arkasından bir sual soru
yor. Hikayesi basit: 

- Tramvayda gözüme bir genç kız 
ilişti. Çok beğendim ve ilk fırsattan is
tifade ederek konuşmaya çalıştım. E
hemmiyet vermedi, ısrar ettim bun-

. tında anlattığı hayatından da anlaşılı
yor ki müteşebbis bir gençtir, ne yap
ması lazım geleceğini kendisinin keş· 
fetmesi lhımdı. Haydi ben söyliye
yirn: 

' dan da fayda çıkmadı. Tramvaydan in-
mişti, takib ettiın, bir eve giriyordu, 
arkasından koştum: 

cAdınızı öğrenmek istiyorum, söy
lemezseniz evden soracağım, dedim.> 

cSöylemezler, mukabelesinde bu
lundu ve eve girdi.> 

cFakat bilahare ben de istediğimi 

öğrendim ve kıza dört tane mektub 
yazdım, dördünden de cevab çıkmadı.> 

Okuyucumun hikayesi burada bitti 
sualinin ne olduğunu tahmin etmişsi~ 
nizdir: 

- Cevab a.ımak ve kızla daha ya-

- Kızın ismini olduğu gıöi babası
nın ismini de öğrenınişsinizdir. Bir 
gün gider, bu zatı evinde veya işinde 
ziyaret eder, çok meşru bir niyetle kı
zını yakından tanımak istediğinizi söy
lersiniz, mesele de bitmiş olur. 

* • O. R. ,, ye talih çıkb 
Bay O. P. bana yazdığı bir mek

tubda: 
•- Ü. R. İnisiyali ile mektub yazmı~ 

olan genç kızın istediği hayat arkada
§I ben olabilirim> diyor. Pek müm
kündür, fakat Baynn U. R. hüviyetini 
saklıyan bir adama nereden ehemmi
yet versin? Orasını bilmiyorum. 

TEYZE 

n11lı bir apor kıyafeti olur. T~yyör, rob arkasından yürüyerek, birdenbire önü- na, vekaletname çıkartmışlardır. 
rob manto, bütün sonbahar elbiselerinin ne çıkın~ ve derhal tabancasını çeke - Bilahare, muhtelif emlak üzerinde • 
ilstünden ne rahat rahat giyilir. Bilhassa rek, iki el ateş etmiştir. Kurşunların i - ki hisseler bu suretle satılmış, suçlu • 
nk sık &0kağa çıkmak mecburiyetinde o- sabet etmemesi üzerine tekrar ateş et- lar paraları almışlardır. 
lanlar için fevkalade elver~lidir. Bu ka- meğe devam etmiş, fakat tabanca pat- Fakat, yapılan bir ihbar üzerine tah 
dar rahat giyilen bir elbise muhakkak ki laınamıştır. Bu sırada Said de kaçma - kikat yapılarak, suçlular Beyoğlu ad • 
insana tabiiliğin sevimliliğini verir. ğa başlamışsa da, Maksud tabancanm liyesine sevkedilmişlerdir. Beyoğhı 

Tayyör içine 
giyilecek bir jile 

topunu çevirmlf, peşinden yetişerek, müddeiumumiliği hadiseyi tedkik et • 
silahı Saide karşı boşaltmış ve nihayet miş, suçlular hakkında ilk tahkikat a • 
onu yere sermiştir. Said sırtından ağır çılmasına lüzum görmüştür. Hadise İs· 
yaralanarak, kaldırıldığı hastanede öl- tanbul sorgu hakimliğine intikal et < 

müştür. miştir. Hadisenin mahiyeti ve tef errü• 
Suçlu, dün mahkemede reisin sual- atı, tahkikatın tekemmülü neticesin'deı 

!erine cevab vermemiş, sadece: anlaşılacaktır. 

- Hastayım. Ağzım tutuluyor. Di- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ······-
nim hakkı için, bir şey anlatamıyaca - Gümrüll.lerde : 

K·ahve rengi tayyör altından giyilen hu 

ğım. Vekil tutacağım. 
Demiştir. Reisin ısrarı üzerine de, 

§11 ce,vabı vermiştir: 
- Öyleyse, beni bir doktora gönde -

rin. Müsaade edin .. yarın anlatayım. 
Bugün bir şey söyllyemem.> 

Bunun üzerine, müddeiumuminin 
teklifile, suçluda ifade vermesine ma
ni bir halin mevcud olup olmadığının 
tahkiki için, adliye doktoruna muaye -
ne ettirilmesine karar verilmiştir. 

Muhakemeye bugün de devam edi
lecektir. 

Rüşvet cUrmumeşhudunun 
muhakemesine dun de 

devam edildi 
güzel jilenin arkası düz san, önü kahve Rüşvet cürmü meşhudunun muha -
rengi kareli sarı renktedir. Kenarlara kemesine Asliye üçüncü ceza mahke -
kahve rengi sık iğne geçirilmiştir. Düğ - mesinde dün de devam edilmiştir. 
meleri de kahve rengidir. Dünkü celsede gümrük muhafaza 

Örgüsü düz jerse örgüsüdür. Çizgiler teşkilatından Aziz ve muhafaza ku • 
şöyle yapılır. Her on sarı ilmikte iki tane mandanlığından ~mi, şahid olarak, 
kahve rengi ilmik örülür. Her ikinci sll'a dinlenilmişlerdir. Şahidler, eski celse -
bu birinci sıranın tıpkısıdır. Her üçüncü lerde dinlenilen şahidlerin anlattıkla -
sırada kahve rengi ilmiklerden bir ta - nm tekrarlamışlardır. 
nesi sağa, öbürü sola kaydırılır. Mahkeme suçlu vekillerine tevsii 

[_Bacaksızın maskarallklart · 
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Ekspres yolculannm qyalan 
trenlerde muayene edilecek 

Gümrükler Vekaleti tarafından Toros 
ve Semplon ekspreslerile seyahat edecc1' 
yolculara bir kolaylık olmak üzere yol .. 
cuların gümrük resmine tAbi eşyalarının 
trenlerde, yolculuk esnasında muayenesi 
için verilen kararın tatbiki etrafında yn 
pılınakta olan hazırlıklar bitirilmiştir· 

Bu kararla muayene memurlarına tren• 
lerde para tahsil etmek salahiyeti vertı.. 
rniş ve bunun için makbuzlar bastırıl .. 
mıştır. Ekspres yolcularının gümrük res
mine tabi eşyalarının trenlerde muayet 
nesine, bir eylfilden itibaren başlanll" 

caktır. 

Alacak yllzünden bir yaralama 
Yak' ası 

Arabcam11nde Kalafatyerindek1 8 numa
ralı evde oturan Nazım ile Galata.da Rize o
tellnde mukim Davud aruında alacak Ji1 -
zQnden çıkan bir kavgada Davud, Nazımı IJ6 
çakla koltuğu altından ve omusundan atır· 
ca yaralamıştır. Yaralı sıhht imdad otom04 
blllle BeyoRlu hastanesine kaldırılmış, suç • 
lu bıça~lle beraber yaknlanmıftır. 
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Oltaya takılan mayo f 
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r-Eski Turk detektifleri "Son Posta ya-
1 - maceralarını. anlatıyorlar : t4---

T atlı cı Raif vak'ası 
Adliye mübaşirliği yapan milyoner faizcinin evindeki 

facia nasıl geçmiş ve nasıl neticelenmişti? 

E ski zabıta amirlerinden Taşkasaplı 

Nureddin: 
- Size tatlıcı Raif vak'asını anlatayim, 

üedi. Bu, pek kanlı ve heyecanlı sa!haları 
olan acıklı bir hadlıedir. 

Tatlıcı Raif İstanbulun meşhur azılı -
larındandı. Abdülhamid H devrinde ışledi 
ği bir cinayetten dolayı 15 sen~ye ~
kfun olmuşta. V akta ki meşnıtıyet ~ 
edildi, umumi af sayesinde müddet~ 
O:oldurmadan dışarı çıktı. Eski Kadıkoy 
merkezinin altında börekçi dükkanı açtı. 
. O zamanlar adliyede mübaşirlik veya 
odacılık yapan bir Ali ağa vardı. Bu ~ed~-

. b' damdı hatta faizle para verır ı. gın ıra , •.. .. 
Ş. di biz gelelim hadiseye: Raifın ar-
ım d b' 

kadaşlanndan Hafız Ahmed :1~m:r1 a ı-
. i Ali agy anın dünyalık sahıbı bır adam 

rıs, diu 
olduğunu öğreniyor. Fahri adlı ger ~a -
hısla beraber başbaşa veriyorlar: 

_ Şu Ali ağayı nasıl harcıyalım, diye 

ö.üşünüyorlar! 
Bunların Çengelköyünde oturan bir 

tanıdıkları var: Hamal Yahya. Bu, bizim 
üç ahbab çavuşun hapishane arkad~ı! A
ralarına Raifi de alarak ~ başlamak ve 
planın tatbik şekillerini görüşmek üzere 
~ahyayı buluyorlar. Ali ağa da. zaten 
Çengelköyünde oturuyor. Evi talimha
~e meydanında, Kaldırım caddesinde. 

Hamal Yahya: 

- Bu soy"gunu başarmak çok kolay, di
yor. Ali ağanın evini size g6stereyim. He
rif altın babasıdır. Bir gece kıstmrız, ih
tiyarr korkutup paralan cebe indiririz! 

Hamal Yahyanın söylediği hakikaten 
i!oğru. Kaldırım caddesinin bir ucunda o-
lan Ali ağanın evi tenha bir yerde. "nluıı. 
iki tarafı da mezarlık. Sular kararıp ta or
talıktan el ayak çekildi mi, Ali ağa kıya
meti koparsa, etrafında ne duyacak var, 
ne de imdada gelecek olan ... 

Dört h aydud evi keşfediyorlar. 

Evdeki vaziyeti tesbit ettik. Sonra is -
keleye geldik. Katiller ortada yoktular. 
Onları, bir an evvel saklandıkları delik -
ten çıkarmak lı1.zımdı. Hadise, halk tize~ 
rinde öyle gürültülü bir akis yapmıştı ki 
bütün İstanbulda günün mevzuu ol
muştu. Cinayetin işlendiği saate nazaran, 
katillerin vapurla gitmelerine imkan 
yoktu. VakTa gecesi, geç vakit müşteri a
lan bir araba da mevcud değildi:. Şu hale 
nazaran iki ihtimal vardı: Katiller ya 
sandalla kaçmışlardı, yahud da taban -
vay la! 

Bütün sandalcıları &igaya çektik. Ni -
hayet bir tanesi, cinayet akşamı gece ya
rısından sonra dört müşteri aldığını söy
ledi . 

Sordum: 

- Nasıl adamlarm bunlar? 
Sandalcı heriflerin eşkilini tarif etti. 

(Tabü biz, katillerin hüviyetini bilmi -
yorduk. Tş.hkikat sonunda meydana çı -
kardık). Sandalcının verdiği izahat sa -
rihti. Çünkü hem vak'a üzerinden çok zı:ı
man geçmemişti.. Hem de gece yarısı, ba
ri?. bir telaş ile ve hiç pazarlık etmeden, 
hatta çabuk gitmesi için bahşiş te vade
den bu müşteriler, adamın nazarı dik -
katini çelmişti. 

Sandalcıya: 

bak lım ded;,..... Bu do"rt ki-- Söyle a , ~ 

şiyi nereye götürdün? 
- Kadıköyüne! 

Artık hedefimiz Kadıköydü. 
0

Dakika g"
çirmeden köpruye. oradan da - o zamanki 
Seyrisefainin ton ton vapurlarilc - Kadı
köyüne çıktık. 

Mıntakada bulunan şüpheli şahıslRrı, 

sabıkalıları araştırmıya başladık. Bu nu
susta zahmet çekmiyorduk. Çünkü, san
dalcı, hüviyeti meçhul dört yolcusunun 
eşkalini gayet sarih olarak çizmişti. Ni -
hayet bütün tahkikatımız şu noktada top

Nihayet, kararl~tırdıkları gece Çen- lanmıştı: Şüphelendiğimiz adamlardan 
gelköyünde buluşuyorlar. Etrafı gözlü- birinin eşkili, sanda.lcmm tarifine tıpa
yorlar. Herkesin uyumasını bekliyorlar tıp uyuyordu! 
ve eve giriyorlar. _o kimdi? 

Ali ağanın bir karısı, bir de oğlu var. _ Tatlıcı Raif! Bunun üzerine herifi 
Bu zavallı genç henüz bir ay önce ev - aramıya başladık. ViiluA, katil, burnu -
lenmiş. Tabii onun da bir şeyden haberi muzun ucunda idi anuna, cinayetten ön
.yok, karısile beraber yatıyor. ce! Şimdi, koydunsa bul! Bu suretle bir 

Tatlıcı Raif, Ali atanın pkağma ta • hafta kadar uğraştık. En sonunda Raifi 
bancayı dayıyor: ele geçirdik. 

_Uçlan mangizleri moruk! Fakat. katil her şeyi inkar ediyordu. 
Meşhur bir ata sözü vardır: Mal, canın Bunun üzerine Ali ağayı, karısını, gelini

yongasıdır diye! İşte, Ali ağa da bö~le ni getirttik. Sorguların en hararetli ye -
düşünmüş olacak ki paraları vermek ıs- rinde, suçlu, hatta Çengelk.öyüne gitti -
temiyor, mukavemet ediyor, bağırıyor. ğini bile in.kar ~derken, içeriye Ali a~a
Gürültüyü çocuk işitiyor. Babasını kur - yı ve iki kadını soktuk. Üçü birden şu it
tarmak için, yukarı fırlıyor. Merdiven hamı yaptılar: 
başında, dört haydudla karşı karşıya ge- - Cani budur! 
liyor. Aralarında kanlı bir boğuşma baş- Herif şaşalamıştı. Bu vaziyet karş.ısın-
Jıyor. Tatlıcı Raif, bıçağını çektiği gibi da cürmünü itiraf mecburiyetinde k:ıldı. 
saplıyor. Arkadan bir tane daha! Ali ağa- Katili, ayni zamanda sandalcı ile yüzl.P.ş
'pın oğlu merdivenden yuvarlanıyor. Fa- tirdik. O da Raifi görür görmez: 
kat sağlanı yapılı, güçlü, kuvvetli bir - İşte, dedi, o gece Kadıköyüne gö _ 
genç. Aldığı yaralara rağmen, haydud- türdüğüm adamlardan biri budur! 
tarla boguşmağa devam etmek istiyor. Bu, varan birdi! 
Fakat ne elinde siUh var, ne de yaralı Şimdi sıra öbürlerine gelmişti: 
yaralı bu dört canavarla başa çıkmak im- - Söyle bakalım, dedim, üç ortağın 
k§.nı. Heriflerin para hırsile gözleri o ka- kimlerdi? 
dar dönmüş ki ne yaptıklarını bilemiye - Fakat, cani, gene inkara başlamasın 
cek bir hale geliyorlar. Ali ağanın oğlu- mı? Ne sorsak, ağzından laf çıkmıyor, kı
'nu tam 18 yerinden bıçaklıyorlar. Niha- saca şu cevabı veriyordu: 
yet zavallı, kasab dükkinında doğranmış - Bilmiyorum! 
bir et yığını halinde merdiven başına se- Katilin zayıf damarını bulduk: 
riliyor. Vaziyetteki fecaati şöyle bir gözö- - Eğer, şeriki cürümlerini saklarsan, 
Jıüne getirin. Oğlunuzun, yahud bir ay bu yüzden de cezan artacak! Bak, düsün! 
~vvel evlendiğiniz kocanızın karşınızda Kelleyi kurtarmak istiyorsan arkadaŞıa -
parça parça edildiğini, bir an, tasavvur rını ele verirsin ... Bu senin bileceğin şey. 
edin... Ya bu adamlann kim olduklarını, nereye 

İşte, ben, Beşiktaşlı Eşref isminde bir saklandıklarını söylersin, yahud da so -
arkadaşımla, bu azılı katilleri yakala - luğu çingenenin yağlı ipinde alırsın! 
mağa memW' edilmiştim. Tatlıcı Raif, baktı ki olacak gibi değil, 

Tahkikata başlamak üzere Çenge1kö - cinayetin bütün safhalarını, en ince te _ 
~ne geçtik. Evvela vak'a mahalline git- ferrüatına varıncıya kadar anlattı. Artık 
tik. Daha kapıdan içeri girer girmez, ci- kimlerin peşine dil§ec ğimizi biliyorduk. 
nayet işlenen yerlerde hissedilen ağu bir Elimizle koymu§ gibi birer birer yakala-
1ölüm havası bizi karşıladı. Yerlerde, ö- yıp tıktık içeri! 
bek öbek kurumuş kan pıhtılan vardı. - Netice? 
:Ali n yanın yatak odasına çıktık. Bütün - Tatlıcı Raif ile Hafız Ahmed asıl _ 
eşya altüst edilmişti. Koltukların, kana- dılar. Fahri ile hamal Yahya da onar se
pelC'rin içi, dışına çıkmıştı. Anlaşılan he- ne hapse mahktinı oldular. Fakat bu ce
rifler buralarda para aramışlardı. fhti _ za, ne çılgına dönen zavallı Ali ağa ne 
yar ana He daha evliliğin tadına dovama- gelininin ıztırablarını giderdi, ne de fhtf
Clan dul kalan tazenin hallerini sorr~ayın. yar ananın ağlamaktan kör olan gözlerin! 
İkisinin de gözleri, ağlamaktan, hakika- açtı! 
len yumruk gibi şişmişti. Sabih Alaçaın 
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Gümüşhaneli bay 
gazeteciye cevab 
Bu gidişle galiba seyahati fll!n bı

rakıp, yolumun üstüne çıkan, ynzdı
ğım yazıları yanlış tefsir eden, bir ta
kım lüzumsuz heyecan gösteren 111-
sanla.r!a utrafacatız. Bu sefer de cGü 
müşelb p.zeteslnde «B. Bozkunb ım
za.ıı bir muharrir, yuılanmm ma -
nasını bile anlamadaıı bana hücum 
edip, dllin1n döndüğii ve gücünün yet
tiği kadar halta.ret, tehdid ve tecıı vüz
de bulunmu.ı. Müsaade ederseniz sev
gili okuyucularım, cugün de 'blr ntbze 
şu Gümüşhaneli atılgan ins:inla he
aablaşacağım: . İnşallah artık bu son 
olur .. 

..,. •abd! 
Bundan btrD; gb nveı çıkan bir 

yuımın yanında, ntWiıılz lfbl: Oku
duğunu yanlq anlıyanlar, 1şlıl es:ı.sını 

()trenemeden mii.na.ka.şaya lfrenlcr i
çin bir cizahab sütunu açmJ4> orada 
uzun ezgi tafslllt verm.J4tim .. Baıın te
cavüze tarar verd.1tinlz gün her ?lalde 
bu yazıyı olmmaımş olacaksınız ki; 
Gümiişhaneden gıeçişimi ehemmiyetli 
bir tedkik ve tenkid şeyahatl için yap
tığım zehabına: düşmüşsünüz .. O ya
zıda da soylediğim gibi; .seyahat n ot
larım bir "mizah. sütunundan başka 
bir ~Y değildir.. uErcümend Ekreml> 
na.•nl «MeşMdl ne devriA.lem• e c;ıtm.ış
sa, ben de bir ltamyon şoförile İran üs 
tüne seyahate çıktım ... Yolum Gümüş
haneye de u~radılı için ora.dan da geç
tim. Geçerkm de göniükledmi lit.ife 
yollu sıralayıp Ufıd üstüne dizdim. 
Yazdıklarımın içinde. vak'a ltibarııe 
bir bend yoktur ki; hakikat olmasın .. 
Fakat elbette ki; şoför benim yazdık
larını gibl konuşmaz. nahiye müdürü 
böyle beyanatta bulunmaz. Mard1nden 
çıkış hikayesini anlatan köylü öyle bir 
lisan kullanıp, yazdığım cümleler~ tP.r
tib edemez ... 

Dört sütun tutan yazınızm ele avuca 
sığacak sallam bir tarafı yok ki: ora
sından tutup .size iade edeyim.. Ba..tırıa
k:ılenizfn bir buçut sütunu hava cıva .. 
~ o bir buçuk sütunu bnna v.ıtnn 
seveisinl, millet aşkını ~ret?Mk için 
yudınusa zahmet buyurmaşsunm.. E
ğer benim cErzurum11, Te cKara.köse..
den yazdıiYım bazı Jazılarımı okumuş, 
onların hfüii..<ıalarını gazetenize im1a
nızla naklederek hltab etseydlnlz, o 
vak.it mak:.sadınıza eri~r. btlna da blr 
der.c:; vermiş olurdunus.. Yoksa ~a 
kalıp sözlerinizden yeni blr .l§l!Y öğı·en
miş değilim .. Maalesef hlçbır istifa.de
de bulunamadım .. Şimdi. ~ahsım ve 
yazılarım hakkında dllştüğÜnftz ha
talara, müsaade eder!'lenlz numara nu
ınara cevab verece~: 

1 _ Sizin gibi; aylıkla tutulmuş bir 
gazete memuru değilim:: başk<ı blr 
meslekle uğraşır, yaz gunlerlmln ta
tille geçen boş saaUerlnde ara s1ra 
yazı yazarım.. her halde . ok~an da 
bulunur kJ· Son Post.& gı'bl Turklye
nin en büytlk gazetelerinden biri bun
ları alır ve saytaıan arasına kor_ Ha
kikat böyle iken: cMiinhasıran bir ga
zeteye yazı yazmak içln» .. demenlz, be
ni hiçbir zaman küçük duşurmez.. Ga
zeteye rastgele yazı yamıak _ b~r ma
rifet değildir k.l; bu işle boburle~e
yinı.. Galiba siz kendinizi, :a;ıc~ı ı
ııızdan dolajlı amari!et er n m anıı 

dl da Ueri geri lU etmekte zanne yor 
kendinizde bir hak buluyorsunuı .. 

2 _ Yazımın başındaki isim CKaf 

ğ kn• .. nda) değil «arkasıdır •.. da ının ar _... 
Bu başlık hergün konur. Bu ısım de, 
ogünkü çıkan yazının değil, tefrika 
şeklinde çıkan yam serlsinin isınldlr .. 
ıKaf datuun artash. bir makalenin 

U te•Jdl etmez .. yazıların u-mevzuun .,, 
mumuna şamlldlr .. «Kaf dağının ar-
kası. başlığı altında otuza yakın ya
zı çıJmuştır. naha da bir o kadar çı
kacaktır .. İşte bu ba§lık, çıkan ve çı
kacak olan yazılara alddlr .. Bu kadar 
basit bir şeyi, zaUfillnlz gibi, resmi bir 
gazetenin başmuharrlrllğlni yapan bir 
insanın anlamamasına akıl erdireme
dim. 0 halde, beni ve yazılarımı, hem-
şerllerlnize yanlış anlatmaktan mak
sadınız ne olabilir? .. 

3 _ İfadenizden anlaşılıyor ki, siz, 
Gümüşhanenin resmt gazetesinin me
muruymuşsunuz.. O halde memleket 
ahvaline, vazifeniz itibarile bll.tün 
bemşerllerıntzden daha ziyade vakıf 
olmanız ı~m .. halbuki: o:Tahklk et -
tik. Yazı sahibinin İstanbul Şehir Ti
yatrosu artlstlerlnden olduğunu ö~
rendik» diyorsunuz... Ne tuba!. İran 
dönüşünde Oüın~hantye gelip de, de
re kenarındaki bahçesinde bir kahve 
içmek lçin indiğim zaman orada bu
lunan halk beni tanımışlar ve şoförün 

(Devamı 10 ncu. sayfada) 

Fabrika ihr·aç edilir mi? ...... 
d ld ·· -1ı memur Tam hudwclu geçerken kamyonlarımız dur uru u, gam~ ... ... • 

lan yükiimii%iin mn ltaiıtlını llOFVyorlardı. Şoförler: «lzın lıağulını 
siz verecek•İniz» deyince dananın kuyruğu koptu. Bu kağıdı, rJalile-

rin, hatta mülettiılerin bile veremiyecekleri anlaııldı 

Hududdaki memur ve yolcular 

Susuzluktan insan ölme~ Amma .ti - - Evet_ vak.tile lzmirde kurulmuş. 
fo! > ? .. Allah muhafaza etsin!! Hükılmet Sonra mal sahibi İrani, bunu oradan sö
doktoru bütün Süıbehaııt halkını aşıla - küp Trabzona getirmiş. İki sene de Trab
mış. Köyü de kordon altına a~lar. Bu- zonda yağmur altında kaldıktan sonra 
nu gördükten sonra csu içmek için:. o şimdi işte böyle dört kamyona yükletıp 
köyün iç.ine gimı.eğe b.anıi babayiğit ce- İrana gönderiyor .. 
sarct eder? .. Urnmacıdan korkan bir ~o- - Ala .. Allah hayırlı etsin .. şimdi bu-
cuk gibi Sürbehan'dan kaçıştık.. nun evrakını verin de muamelesini ya • 

Amma dediğim gibi, hararetten de du- palım, hemen iş bitsin ... 
daklarım patlak çatlak olmuş, içim yan- - Ya, ya .. biz de onu rica edecektik .. 
mağa başlamıştı .. Şoför dedi ki: - Haydi verin! 

- Biraz daha dişini sıkarsan, çaresini - Neyi? 
bulacaksın.. - İzin kağıdını .. 

- Nasıl? - İzin kağıdını siz vereceksınız .. Trah-
- Çoğu gitti, azı ~aldı .. şimdi hudud zondaki komisyoncu öyle söyledi.. 

gümrüğüne çabuk varırız.. - Ne münasebet, biz izin kağıdı vere-. 
- Yani Gürcübulak denilen köye mi? bilir- miyiz? .. 
- Evet .. orada iyi su yoktur amma, ga- - Aman nasıl oh:ır. Komisyoncu öyle 

yet iyi gümrük memurları vardır.. bi- söyledi, bizi yola çlkardı_ 
zim işimizi yarım saat içinde bitirirler.. - O sizi başından savmış .. bir defa 
ondan sonra ver elini: Bazirgan.. yükünüz, fabrikadan ziyade demir hur· 

- Yani İran budud köyü öyle mi? dasına benziyor_ hurda demir ihracının 
_ Evet.. nasıl şiddetle memnu olduğunu elbett~ 
_Sonra? işi~sinizdir .. hadi diyelim ki: Bu bur· 
- Sonrası: Gümrük binası önünde hir da değil de. fabrika ... Yani Türk.iyede 

su akar, sanki buz .. içimi şeker mi şeker!.. kurulu olan bir fabrikayı w söküp ira· 
- Allahım, sen tez saatte nasib eyle_. na götürüyorsunuz. Ve bunun için de 

benden izin istiyorsWluz.. affedersiniz. 
amma, insana edeli:. derler .. şyol devlet, 
dünyanın parasını verip hariçten getire
rek memleket dahilinde fabrikalar ku -
rarken, dahildeki kurulmUf fabrikanın 
harice gönderilmesine müsaade eder mi?. 
Haydi diyelim ki: Bu sizin fabrikanın çık
ması lazım.. HükUınet te buna müsaade 
edecek. E biraz insaf edin: Memleketin 
sınai ve iktısadi siyasetile al&kadar olan 
bu meseleye karar vercek makamı, kos
koca Türkiye cumhuriyeti devleti içinde 
bulamadınız da, İran hududundaki kil -
çük bir gümrük memurundan mı isti -

* Gümrük bayrağı göründü, yaklaştık. 

cİşte Gürcübulak.:. dediler. durduk. Güm
rük ve pasaport muamelesinin sür'atle ya
pılması ümidile kendimi kamyondan at -
tını.. atlamamla, arkamdaki beyu el -
bise simsiyah oluverdi: Karasinek hücu
mWla uğramıştım.. nereye gelmiştik! Ru 
ne kadaı· sinekti?! Durduğumuz yermez
baha mı, debağhane mi, çöplük mü ney
di? .. Vücudümün açık bulunan tarafla -
rına konanlar merhametsizce ısırıp ka -
nuru emiyorlar; elbiseli tarailara düşen
ler ileri geri manevralarla etimi arıyor
lardı ... Sıcak tahammül edilir gibi değil
di .. Soğuğu rnüdhiş dağlardan titriye tit
riye indikten sonra bu sıcak, vakıa so -
ğukalgınlığına iyi gelebilirdi amma, si
neklerden muhafaza için sıkı sıkı kapan
dığım için bunalacak bir hale geliyor -
dum ... Enseın·de, ellerimde, yüzümde, gö
zümde kabarmadık yer kalmamıştı.. eli
me eldivenleri taktım. Mendilimin iki u
cunu başımın üstünden düğümleyip, ö
teki iki ucunu enseme uzatarak, itfaiye 
efradının miğferleri arkasındaki meşin 
ateş siperi gibi bir şey yaptım.. Açık 

kalan suratıma konan sineklerin gıdasına 
mani olmak için de ikinci bir mendili yü
züme örtüp kafama da kasketi yerleş -
tirdim .. işte böyle, peçeli bir halde kar -
naval maskarası gibi, gümrük muam~ -
!atının sonunu beklemeğe koyuldum .. 
yarım saat içinde her iş bitecek. Biz de 
hemen hareket edip İran hududuna gi -
recek ve buz gibi sudan kana kana içe -
cektim .. 

Gümrük ve polis memurlarile selamla
şıp, choş geldiniz!> csafa bulduk!:. gihi 
hoş beşten sonra, bizim şoföre sordular: 

- Eyy, yükünüz nedir bakalım?. 
- Fabrika .. 
- Ne fabrikası? 
-Kiremit? 
.- İrana mı gidiyor ? .. 

yorsunuz? .. 
- Peki ne olacak? 
- Ne olacağını bilmem. Size yalnız 

şunu söyliyeyim ki: Bu ihraç işine karar 
verecek olan makam, ne burası, ne Trab
zon gümrüğü, ne valiler, ne de müfet -
tişlerdir .. buna ancak İktısad VekalPti 
izin verir; colur. veya colmaz:a der! .. 

İşte şimdi olanlar olmuştu ... Hiç kim -
scyi düşünecek halde değildim. Ben ne 
olacaktım? .. Allahın bu sinekli dağında, 
ot yok, ocak yok, kimsesiz köyünde ben 
ne halt edecektim?.. İleri gidemezsin, 
çünkü gilmrülç, kamyonları salıvermi -
yor .. geri dönemezsin, kuş uçmaz, ker -
van geçmez bir yerde vasıtayı nere<lc>n 
bulursun? .. Hülasa öyle bir berzaha b:ıt
tım ki: Kurtulabilmek için bir mucize ıa. 
zım .. memurların yerden göğe kadar hak 
ları vardı .. bu iş şakaya, ahbablığa gel -
mezdi.. Fakat iyi yürekli, tem.iz insanlar. 
Bütün ümidsizliğe rağmen, matbu 'Iiim
rük kanun ve nizamlarını çıkardılar .. 
ben de dahil, hepimiz elimize birer bma 
aldık .. Bu müşkülün halli için bir cmarl
dei mahsusa. aramağa koyulduk.. ne 
rnümkiin!. Duyulmuş, işitilmiş şey değil.. 
sağa çektik, sola uzandık, imkansız!.. Ca-
re? .. Çaresini ben buldum: · 

- Elbette, Trabzondaki komisyoncu o
lacak o zatı şerif, sizi buraya gönderirken 

'(Devm. 15 ilci sayfada) 



· ş Bankasının 14üncü yı dönü •• u 
Memlekette. tasa(ruf fikrini_ilk defa canl~ndtran .. ve yaşatan, 1933 

modern bankacılığı ve sigortacıhğı kuran, ekonomik 1930 

kalkınmada en mühiin vazi~eler~en !ııQızı ~f~~ A.~ ~ -
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14 yllhk inki~af rn bilançosu: r 
T ürkiye Iş Bankası bir rejim 

eseri olarak yurdun büyük bir 

Jş Bankasının tasarruf mevduatındaki inkişafı ~österir grafik 

ye İş Bankasında tasarru! hareketinin 
takib eylediği seyri gösteren aşağıdaki 
cedvel hazla tedkike layıktır. 

ihtiyacım karşılamak için Atatürk'ün ira
deli eli ile kurularak 26 Ağustos 1924 de 
Ankarada faaliyete geçmişti. O tarihte an 
cak dörtte biri tediye olunmuş bir mil
yon Türk liralık mütevazı sermayesile 
i§e başhyan bu milli müessesenin 14 yıl
da temin eylediği itibar ve inkişafın bir 
ölçüsü olarak bugünkü sennayesini teş
kil eden 5 milyon Türk lirasının yanında 
ihtiyat akçesinin de sermaye mik.darına 
yaklaşmak üzere olduğunu göstermek 
kabildir. 1938 yıh başında ihtiyat akçesi 
3.470.000.- lirayı bulmuştur. 

Bundan başka bankaya mevduat her 
yıl mütemadiyen artmış, plA.sman ve iş
tirakleri de bu nisbette genişlemiştir. Bu 
hareketi gösteren cedvel aşağıdadır. 

Eııht.m ve talı.
.Ui.t •iisdanı 

Sene Me.duat Pluaıaıı ve iJt:jrald er 

1924 2.474.446 . 933.897 24.000 
1925 8.201.964 5.372.804 580.340 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

15.116.600 11.426.080 552.942 
26.004.615 15.912.718 1.854.478 
37.575.922 25.828.082 2.007.634 
45.359.538. 31.921.344 e.106.265 
4!.983.124 32.355.913 7.280.186 
41.141.444 29.392.845 8.110.720 
46.090.806 30.105.389 8.065.111 
50.177.835 33.097.952 11.334.493 
53.340.782 33.312.575 13.669.552 
61.505.768 38.069.204 17.695.657 
73.906.514 42.808.385 18.386.015 
90.768.361 56.680.050 19.196.242 

Yurdun menfaati herşeyden 

Ustun tutuldu: 
Müessese memleketin yüksek menfaat

lerini kendi kazancından ve her şeyden 
tıstün tutarak yurddaşlara refah verecek, 
kalkınma hareketlerini temin edecek 
tedbirlere imkfulın en geniş nisbeıJnde 

yardmıa koşmuş, yalnız kredi veren bir 
mevduat bankası olarak çalışmaktan u
zak kalmıştır. 

Mevduata her vakit yeni istimal 
imkAnları bulundu: 

YErleştiği her piyasada faiz ve ödünç 
para alına şartlarını normal hadlere in
diren Türkiye İş Bankası, kaynaklarını 
bir kredi iptizaline sebeb olacak şekilde 
kullanmaktan daima çekinmiş ve mev
duata her vakit yeni istimal imkanları 
bulmuştur. 

Hariçte şube açan ilk Türk 
bankası: 

Yabancı memleketlerde bir Türk ban
kasının şubeler açması şerefi birinci de
fa olarak Türkiye İş Bankasına nasib ol
muş ve 1932 de İskenderiye ve Hamburg 
şubeleri açılmıştır. 

Türkiye İş Bankası, bugün yurd için-

de 45 şube ve yurd dışında 2 şube ki 
cem'an 47 şube ile faaliyet halindedir. 
Dünyanın her tarafında muhabirleri 
vardır. 

Memlekette rn odern .bankacı h gı 
kuran banka: 

Türkiye İş Bankası, memlekette mo
dern bankacılığı kurmuş olmak ve bu 
cihazın işlemesi için elzem unsurları da 
yaratmış bulunmak gibi hizmetleri ile 
dalına övünecektir. Müessese 14 yıllık 

hayatında bankacı olarak yetişmek isti
yen gençlere esaslı bir mekteb olmuştur. 
Bugün kendi kadrosu içinde çalışan 689 

memurdan başka, zaman zaman yeni ku
rulan müesseselere verdiği elemanlar ve 
bizzat alakalı olduğu şirketlere geçen 
yüzlerce değerli memur bu mektebden 
feyiz almış, tecrübe kazanmış, iftihara 
layık bir zümre teşkil eylemektedir. 

Bankalarda hesab makinelerini kullan-

iş Bankasını muvaffakiyette 
idare eden Umumi Mü.dür 

Muammer Eri§ 

l§ Bankasının kıırtılU§Unda btı§ına geçe- !§ Bankast lstanbul pbesini mu.vaffakı
rek bugünkü inki§afının esaslarını koyan yetle idaTe ettikten sonra Denizbank 

Ba§Vekilimiz Celal BayaT Umum Müdürü olan Y'ILSUf Ziya Ôni§ 

Muammer Erişin beyanatı 
-------- .. ·------------

iş Bankası Umum Müdürü Te Ankara Meb'usu Muammer 
Eriş, bankanın yıfdönümü münasebetile «Son Posta• muhar

ririni kabul ederek arkadaşımızın s1lallerine ıu ceva.blan ver

miştir: 

- Bankanın yıldönümü münasebetile lhtlsasla.rmm öt • 
renmek isterdik?. 

- Tüki;re İl) Bankasının göstercllti tnıdşaf, heıtıangl bir 

ecnebi mütehassısın marifeti eseri değildir. Bu doğ'nıdan dol

ruya; nihayetsiz bir feyiz ve lrşacl membaı olan BÜJÜ,k Şef 

Atatürk•den aldıtı"'llham ile çalışan n memlekette milli ban

kacıblı kurmak gibi alır bir yükü bmuzlanna alarak muvaf
fakiyetle başarmış bulunan, B8,fVeldllmiz Celil Bayaruı eseridir. 

İş Bankası memleket&e yahuz mllU bankacılıtın inkişafına 
ve bir çok milli bankalar teessüsüne b.lmıet etmekle kalma • 

mışhr. Efer bugün memlekette bir çok bfi.)iik Türk firmaları, 
Türk ticaret teşekkülleri Tiicud bulmaıpa, bu teıteniillere 
mesnecı: mınr banbtarums olmuştur. Da ciheti ırurur ve lftl· 
harla söyllyebJllriz. 

- Ekonomik kalkınmamızda bankanın raPtılı ftdfeler et

rafında biraz tafsilit verir mlslniz? 
- Memlekette sanayi.in inkişafı umumi n mllU bir lhtJyaç 

hallndedlr. İş Bankası teessüsünden birkaç sene sonra aanayl 
lbareketlerlne başlamış bulunuyor. 1926 da Zonruldakta ilk 

milli kömür ıfirketimlzl teşkil ederek işe başladık. Bugün kö· 
mür havzasındaki lstihsalitın yansını dört kömür prketbnlz 
temin etmekte, kurdufmnıız Türk Antrasiti fabrikası da kok 
'ihtiyacımızın mühim bir Jumunı imal eylemektedlr. K.öınö.r 

havzasının millileşmesi yolunda it Bankasının rolüne ve va • 
zifesine bu suretle işaret etmeden ıeçemlyeceiim. 

Şeker sanayünde de İş Bankası ön safda vazife almıştır. 

ı'ürklye Ziraat Bankası ve Sümerbankla birlikte tesis ettiği

miz Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi dört fabrlka

siyle memlekette fa.zlalaşan şeker lhtlya.cını ka.rşdaya.maınak
tadır. Garb viliyetlerlmizden birinde yakında büyük bir te-

mak usulü ilk defa olarak Türkiye İş 
Bankasımn delalet ve teşebbüsü ile mem
lekete girmiş ve yerleşmişti,r. Türk genç
liğinin bıJonak, usanmak bilmiyen azimli , 
çalışması ve kabiliyetinin yüksek dere
cesi hesab makinelerinin kullanılmasın
da, dünyadaki benzer vaziyetlere nis
betle bir rekor teşkil edecek neticeler 
vermiştir. Az memurla iyi ve sağlam i§ 

temin olunmuş, randıman tahminin fev· 
kinde bir yükseliş arzetmiştir. 

Türk kadınına bankacılıkta 
geniş ölçüde yer verad:: 

Türk inkılabının Türk kadınına cemi
yet içinde layık olduğu mevkii her su
retle temin etmiş olmasından istifade e
den Türkiye İş Bankası, bu davanın ta
hakkukunda kendisine düşen vazifeyi 
başarmakta geri kalmamış ve Türk ka- ~.· 

dınına teknik bankacılık servislerinde de 

ker fabrikası daha kuracağımızı Uade edebilirim. 

Sigortacılıkda da İş Bankası, Milli bakımdan büyük ham

leler yapmıştır. Dk Türk Sigorta Şirketini kurduğu gibi, mem
leketimizde diğer Türk Sigorta Şirketlerinin tesisine imkan 
vermek ve sigorta primlerinin memleket haricine çıkmasına 
miimkiln olduğu kadar miıı.1 olmak pyesDe Miili Rer.ssürans 
Şirketini teşkil etmiştir. 

Dk beş senelik sanayi progTamında aldıfı vazifeleri TÜi'· 

kiye it Bankım muvaffaklyetle başarmıştır. Paşabalbçedeki 
•işe fabrikası, Zongaldaktald Türk Antraslti fabrikası bu rö
zel eserlerimlzdendir. Diğer milli bankalarla müşterek yaptı· 

fmıtz rülyafcılık, siqercililı: qlerl de inkişaf etmektedlr. Ttir-

kiye Ziraat ve Silmerbanlda birlikte kurmakta olduPınm Ma· 

latya kombinası yakında lkınaJ edllecektir.ı> 

- Bankanın ammnl n.ziyetı etrafında malUm.at lllıte • 
der misinlz? 

- Resmi lhtf;rat akçem.iz ıeçen sene niha.yetlndeld blli.n· 
çomuzda rörülmüş oJaeatı TCChlle U70.000 liradır. Bu meb -
lifm bu sene nihayetinde dört mllyon liraya yaldaşacaiı tah-

' mln edlleblllr. Blllyonunuz Jd bankammn sermayesi 5.000.000 
liradır, İhtlyatmıız da sermayemize yaklaşmaktadır. 

«937 nihayetinde bankamıza ıvald ticari mevduatm yekilıuı 
62.381.734 lira idi. AJnca (Z7) m.Byon küsur lira da haal'1'11f 

mevduatı vardır ki bu Slll'etle umumi mevduatın yekdna 

90.000.000 lirayı geçmektedir. Memlekette tasarruf fikir ve ha· 

reketlni ilk defa QJ'taya atan -ye bunun etrafında hö.mmalı b.ir 
mesai sarfeden saym Başveldlimlz Celil Bayardır. Bankamıza 

•eref veren bu mesai neticesinde lhallt arasında tasarruf fikir 

ve hareketinin mütemadiyen llerlediğlnl büyük bir zevkle ifade 

edebilirim. Diler milli banka.Jarımızın cıa bankamızın aç11ll3 
olduğu bu çığırda bütün gayretlerile yürüdülderini görüyo • 

ruz. Bu Slll'etle memleketimizde tasarruf fikri tamam.ile yer • 
leşmiş bulunuyo.r.» 

yurddaşa hitab ederek geniş bir tasarruf 
propagandasına girişen Türkiye İş Ban
kası milli SErmayenin temel taşlarını teş
kil eden tasarruf hareketinin muvaffaki
yetle ilerlemesinde amil olmuştur. Sis
temli, zevkli ve menfaatli bir biriktirme 
vasıtası olarak 1928 de Türk yavrusunun 
eline ilk kumbarayı o vermiştir. Para bi
riktirerek bankaya yatıranlar arasında 

kur'a çekmek suretile ikramiye dağıt
mak, ve tasarruf mevduatına dolgun fa
iz vermek usullerini ihdas eden gene 
Türkiye İ§ Bankasıdır. 

12,000 liradan 29,000,000 
liraya varan tasarruf hesabı: 
Türkiye İş Bankasının tesis olunduğu 

1924 yılında 96 yurddaş bankaya tasarruf 
mevduatı olarak 12.554.- lira yatırdık
ları halde 1937 yılının sonunda bu ra-

kamlar azametli ve manalı bir yekfuıa geniş ölçüde yer vermiştir. 

Türk yavrusuna tasarruf kum
barasım iş Bankası verdi: 

lstanbul §Ubesinin bu.günkü değerli varmıştır. 108.905 yurddaşın Türkiye İş 

Telkin ve teşvik vasıtalarının her tür-

müdü.Ml Nejad Bankası kasalarında 27.118.971.- lirası 
birikmiştir. 

lüsüne baş vurarak, çocuğundan gencine, 1938 yılının beşinci ayı sonunda bu ye-
gencinden ihtiyarına kadar her yaşta kfuı 29.453.198,26 liraya varmıştır. Türki-

Yıl Hesab adedi 
Biriken 
T. Lirası 

1924 96 12.554 
1925 433 13'>.~90 

1926 617 220.310 
1927 3.914 1.178.325 
1928 9.788 1.703.968 
1929 22.161 2.589.836 
1930 33.466 3.913.655 
1931 39.387 5.422.826 
1933 48.600 7.452.719 
1933 64.501 13.881.085 
1934 75.836 16.969.799 
1935 85.670 20.190.444 
1936 92.072 22.616.976 
1937 .108.905 27.118.971 

Ekonomik kalkmmada en mUhim 1 

bir Amil de iş Bankası oldu: 
Türkiye İş Bankası, kurulduğu ve faa .. 

li~t'e geçtiği yıl, istiklalin en esaslı te
mel taşlarından sayılan endüstrileşme 

davasına bir milli vazife olarak el atmış• 
tır. 1924 den bugüne kadar geçen yıllar 
içinde bu milli müessese yurdun endüs· 
tri ihtiyacına faydalı bir rehber olmalt• 
tan geri kalmamış, sermaye ve memba• 
larının artmasile mütenasib olarak en• 
düstri hareketine iştirak ve yardımlarını 
arttırmıştır. Hususi müteşebbislere kre• 
di verme~ suretile yaptığı mühim yar
dımlardan başka, bizzat tesis veya işti• 
rak yolu ile yarattığı müesseselerle mem. 
leket ekonomik kalkınmasında bll§h ba .. 
şına bir amil olmuştur. 

iş Bankası kömUr meselesini 
ehemmiyetle ele aldı: 

'00.rkiye İş Bankası kuruluşunu müte• 
akip Türk endüstrisinin isnad noktası ve 
Türk tabiatinin yeşilini koruma davası 
olan kömür mesele.sini ehemmiyetle eld 
almıştır. Bu maksadla muhtelif tarih .. 
le5de Zonguldak havzasında dört şirket 
kurmuştur. 

1 - Maden kömürü işleri Türk Ano• 
nim Şirketi (Türkiş). 

2 - Kozlu kömür işleri Türk Anonim 
Şirketi (Kömüriş). 

3 - Kilimli Şirketi. 
4 - Kireçlik Şirketi. 
Türki~ ocaklannda 1934-1935 yılında 

büyük bir antrasit fabrikası ve 1937 de 
bir de briket fabrikası kurulmuştur. 11/. 
Birincikanun/1935 de işletmeğe açılan 
Türk Antrasit fabrikası ile kimya en• 
düstrimizin temeli kurulmuş, ormanları• 
mız baltanın zalim tesirinden kurtarıl• 

mış, ekonomiJc ve temiz mahrukat eld~ 
edilmiştir. 

iş Bankası 5 yılhk plAnda 
kendisine düşen vazifeyi mu

veffakiyetle başardı: 
Bu suretle Türkiye İş Bankası beş yıl 

lık birinci endüstri planının tatbikatın 
dan kendisine düşen vazüeyi muvaffa 
kiyetle başarmıştır. Resmi ve hususi tec 
rübe ve tahliller Türk antrasinin yer 
kokla mukayesesinde % 40 ve ecnebi ko 
ka nazaran % 23 faikiyeti tebeyyün e 
miştir. Türk antrasitinin başlıca vasıf 

ları arasında kolaylıkla ateş alınası, açı 

maltızlarda ve her nevi ızkaralı sobalar 
da koku ve zift yapmadan dumansız yan 
ması, sayılabilir. En iyi cins tabii antra 
sitle Türk antrasitinin mukayesesind 
bu sonuncuda % 3 kadar az kalori far 
bulunmaktadır. Ve Türk antrasitinin ka 
lorisi odununkinden 2, 4 misli daha faz 
ladır. 

Türk antrasit fabrikasının tali istihsa 
latı arasında ise şu kimyevi .maddele 
vardır. Tayyare benzolü, motör benzolli 
ağır benzol, kreozot, krezilol, antraso 

(Devamı 10 ncu sayfada) 



26 Ağustos 

Pazarlık kalkarken 
Tekine 17,5 kuruş istediği karpuzun çiftini 7,5 kuruşa 
veren seyyar satıcılarla ''fiatı yedi liradır,, dediği iskar
pini 3 liraya bırakan dükkancılar arasında birkaç saat 

Yazan: Suad Derviı 
Sebzevatçının sesi sokağın köşesinden 

duyuluyor. 
- Domates! .. Fasulye! .. Asma kabak!.. 

Kemer patlıcan! .. 
Bu ses sokağın içinde ötmeğe başlayın

ca... Her pencereden bir kadın başı be -
liriyor ... 

Ben de penceremde olduğum iç.in kom
§Uları seyrediyorum. 
Karşı evin alt katındaki esmerce bir 

bayan soruyor: 
- Domates kaça! .. 
Aşağıdan sebzevatçı Arnavud §ivesile 

cevab veriyor: 
- Otuz kuruş. 
Karşı evin bayanı bütün vücudile sıç-

rıyor. 

- A ... A... Sen çıldırmışsın galiba!.. 
Ve pencereden başını geri çekerken 

sebzevatçı bağırıyor. 

- Peki sen kaç veriyorsun? 
- Hiç domates bu zamanda otuz kuru-

ta olur mu? 
- Yerli amma!" 
- İsterse Parisli ol.sim! .•• Çıldırdın mı? 
- Peki canım sen ne veriyorsun? 
- Pazarda çift okka yedi buçuk ... 
Sebzevatçı hayvanının dizginini yaka -

byor, öne doğru çekiyor, yürümeğe başlı
yor. Fazla ileriye gittiğini anlıyan bayan 
§imdi pencereden sesleniyor: 

- Peki sen kaça veriyorsun? 
-Yirmi beş. 
Bu defa bayan başını pencereden çe

kiyor. 
- Yirmiye veriyorum. Diyeceğin var 

mı? .. 
- İstemem ..• 
- On yedi buçuk ..• 
- Ben daha çıldırmatfım ..• ' 
- Peki işte on beş ... 
- Canım istemem diyorum .. 

Pencereden tamam.ile çekiliyor. Fakat 
bıyıkları cingöz bir kedi bıyığı gibi dik 
dik duran Arnavud sebzevatçı yerinde 
duruyor. 

- Bayan! .• Bayan! .. Bak buraya .. on lki 
buçuğa veriyorum. 

- İstemem. 
- Ona ne dersin? 

- Beş kuruşa .• 
- Olmaz. 
Sebzevatçı yürüyor, gidi§ pek kat't, ba

tan pencereden leSleniyor: 
- Yedi buçuk veririm.. verir miı!a 1 

-· Haydi senin hatırın için vereyim, 
senin siftahın uğurludur, denedim. Kaç 
kilo tartamı. 

Vesaire vesaire ..• 

* Hala penceredeyim. Şimdi gene cadde-
den sokağa bir araba saptı, içi karpuz 
dolu ... Kara, ufak tefek, kasketini kulak
larının üstüne in~ dlf8l'lıklı bir 
genç. Gırtlağını parçalar gibi bağırıyor: 

- Karpuz kurabiye .. kurabiye karpuz!. 
Aşağıdaki pembe apartımanın üçüncü 

katının saçları perınanantlı, tırnakları 

manikürlü hizmetçisi edalı edalı sesleni
yor: 

- Karpuzcu!_ 
Öteki kendi sesine hayran, çağırıldığını 

duymuyor bile .. 
- Karpuzcu ..• 
- Efendim. 
- Karpuzlar kaça?" 

- Yirmi kuruş .. on beş kuruş. 
- Han.l?fsi yirmi kuruş? .. 
- Nah §U! •• Yirmi kuruf .. nah bu da on 

beşe. 

- Yirmilik dediğini on beşe verirsen 

alırım. 

- On yedi buçuğa veririm alır mısın? 
- Çıkar iki tane yukarı. 
Karpuzcu tekrar arabasının başına ge: 

lince, sarı apartımanın ikinci katında~ 
şişman madamın daima askın çehresı 
pencereden görünüyor: 

- Karpuzcu ..• 
- Efendim. 
- Kaça karpuz? 
- Şimdi yirmiden verdik ... Bunlar da 

on beşe. 
- Haydi canım, yirmiden karpuz olur 

mu? .. 
- Ya kaçtan olur? 

. - Çifti yedi buçuk. 
- Madam, bayan .. insanı günaha sok -

ma .. hiç böyle karpuzun çiftini sana ye
di buçuğa verirler mi?. 

- Ben alıyorum. 
- Olacağını söyle de vereyim ... 
- Söyledim, daha ne söyliyeyim. 
- Yapma eziyet .•• 
- Almam! 
- On yedi buçuk. 
- Olmaz ... 
- On beşe verelim. 
- Olmaz ... 
- Şu küçükler .. on iki buçuğa olur. 
- Vazgeçtim almıyacağım. 
- Madam, bayan yapma... Büy.ikleri 

on iki buçuktan vereyim. 
- Olmaz diyorum. 
- On kuruş ta vermez misin? .. 
- Vermem. 
- Küçüklere yedi buçuk? 
- Almıyacağım. 

- Küçüklerin teki beş kuruşa. 
- İstemem. 
- Madam, bayan gidiyorul'IlJ artiA. 
Şişman komşum omuzlarını silkiyor. 
- Dört kuruş ver de al .. 
- Küçükleri hiç istemem. 
- Büyüğün çütine on beş ku~ 
- Çifti yedi buçuk. 
Allahırn ne inad!.. 
- Beş kuruş tekine ver. 
- Almıyacağım. 

- Haydi gel al. mahvettin beni.. çifti 
yedi buçuğa yumurta mıydı bu? .. Amma 
inat ettin... Her zamanki müşterimsin 
vereceğim. 

Karpuzcu biraz evvel bir tanesini on 
yedi buçuğa sattığı karpuzun çiftini ye
di buçuğa veriyor. 

* İstanbulda bir kut'1uracıya girdim. Ar-
kadaşım fes rengi süedden bir ayakkabı 
beğendi. Fiatını sorduk. 

- Yedi lira. 
Dediler. Penceremde öğrendiğim der

si tatbik ettim: 
- Allah .. Allah, dedim, İstanbulda hiç 

yedi liraya iskarpin var mı şimdi? 
- Ya kaç para verirsiniz? 
- İki buçuk. 
Daiına ecnebi memleketlerinde dola -

şan arkadaşım kolumu çimdikledi ku -
lağıma: ' 

- Ne yapıyorsun .. çıldırdın mı?. Ayıb 
diye fısıldadı. 

Ona: 
- Sen karışma dedim ve pazarlığa de

vam ettim. 
Kunduracı mildhiş asabt görünüyordu: 
- Aman bayanım .. iki buçuk lira .. böy

le bir kundura için ... Bu fiata terlik bile 
alamazsın~ 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

SON POSTA Saylı 9 

" Melek ve " ipek 

Manisa üzüm bayramı 
çok güzel geçti 

" " lf. * .. sinemalarında bu sene Üzüm ıarkısı ıöylenip oyanlar oynanırken bayramın ıayın bir misa-
firi ayağa fırladı ve köy delikanlıları araıına katıldı. Köy çocuklarına göreceg""imiz filmler bile parmak ıaırtacak kadar uıtalıkla çok güzel ~ybek oynuyordu. 
Herke• ıehir elbiıeleri altında tam bir köy ruhu ve neı'eıi taııyan 

Sinema mevsiminin açılmasına bir şey b • I 
kalmadı ... Sinemalar hazırlıklarına faaliyet- u mıaa irin kim olduğunu birbiri ne ıorarken nihayet meıele anla. 
le devam etmektedirler... ııldı: Miıalir, tam bir halk adamı olan Adliye Velıilimü Şükrü 

Bu sene şehrimizde sinema ha.yatının Saracoğlu idi. 
hayli canlı olacağı ümld edilmektedir. .._ __________ ...;::,::.:.:;;:::.:,:..,::.:.;~-------------l 

Her sene olduğu vechlle (Melek) ve Cİ -
pek) sinemaları müdüriyeti Amerika ve Av
rupa prodüksiyonlarının en mühimlerini, en 
üzellerini büyük bir Utlzllkle seçmiştir. 

Fllmler meyanında üç tane Türkçe film 
de vardır. Bunlar şehrlmizde (İpek fllm) 
stüdyolarında çevr~ ve çevrilmekte bu • 
lurunuştur. İslmlerl tunlardır. 

1 - Aynaroz kadısı. 
2 - Bir kavuk devrlldl 
S - Kıskançlık. 
Türkçeye cdüble. ettirilen filmlerin sa -

yısı on beşi bulacaktır. (Melek) ve (İpek) 
sinemalarında gösterilecek fllmlerin isimleri 
ile filmlerde rol almış olan san•atk~Iarı a
şağıda bildiriyoruz: 

1 - Kontes Valevska: Charles Boyer • 
Oreta. Oarbo, 2 - Marie Antoinette: Norma 
Shearer - Tut.on Power, 3 - Kasırga.: Dorot
hy Lamour - John Hall, 4 - Marko Polo: 
Gary Cooper - Sigrid Gure, 5 - Senorita Je
anette Macdonald - Nelson Eddy, 6 - Ayna
roz kadısı: Şehir tıyatr~u sa.n'atklrları, '/
Kıskançlık: Muhsin Ertuğrul, 8 - Lorel Har-
dl İ.sviçrede: Laurel ve Hardy, 9 - 8 Ahbab OClft'ekil üzüm bayramını GÇıl/Of' 
çavu.şla.r operada: Mak:s Brothers, 10 - 3 ah M · (H n E1t • üz.. t 
bab çavuşlar anaforcu: Maks Brothers, ıı - anısa usus ... , - &enın um 
Profesör: Harold Lloyd, 12 _ Şlkago yangını: bayramı, dünyamn en güzel üzümünü 
Tyrone Power - Alice Faye, 13 - Tarzamn yetiştiren Manisada kutlulandL O Ma
intlkamı: Glenn Morris - Eleanor Holm, l4ı - nisada ki, Kaliforniyalılar en iyi üzü -
Süveyş kanalı: Tyrone Power - Loretta mü anlatırken cManisa test grapes• 
Yung, Anna Bella, 15 - Verter: Annie Ver - derler. 
nay - Pierre Richard Wllm, 16 - Manon: 
Martha Eıggert, 17 _ Roza.11: Eleanor Powell- Sahne cidden güzeldir. Yedisinden 
Nelson Eddy, 18 - Cehennem: Madeleine car yetmişine kadar yollara dökülen köy -
roll - Henry Fonda, 19 - Kır çiçeği: Shlrley !iller, yaylılarına yerleşerek daha ak -
Temple, 20 - Jozet: Simone SlJnon - Don A- şamdan şehre inmişlerdi. Arabalar 
meche, 21 - Kutub yıldızı: Sonja. Henle - Ric 
hard Greene, 22 _Büyük şehir: Spencer Tra- yeşilliklerle, çiçeklerle süslenmişti 
ey - Lulse Rainer, 23 - Gençlik: Robert Tay- Köylü kızlan ve delikanlılan en yeni 
lor - Maureen O'Sulllva.n, 24 - İsyan bayra- elbiselerini giymişlerdi. 
i;-ı: Barry Barnes - Sophte Stewart. 25 - So- Her köy, kendi üzümünü, üzüm bay 
kak çiçeği: Lloyd Nolan - Evlyn Brent, Ma
rie Carlisle, 26 _ M. Moto Ringte: Peter Lor- ramında daha çok tanıtmak ve sevdir -
re, 27 - Taçlı Cana.var: Harry Baur - Plerre mek, için akla gelmiyen buluşlarla ça
Renolr, coıette Darfeull, 28 - Maltızın evi: lışmıştı. Çobanisa'lılar bu sene mut1a
Vlv!ane Romance - Plerre Reno!r, 29 - Harb ka birinciliği kazanmak için bir sürpriz 
esirleri: Jean Gabin - Dita Parlo - Brich von . 
Btrohelm, 30 - Barones ve uıatı: Annabella- hazırlamışlardı. Çobanısanın meşhur 
Wllllam Poweıı, 81 - Adrtenne Lecouvreur: çekirdeksizlerini büyük bir itina ile 
Yvonne Pritemp.s - Pierre Preana7, 32 - Tat toplıyarak henüz formülünü ifşa etme 
bebek: Joan Crawford - Spencer Tracy, 13 - dikleri bir şekilde aşılamışlar ve nefis 
Sahra bekçileri: Charles Vaneı - J. P. Au - bir koku vermişlerdi. Çobanisanın ko-
mont, 34 - Dansing meleli: Simone Slmon, . . . 
35 - Son gangster: Edward Ro~nson _ Jamea )tulu üzümleri, mcı bakışlı Çobanisalı 
Steward, 36 - Kanatlı insanlar: Fred Mac kızların kucaklarında çok güzel mina 
Murra.y - Rey Milland, 37 - Fena yol: Dani- alıyordu. 
elle Darrleux, 38 - Sevda yolları: 89 - Bü - '(}züm ıergisi ıbüyük bir muvaffa • 

Cel4l Bayar "e Maniıanın dünyaca 
meıhur üzümü 

• 

Bu güzel hareket önünde davulcu yük ateş: Charıes Laughton. ~ - Şanghay • .. 
atetler içinde: Dolorea del Rlo _ June Lanı ldyetle devam ederek ve üzüm kiline • ve zurnacının bile coştukları nazardan 
41 - Yaşanacak son tıç ay: Frederlk March~ leri gözlerimizi okşarken kulaklarımız- kaçınaınıştL Manisa üzilm bayramını 
Carole Lombard, 42 - Serseriler kralı: Ro - da köy kızlarının cidden güzel okuduk- yapıyor, bol bol üzüm sarfediliyor, köy 
nald Colmann - Frances Dee, 43 - Şahane lan üzüm şarkısını işittik. Lisana ge - kız1an ve köy delikanlıları oynarken 
çılgınlıklar: Edgar Bergens - Adolphe Men- len üzümler genç kızlan ve delikanlı - bir halk adamı olan Adliye Vekilimiz 
jou, 44 - Manuella: Dorothy Lamour - Ray w • , 

Mllland, 45 _ süt kardeşler: Henry oarat _ lan coşturdugu bır sırada, bayramın de onlarla birlikte oynuyor ve neşe ~ 
Meg Lemonnler - Lucien Barroux, 46 - Ka- çok sayın bir misafirinin ayağa kalk - lerine neş'e katıyordu. 
zanova: Benjamlno Gigll, 47 - Üç arkadaş • tığını ve köy delikanlılan arasına ka - . Geceyi daha büyük bir neş'e içinde 
lar: R. Taylar. Margaret Sulllvan, 48 - Al - tıldığını gördilk. Bu genç adam, köy geçirdik. Halkevi bahçesinde her köy 
tın mabut: Mlrellle Ballin - Dantel Lecourto- ıN'\Cuklanna bile parmak ısırtan bir us- i · bir kurulrn t K'' l'. -
1.s. 49 - Kadın hapishanesi: Annle Ducaux - r . çın ayn masa UŞ U. oy U 
corınne Lucha!re, 50 _ Brodway yıldızı: Shlr talıkla enfes bır zeybek oyununa baş • ler hep bir arada yemeklerini yiyince, 
ley Temple, 51 - Kadın oyunları: Loretta lamıştı. verilen gardenpartide bulundular. Ga?' 
Young - Warner Baxter, 52 - Bemabe: Fer- Köy çocuklarında büyük bir merak denpartide köylünün hoşlandığı içki ne 
nadel, 53 - Çapkının maceraları: Tommy vardı. Şehir elbiseleri altında tam bir şampanya ne de viskiydi. Neş'elenen 
Kelli - May RobSOn, 54 - Artistler ve model: .. , . .. . '. . .. . 
Jack Benney _ oall Patrlck, 55 _ Dört nö _ koy ruhu ve neş esile aşka gelerek, bu köylulerımız ayran ve üzum suyu ıçe· 
bet.çiler: ı.oretta Young - Richard oreene, kadar güzel zeybek oyunu oynayan rek neş'e1erine neş'e kattılar. Ayran 
56 - Anaların günahı: Gladys Georges - War genç adam kimdir diye ... Size zeybek içerek coştular ve böyle bir hava için· 
ren WllllJna, 57 - Haydudun oğlu: Vallace oyunu oynıyan çevik hareketli zatın a- de sabahı getirdiler. 
Beery _ vırglnia Bruce, 68 - Napollo gece - dını verebilirim! Adnan Bilget ler!: Gladys swarthout - Jean Klepura, 59 -
Tatlı ıünah: Robert Taylor - Jean Harıow.. cAdliye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu.> _ ....... --......... ___ ........................ . 

Sanayi umum mlldnrtı emaf 
bastanuini gezdi 

v.s. v.s .... 
(Son Posta) Melek ve İpek sinemalanna 

manffaklyetıer diler-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• 
Karsta 5 yaşında 
Bir çocuğu boğdular 

Karsdan yazılıyor: Ardahan kazası
nın Haçuvan köyünde feci bir vak'a ol
muştur: Serdar oğullarından Kadir oğ
lu Sürmelinin tahminen beş yaşların • 
daki oğlu Cemili aynı köyden Hasan 
oğlu Halil ve kardeşi Gazi kendilerine 
aid değirmenin su ambarına atarak 
boğmuşlardır. Hadise etrafında tahki -
kat yapılmaktadır. 

Görllnmez kaza 
Beşlkt~da. Haşlmbey fırınında oalıfan 

Ayvaz o~lu Raslnı, fırının bahçesinde bir du 
var dibinde uyumakta iken duvardan düşen 
büyücek bir taşla başından ağır ve tehlikeli 
bir surette yaralanmış. Yaralı cankurtaran 
otomobili ile baygın ve ifadeye gayrlmuk
tedlr bir halde Beyoğlu hastanesine kaldı -ı 
rılmıştır. Hldlse etrafında zabıta tahkikata 
devam etmektedir, 

Maniaalı 11avntla1' misafit'lerhıe üzüm 
~yorlar 

İstanbul emaf cemiyetleri hastanesi~ 

nin açılıı töreni 30 ağustos salı günü ya
pılacaktır. Hastane için 8200 liraya bir 
röntgen makinesi satın alınmıştır. Güm· 
rüğe gelmi§ olan bu makine bu.günlerde 
yerine konacaktır. Esnaf hastanesinde ay
nca bir dl§ muayenehanesi de tesis edi· 
lecektir. 

Şehrimizde bulunmakta olan sanayı 

umum müdürü Rep.d dün küçük san'at
lar müdürü ve sanayi müfettişleri ile be
raber esnaf cemiyetleri merkezini ve es
naf hastanesini ziyaret etmiş ve muhte
lit işler üzerinde esnaf cemiyetleri mü· 
messillnden izahat almıştır. 

Nevyork ıergisi komiseri 
Ankaraya gitti 

Nevyork sergisi Türkiye komiseri Bay 
Suad Şakir dün Ankaraya gitmiştir. Bay 
Suad Şakir Ankarada sergi hazrrlıkları 

etrafında alakadarlara izahat verdikten 
sonra yarın şehrimize dönecek v~ pazar 
günü NevyQfka hareket edecektir. 
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iş Bankasnn M DRcU 
ytklanlmü 
(Baştarcıfı 8 inci .ayfa4a) 

yatı, adft, yol kMnmı, karboltlleuı. 
Antrasit fabrikasının muamelitı yıl 
~. rurciun her tarafmcla rağbet 
görmekte ve alıcı bulmaktadır. 193'1 yı

lında fabrika -eski yıllardan eUnde imlan 
stoku da sarfetmek suretne, Tl:s'Zl ton 
pllse etmiJt!r. 

1v.r7 yılında faaliyete aeçen brlket fab
rikam ile 0/10 live ve 0./10 uıtrasit ve 
ziftin JtiB wiörtii. bir maksal tetliae 
~ 'Mrmlt ~ tmel ~yWili. 
'kola.y 'n! ça'bak yanına ba'SS811 ohm lbrl
ketler cierlıal ahc1 bulmu§tur • 

l'ü.rki!"f lı Banası Bavzq.a yablız ile
n ~ ııettmlt det'ktir. o .,m _. 
'!nllllda .,. wımtabcta w:.ltnlll Rlala 9'

viyesini yülaıeltııı" ,.,1' pıtlamn 
ıslah etmek yolunda çok yerinde so~ 
tedbirler de almıştır. 'Maden ocaklarmda 
YaflW."du J19tcldn •ller '8lhhl w acaz aş 
ftleri, ?tk- "fedıııri, sinema, amele 
~il me~. ~k bmçeleri, 
parkbm 'Nşb bfttün lnemar ve mele 
için içtimai yardım te§'kil.atı aa kurul
mtıpır . 

• 

lürat'lğer, bl5brek, tq VI kmnlann
dan mütevellid sancılannız, damu 
aertllkle'ri ve şişmanlık fiklyetlerl -
ııizi U B t N A L ile geçiriniz. 

URllAL 
VUcuc:Me toplanan ahi 1htk "ft tık • 
salat gibi maddeleri eritir, 1ram te • 
mizler, lezzeti hoş, ahnmaı ımı.,. -
dır. Yemeklerden sonra yanın tllır -
dak su içerisinde alınır • 
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Dirt firketin - sdclK.i ilıitiMMleri: 
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113'7 - •. ~69 , 
HanllMn. 1tn yılmda smmı isti-. 

Mtt 1.168.• ten oJdulana ı&e Tiirktve 
1ş 'Bwası şirkellerlıUn .ayni .yılcla elde 
eW.kleri .muY«ffaGyeön deNOeli ~
ln«la ~leöiJir~ 

BımJı:a memlekette ~er entliistrisinuı 
teessWıüıae hüytiik .mikyasta yarciım ~t
miftir . 

Baı•a 
turdu: 

Papbahçedıe kurulan şişe ve cam fab
rikası onUD eserldir. 

a.. ~ n ın•ıtim'+ ..... ....., 
nıe kadar h~ idhal ettiği şişe "?e 

ricaciye ihtiyacını tamamen karşıla

müta 'ft her yı! bir milyon liranın yurd 
içinde 1Wmasını ıemin etma'ktedir. 

hbrilc.A Jieı!lfMlr -,.dan ~ M
Yacl ,,._~ 

a - Şişe, Waıik, .... acana ve .__ 
~ 

b - nse, tabak. 'barda, ıftnlı1, ka
vanoz l{bi idi ev ve pj.yua .zücaciye efY'•
.sıaı, .imal etmektedir. Şife kın;pupap tn~pa
.siteli 4.188 -4.M Mil 8l"muda" ztcm~ 
lamunan b,_Jtesi ille 1.1~5 \on t.ld(le. 

~tr. 

Papbahçe fabrika.nwrı bui\iMü m... 
Utt piy.salıannwda takdirle ~ 

tar. ~ ve züeaoiye ~ 'Yllft•nıcl• 

(,.,_.,. ı *" 4Gf/l&d#.J _ Y«li ~ JiN. faMikah nnrrafta~ yapılan kris-

- Bellia düktAnıa var. OrUaıı ah • :n.t mıh•••. 1ılıllil pnurWc ..ı tal eua en • ve Jüb A.~ ~~i-
J'Ol'UIIl· J!lqam oraıa ~lrüm. Olmaz cejim için: ~ tma 81'•taiyecak adar urif ._ ~-
1ıMI ftat! - pabNg ıbmim, ~ UAa 'UC&I& feY• l'abrikafttt'l plinı yapıhrken, memleke-

- Peki attı ~ -o da sizin JWmmz w 'Çlka.ru11&. tlmhin bugllnkü pşe ve .zücaciye AArfi-
fçin. J)iyon.un. yatının atiyen artması ihtimali pöniıa-

Arkadaşmwı koluadan tqtt.1m. UpJ7& Jliikkiocı lair .kaç Wıiii Juı.ma, '1kan • de tutultnuş ve Dlşaat tam flıinritanm 
clolnı ilerledim. yer, fakat lliç biri Deün .acışuma ~itmf- lLÇtlılfiteSlntn % 50 ntsbettnt!e •nişletÜ: 

- Altıya ne dersini&.. d1nwıUL dur1ıt• yar. mesi esaslanna gl5re teemm'lil edilmiştir.· 
nuz .. bir de ustama sorayım. _ İlk gördüğünüz kmnat IMf-ıw BUDtıian O..- fabribda pencme catm 

İskarpinleri ustaya götürdUler, kenar- 111*-•a. d4'«'· iıt.ı ecleWaek tçin iham~ terıkatın 
da bir milşawre oldu. - Gitti amma ne yapayım çok pahatı. ywplllnul .ft in1tişd progrımımda yer 

- Bq liraya usta blralayar. O da bot - &la flll flllla be ~ Wr ._., almıştır. 
d&uneJiniz. ~ ahpın. miipert o- 1st1Jw.._, Anbrada Yüniş fabribsl ,.. ......_ 

1 - Dslbıe,e Wıula ~ &a1-w. Y-ı>'ıacak Jtalkevıair. ltetll W 
105243 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnuM w 'f!'Vl!ab saire tunlardır: 
A - Eksiltme şartnam& 
A: B- Eksiltme ~sme•k.pttname. 
~ - ltfwnvele p1ojılll. 
C - Bayındırlık işleri genel fldllaJDe si. 

• 

D - it-eşit mwB, eilllM filıt ~tw.li, metr~ cetvelidir. 
E - Proje vesair evrak. 
İstiyenler bu şarlnameleıi ve eVTftkı Kayseri Parti Başkanlığında aorebfllrler. 
3 - 19/8/938 tarihinden itibaMı •ir ay müddetle eksiltmeye ulMllan bu ku-

rağın ilıa\~ 19/9/93'8 Pazartesl gönü saat 11 de ~- parti merbdnde 
tJyôn'kunıl ta!'afnrıtan yapılacakttr. 

4 - Eksiltme 1tapah nrt u~ yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye işttrak ~it 1~in fiDıli 50.0QO liralık il yapmıı olduJwıa 

dair Bayındll'h'k Y eklıetinden alınmış e hijyetaame ile cari ~nenia ticare\ odam 
vesikasını ibraz etmeai. vtt 'btr m'flbendis -...a ~ =e=wu :buluchınllmaaı 
şarttır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı 6265 mw. 
7 - Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat -evveıline Jr.adar 

Parti Başkanlığı sekreter!iline makbuz mukabilinde verilecektir. P..- Mıt w&a· 
derilecek mektubların nihayet ihale saatinden bir saat e'VN •ı' Pil 1

1

E lan 
lk•mdll'. Poa&ada vuku aulacak ,aeciltme ler kabul edilmez. c'806. 

Mt• nDu1 delterdarlaiındaa . 

Kumkçıda : Mutısm~uıttıh mahattestnin 1ınclıkloran sokalıft,da 'dırı 
mı ıs . .,eat ıe uydı mıı ~ payı. 

Galatada : Kemenke§ ltanmıustll'fapaşa mahal' b b Camleltı ha 
denmu sobtmda eski 5 sayılı dükkl!ııım t1ıırıa•11 

Kadıköyünde: Caferafa mahall~Sinin Du vardibt 6ôkağmda esti ~ 
yeni 55-5'1 sayılı iki evin 3/18 paya ... 

Beyojlunda : Jtamerhatun mahallesinin eski ı-..atra. yeni Kıhç e&
blmda eski U m1ikerrer, yeni M.:38 sayıh dükkbı 
miiftemil evin tamamı (İkinci tfrtip .. tmll tasfiye fta 

sike•il~ ~· aakit ile. 
Galat.da : ~ mahalle ve 10kağınta eki 13. 'ft!d. 21 llJ* 

eviD tama•ı (İklDd tertip müı.1ft 'lü!,. 'ftllik?d .. 

veya nakit ile. 
Eskiahiçelebi: Yeni Zincianhp IUhallesinin İkinci Kantaroceiı aolra • 

ğında elti 1G, yeDi 1 sayılı üstünde odaları balftln dik • 
khl1l 214. ~ (llııinci tertip riibadil tdye vesiMh) 
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wya aaJııü ile. toO 
Yubnda ,.m -nar 15/91111 Perfembe günü saat 14 et. puarhkla 1atııa

caktır. Satış bedeline mubadil ildbci tılrtip tasfiye vesikası 'Ve i' 1S h1zU hazine 
ıah~ UI tıltlkıaı dJildll tllh't'illeri de kabul olunur. Talibleda ~ '1 ,S pey at
ceı..W vau IDDYra , .... ftftl ,-ıı.- • ı ıat ..tı.ı1a it...,. Pa
zartesi ve perşembe Cbllri ~k JIWI P u• lfiııiiı\riilimıle alt191ek• 
kil satış komfsyomrıa mflracaatlan. ~ (~ 

1unus .. - ..... fls lir&. tt ~ tabı!bsı ne t!olromacıhk en--~~~~~~~~~-~.~~Mrt~~~--------------~-~-------Fiat -*ta..,.. ••••mm ıp.e m _ ru1makta olan bas ve 9Iik fabrikası~ ~ gtmçlerhl ~elertne ,.rdun iazalar Anonim firlıılti, Şilepçillt firkeU. 

- Amma olmadı bayım, 9is de blntz koca levha -W .. •tk.._..• Mk te§lıd elan 1'rkete Ylraat w Sthrter eylemiştir. . . " Bllb• VI Cl1fll 11)11'1 
fi.atı çıkarım%. Bh bu kadar ikram yaptık. önce Jiletleme Jd 1ııaçwk Ura 111 ılfel Renkle miılaw aıi81Müe ~-~. dü==e~ ~~en~:~ Ce1Al Bq• 8 'remmm: 1924 de Mil'ba-
Haydi dört buçuğa bırakabın, sar pa - kumaşa d&t nra,. ahraw. ~ ll"'astftltl 11gertlClflja rer stıorta ücretinden bir lmmmm 1M!n- dele, lmar ve lsk.ln Veklli olarak bul~ 
keti.. l .,_, * 1::- ıti". lekete ah'lronulmuı mabadile 1929 yıhn- chalu Ubine•en qrılarak 'l'. 1t llanba-

- stemem efendim ... ui ~iUia ne_ .Puarlık kalkacak. Buna bepimk mc:m. • da cMlltt mükerrer sigorta şirketi. m nm bapla~ 9/a/1932 de 1ktısa4 
reden alacağınu b~liyor~. n111l ohıyoınu. Fakat pazarlık~-:: Türkiye İt Bankam. memlelr.etıe mil- kurmuştur. V.ıdli oluııcqa kadar mileııaeaenln ba-

Evveli satıcı dorde m.1.yor. Sonra iç ma enell r.Jıif bir liat istemek ıuy.lı yonlarca liralık ~rvet ve muamelelerin Bwllardan bqka Türlqye tı Bankası- pııU fasılasız hizmet a&rm1iftiir. 
buçuğa. Ben de lutfen üçe çıkıyorum. Ve 'Ve ,.. bet yo. banmak dhniyeti 41~ emniyet ve kefaletini üzerine ~ak mil- nın kurduğu prbtler ve.ya iştirak ettiği • 
ilk önce yedi lira istedikleri iab.rpbılm ort.cla kalkacak ıaı? Haydi ctiikklnlmda lt müesseselere olan Ilıtiyacı aözönünde diğer teşebbüsler arasında fWllar sayı- latanbul "birlne1 iDAs memurhıluncJan: 
üç liraya alı~orm. filt kantroll mvmlrindGr. Fakat aobık- tutarak 1925 yılında ,yarım milyon lira labilir: Miifiis Jakop Nefusi maaası mevcudumı 

B'z kapıdan çıkarken dükkancı söyle- lanmamı içllıe elrtp Qnl karpuzu pa - sermaye ile cAnadolu SigorU• şirketini Ergani şirketi, Kunduz Ormanlan fir- ıa.na pay cedveli idare heJ'etmce 
niyor: zarblt edene çifti ,.ıt buçuğa, puarbk kurmUf ve bil tesis TDrk sigortacılığının keti, Canlı Hayvan ticaret kurumu, tı tanzim ve daireye bırakılmqDr. 
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Orta Avrupada vaziyet 
gene karıştı 

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

(Baştarafı 1 inci sayfada) olan Alınan iştihası, Almanyaya karşı 
Dün tayyare ile Pragdan Londraya yalnız başlarına mukavemet için gerek 

dönmüş olan Ransiman heyetine dahil politik, gerek ekonomik bakımdan zayıf 
mali müşavir Vatkin, bu sabah tekrar olan bütün Tuna milletlerinde endışc u
hariciye nazırı Lord Halifaks ile görü- yandırmaktadır. Ancak büyük garb dev
ıerek, Südetlerle cereyan etmekte olan letlcri bu milletlere oldukça mühim yar
müzakereler hakkında nazıra mufassal dımda bulunur ise, bu milletler mukave-
izahat vermiştir. met edebileceklerdir. 

Bu görüşmede, maliye nazırı Sir Con Pan Cermanizme karıı 
Simon da hazır bulunmuştur. Birkaç gü- Jan Pol-Bonkur, Övr gazetesinde ya-
ne kadar tekrar Praga hareket edecek o- zıyor: 

lan Vatkine, Lord Ransimana tebliğ e- Hadiseyi olduğu gibi görmek cesare
dilmek üzere yeni talimat verileceği söy- tini göstermemiz lazımdır: Mevzuu bah-
lenmektedir. solan şey, ekalliyetlerin hukuku mese-

Üç nokta lesi değildir. Mevzuu bahsolan şey, Orta 
Londra 25 (Hususi) - Salahiyettar Avrupada ve Şarki Avrupada Pancer

mahfeller, Orta Avrupa vaziyetinin ani manizmin ilerlemesine karşı bir kale tcş
surette ehemmiyet kesbetmesini üç sebe- kil eden Çek istiklfılini yıkmak kabil o
be atfetmektedirler: ı - Son günler zar- lup olmadığını anlamaktır. Filhakika 
fında Alman gazetelerinin Çekoslovakya- Orta Avrupada ve Şarki Avrupada öyle 
ya karşı yersiz ve haksız hücumları, gelirler vardır ki bunlar elde edilmedik-
2 _ Büyük mikyasta yapılmakta olan çe uzun sürecek büyük bir harb ciddi 
Alman askeri manevraları, 3 - Yakında muvaffakiyet şansları ile başanJamaz. 
Nürnbergde aktcdilecek olan Nazi kon- Mesele, tam bir dış politika meselesidir. 

· Milletler Cemiyeti akamete uğı-atılınış gresı. 

Cenubi Afrikada Nazi propagandasi olduğundan, bu meseleyi halletmek işi, 
halen İngiltereye, Amerika Birleşik dev-

Ordu. parti ve propaganda sahaların- 1 ğ ' !etlerine, Fransaya ve Sovyetler Bir i i-da üç cebhc üzerinde gösterilen bu faa-
liyet, iyi alamet telakki edilmemektedir. ne düşmektedir. 

Bundan başka Almanlar, Çekoslovak- Çek kabinesinde müzakereler 
yada yaptıkları gibi, bir İngıliz demin- Prag 25 (Hususi) - Kabine bugün baş-
yonu olan Cenubi Afrikada da büyük vekil Hodzanın riyasetinde toplanarak 
mikyasta Nazi propagandası yapmakta milliyetler statüsünün müzakerelerine 
ve teşkilat vücude getirmektedirler. devam etmiştir. 

Londrada görüşmeler Hükıimet azaları bilahare Beneş'in ri-
yasetinde toplanmışlardır. Bu t'lplantıda 

Londra 25 (A.A.) - Dün sabah B. Londra ve Paristeki Çekoslovak sefaret-
Çemberlayn, Halifaks, Sir Jon Sim?n ve hanelerinden gelen raporların görüşül
Horas Vilsonun yaptıkları toplantıda 

1 .. düğü anlaşılmıştır. 
Çekoslovakya ve spanya meseleleri go- Bundan başka, başvekil Hodza Südet-
rüşülmüştür. Lord Halifaks dün ayrıca lerle yapılmakta olan müzakereler hak
Vatkin'i de kabul etmiştir. 

kında izahat vermiıı ve son vaziyeti an-Havas muhabirinin öğrendiğine göre .,. 
Orta Avrupa hakkında Alınan zimam- !atmıştır. 
darlarının hattı hareketi ha'kkıncia Lon- lannda Nürnbergde toplanacak olan 
draya gelen haberler tatmin edici rnahi- ve Macar ekalliyetlerinin şeflerile görüş
yette bulunmaktan uzaktadır. Dünkü müştür. 
toplantıya sebeb de bu keyfiyettir. Lon- Henlayn Nürnberg kongresine 
dradaki kanaat, rnüteyyakkız bulunması iştirak edecek 
lazım geldiği ve önümüzdeki haftaların Prag 25 (Hususi) - Südet partisi şefi 
kritik olmasının muhtemel bulunduğu Henlayn'in, önümüzdeki ayın ilk hafta-
merkezindedir. lannda Nürenbcr,gde toplanacak olan 

İngiltere Fransaya mnzaheret Alman Nazi partisi kongresine iştirak e-
edecek deceği bildirilmektedir. 

Tirol meselesi Londra 25 (A.A.) - Dcyli Meyi yazı-
yor: İngiltere, birkaç güne kadar, Avru- Daily E:-.-press gazetesinin Berlin mu-
pa hadiseleri hakkında hattı hareketini habirinin verdiği malfunata göre Tirol 
yeniden bildirecektir. Bu beyanat, çok .sa- meselesinin halli için Hitler ile Mussolini 
rih bir teminat şeklini alacak ve 1ngil- arasında müzakereler cereyan etmekte
tere, Çekoslovakyaya karşı taahhüdleri dir. Ayni gazeteye göre Hitler bu mınta
dolayısile Fransa eğer bir anla~mazlığa kada yaşıyan 315 bin kadar Alınanın 
girmek mecburiyetinde kalırsa, Fransa- bütün mallarile birlikte Alınanyaya geç
ya müzaheret eyliyeceğini tesbit ede- melerine müsaade edilmesini İtalyaya 
cektir. teklif edecekmiş. 

De y li Ekspres diyor ki: 
İngiltere hükumeti, Alman gazeteleri

nin Çekoslovakyaya karşı hücumlarına 

bir nihayet verecek mahiyette tedbirler 
almağa karar vermiş bulunmaktadır. 

Finansyal Taymis diyor ki: 
Sir Con Simon, bu cumartesi günü İs

koçyada Lanark'da söyliyecei{i nutkun 
mühim bir kısmını Orta Avrupa mesele
lerine tahsis eyliycccktir. 

Fransızlara göre vaziyet 

Paris 25 (A.A.) - Gazeteler, Çekoslo
vak meselesi ile Ç(lk yakından alakadar 
olmakta devam ediyorlar. 

Maten diyor ki: 
İngiliz diplomatik mahfellen, hariciye 

nezareti ekonomik işler dairesi şefi Vat
kin'in Çekoslovakyadan birdenbh·c Lon
draya dönmesini, Çekoslovakya vaziye
tinde yeni bir gerginliğie alamet olarak 
telakki etmektedir. Hükumet mahfellerı
nin kanaatine göre, yeni tedbirler almak 
zamanı gelmiştir. Mesela lngilterenin 
politikası hakkında yeni bir beyanatta 
bulunmak veyahud da Ransimanın uz
laştırma gayretlerine diplomatik yolla 
yardım etmek icab edecek gibidi:. 

Figaronun Londra muhabiri yazıyor: 
Almanyanın askeri hazırlıklarından, 

Alman gazetelerinin Prag hakkında ta
kındıkları münakaşa kabul etmez hattı 
hareketten ve Berlinin müzaberetine gü
venen Südet delegelerinin uzlaşma ka
bul eylemez hattı hareketinden doğan 
endişe, İngiliz zimamdar mahf ellerinde 
çok şiddetli olarak devam etmektedir. 

Tuna devletlerinde endişe 
Epok diyor ki: 
Bütün .sahalarda ayni derece büyük 

~~~~~~~~~~-

Barbaros günü 
Prevezc muharebesinin 400 üncü yıl

dönümü Barbaros günü olarak 21 eylUI
dc parlak merasimle tes'id edilecektir. 
Barbaros günü için bir program hazırlan
mak üzere dün Belediyede Vali ve Be
lediye reisi Muhittin Üstündağın riyase
tinde bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda deniz komutanlığından ve kolor
dudan birer mümessil ile Beyoğlu, Be
şiktaş kaymakamları, Belediye reis mu
avini Ekrem, Parti erkanı, Deniz Ticareti 
Müdürü Müfid Necdet ve Abidin Daver 
hazır bulunmuşlardır. Kararlaştırılan e
saslara göre 21 eylfilde donanmanın işti
rakile denizde ve ayrıca karada ve Be
şiktaşta Barbaros türbesi önünde fevka
lade merasim yapılacak. Resmi daireler 
ve binalar milli bayramlarda olduğu gibi 
donatılacaktır. Programın esasları Abi
din Daver tarafından hazırlanacak ve bu 
esaslar yarın Deniz Ticareti MüdürH
ğünde Belediye reis muavini Ekremin ri
yasetinde toplanacak bir komite tara
fından tcdkik edilecektir. ---------
Bir ltalyan gazetesinin hayret 

uyandıran bir suali 
(BCl§tarafı. 1 inci sayfada) 

~esi şöyle bir sual sormaktadır: 
cTam bitaraflık ilan etmiş olar. İsviçre 

hükUmeti, bir harb vukuunda, C~evre
deki Milletler Cemiyetinin binası tayya
.reler tarafından bombardıman edildiği 
takdirde ne yapacaktır?:. 
Fransız mahfelleri, İtalyan gazetesinin 

bu sualini hayret verici olduğu kadar mil
nLdar da bulmaktadırlar. 

Doğu man. evraları devam ediyor 
(BCl§tarafı. 1 inci sayfada) Elazığ istikametinde ~kilmeye mecbur 

Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, Diyarbakır oldu. Günün müteakip harekatı kırmızı 
ve Elazığ valileri, ordu erkanr ve istas- süvarinin oyalama yaparak geriye çckil
yonu dolduran binlerce halk tarafından mesi ve mavinin de muntazanı harekfıtile 
tezahüratla istikbal edilmiştir. geçmiştir. 

Manevra sahasında Muntazam yüriiyüş 
Elazığ, 25 (Hususi) _ Ge.rnizonların- Mavi taraf Türk askerine yakışır bir 

dan hareket ederek Elaztğ bölgesine in- yürüyüş yapmış ve 18 saat muntazam 
tikal edinciye kadar Tuncelinin yalçın yürümüştür. Elazığ bölgesine yetiştirilen 
ve çok çetin arazisinden geçerek Elazığ- bir kırmızı tümen Elazığ prkındaki Bey
da tecemmü eden doğu bölgesi ordusu yurdu sıtlarını tahkime başlamıştır. 
dün sabah büyük manevraya başlamış- 25 Ağusos durumu 
tır. Mavi ve kırmızı olara'k ikiye bölünen . Kırmızı ve mavi tümenlerln yaklaşma 
ordunun durumu §Öyledir: Üç piyade, bir yürüyüşleri devam etmektedir. Bu ak
süvari tümen ve bindirilmiş taburdan şam çarpışmak muhtemeldir. 
mürek.keb kırmızı kolordu Elazığ ve batı Manevrayı Mareşal Çakma~. Orgeneral 
içinde ve iki piyade, bir süvari tümeniyle Altay, İzzeddin, Asım G~ndüz mavi ta
zırhlı taburdan mürekkeb mavi kolordu rafta takib etmektedirler. Harekatı Orge 
Palu ve batısında toplanmışlardır. neral Kazım Orbay idare etmektedir. 

Harekata 21 günü saat ( ... ) da iki ta
raf komutanlarına vazifeleri verilerek 
kararları alındı. Kırmızı taraf korgene
ral Galib Türker, mavi taraf komutanı 
da Korgeneral Galib Deniz idi. Kıt'al:>r 
2-i sabahı saat altıda kolordularından al
dıkları emir üzerine hareket~ başladıla:-. 

Kırmızı taraf 

Elazığ bölgesine ilk varan kırmızı sü
vari tümeni Elazığın doğusund:ı mavinin 
ilerlemek mecburiyetinde olduğu yol ve 
arazi kısımlarını tıkamak daha ilerde 
keşif yapmak ve kuruluşu..."ldaki bindiril

Bu manevrada yorucu yürüyüşlerden 

sonra Türk ordusu komutan, sübay ve er
leri neş'e ve gayretle vazüepcrverliğin 

en güzel misalini vermişlerdi.r. 

BS§hakem Korgeneral Mustafa Muğ
lalıdır. Halk manevra ile çok y.ıkında:ı 
ilgilenmektedir. 

Baıvekilin Malatyada tedkikah 
Malatya 25 (A.A.) - Başvekil Celal 

Bayar, refakatinde bulunan zevatla bir
likte bu sabah saat 12 de Malatyaya va
sıl olmuş, binlerce halk tarafından teza
hüratla karşılanm~ır. 

da, Başvekilimizi bekliyen Ergani bakır 
madeni umum müdürü, Başvekile maden 
tesisatının büyük bir sür'atle tamrunlan
makta olduğunu ve Cumhuriyet bayra
mında ilk bakırın çıkanlması için sevinç 
içinde çalışılmakta bulunulduğunu söy
lemiş ve bazı izahat vermiştir. 

Bir kadın kocasını 
sıcak su ile haşladı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

şamalarını teklif etmek istemiştir. Sokc · · 
kapısını açık bulan Ahmed doğruca yu
karı çıkmıştır. Kocasını birdenbire kar· 

şısmda gören Muazzez, mangalın üzerin· 
de kaynamakta olan su tenceresini kap
tığı gibi Ahmedin başına geçirmiştir. 
Neye uğradığım bile.miyen Ahmed yüzü 
yanık içinde olduğu halde ve can acısı 
ile inliye inliye zabıtaya müracaat etmiş
tir. Ahmed çağınlan bir sıhhi imdad oto-

mobili ile Cerrahp<l§Q hastanesine kaldı
rılmış, Muazzez yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

KudUs ve Yafada 
yeni hAdiseler oldu 

(Baştarafı l inci sayfada) 
raştırma yapılmıştır. Bu münasebetle ba
zı evlerde silah ve mühimmnt bulunmuş
tur. Bu evler tahrib edilmiştir. 

Diğer taraftan bugün Kudüs ve Yai't.. 
civarında tekrar bazı hfıd\seler olmuş ve 
birkaç kişi yaralanmıştır. 

miş taburla da Palu, Tire, Elazığ yolu ü- Başvekil, şimdiden mamuriyet man
zerindeki Kuluskur köprüsünü maviye zarası arzeden iplik fabrikasının bitmiş 
karşı kapatmak vazifesile hemen hareke- olan kısımlarile meSkenlerin bir kısmını 
te geçirildi ve ayni zamanda da mütead- ziyaret etmiştir. Fabrika martın son haf
did istikametlere gönderilen tayyareler- tasında bütün tesisatile işliyecek ve üç 
le de keşfe başlandı. Keşif ve muharebe bin amele çalıştıracaktır. Karsta iki köylü yıldırım ' 
vazifesi alan süvari kuvvetleri mütead-
did kollarla Murad nehrile Hazar göfü Taahhüdlerini vak.tile ifa etmiyen ba- çarpması yUzUnden öldU 
arasında Paluya doğru ilerlediler ve mo- zı ecnebi müteahhidlerin bu teehhürün- Karstan yazılıyor: Arpaçay ve Do-
torize taburu da birkaç dıikilc3 zarfında den dolayı vaki olan gecikme Başvekilin sof kazalarından ikisine bağlı köylere 
kamyonlarla Kuluskur köpr:.isüne hare- nazarı dikkatini celbetmiştir. Bu husus düşen yıldırım iki köylünün ölümünt 
ket ettirildi. hakkında izahat almış ve direktifler ver- sebeb olmuştur. 
Kırmızı taraf köprüyü tıkamak ister- miştir. Müteakiben Elazığa hareket edE1ı Arpaçay kazasının Hamzakerek k6-. 

ken mavi taraf biç teredd~d etmeden Başvekil, Malatya halkı tarafından coş- yünden Hüseyin Cumartesi akşamı yıı. 
köprünün üst tarafından derhal suya kun tezahüratla uğurlanmış ve yolda dırım çarpması yüzünden ölmüştür. 
aldı. Bu geçiş çok heyecan uyandırdı. Tunceli umumi müfettişi Korgeneral Ah- Posof kazasının Cilvana nahiyesinin 
Askerler bellerine kadar suya daldılar dullah Alpdoğan tarafından istikbal e-ıekrgisuban köyünden 18 yaşlannda 
ve kırmızı tarafı bir emri vaki karşısında dilmiştir. Korgeneral mıntakası hakkın- MehmEd oğlu Alaeddin de yıldırım 
bıraktılar. Bunun üzerine kırmızı taraf da izahat vermiştir. Yolçatı istasyonun- çarpmasından ölm~tür. 
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"Son Posta,, nın Hikayesi ,1H .. m1111111U-H11Hu11~um111111 .. 1111; 

B E N Z E O i G i i C i N M i? 1 
Dahiliye vekaletinden: 

1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiyac:.. için alınacak 450 ton sömikok .:Türk 
antrasit> kömürünün mübayaası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 1/9/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Ankarada Yt>nW' 
hirde Vekalet binasında toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 11587 lira 50 kuruştur . 

.. ~Yazan: Kipling-Tercüme eden:H.H •. 41aıu .. & 4 - Muvakkat teminat 869 liradır. 

5 - İsteklilerin bu babdaki şartnameyi Vekalet Levazım Müdürlüğünde-nal· 
maları lazımdır. '(Hannasyde) in başından geçen küçük 

aşk onun için Allahın bir 10.tfü olmuştu. 
Bu hadise geçeli dört sene oluyordu. Ve 
epey zamandanberi genç adam artık bu
nu düşünmüyordu bile. 

ve kısa, pek kısa bir zaman için eski sev
gilisi Alice Chisane'nin yanında bulun
mak vehmini duymak çok zevkli olacak
tı. Misters Lomdys Haggerte takdim edi
lebilmek için biltün tedbirleri aldı ve iş 
te istediği gibi oldu. Bu kadını mümkün 
olduğu kadar sık görmek imkanlarını da 
bulmuştu. 

ğunu, eskiden nasıl bir hayat geçirdiğini 
öğrenmek istemiyordu. 6 - İsteklilerin 1/9/938 saat 10 a kadar teklif mektublarını satın alma ko

misyonu reisliğine makbuz mukahilinde vermeleri icab eder. * Bir gün yeni postahane binası önünde 

Genç kız ev lenmişti. 
Onun bir sürü yeni derdleri ve üzün -

tüleri vardı. İlk zamanların.da Han -
nasyde onun için bir kard~ten başka 
bir şey olmamakla beraber cistikbaldelti 
sadetile çok yakından alakadar olacağı -
nı• söylemişti. 

Misters Lomdys Haggert'e tesadüf ettiği 
zaman genç kadın her zaman yaptığı gi
bi kısaca ona düşüncesini söyledi: 

7 - Posta ile gönderilecek teklıf mek tublarının 6 ncı maddede yatılı saate 
kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
muteber değildir. c3090> c5448> 

Bu yepyeni ve son derece orijinal söz
ler iki seneden fazla bir zaman onun ta
hayyülatına mevzu olmuş ve yirmi dört 
ay bu sözlerin verdiği gururun tesiri al
tında kalmıştı. 

Gardenpartiler, tenis partileri, açık ha
vada öğle yemekleri, nişancılık müsaba
kaları ve akşam yemekleri, balolar ve bü
tün bunlardan başka da yaya veya at 
gezmeleri.. Hannasyde bu işe bir benze
yiş aramak arzusile girişmiş, fakat çok 
daha ileri gitmişti. 

- Mösyö Hannasyde, benim böyle sa
dık bir kavalyem haline gelişinizin sebe
bini bana açıkça söylemek nezaketini 
gösterir misiniz? Bu sebebi anlamıyorum. 
Fakat şunu da mükemmelen biliyorum 
ki bana en ufak bir ehemmiyet te ve~d.i
ğiniz yok. 

• ••••••••••• 

İyi doldurulmuş bir pipo ile meşgul o
lur gibi aşkını ümidsizce muhafaza etmiş 
ve bu ona Sirnlorda bir mevsimi mes'u -
dane geçirmek imkanını vermişti. 

Hannasyde hiç te svimli bir adam de
ğild'i. Harekatında çiylik vardı. Kadın -
Iara ata binmeleri için yardım ederken 
gösterdiği sert tavırlar onları kendisine 
celbedecek gibi değildi. Fakat o buna e
hemmiyet bile vermiyordu. 

Kalbindeki yara daha tazeliğini mu • 
pafaza ediyordu. 

Hannasyde, bir sabah iş arasında te -
penin üstünde dolaşırken bir arabanın 
sür'atle geçtiğini gördü. İçinde bir kadın 
vardı; ve bu kadın onu böyle tatlı bir 
bedbahtlığa sevketmiş olan kadının can
lı, çok canlı bir portresi idi. 

Hannasyde heyecanla nefes alarak par
maklıklara dayandı. İlk aklına gelen şey 
arabanın peşinden koşmak oldu. Fakat 
bu imkansızdı, şakakları patlıyacakmış 

gibi atıyordu. Oradan ayrıldı. 
Bir çok sebebler, arabada gördüğü ka· 

Ciının evvelce tanımış olduğu genç kız ol
masını imkansızlaştırıyordu. Sonradan 
öğrendi ki bu Dindigul, Coimbatose, ya
hud da bunlara benzer uzak bir yerde 
oturan Lomdys Haggert isminde bir a -
damın karısıdır, mevsim başında Simlor
ya kendini tedavi ettirmek için gelmişti. 
Mevsimin sonunda Dindigul'a veya baş
ka bir yere dönecek ve bellti de bir da -
ha hiç Sirnlor'ya gelmiyecekti. 

Mister Lomdys Haggert ile tanışmıştı 

- Ondan yana korkma dedim a? 
- Peki. Eksik olma, Yasefaçi. Li-

kin .. 
- Yene ne 

var? 
- Bizim ha· 

tun .. 
- Buyuk ha

num mu? Onu da 
yezmeğe yonderi· 

Bu kadın sadece Alice'in çizgilerine ve 
tavırlarına değil, ayni zamanda sesinin 
ahengine de malikti. Hatta yavaş sesle 
konuştuğu zaman bile. Kullandığı keli
meler; yürüyüşünün, hareket edişinin hu
susiyetleri bile o kızın hususiyetlerinin 
ayni idi. 

Beraberce yapılacak bir at gezintisi 
için kendisini almağa geldiği zaman 
Lomdys Haggert bitişik odada, ayni sesi 
hususiyetlediği ahenkle Alice'in Lon -
lirada yarı karanlık bir salonda ona söy
lemiş olduğu (Zavallı mahluk) şarkısı

nın son mısralarını mırıldandığını duy -
muştu. 

Fakat asıl ruh itibarile birbirlerine en 
ufak bir benzeyişleri bile yoktu. Misters 
I...omdys Haggert ve Alice Chisane biis
bütün ayrı birer hamurdan yapılmış • 
lardı. 

Hannasyde sadece bir şey bilmek, gör
mek ve düşünmek istiyordu! Bu d'a çeh
renin, sesin ve harekatın insanı çıldırta
cak derecedeki müşabeheti idi 

Bu noktada kendi kendini d'e aldat -
mak için büyük bir arzu duyuyordu. Bu
na tamamen muvaffak ta oldu. 

Bir kadına gösterileeek merbutiyet, 
hangi erkek tarafından gösterilmiş olur
sa olsun, onun boşuna gider. Fakat 
Lomdys Haggert monden bir kadın ol -
duğu için Hannasyde'in hayranlığından 
hiç bir şey anlamıyordu. Her zaman için 
egoist olan Hannasyde bu kadının her is
teğini yapıyordu. 

Misters Lomdys Haggert'in kim oldu-

riz. dan yana yoynunu 
- Geceyi ha· yiniş tut. Ben sana 

riçte geçırırsem, bin lira veririm. İs· 
ı?übhelenir. tersan nakit, ister. 

- Senin neyine lazum? Ben her ~e· san çek, havale .. 
yin çaresine bakarim. Dunyanin er tara-

Otele döndüler. İfakat hanım öğle finda bezin ortakla· 
uykusuna yatmış, Takvorla Torik de ri var. Beş kuru~ fa· 
gezmeğe çıkmışlardı. Usulcacık hole iz alirsam, yozun 
girip, oturdular. Gurabi efendi bir ala- kôr olsun. Salt bir 
turka kahve ısmarladı ve Yasefle ko- kuru senet. Kifil 
nuşmağa başladı: mifil da istemem. 

- Baksana, mirim! Biz, İstanbuldan Konsolatoda bir taz
çıkarken beraberimize beş ytiz lira al- dik .. 0 kadar. 
dık. Şöyle böyle bunun altmış, yetmişi - Bin lira çok, 
eridi. Acaba geriye kalanı, gideceğimiz yahu! 
yere kadar bizi götürüp getirir mi? - Ne diyorsun? 

- Evropaya siyahata çikan adam, Bakalum o da yiti
parayi hisap edersan, daha iyi yeriye şir mi? Bir daha bu
donsun. İş için yeldiysan, o başka. A- ralara yelmeye kis· 
pıa eğlenmeğe içunsa elini siki tutmak met olmaz. Bak, ar· 
olmaz. Ta Parize, Vişiye kadar, dort ki- tik ehtiyar oluyorsun. Bu, son bir fur
şi, en azdan bin, bin iki yuz papel ister. sattir. Akilini başinda topla! 

- Aman! Ne söylüyorsun? Gurabi efendi ağır ağır başını salla-
- Doğrusunu soyliyorum. Benim dı: 

tecrubelerim var. _ Hakkın var, Yasefaçi! Hatta., böy-
- Takvor, beş yüz lira yeter, de- le ahırı ömrümde, Cenabıhakkın bu 

mişti.. onun da gftya bu işlerde tecrü- serveti ihsan buyurması, dünyadan 
besi ziyade imiş. kam almaklığun için nevamA bir işa-

- Bir zamanlar belkim da oyleydi. reti rabbaniyedir. Akçe tamam olunca· 
Şimdi para er bir tarafta kiymetini kay- ya kadar ömrüm de ihtimal ki tamam 
betti.. duştu. Vaktiylan bir leu bir olacaktır. 
frankti. Dort kuruş otuz paraya yeçer- - Aklina oyle şeyler yetirma. Didi-
di. B~yun kirk paradir.. ğinin birinci ldsmi duğru, alt tarafi ya-

- Oyle ise, en hayırlısı gerisin geri- landir. Yez, eğlen, yoreceksin ki, yoy-
ye memlekete avdet etmek.. nun ferahladikcez, omrun da uzanir. 

- Sakin ha! Divane misin? Hanumu - HazA hikmet savuruyorsun. Dedi-
istersan yonder. Fakat sen hazir bura- ğin gibi hareket edeyim. Pendin ile i
ya yelmişken yoluna devam et. Para· mil olayım. Ucunda ölüm yok a? 

Hannasyde'in soğukkanlılıkla her şeyi 
izah eden sözleri üzerine Mistrs Haggert 
içinde hafif bir istihza sezilen bir sesle: 

- O halde, dedi, ben, yamalı aşkınıza 
paçavralarile giydirdiğiniz bir manken 
rolünü oynuyorum, değil mi? 

Hannasyde verecek cevab bulamıyor • 
du. Gayetle umumi bir cevab verdi ve 
Alice Chisane'i metheden birkaç söz söy
ledi. Bütün bunlar vaziyeti kurtarmış de
ğildi. 

Burada şunu da kat'iyetle söylemek la· 
zımdır ki Mistrs Haggert Hannasyde için 
en ufak bir alaka bile hissetmiyordu. 
Yalnız ... Yalnız hiç bir kadın kendisile 

başka bir kadının gölgesi olarak meşgul 
olunmasına tahammül edemez. 

Mevsim sonunda Hannasyde Holanda
ya ve Misters Haggert te kendi şehrine 
döndü. 

Genç adam: 
- Bu biraz bir hayaletle sevişmeğe 

benziyordu diye düşünüyordu, fakat şim
di hiç bir ehemmiyeti kalmadı. Artık ça
lışmağa başlıyacağım. 

Fakat Haggert - Chisane hayaletini dü
şünmekten kendini alamıyor ve güzel ha· 
yaletin terkibinde Haggert ve Chisane -
den hangisinin daha büyük bir hissesi 
olduğunu kestiremiyordu. Bunu bir ay 
sonra öğrendi. 

Haggertin ttbi bulunduğu vekalet Ditı· 
digul'den hududa gitmesi icab ettiğini iki 
gün evvelinden kendisine bildirmişti. 

Zavallı adam Lucknowdan geçerken 
Misters Haggerti orada bazı dostlarının 
nezdinde bıraktı. Kadın burada (Büyük 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• - • İcabında günde 3 k~e alınabilir. - • • 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nümunesi mucibince 500 metre tek katlı ince çivili kayış 

açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli sif İstanbul beher metresi 149 kuruş hesabile 745 

lira ve muvakkat teminat 55,87 liradır. 
III - Eksiltme 31/Vill/938 tarihine ra stlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesindP.ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa • 

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c528b 

~ 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahammür dairesinin şartname ve 
projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambar tesisi i~i her ikisi birden kapah 
ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kuruş, Bodrumda ambar 
tesisi işinin 707,30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı 

1131,15 liradır. 
III - Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kab.a

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Şartname ve projeler 75 kuru§ bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve Mübayaat Şubesile, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen !erin fenni evrak ve vesaik.ini ihale gü -

nünden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca mti
nakasaya iştirak vesikası alınalan Iazım dır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 

ehliyet vesikası ve% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı 
geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c5730> 

yaz feraceyi rüyasında görüp buhran
- 28- lar geçirirmiş. Elli yıl bu ateşle çayır 

çayır yanmış. Derken, tam seksen yaşı
na bastığı gün, saraydan gelen bir hattı 
hümayun ile şeyhisiamlığa nasbolun
muş. Arkasına, sırma işlemeli fervet 
beyzayı, başına da taylasanlı kavuğu 

giydirmişler.. köşeye oturtmuşlar.. el· 
lerini, eteklerini öpüp tebrik etmişler .. 
Akşam olunca, şeyhislam efendi, harem 

vay onun yahudili· dairesine girip de, sıra sıra cadyeleri 
ğine! karşısında görünce, kavuğunu ba.şm-

Gurabi efendi ke· dan ,feracesini de sırtından çıkarıp ye-
yifleniyordu. Tatlı re atmış ve bunların üzerinde ter ter 
tatlı gülümseyerek: tepinerek: «Sekseninden sonra gelen 

- Vallahi, ömür- devlet yerin dibine geçsin!• diye bağır
sün, bazirgan! dedi. mış. 

O kadar latif lati.f İşte, bu fıkra, zavallı Gurabi efendi
~onuşuyo~sun .. k.ı' nin sulanmıya yüz tutmuş ihtiyar bey· 
ınsan senm sozl.~rı· ıünde dolaşıp duruyordu. Ve bir taraf
n: k~~m~.k m~m- tan, üç çeyrek asır tatmin edilememiş 
kün degıl. Oyle ıse, bir nefis, diğer taraftan da, !lkşama 
kararımız karar. mahcub olmak korkusu o ayni dımağm 

. - ~en ş~mdilik, içinde mücadele halinde idiler. Maa· 
yıdeyım bezın otel: mafih, nefis daima galebe ediyordu; o 
~adar. A~.am vakı- zaman da Gurabi efendi, akşamı iple 
tında yelirım. ~la· çelaneğe başlıyordu. 
ha emanet olasın! . . 

_ 12 _ Torıkle Takvor kapıcıya meçhul b~ 

Öğle uykusundan yerden telefon ederek, akş~ma ge~-. 
Genç kız gelip masaya oturdu. uyanan İfakat hanı- yecek olurlarsaBmedrakG edib~elde:1?1 

1 

bA f a· . bildirmişlerdi u a ura 1 eJ.en ının 
- Tabii yok. Olsa helem, yule yule mın karşısında Gura ı e en ı, kendı km • . ~ .. .. d çünkü·· böy· 

d · · . . e egıne yag suruyor u. 
olmek, duşune duşune yaşamaktan iyi· t~~s.~ ile ~arnını oyurmuş ıspınoz ~~bı, lece, atlatılacaklardan ikisi bertaraf e
dir duşuncelı duruyordu. Kocakarının ust- . . 

1 
t d d bir İfakat 

.:_ O halde .. bu akşam nasıl edelim? üste: cNeyin var, efendi?» sorularına: dhılmış okulıyor, dor a a sa e 
H . ı b kl 'ktü t anım a yor u. - Hiç! Usulcacik kaçariz, Sora, sen « ıç.:. ceva mı verme e ı a e mış, . . .. .. .. e niha et kendi· 

yolunu kaybetmiş, sabaha kadar bitun o gece başından geçecek tatlı macera- Bır h~ylı duşunup ·~tl Y _ . 
sokaklari dolaşmiş olursun. nın hayalile tekrar kendinden geçmi~- ne geldıkten so~a, 1 yar ~umeyy~ 

- Ya merak edip de polise kara- ti. karısını ne şekilde atlatacagmı ta~n 
kollara ~üracaat ederlerse?. ' Aman Allahım! Ne olurdu, şu devlet eder gibi olkdu. Onu. edr~endken,kot~ 

- Dil bilmezler. Buranin polisine kuşu, başka kuşların da canlı canlı öt· altındaki lo antaya ın ırece ' en 1 

laf ağnattirincez kadar, sabah ulur. tükleri, cıvıldadıkları bir zamanda ba- iştihasızlık baha~esile yemeklere el 
- Bizim Necmi kurnazdır .. onu at- şına konmuş olsaydı da, bundan bol sürmediği halde !fakat hanımı yedire-

latamayız, sanırım. bol, ve daha müsbet ve şümullü bir bir cekti. Sonra da, para bozdurmak ıazı.m 
- Kurnazin atlamasi daha kolay? tanda istifade etseydi! Vaktile, Gurabi geldiğini ileriye sürüp: 

Em, bir tefa da atladi mi, yitti yider. efendi, kalem arkadaşlarından, hoş - Sen yat! Biz şimdi geliriz.. biraz 
- Ya, Takvor? sohbetliğile meşhur birisinden bir fık- gecikirsek, bil ki parayı bozduracak o-
- Artik, bir yahudi da bir ermeni· ra dinlemişti: Softanın biri boyuna şey- lan adamı bekliyoruz .. 

yi çuruk tahtaya bastiramaz olursan, hislam olmak iştiyak.ile yanar ve be- (Arkan'"''' 
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Hikaye: BenZediği için mi? 
(Baş tarafı 12 nci sayfada) 

saray) da verilecek bir baloya iştirak e
decek ve kocası yeni evlerinde rahatça 
yerleştikten sonra onun yanına gidecekti. 

larile meşgul olan Hannasyde kendini 
çok bedbaht ve çok acınacak bir halde 
hissediyordu. 

Kırık riiidilya~~· 
Lucknow, Hannasyde'in istasyonu idi. 

Misters Haggert or ada bir hafta kadar 
kaldı. 

Hannasyde gelip onu bulmuştu. 

Nihayet genç kadının Lucknow'da ge • 
çireceği son gün de geldi. 

Hannasyde onu istasyona kadar götür· 
müştü. Misters Haggert kendisine karşı 
gösterdiği bütün bu dostluklar, girdiği 

bütün bu zahmetler için ona minnettar ol 
duğunu söylüyor ve rı.ümkün olduğu ka
dar sevimli bir tebessümle gülüyordu. 
Çünkü biliyordu ki Alice Chisane bütün 
bir dostluk ve iyilik sırrının düğümüdür. 
Hannasyde eşya taşıyan hamallara kızı
yor, peron üzerinde dolaşan adamlara a· 
sabiyetle çarpıyor ve Allaha çatıyı ken
di tepesine yıkarak ezmesi için dua edi
yordu. 

Ya.zan: A. R. 

Gecenin karanlığında dolaşan silihlılar 
Tren gara yaklaşırken bütün bir ay 

zarfında mütemadiyen bu kadını düşün
müş olduğunu anlıyor. Ve harekatının 
ne kadar akılsızca olduğuna kendi de 
hayret ediyor du. Lucknow'da geçen bu 
bir hafta :zarfında beraber bulundukları 
iki balo ve bir çok at gezintileri buhranı 
kat'ileştirmişti. 

Şayet boğmuş olsaydı, kim arayıp, 

kim soracaktı 1- Lfildn bu dağlar diplo -
matı kurnaz ve dessas davrandı. Ünifor
mamın şerefini muhafaza etmek için, her 
§eye, hatta vuruşmıya bile., hazır oldu -
ğumu anladı. 

- Allah, devlete zeval vermesin. 
Diye, söylenerek uzaklaştı. 
Fakat bu sözleri söylerken; (hey bu -

dala!.. Yıldız sarayındaki efendilerimi -
zi, hükfunet merkezindeki ortaklannuzı 
biliyorsun da, ne söylenip duruyorsun. 
Senin, ne ehemmiyetin olur. Onlar ya
§adık.ça, ·bize zeval olmaz) manasını üade 
eden bariz bir istihza tavrı vardL 

* (Ovacrk) denilen yere yaklaşmıştık. 

Tabur katibi yanıma geleli. 
- İşte, Dersim fesad ve isyanlarının 

kaynadığı (gayya kuyusu) na girdik. A1-
lah vere çoluğu çocuğu §UI'adan selamet-

' le çıkarabile idik. 
Dedi.. Gerek bu zavallı adamın ve ge

rek tapu memurunun rengi, korkudan 
bembeyaz kesilmişti. 

Ağalar, seyyidler, dedeler, burada köy
lerine gitmek için birer ikişer dağılıyor .. 
lar .. ayrılırken de, büyük bir samimiyet
le 'kucaklaşıyorlar; birbirlerinin sakalla
rını, omuzlarını, ellerini öpüyorlardı. 

Gene böyle bir ayrılık esnasında, u -
zaktan bu manzarayı seyrederken gü -
lümsedim; 

- İşte, Dersimi yaşatan sır ... Bu adam
lar bitbirlerine o kadar bağlı ki.. her 
halde bu ittihad, onları kurtarıyor. 

Dedim ... Buraların ahvalini çok jyi bi
len tapu memuru, kulağıma eğildi. On
lara işittirmekten korka korka cevab 
verdi: 

- Ah, yllzbap efendi. ijyle mi, zan -
nediyorsunuz? .. Bu Dersim ağaları; " ka
dar kurnaz, o kadar ı;ahteili, o kadar 
dessas adamlardır ki, birbirlerine bile o
yun oynarlar. Şu samimiyetle birbirleri
ne sarılan, öpüşen, kucaklaşan adamlar, 
birbirlerinin kanlı bıçaklı düşmanıdırlar. 
Fakat, bu düşmanlıklannı, dostluk per -
desi altında saklamayı çok iyi bilirler. 
Ve, düşman olduklarım bile bile birbir -
lerlne dost görünürler. Bu gördüğünüz 
kütle, zerreleri yekıdiğerile iyi imtizaç 
etmemiş bir topağa benzer . Kuvvetli bir 
yumruk indiriniz, derhal dağılıverir ... La
kin o yumruk, nerede? .. 

Bu sözleri dinlerken, içimd€ garib bir 
endişe ve ıztırab duyuyordum. Ve meç
hul bir sesin: 

- Zavallı Zeki! .. LeyJAnm yüzünden 
b~ma gelen bu macera, seni nerelere 
sürükledi. Bu esrarlı muhitte, bu hile ve 
fesad çamurlan içinde nasıl yaşıyacak -

sın? .. 
Dediğini işitiyordum. 

* Muhterem miralayım!.. Size, yalnız 
hürmet ve minnetlerimi bildirme'k ~nak
sadile başladığım şu mektubda, niçin 
böyle bir takım garib tafsilata girişiyo -
rum .. bunlar, lüzumsuz bir gevezelik teş
kil etmez mi? .. Başkalan için, belki de 
böyledir. Fakat ben, bunlan size söyle -
mek için, büyük bi.r ihtiyaç hissediyo -
rum. Çünkü, Yıldız sarayının çatısı al -
tında başlıyan maceramın, beni bu kor
kunç vahşet çöllerinde, derin ve sonsuz 
uçurumlara doğru sürüklediğini hisse -

diyorum. 
Kimlerle karşılaştım? .. Kimlerle yaşı

yacağım?. Ve, mrtımdaki üniformanın, be 
limdeki kılıcın bana emrettiği vazifeyi 
ifaya nasıl muvaffak olacağım? .. Bun -
ları ıdüşündükçe, çıldıracak gibi oluyo ,. 
rum. 

- Niçin? .. 
Diyeceksıxıiz, değil mi? .. L11ifen, dinle

yiniz. 

Dersim ağalarının kem.akladıkları yer den yanımıza doğru bir adam geldi 

Alice Chisane'e prestiş ediyor - yahud 
da prestiş etmişti - ve Misters Haggerte 
de bu kıza benzediği için hayrandı. Fa
kat Lomdys Hagger t ondan bin defa daha 
fazla şayanı prestiş olduğu için Alice 
Chisane' e hiç te benzemiyordu. 

Misters Lomdys Haggert acaba içinden 
geçenleri anlıyor mu idi? Bunu sadece 
bu kadın bilebilirdi. Onun her teması is
tediği şeye karşı büyük bir alaka hisse -
diyor ve bu alakada da bu kadının Alice 
Chisane'e benzeyişinin hiç bir rolü olmu
yordu. Hatta bir iki kere o tarzda konuş
tu ki eğer Alice Chisane hala nişanlısı 
olsa idi, kolay kolay hazmetmezdi. Fa -
kat Misters bunlara hiç ehemmiyet ver
memiş ve uzun uzun Hannasyde'e ilk 

sevgilisine benzemesi yüzünden ona ver
diği zevk ve saadeti anlatmıştı. Han • 
nasyde atının üzerinde bir şeyler mırıl
danmış ve cevet, hakkınız varı. diye ce
vab vermişti. Artık Misters Haggert git
mek üzere olduğu için seyahat hazırlık-

Tren hareket etti. Yavaş yavaş gidi -
yordu. Misters Haggert veda etmek için 
pencereye gelmişti. 

- Hayır, Mösyö Hannasyde veda et • 
miyeceğim, düşündüm... İlkbaharda İn • 
giltereye gidiyorum. füze her halde o .. 
rada rastgelebilirim, değil mi? 

Hannasyde onun elini sıktı ve hay .. 
ranlık dolu ciddi bir sesle: 

'7 Sizi bir daha yoluma çıkarmaması 
için Allaha yalvarıyorum, dedi. 

Ve .. Misters Haggert her weyi anla • 
mıştı. 

y AR1NX1 N'OSBAMJZDA: 

Odenen borç 
Yazan: Ursula Bloom 

Çeviren: lbrahim Hoyi 

Bunların mühim bir kısmı dağılıp ta, 1 leri üzerine atılmış olan paslı kılıcı ile, 
(Hozat) a gidecek bir kaç kişi kaldıktan benim belimdeki narin ve zarif süs kılı
sonra, bu ayrılık büsbütün tebarüz et - cından başka hiç bir silaha malik değil • 
mişti. Hatta, hepsi tepeden tırnaklarına dik .. Hayvanların sahibi olan iki katır -
kadar silahlı oldukları halde, adeta ken- cının bellerinden birer bıçak sarkıyorsa 
dilerinc bir çekingenlik gelmişti. da, bunlara da pek o kadar güvenemez - -=.:!lf llllflflllf fllllflillllflllll.HllUllllll llll lllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllfllll~lllllllllllllllllllllllllh .. 

Vaziyet, nazikleşmişti. Bu nazile vaziyet dik. ç 1 t k ~ 
ise, beni uyanık bulunmıya mecbur et - Başçavuş, bölükten ayrılırken, silahını ==_- e 1 s a h 1 p 1 e r 1 n ı• n '==

5
:s_ 

mişti.. . Şimdi konak yerlerinde adeta bir palaskasını da beraber almak istemiş. Fa~ 
karargah kumandanlığı vazifesini üa e- kat: - t VE 
diyorum. Eşya denklerini çepeçevre - Yolda, belki eşkiyalar elinden alır. ~= P R İ N Ç . T Ü C C A R. L A R J N J N ~= 
dizdiriyor; tabur katibi ile tapu memu - Diye, verilmemiş ... Bir askeri silahın - Eh 
runun çoluk çocuğunu .bunların içine yer- dan ayıracak, onun maneviyatını bir cam s emmıyetle Nazarı Dikkatine 5§ 
leştiriyorum. - y · h -parç~sı gi~i kıraca.k olan bu düşünüş ve § eni ma sul yaklaşmakta olduğundan fabrikamın bu sene ı'çı·n 5$ 

Ben, tabur katibi, tapu memuru, Ço - tedbır b lm k d · · ? - ~ rumlu Hamdi çavuş .. bı·z, e.c:ya denklerı·- e, ı em ı; ne ersınız ... S sayın müşterilerine yapacağı fevkalade tenzilat ve kolaylık! ~ Çok belli bir şey ki: Saksağanların fet- = ö ~ r k arı 
nin haricinde birer mevki alıyorduk. Ve, va verdikleri bu ıssız ve asi dağlarda, iki :::: g enme ıon derece menfaatleri iktizasındandır. e 
nöbetle uyuyorduk. çelimsiz kılıç demiri ile kime karşı ne = lstanbulde, Ayvansarayda, Yavedut ı 

Bir gece, ortalık karardıktan sonra, et- kadar mukavemet gösterebilecektik?.. =: .,. cadd••I 121 No de 
rafımızda bir takım silahlı adamların Bu adamların görünmesi, bana hakiki = MUSTAFA ÇANAKÇILI HALEFi AHMED ÇANAKÇILI 1 
belirdiğini, ve bunların aç kurtlar gibi ge- bir ürküntü vermişti. Ve tam bu ürküntü § Çeltik fabrikası. 
zindiklerini hissetmiştik. sı_rasında zavallı tabur katibi, korkudan ~I Telefon : 

2
'.1
7
5

2 
Telgraf : İstanbul • Pirinç 

Ala.. . Felaket, baş göstermişti. Fakat dı~le:i birbirine çarparak hafifçe seslen- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJlllllllllllllllllJllllllJllllJlllJlllllllUllllllllllllllll v 
bu felfıketi nasıl karşılıyabilecektik? .. Si- mıştı. 

Iah namına, tabur katibinin eşya denk- (Arkası 1)((r) Adli Tıp işleri genel d" k ·· 1 ıre tor üğü arttırma ve 

Unutmayınız ki: ........................................ 
Bir dişin çıkarılması, sıh
hatin temel taşlarından 

birinin çıkarılması · 
demektir. 

Bu Akıbetle karşılaşma .. 
dan evvel dişlerinize iti-
na ederek, hergün t~miz-

~ liyerek onların çürüme
mesine, bozulmamasına 
ihtimam etmek lizımdır. 

RADVOLiN 
Diş macunile hergün ve 
en az günde 3 defa hrça-
lanan dişler daima sağ· 

lam ve temiz kalır 

Daima Radyolin 

Nallıhan icra memurluğundan: eksi:tme komisyonundan : 
Nallıhan kasabasında Ayaşlı Ahmede 

maa masarif 986 lira 24 kuruş borçlu 
Bağlıca köyünden Hacıoğlan oğlu Ali 
borcunu kableleda vefat edip varisleri 
karısı Fatma ve oğlu Mehmed ve rüfe
kasının ellerinde bulunan mahcuz ve sa
tılmalarına karar verilen Bağlıca kö -
yünün Kebirce mevkiinde kain tapunun 
19 No. 21/6/938 tarihinde mukayyet şarkı 
ve garbı hali, şimali muhdes, yol, cenu
bu dere ile rnahdud bir hektar 1028 m~tre 
tarla, ve gene kariyei mezkur mevkiinde 
kain tapunun 18 No. 21/6/938 tarihinde 
mukayyet şarkı Ali varisleri ile Ayşe ve 
Şerifeye aid tarla garbı dere şimali Ke
ıneteroğlu Mehmed ve Molla Ahmed tar
laları cenubu ımuhdes yol ile mahdud 4 
hektar 6869 metrelerle ve gene tapunun 
17 No. 21/6/938 tarihinde mukayyed şar
kı Veli tar lası garbı ve şimali Ali varis
lerinin diğer tarlası cenubu muhdes yol 
ile mahdud 7328 metre tarla ve gene Bağ
lıca köyünde kain tapunun 18/16 No. 
28/3/938 tarihinde mukayyed şarkı kuru 
dere garbı Abdurrahman iken oğlu Rıza 
tarlası şimali Hasan iken halen Mustafa 
oğlu Mehmed cenubu Ali Molla iken ha-

len Çakır Mehmed oğulları İbrahim ve 
Emrullah tarlası ile mahdud bir hektar 
1960 metre tarlanın 36 sehimde 12 sehmi 
15/9/938 perşembe gününde saat ondan 
on beşe kadar birinci açık artırmada kıv
meti muhammenenin yüzde yetmiş beŞi
ni bulduğu takdirde ihalesine karar ve
rilecektir. Bulmadığı takdirde ikinci a
çık artırma ao/9/938 perşembe gününde 
keza saat ondan on beşe kadar Nallıhan 
icra dairesinde satılacakları ilan olunur. 

Mikdarı Muhammen fiatı 
Azi Çoğu K. s. -

Muvakkat teminatı 
Lira K. 

Ekmek 5000 7000 10 00 53 86 
Francala 70 125 14 50 
Sadeyağ 350 450 100 00 33 75 
Dağlıç eti 1700 2000 40 00 60 00 
Süt 300 500 12 50 
Kilo yoğurdu 50 75 20 00 5 81 
Yumurta 550 900 1 50 1 01 
Kuru fasulye 350 450 15 00 
Nohut 200 300 16 00 
Pirinç 1000 1200 27 oc 85 51 
Yeşil mercimek 75 100 14 00 
Kuru soğan 300 400 5 00 
Zeytinyağı 40 70 46 00 8 02 
~ahun 180 250 30 00 

Kesme şeker 200 350 29 00 7 61 

Ispanak 50 120 7 00 
Pırasa 50 100 4 00 
Kabak 350 550 8 00 
Ayşekadın F. 250 350 11 00 11 28 
Semizotu 100 250 4 00 
Bamya 115 150 17 00 
Doma~s 175 250 8 00 

Türk antrasit 50 55ton 2250 00 92 81 

Adli tıp ~leri genel direktörlüğü miiş ahedehanesinin eylfil 938 başından ma· 
yıs 939 sonuna kadar olan ihtiyaçlarından yukarıda yazılı 22 kafem yi~ecek mad

desile müesses&nin kışlık kömürü şartnameleri veçhile açık eksiltmeye kon • 

muştur. 

1 - Açık eksiltme 29 ağustos 938 l'a zartesi günü saat 1l de adli tıp işleri 

genel direktörlüğü binasında yapılacaktır. 

Erzincruıdan çıktığımız gündenberi yol 
nrkad~lığı ettiğimiz halde hemen her -------------- r • Dr. lhsan Sami .- a. 
merhalede, her gecelediğmtlz yerde, dai- Harita ve l\laden işleri - Her nevi arazı • ' 

2 - Açık eksiltmeye konan yukarıda yazılı maddelerin muhammen fiatları 
ve muvakkat teminat mikdarları karşılarında gösterilmiştir. 

ve maden imtiyaz haritaları yapılır. Maden- Ö K S O R OK ŞU R U B U ~ 
ma bizden yüz adını kadar uzakta oturan ö k ıerin işletme kontrolü muayyen günlerde ksürUk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve yatıp alkan Dersim ağaları bi2e dai- yapılır. ve k1zamık ~ksUrükleri için pek 
ma Y,abancı bir unsur nazarile bakıyor- Oiiztepe Birinci Orta soka.k tesirli iH\çtır. Her eczanede ve ecza 
lar; kendilerini bizden ayırıyorlardı. No: 39 Neş'et depolıınnda bulunur. • 

3 - İstekliler şartnanteyi komisyona müracaatla garebilirler. 

4 - istekliler yalnız yiyecek maddelerinin tamamı için teklifte bulunabilir. 
5 - isteklilerin ticaret odası sicillinde kayıtlı olmaları ve buna aid cari sene -

~arihli oda vesikasını haiz bulunmaları lllzımdır. c5429> 



14 8aJfa 
"' ............ _...._ ..... _.. __ ............ ______ -··-····---·······-··~ 

f Niğde tahrirat kaleminde bapayıp lstanbulda i 
_____ .,. l~~~~acı ~-~~~~~-~it~~-~:.~~~~~~-... ~~!~..:!~ .. ) ~----• 

Devlet kapısında elli ytl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

izzet Pqa. öldükten sonra kağıdlan arasında. Erzincandaki ihtiyar kansının yürekler 
acısı bir mektubu çıkmışfL Bu ıuektub: "Ey zalim herif I,, d·ye başlıyordu 

Esmanı şer't mahkemece müstehık- mıyacakları o eeza gününde iki elirninj Yalnız, Ermeni Mar.hasası Mesrop 

Mısırlı futbolcular bugün 
şehrimize geliyorlar 

Ennadiyülehli takımı yarın Güneş - Galatasaray, pazar 
günü de Fenerbahçe- Beşiktaı muhtelitile karşılaşacak 

larına tevzi olundu. senin yakanda bulunacağını bil. O za- efendinin pek yerinde olarak söyledi -
Edirne valiliği dokuz sene kadar u- man seni sürükley.ip cehenrıeı:nin en ği bir sölü nakledeceğim: Yeni mevsim futbol maçları bugü~ Mısır takımının kuvvetli oyuncular-

zarnUj olan bu İzz.et paşayı şahsan tanı- derin bir yerine atmak için Allahın bu Evvela istitraden şunu söyliyeyim ki saat • de şehrimize gelecek olan Ennadı dan teşkil edilmiş olduğuna hiç şüp • 
marn. Bu uzun seneler, o vilayet için. zayıf kollarıma, ellerime kuvvet vere- Ermeni marhasası Mesrop efendi. ben yülehli takımını yann ve pazar günü he yoktur. Mısır takı.mı öyle uzun uza· 
her suretle bir ihmal ve inhitat devri ceğini ümid ederek teselli bulmakta - Edimeye vardığım zaman orada idi. Galatasaray, Güneş, Fenerbahçe, Be - dıya oyunlar yapmadığı için muayyen 
olmuştur. Çünkü bu müddet zarfında yun. Kuş kadar ömrüm kaldı. bundan Pek hulCı.skar bir adamdı. şiktaşla yapacağı festival maçlarile a - bir kadrosu yoktur. 
vücudc gelmiş memlekete faydalı bir sonl"a senden hiç bir feY istemem; Al- Bir cuma günü, İzzet paşayı ziyaret çılmış olacaktır. Lüzumu halinde teşkil edilecek mil· 
eser görmedim. Bilakis göze çarpan iyi lah belam versin ... • edenler arasında Marhasa da bulunur. İki aydanberi uzun bir istirahate çe 11 takıma yediden fazla oyuncu veren 
eserler, hep müşarünileyhin selefi olan İzzet paşa, hastalığı esnasında yat- Paşanın gerek ön ve gerekse pantalon kilmiş olan klübleriıniz yeni mevsim Ennadiyülehli Mısırın en maruf oyun· 
Kadri paşa tarafından yaptırılmıştır. tığı yatak içinden fırlattığı tükürük ve düğmelerinin -ya dalgınlıktan, yahud maçlarını Mısırlı böyle kuvvetli bir ta cularını elinde tutan bir klüptür. 
Fakat onlar da, kasdi ve sürekli bir ih- balgamlarla yanındaki duvarı kirlet - esvaplarına kimsenin el sürmesine mü- kımla açmış olmalarından. dolayı ayrı-

l · ı n1k b b h ı 1 kl d 1928 Amsterdam olimpiyadında en ma ı e met ve hara ir ale ge - miş idi. Bundan dolayı maarif müdürü saade etmemesinden dolayı - açık kal- ca bir zevk duymuş o aca ar ır. 
mi_şlerdi. Said bey, buraya c kabartma h:lritalı dığını, diğer ziyaretciler gibi, Mesrop Dört büyük klübümüzün muhtelit • kuvvetli sağ iç olduğunu bütün dün '" 

Izzet paşa, san'at mektebine: oda> adını vermişti şu misalden anla- efendi de görür. Paşaya, gözile, kaşile leri halinde sahaya çıkacak olan oyun- yaya göstermiş küçük Muhtar haU ta-
- O benim rnektebimdir, diyerek şılacağı vechile, İzzet paşa, bizzat te- işaret ederek meseleyi anlatmıya çalı- culanmızın bu maçlar için b~e tam kımın kaptanıdır. Uzun paslı İngiUı 

sahabet eder gibi görünürmüş. Halbu- mizliğe hiç riayet etmiyen bir adamdı. şır. Fakat İzzet paşa, görmernezli~ kuvvetlerini bildiren bir oyun gostere- oyun tarzını benimsemiş olan Mısırlı • 
ki burası birkaç çocuğa mahsus bir da- Buna rağmen herkesten iğrenir, kim- gelir. Lakin, diğer misafirler, Marhasa- ceklerini zannetmiyoruz. . lann buna tabii sür'atlerini de ilave et
rülaccze ve birkaç şahsın istifadelerine senin, eline, esvabına dokunmasını is- nın işaretleri yüzünden, gözlerini hep İsimlerine güvenerek yany~ dı - tikleri için tatlı bir oyun sistemleri bu· 
mahsus bir müessese haline gelmiş. temezmiş. oraya dikerler. o zaman paşa, önüne zilmiş olan futbolcularımız, henuz fut- lunmaktadır. 
;vaziyetin ıslahı lüzumunu söyleyen Hatta hastalığı esnasında kend•sini bakarak: bolün istediği sür'at ve nefes kuvv:_ - Futbol mevsimi içinde olmamala -
maarif müdürüne, p~a, şu cevabı ver- tedavi eden hekimlerin nabzına dokun- _ Ya, açık mı kalmış? der ve gü - tinden mahrum oldukları için b~g~ rına rağmen bu seyahat vesilesile id -
ıniş: . . . rnalarına bir türlü muvafakat e~iye- lümsiyerek şu sözleri söyler: böyle bir endişe iz~arından. ke~dunı:1 manlı bulunmaları lazım gelir. 

- Ben senm mekteblerın_e h~ç karı- rek yalnız uzaktan diline bakma.ı.arına _ Dost başa, diişmım a~ağa bakar, alamıyoruz. VHer iki muhtelit eli aya~ı 1925 de Kahire ve İskenderiyed• 
şıyor muyum? Sen de benunkıne ka- müsaade etmişt derler. Bizim Marhasa efendi de orta- tutan en saglam oyunculardan teşkıl müteaddid maçlar yapmış olan Çialata· 
rışrna! . Paşanın bu Adetinden ileri gelen bir sını buldu! edilecektir. saray, Fenerbahçe muhtelitine büyill& 

Bu_ söz, .Izzet ~nın nasıl bir vali çok garib hallerinden başka, her tarafa - 42 - .. ~ir ~uçuk saatlik oyun esnasınd~ misafirlik göstermiş olan Mısırlıların 
oldur unu ısbata kıfayet eder. şayi: olen güldürücü sözlerini kemal Vali Abdurrahman, Müşir Mahmud buyuk bır rol oynayacak olan taham . . bir kilde karşıl v _ • d & 
Müşarünileyhin şahsi ve yegane e- derecesini bulan hazır cevablığını işit- Hanuli ordaı müfetti§i ferik Arif müllerini son haddine kadar kullana - ıyı şe anacagını umı 

geri, oldukca mühim bir masrafla Er- . bu yo!daki pek çok hadiselerin hi- ' paşalar rak yapacaklan bu maçların bize on - derken fut~oleu~~nmıza da yeni mev • 
a!incanda yaptırdığı camiden ibaret ~~ .. dinlemişt'm Edirneye vardığım. zaman Mahmud !arın bu mevsim ne vaziyette olabile - sırn dolayısıle guzel ve parlak oyunlnı 
bul k. ay sını 1 

• .. kl · · v yukarı .. te w • de temenni ederiz unsa g~.re. . . . . . . Meseli, ıaptiye (jandarma) alay beyinP.: Hamdi paşa ikinci ordu müşiri ve hun- ce ennı aşagı gos recegı · 
Bu. camım ınşaatı bıtinlı~. bi.tırılm~, - Miralay ters, diye hitap edermiş! kar yaverlerinden ferik Arif paşa da muhakkaktır. __............_ ............... ........,.,. 

kendı hayatı da sona erecegı hır rnuzıb Bu kabilden kelime oyuncaklarını sa· bu ordunun müfettişi idi. 
tarafından iŞae olunmuş ve paşaya da yısız olarak yaparmış. (Arkaft ua.r) 
hu söz duyurtulmuş! Edirnede, bu ke-

~~~i4l~~==ı~I~~~~~ ~ ~ 
İngiliz atleti Vooderson istan~ul ~ht~l~ti bugun 
iki dünya rokoru kırdı ızmırre gıdıyor 

Paşanın daima düşündüğü şey, ne ' z_ 3 "" ~ 6 , 8 9 f(} Bugu·· nku"" pl?ogram 
suretle olursa olsun, padişaha hoş gö- I' 
rünrnek için her vesileden istifade et- / 1 S T A N B U L 

Bu aene yaptıjt müteaidid koşular

dan yarım mil olan bütün mesafelerin

de dünya rökorlannı tehdid eden İn -
giliz atleti Sidney Wo!lderson, nihayet 
mükemmel bir farın üzerinde olduğunu mek olduğu anlaş.ılıyordu. Paşa vak- 2 

tile asker silkine· mensup iken rütbesi .S ~~_..,....,.._ 
alınarak o meslekten çıkarılmış olma -

26 Ahatos 1938 Ouna. 
ööı.ıı: NEŞRİYATI: isbat etmiş ve bir yar.Ujda iki mesafenin 

smdan dolayı gene askerliğe dönerek 'ıt 
hem vali, hem de merkezi Edirne olan 5 

1--4--1--"~1--2 nci orduya müşir olmayı pek ziyade ' 
arzu edermiş. O zamanlar bu ordunun 
müşiri olan Veysel paşa a- 1 
1cyhinde ikinci Abdülhamide ih- 8 
bar ettiği bir vak'adan do - p 

12.30: Prnkıa Türk musikisi. 12.50: Hava- sahibi olan Amerikalı! Robinsona aid 
dis.13.05: Pl§.kla Türk musikisi. 13.30: Muh- rökorlıı.rı kırmaga· muvaffak olmucr _ 
teut plAk ne~rlya.tı. -ı 

AKŞAM NEŞRiYATI: tur. S. Wooderson ayni zamanda bir 
18.30: Rumen festival orkestr~. 19.15: Kon mil ( 1609 rn.) dünya rökortrnenidi.r. 

feraruı: Selim Sırrı Tarcan Cwanlar nasıl B' 1 Lo d d 1 f 
mes'ud olabilir?) 19.30: Borsa haberlerL 20: ır ay evve n ra a yapı an n • 

layı murassa imtiyaz nişanile mükafat- ._-+-
!andığı rivayet edilen İzzet paşanın, bu 10

"--'-

saat Ayan: Grenviç rasadhanesinden nak- giliz şampiyonasında Amerikalı Cu -
len. Nezihe Uyar ve arkadaşları taratınd:ın mingham ile 1500 metre dünya röko -
Türk musltlBl ve halk f&l'kıları. 20.40: Hava .. 
raporu. 20.43:. ömer Rıza Doğrul tarafından ru ıçın yarUjacaktL 
ara.ben söylev. 21: Saa.t A.yarı .. Orkestra. 21. Wooderson tek ba~ına bile bir çok 

nişanı. aldıktan sonra, baş mabeynci 
Hacı Ali paşaya yazdığı anlaşılan mek· 
tubun müsveddesini gördüm. Bunu, 
merhumun evrakı arasından çıkınca, 

öefterdar R!gıb (esbak maliye nazın) 
ve maarif müdürü Said ( esbak maarif 
nazırı) beylerle birlikte okumuştuk. 

İzzet paşa, mektubunda, kendisine 
\-erilen imtiyaz nişanından dolayı li
sanen ve kalben müteşekkil ise de vü-
2aret üniformasının göğsü, mezktlr 
nişanın altın dallanna benziyen sırma
h nakışlarla kapalı olduğu için seçile
mediğini ve bu sebeble cfiilen tahd:si 
nımet farizasının mühmel kalmak -
ta» olduğunu yazıyordu. Rü.t.bes;nin, 
ünüormasınm göğsünde böyle nakışlar 
bulunmıyan müşirlik rütbesine tahvi -
lini padişahtan niyaz ediyord~ 

İzzet p~anın kağıdlan arasından, 
Erzincandaki ihtiyar karısının kirnbi -
Ur kime yazdırmış olduğu bir mektub 
aa çıkmUjtı. cEy zalim herü• diye baş
lıyan bu mektubda, kadıncağız. sene -
lerdenberi çektiği yoksulluk ve sefil
likten, okuyanları ağlatacak derecede 
bahsettikten sonra sözü şöyle bitiri -
yordu: 

,., 30: Nihal Asım ve arkadaşları tarafından .. . . . . . 
SOLDA."f SAuA: Tilrk muslklsi ve halk şarkıları. 22.10: Viyo- rokorlar kırabıleceğine ınandığı ıçın 
ı - Ay aonunda aylıkcıya lrıa olan . 

Ulat. lonBel, Piyanoda Aleks Keleci, Istanbul ton- bu mükemmel vaziyetinden istifade e-
2 - Arm - Şiir yazan. servatuar.ı: profesörlerinden ~~ttln Sadak. derek bütün mesafeleri birer birer tec-

22.50: Son haberler ve ertesi gunün programı. 
ı - Riicu eden. - Bllgt. 23: saat Ayarı. rübe ediyordu. 
5 - Tanna bir arada asılmış lll.mba-

lar. * 1500 metre ü7.erinde yaptığı yarış • 
t - Adat - Lezzet. A N KAR A da bu rökoru kırmağa teşebbüs etmi3, 

7 - Aralatmak masdarından emrlhazır. 
!6 Afustos 1931 Cama fakat muvaffak olamamıştı. Bu hafta 

8 - Adanan şey - Blr nota. ÖÖLE NEŞRtYATI: ) 
9 - Adalar denlzl - Şeref kazanan. l4.SO: Karlllk plAk n~riyatı. l4ı50: Pldkla içinde 800 metre 880 yarda (804 m 

!8 .....: İşaret sıfatı - Gayret - İstifhıım rfirk muslklsl ve halk ıarklları. 15.15: Ajans rökorları peşinde koştu. Her ikiSlni de 

YUKAnRl~N AŞ .. "'I.· haberleri. ~ayam hayret bir derece ile kırdı. Her 
~ 3

'-' AKŞAM DŞBiYATI: :s • • 
1 - Işık etrafında dönüp dolaşıı.n bö- 18.30: Plflk neşriyatı. 19.15: Türk musikisi iki rökor da Amerikalı Robınson'a aıddi. 

cek - Baba. · <Makbule). 20: Saat liyan ve arabca neşrJ- 800 metre 1 d, -49 6. 6/10 (Los Angelos-
2 - Gözleri görmiyen - İki cümle par- yat. 20.15: Türk musikisi (Hikmet Rıza). 21: . 

880 
d · d 1 idi 

çasını birbirine bağlıynn - Zehlr. Konferans (Şevket Silreyya Aydemir). 21.15: dan berı) yar a aynı erecey e · 
3 - Bir edllı slJ.sHesıoın eski soyadl.D.rı. Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. Rökor koşusu İngilterede Motspor 
: : ::. -bl;~~ü~lursa toplanma. • .. -·-···-···-·-.. ··--·-··· .. •• .. ····--··........ park pistinde husust hendikapla ya -

ı - Ayduıiık - İstifham nidası. Nöb t • ı pıl.rnıştır. İlk 440 yaı:dayı 52 6/1 O da 
1 -:--- ~ar-=~~~ elinden düşmlyen - Saç e .E.!.. .. ~zane er geç~tir. 800 metreyi 1 d, 485 4/10 

8 - Hamamda sabun sürülmeye ya- Bu ~ce nöbetcl olan eczaneler fun - da alarak bir rökor kırmUjtır. Mükem -
r~r - İlhe etmek masdo.rının tardır: geçmiştir. 800 metreyi 1 d, 48 s. 4/1 O 
turtı:ceslnden ~mrihnzrr İstanbul ıihetindelüler: ak b' ··k dah k 

t - Komşµ ve dost bir devlet_ Yağma. Ak.sarayda: (SarJml, Alemdaıoda; csır- saniyede alar ır ro or a ırrnış-
10 - M181rdakl nehir - Kokulu bir ne- rı Asım>, Beyazıdda: (Belkıs), Samatya- tır: 1 d. 49 s. 2/1 O, 

bat. da: CEronıos>. Emlnönünde: <Salih Ne- Bu şekilde Wooderson üç dünya rö 
catl), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
c:e:üsameddln), Şehremininde: cwaznn), koruna sahib olmuştur. '" 
Şehzadebaşında: CAsaU, Karagümrükte: M 1 la S U la 
(Kemal). Küçükpazarda: (Yorgl). Bakır- acar. ar Oft Q r,gş maç fi 
köyünde: cistepan). bu akşam yapıhyor 
Beyoğlu clhetindekiler: 
İstlkl!l caddesinde (Galatasaray). Tü- Festival rnünasebe.tile şehrimize gel 

nelba.ııında: cıntkovi9>. Oalatada: <İki miş olan Peşte rnuhteliti bu akşam T.ak 
~), P:ındıklıda: <Mustafa Nail), Cum
hu.rfyet. caddesinde; <Kürkçiyan), Kal- sim stadında üçüncü ve son müsabaka· 
yoncııda: < Za.firopııloa >. Firuza~ada: sını en iyi giireş takırnunızla yapacak
(Ertuğoıl). Şlşllae: <Aamı). Beşiıttqta: t 

Jr. 

İzmiı: fuan rnünasebetile te.rtib edi· 
len futbol turmıvasına iştirak edecek 

olan İstanbul muhtelit! bugün Bandır
ma yolile İzmire gidecektir. 

Ankara, İZmir ve 'l'rakya muhtelit! 

ile üç maç yapacak olan İstanbul takr

mı, Mısırlılarla yapılacak maçlar do • 

layı.sile bir hayli zayıf olmakla bera -

ber aralarında Haşim, Muhteşem, Esad, 
Mehmed Ali, Şahab gibi muhtelif klüp 

lerin tanınmış oyuncuları vaniır. He • 

men hemen kuvvetlen müsavi takım-

lar arasında yapılacak" olan bu maçla· 
nn her biri ayrı bir heyecan ve zevk 
~yacaktır. 

············-··················· .. ··-···-············· .. -
Bir doktorun gunlok 

noUarından 
Hayız halinin 
Bozulılukları 
Kadınlarda ve genç kızlarda ay hallnln 
azalması, geri kalması, vnkttsız gelme&!, 
az veyahud çok gelmesi dalma aile reis
ıertntn ehemmiyetle nazan d1kka te almı
ya mecbw: oldukları mühim bir mesel.,. 
dlr. Çünkil b11 mevzii va umuml vezalf 
ile şlddeUe alakadardır. 
Rahimde her hangi bfr lltihab veyahud 
rahim ile mebytiı, yanı yumıırtalıidar a
ruındaki: pornda Ye alvanndaJd. tiosuki
luklarda ve bizzat yumurtalıkta bir ıw
hab veyahud nAtamamliet mevcud oldu· 
lu vak.it yukarıda saydJtımız lnzaltlr 
muhtelit şekillerde başgösterlr. Hail ta· 
bltde blr kadının veya genç kızın haJm 
zamanı 25 - 30 gün araaında vutu bul
malıdır. otuz güne pek varmaz. fiç, üç 
buçuk hafta nihayetinde g6rtllür. ve ft

.satı olarak S-G giin devam eder. Bftyük 
sancılar ve ıztJrab tevlld etmez. Bu f911 
normaldir. Bunun har.lclndeki valı'&lar
da derhal scbeb aramak 11\zımdır. çnn .. 
kil bu hususta ekseriya vuku bulan ib· 
mal ve lflkaydl bütün bir hayat müd· 
det1nve fecl neticeler verecek ve liattl 
kısırlığı muc1b olacak vaziyetler moyda
na getirir. O zaman an büyük ihtimam .. 
lar başlar. Tedaviler ve amcllyatıar üst-
lbte tatbik edlllr. Fa1mt maalesef artıı 

cBunca yıllardanberi ölmiyerek, öle
miyerek çektiğjm meşakkatlerin dere
cesini bir ben bilirim, bir de Allah. 
Sen bir veziri ali şan oldun; ben bir ço
ban kansı da olmıyarak mahaza sana 
zevce olduğumdan dolayı memleketin 
en sefil, en bahtsız kadını oldum. Sen
öen dünyada öç almak benim için 
mümkün değil. Çünkü elimin errniye
ceği yüksek makamlarda, gücümün 
yetıniyeceği kuvvettesin. Fakat er, geç 
bir gün gelecek, Allahm huzurunda 
karşı karşıya bulunacağız. Paşah~n, 

CAll Rıza). I' 
Botaziçı, aat111ıö1 ,., Adaıardaıtner: Bulgar, yUztlcU bugillt ge ıyoır <Dnun •.ıt•> 
Üsküdarda: < Abmediye >. sanyerde: Festival münasebetile yapılacak .---------------. 

gev kalınnuft;ir. 

(Alla,:f), K.adıköyfuıde: (Saadet, Omıan c.'11111 ...,,_ dia; w h w ... 
Hiılmıl), Büyüıtadada: (Halli), Heybellde? yüz.rne müsabakasına. iştirak edecek o- .... ,.a·-·nı- .._ .ı.a Mllt M· 
<Balk). lan Bulgar yüzücüsü A. ivanof bu sa - ttrta latelded ••llıh'.m hhtrr 

bUtün geçici kuvvetlerin bir işe yara- Evvelki bulmacanın halledilmiı ıekli hah şehrimize gelecektir. 
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iST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Eyfib, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktq, Üsküdar, ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden : 

Mütekaid dul ve yetimlerin Eyliil; T. evvel ve T. sani- 93~ üç aylık maaşlarının tediye günleri ..• 
T A R 1 H 1 .•• Kadıköy Malmüdürlüğftndeıı: Beyoğlu Malmüdürlüğllnden: Üakildar Malmlldilrlüğünden : Eyüb Malmüdürlüğünden : 

Mülkiye yetil'll ye A•. Yetim ve Mülkiye yetim -.wı A.. YetiJD ve Mülkiye yetim ve A•keri yetim Te Mülkiye yetim ve A•keri yetim ._ 
tekaütleri tebütleri tebütleri telcaütleri tebütleri tekaütleri telı:aütleri 

telı:aütleri 

5191938 Pazartesi 1 400 1 300 1 400 1 - 300 1 1 
6 ,, Salı 

200 1 350 50 1 150 
201 400 401 800 301 800 401 - 1100 301 600 351 000 51 100 151 300 

7 ,, Çarşamba 
8 ,, Perşembe 

401 600 801 1200 801 1200 1101 - 1700 601 800 001 1400 101 150 301 460 
601 800 1201 1600 1201 1500 1701 - 2300 801 1100 1401 1900 151 - ili. 451 600 

g ,, Cuma 801 1000 1601 2000 1501 - ili 2301 2000 noı 1300 1901 2400 601 ili 
10 ,, Cumartesi 1001 1200 2001 2400 avans. 29\ 1 - ili 1301 1550 2401 2900 
12 ,, Pazartesi 1201 ilA ~401 ili 2901 ~00 

Bqiktaı MalmlldUrlUğtınden : Eminönil MalmtıdDrlOfllndcın : F atib Malmüdürlüğfinden: 
TARiHi 

Mülkiye yetim -.e 
tekaütleri 

Askeri yetim ye 
tıııka ütleri 

Mülki ye yeti• " 
tcbiitleri. 

Aalceri ,yetim -
tıebütleri 

Uilkiye tıe*:ait 

- yetimleri 

2. ci gişe 
Atılr.eri tdı:atut 

"t'e yetimleri 

1. ci gişe 
A•lteri tekaDt 
-.c yetimleri 

1 500 1 - 500 S/9/938 

6 " 
7 " 
8 " 
9 " JO 

" 

Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perş~mbe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

1 
201 
401 
601 
801 

1001 

200 
400 
600 
800 

1000 
il! 

ı - 25'. 
251 650 
651 1050 

1051 1400 
1401 1650 
1651 - 2200 

501 1000 
1001 1500 
15o1 2000 
2001 - 2500 
2501 - iJj 

501 - 1200 
1201 - 1900 
1901 - 2600 
2601 - 3300 
3301 - ilA 

1 
451 
901 

1351 
1801 
2251 
2701 

450 
900 
l~'lO 
1800 
2250 
2700 

3001 3450 
3451 - 3900 
3901 - 4350 
4351 - 4800 
4801 - 5250 
5251 - 5700 
5701 - ili 

45! = 
901 1350 

1351 1800 
1801 - 2250 
2251 - 27(); 
2701 - il4 12 

" 
ili 

1 - Maaşlarını Emlak ve Eytam Bankasından alanlar cüzdanlarını ayın bırinden itibaren mensub oldukları malmüdürlüklerinden alacaklardır. 
2 - Zat maaşlan sahihlerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatm hitamında verilecektir. 
3 - Tediyata sabahleyin saat 9 dan itibaren başlanacak ve 12 ye kadar devam edilecek ve öğleden sonra saat on üçte başlanarak on altıda nihayet bulacaktır. 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - İlk; Orta ve Lise kısımlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski tıılobey eylfillln onuncu gllnllne kadar gerek mektutıla, gerek m~ktebe başvurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylOllln onundan sonra yapacaklan muracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci sınıfların bUtllnleme ve engel sınavları eyltlllln birinde, djğer sınıflann eyltllnıı 

yedisinde başlıyııcaktır. 
5 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası= Telefon: 22534 ~ 
• 

~~~~~,~~~~~-~; ~~~~l1 Fabrika ihraç edilir~i1 
D Ay M o N FENERLER ıiliP 1 (Baş tarafı 7 inci sayfada) 

Meraklılarına Mu·· ı·de •• lli .... l"I -lılııllı -~- bir .şey düşündü, ona bir YJldırım telgrafı 
çekın: cBurada kaldık, şimdi ne halte-

200 111 600 metre ıtık veren deceğiz?> deyin .. alacağuruz cevaba gö-

1938 Modeli re hareket ederiz .. ümid varsa beklP.rsi

• 

Fenerleri gelmiştir. 
iyi I§tk almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A i M O N empullarını 
kullanınız ve her yerde DAiMON 

markasına dikkat ediniz. 

1 Devlet Demiryollırı ve limanları işletmesi Umum idaresı ilAnları 1 
Muhammen bedeli 14,000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma tesisatı 

10/10/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpapda 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5752) 

..----,. Kışı Beklemeyiniz ı 

KURK MANTOLARINIZI 
her yerden daha ucuz, daha itinalı ve ayni zamanda uzun vade ne 

veresiye şimdiden alabilirsiniz. 

ARJANTE TiLKi KüRK TiCARETHANESi 
lstanbul, Mabmudpaşa caddesi No. 137 <••••ı•" 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı deniz vasıtaları için satın alına
cak 91 kalem mukannen malzemenin 1/9/938 Perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. · 

2 - Şartname ve evsaf komisyondaddır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutarı 11198 lira ve ilk teminatı 840 liradır. 
j - İsteklilerin o. ~n e~iltrne saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifı veçhıle hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata eski 
ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. c5373~ 

2 • 8 rbd• ağruız çıkarmak -
için 

~eşi; Kemal BASiR lhACI 

niz. Yoksa, siz yükünüzü buraya döker 

gidersiniz. Ben de, Allahtan ümid kesil
mez, İrana geçecek bir vasıta bulunun -
cıya kadar ya burada çile doldurur, ya
hud sizinle cBcyazıd> a kadar döner ora-
da bir han köşesinde intizar ile günled
mi geçiririm .. .. 

Teklifim kabul edildi.. kalem kağıda 
sarıldık.. bir telgraf müsveddesi hazır

ladık ... Peki, hani telgrafhane? .. cGürcii
bulak, denilen bu hudud merk~inde öy
le şey yok. .. Ya ne olacak? .. 

- Bir kamyon kalkar. Geri Sürbehan'a 
gider. Orada telgrafhane vardır, çeker. 
Cevabını makine başında bekler, scınr~ 
da alır gelir .. 

Heyecandan susuzluğumu bir müd -
det için unutmuştum .. fakat Sürbehan 

ismini duyunca tifolu diye içeri sokma -
dıkları köy olduğunu hatırlar hatırlamaz, 
susuzluğumu da hemen hissetmiş ola -
cağım ki, dudaklarım yeniden çatladı ... 

Vasfi R. Zob?L 

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

Son Posta 
Yerebatan, çatalçeşme sokil,, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çwu yazı ve 
resimlerin bütüıı hakları 
mahfm ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RKIYJ!: 1400 700 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreaı 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evralı 6erİ oailme~ 
ilanlardan ma'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuru,hık 
Pul ilavesi lizımdır. ,. ............................................. ._ 

( 

Posta. kutun~ 741 İstanbW \ 
Telgraf : Son Posta 1 

·--~~~!:.~.:.~ ......... -.......... ) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göı'e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 n 2,000 ,. 
4 ,. 250 " 1,000 n 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5 O liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar 1e11ede 4 defa, l EylUI, 1 Biriıaci Jdnun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Kadıköy Vakıflar Dlrekt6rlUAU lllnları 

Muhammen Pey 
kıymeti akçesi Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
L. K. L. K. -84 00 6 30 'Osktıdar Tavaşi Hasanağa Tunusbağı 50 binanın tamamı 

800 00 60 00 • Salacak İskele cad. 4 kArgir binanın 
tamamı 

84 00 6 30 • Evliya hoca Evliyahoca 29 arsa 
60 00 4 60 • Atikvallde Bağlarbaşı 9/1 arsa 

400 00 80 00 • . Rum Mehmedpaşa Doğancılar 7 binanın tamamı 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı satılmak üzere müz~ye _ 

deye çıkarılnnıtır. İhaleleri 7/9/938 çaqamba ifuıü saat 11 dedir. fsteklt1eıin 
KachJray Vabflar MOAtilrlQüne 8elmaleri. (6870) 
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•• 

z 
ikram ediniz. Şerbet, limonata, dondurma ne kadu 
iyi 7apılmıı olursa olıun mide1i bozar. Buzlu •• 
içinde Hann Gazo• ÖZU midevi, miifteht ve 
müle1yindir. 

5 -= --
ı · 
e 
s = 

1 -3 = = = -= = § = 
~ LiMON - PORTAKAL - ÇiLEK -
I MANDALINA· - AGAÇÇILEGI -
i ANANAS - FRENK ÜZÜMÜ - SINAL
~ KO - ŞEFT ALI - MUZ-KAYISI - AR
~ MUD . ÖZÜ ÇEŞiTLERiNİ ARAYI
i NIZ. Fiyatı 25 - 40 - 60 - 100 Kuruştur. 

• 

~ HASAN DEPOLARI - SATIŞ YERLERi 
~111111110111mu111nı1111111111 111111nıuı11111111111ın111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111ı1111111111111111111111111111111111ı111 ı ı ı un ~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için ( H E L M O B L Ö ) kullanınız 

Babreklertn ça)lfmak kudretim arttınr, kadın, erkek idrar zorbıldarmı. eski ve yeni Belaoğuklujımu, 
meane iltihabını, bel atrumı. ak ak idrar bozmak, Y• bozarken Jlllllllak hallerini ıiderir. Bol idrar temia 

eder. Sıhhat VekAletimma rami ruhubm haiz balmuua HELMOBLÖ her ecza.nede bulunur. 
Dikkat: ( HELMOBLÔ) idı-annm temizllyerek mavileflirir. 

S • L K o AOMATıZMA 1 LUMBAC.0 SiYATiK 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Yannki Cumartesi ıtıntt Hoparıorın ve elektrikli 71 ve 74 

numaralı Yapurlarımız mutad 

LüK TENEZZÜH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY' ET/ 
14,4.5 de kalkan 71 de de mDkemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
vardır. BUteler Lokantacı Maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanın-

mış Olorya Pastabaneıi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de danı 1eri aureti mahıuıada büyütülmüıtür. 

811et Dcretlerl her 1111 nplll' içi• 7& kur•ttur. 

~--· Diş T ABIBI 41m-~ 
RATIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli sıraaL 
No. 26, Kat 1 de bergün Oiledeo 
ıonra aaat H den iu ye kadu 
hastaları kabul eder. 

DOKTOR 

HORHORUNi 
Sirkeci tramvay caddesinde Viya

na oteli yanında hastalarını hergtın 
kabul eder. Telefon : 24131 

Doktor A. KUTiEL 
Karakly, Topcalu Cad. G 

EV DOUTOl:2U 
Aylık EV DOKTORU bütün hazırlıklarını tamamladL Bu 
nefis aile mecmuuı fimdiye kadar görülmemiş bir nef aSC"tte 
çıkacak ve mükemmel fotoerafları ile süslü faydalı yazıları 
bütün okuyuculanru teshir edecektir. 

E V O O K T O R U ' nun 
llk saywnı elinize aldıtınız zaman sıhhi mevzuların 

bu derece cazip pkilde takdim edilmit olmasına siz de hay
ret edecek ve bu mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV 
DOK'fORU bütün güzelliğine, bol ve cazip fotoğraflarına, 
renkli kapağına ve yirmiyi mütecaviz faydalı mevzularına 

ratmeıı yalnız (10) kuruşa satılacaktır. 

iV DOKT08D (TedlglD) 
...... ,.tulllaadır ... ,.. 
bdl8 •llldea ılparlf ....... . 

~"Wf 
~-~ ~ 

NUBBALEM 
X111"9Un K.alem Fabrlk•uıcla her 

neri kalem imal edllmekıecllr. 

Mümasili ecnebi kalemlerine ~k 
faiktir. 

Flatlerl ecnebi kalemlerinden 
% 5t ucuzdu. 

Kurşun kalemler: 
SQperyOr 
Tim1&hlı 
301 - 2 Mek tebll 
1206 Altı derece .Wld• 
Not 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşcı kalemi 

En lyi clnı 
Dağdelen 15 derece sertlikte 

Kopya kalemleri: 
299 
701 • A 
701 - B 
701. c 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
Sert 
En iyi cina 

71 • A.B.C. Üç dereceli 

702-A.B.C.D.E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi· Kırmızı 
72. A.B.C.D.E. Bet renkli iyi oinı 

Paıteller 
1315 6 renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi clnı 

24 Renkli iyi cim 
90 l Kırmızı - Mavi 
StabiW 12 Renkli iyi cinı 

• 24 Renkli iyi clnı 
Dermetograf Üç renll.11 kalem 
311 Grafit v., renkli MJnlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mni tebeşir 

Çetltlel'l.mhi her Jurtu17eelden 
lste:rtnis. 

BOT ON 
AiaRILARI 

DiNDiRiR 

RADIO 
EDISSON 

•u ...... a1 
Be)'Ojiu l.tikW caddai No. 34 

ilan Tarifemiz 
Tek aaıan antamı 

.ahile 400 '-"" 
sahile ısa • 

Oclinci aaltil• ıoo • 
DirJlinclJ sahil• 100 • 
le ..mı.ı., "' • 
Son ..mı. 40 • 
1ı1uanen bir miiddeı zarfbıda 

fulaca mtkdarda tl1n yaptıraeü
lar a~ tenzil1tlı tarlfemfldea 
lltlfade edeceklerdir. Tam, Jarma 
" pyrek sayfa ilAnW' lçta •111 
bir tarife derplf edilmift1r. 

Son Posta'nın tlcarl lllnlaruıa 

aid ifler için fU adrese mUncaaı 
edilmelidir: 

tıAncıbk Kolleldll lllU&t 
llalıramamad• .... 

Ankara cadd..a 

Nurkalem Ltd. Şirketi ~.!~~ .. ~.!!~ ... 
iatanbaJ, Sinecıl NqrtJat Miidilrll: Selim RGftt .... 

1111a1ıUr .... 11aıa .._ ı . ı s. Ragıp zıaç 
----------·· UHiPLEld: A. ..... """gl.IQIL 


