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Ucuzluğa dOğru ilk adım atıldı 
/Jaşvekil: "Vatandaşlq.rın hayat şeraitini kolaylaştırmak için 

gıda maddelerini ele alarak ucuzlaf acağız,, diyor 1 

-------------------------------------------------------------· * 

Ma.liye Vtkili Fuad A~ralı 

un baştan başa 
. ·marı için mühim 

~ı proje hazırlanıyor 
aha!Ii idareler bankası köylerin imarı için husust 

l\.nk ıdarelere para yardımında bulunabi!ecektir 

Leon Blum 

Yent denize indirilet1 mu.auam bir gemi 

Gazetemiz, Türkiyeyi, iktıaadl ifler ,ler tedarikine karar verm1ıtlr. Bu mtiha• 
bakımından ehemmiyetle al.Akadar eden birlerin iktısadi muhitlen menıub otı 
başlıca Avrupa merkezlerinde mUhabir - (Devamı 10 uncu sayfada) lcQ.et1 ~a, 16 (Hususi) - Dahiliye Ve- jesi hazırlamaktadır. P roje şehir ve ka 

1
llsi ehP:_~~ket.in bayındırlığı için hu- sahalarımızın su, elektrik, plan, kana--

-~·~~~=~=ı ~~~u~~~·r~k=M~u~n~p~ro~-~~~(~D~w~~~ı~l~O~~~~~~~W~a~~~J--~-~!~~~~--~ ~Üksek ikfısad 
ş, Güneşi yendi Yeni tarihi tefrikamız 

me tehi 
0~un çok sert oldu. Güneşliler hiikim oynamakla 1 Oç boz aui 1 

eraber iyah beyazlılara 1 - O mağlCıb oldular _ -

r -
1 l 

(Yu ı 7 el sayfamıda) 

Timur devrinde bir aık 
faciası 

Omurler uzunluğunca suren 
bir aşk, DmUrler uzunlufiunca 
suren bir kin ile karşı karfıya 

1 Oç boz atll 
S nenia on güsel tarihi romanı 

olacakbr. 

Pek yakında 

Dün mektebde 55 nci yıldönümü 
parlak bir surette kutlulandı 



•• ergun 
Suriye ve Lübnanda 
Yapılan bir propaganda: 
Fransa olmazsa l lstikl{ıl de olmaz! 

Yazan: Muhittin Bh·ıea 

O n gün kadar evvel, Suriye par

~ lamentosunda, başvekil ile Dok

tor Şehbender tarafdarlan arasında ilk 
resmi çarpışma vukua gelirken, ondan 
evvel Cemil beyin avdetinde Halebden 
geçerken irad edilen bir takım hararet
li nutuklar içinde Hatay ve Türkiyenin 
de isimleri geçti. Bu sıralarda, Şehbender 
grupunun Hatay meselesine dair tenkid
lerıne cevab verirken Suriye baş\•ekili 

.. akale: Her hareket bir mukabeleyi davef. eder ... 

haykırdı: 1 
- Sancağı müdafaa etmek için Doktor 

1 
Şehbenderin ordusu nerede? Orduyu 
gösterıniz, ben de hemen nefer yazıla
yım! 

Bu sözler, • Türkiyenin Hatayı hemen 
işgal edivermek arzusunda bulunduğuna 
dair Suriycde mevcud bir kanaati ifade 
eder ki yanlıştır. Fakat, yanhş olan, sade 
bu değildir; bunun yanı ba!iında Suriye
de bir kısım insanın inandığı ve bir k~
sım insanın -birçoklarının- da inanarak 
veya inanmıyarak propagandasını yap
tığı bir fıkir vardır ki ttı temelinden yan
lıştır: Türkiye, fırsat bulsa, hemen Suri
ye ve Lübnanı işgal edecek. Buna mani 
olan şey, Fransanın himayesidir. Bu hi
mayenin kalktığı günden itibaren üç gün
de, Türkiye Şam ve Berutu işgal ede
cektir! 

Bu bir propagandadır ki evvela müs
temleke memurları tarafından gizliden 
gizliye yapılıyor; ikinci derecede de 
Fransa nıüstemleke siyasetinin Suriye 
ve Lübnandaki ücretli veya gönüllü pro
pagandacılan, bu propagandayı dillerine 
virt etmişler, mütemadiyen söylerler 
ve yazarlar. 

* Halbuki, böyle bir fikir Türkiye için, 
İstanbuldan Şam kadar uzaktır. Bir ke
re, Türkiye, Hatay meselesinde samimi 
~rette ilhak davası gütm<!miştir. Hala
yın ilhakını istemek belki de çok tabii 
bir hakkımızdı. Fakat, sırf Suriy&y~ ür
kütmemek ve aramızda bir ihtilaf sebeb: 
yapmamak için böyle bir mesele çıkar
madık. İkinci derecede ise, biz Suriye ile 
ve bütün Arablık alemi ile dostluk yap
mıya ahdetmiş bir milletiz. Biz Şam
dan yalnız Suriyenin komşuluk, kardeş
lik duygusunu, yani cŞamın kalbıni is
teriz. Şamda Türk üniformasını görmek 
arzusu, bizim tarafımızdan ancak bir bu
dalalık ifade edeceğine kanEz. Çünkü 
müstakil bir Suriye ve Ltibnan, Türkiye 
için tam manasile bir zaftır; fakat, müs
takıl, kuvvetli, fakat Türkiyeye dost o
lan bir Suriye ve Lübnan l.>izim için an
cak kuvvet olur. 

Türkiye bu işlerde öyıe dii ünür: 
c Toprağım geniş, toprak servetim boldur; 
bu genişliği doldurmıya ve bu boliuğu iş
ktmeğe ise benim milli nüfusum, uzun 
zaman kifayet edecek değildir; ben top
rağa ve servete değil, toprağımı ve ser
vetıimi işletecek nüfusa muhtacı.m. Bu 
nüfusun kuvvetini uzak ve bana ırkan 
yabancı yerlere yayacak olursam, Os
manlı imparatorluğu gibi, kendi kuv
vetlerimi z!fa uğratmış ve hududlarımı 
müdafaasız bırakmış olurum > 

Ve biz Türkler bu mütaleanın arkasın
dan şunları da ilave ederiz: 

cBizim düşmanımız ne Irak, ne Suri
ye, ne Lübnan olabilir. Bizim gibi, b"r a
ralık müstemleke olmak tehlike-sine düş
müş olan milletlerin düşma~1ları. ancak 
emperyalistlerdir. Şu haldi> mperyalist
lere karşı, bu tehlıkenin içind~ veya kena

nnda bulunanlara dostluk ve elbirlıği 
yapmak farzdır.» 

Bu dostluğu ve bu elbirli~ini, bilhas
sa. Suriye gibi, Lübnan gibi aramızdıı 
l-inbir türlü anlaşma unsurıarı btılunan 

•mleketlerle yapmak bizce en mühım 
g yedir. 
Hakıkat bundan ibarettir. 

* Hayır, hakikat bu değıl, bundan d:ı 
fazladır: Biz Suri) enin hak•katen ... is' ık
la ini ist riz; hem de candan ı5teriz. Suri
ye yı parçalamak isteyen müstemleke 
sıyasetinır son birkaç ayda Şam hüku-

rnetin i ne kadar sıkıştırmış olduğunu ve 
Ct:mil Bey Mardam'ı ne kadar üzmüş ve 
yormuş olduğunu bilmez değilız. Cemil 
Bev ıstiklal muahcd"sinin• tasdikını ka
bul ve temin için, dolaşık bir yoldan 
Fransız' • ın ıstcdiklcrini kabule m cbur 

Bazı .kimseler tarudıklarmda ckusur, aramak, bulup si5y
li rerck dedikociu mevzuu yapmak merakındadırlar. Bu gibi 
adamlar her hareketin bir mukabeleyi davet ettiğim düşü
nemiyecek lcadar .!bdal olan insanlardır. 

Karşımızdakinde ckustll'> ararsak bizde de kusar arar
lar, bilakis muhntabımızın iyi taraflarını bulup gCisterirsek 
Ôizim de kusuru.muzu unutup meziyetlerimizi araşhnrlar. 
Her hareketin b~r mukabeleyi davet ettiğini unutmıyalım. 
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Resmini gördüğünüz genç kadın yeni 
bir iş kurmuştur: Dinleyicilik.. 

Kimin ne derdi, tasası olursa olsun 4 I 
lira ücret mukabi!inde, yazıhanesine ka
bul etmekte ve saatlerce onları dinle
mektedir. Bu yüzden aşklarını, iş dala
verelerini, her türlü gamlarını dökerek 
ferahlıyan birçok kimseler, bu hazik din
leyiciyi eş ve dostlarıııa tavsiye etmekte
dirler ve genç kadııı da gül gibı geçmip 
gitmektedir. 

Siz buradam1ydınız ? 
Fransa krallanndan birinin başma- 1 

beyncisi çok mütecessisti. KraL me~- ı 
gul olduğu zaman yanına girerse, 1 
krala fazla sokulur, ne yaptıgınt gör
mek isterdi. Bir gün gene kralın ya
mna girmişti. Kral bir nı.ektub yazı
yordu. Başını krala yaklaştırmış, 

mektubu okumı.ya bCl§lam;ştı. J{ral 
cebinden mendilini çıkardı, başını 

çevirmeden menditile mabcyncinin • burnunu yakaladı. Mabeynci. derhaZ 
bir adım geri çekildi. Kral, o zaman 
ona döndü: 

- Siz burada nı.ıydımz, dedi. affe
dersiniz burnumu. silecektim.. fakat 
sizin burnunuz benim burnumıı o ka
dar yakındı ki, mendili kendi burnu
ma götürecekken sizin burnuntı.za gö
türmüşüm!. 

•----~----------------------------------------------· 
Kocasını clö11mek 
Suç11ntf an mahheıneye 
Verilen kadın 

Kedilere muhabbet Ü .. n-' . İngilterede kocas.ına dayak atmak s~-
' .. Y ZU ~ıle mahkemeye duşen bır kadın kendı-

de~. aç~ık.~a~ o/er:._ kadın ı ~·ni şöyle' müdafaa e~tmiştir: . . . .. 
Delılık bır turlu olmaz. Işte Londra - Altı yaşındaki oglum, kedıyı dovdu. 

civarında yaşayan bir kadın da, müd - On dört yaşındaki oğlum, altı yaşındaki 
h:ş kedi meraklısı imiş. Evinde ayrı ay 

1 kardeşini kediyi dövdü diye dövdü. Ko-

Yalanı keşfeden 
Yeni bir makine 

Hiç te hayret etmıyelim. Genç kız el
bet ki korku içindedtr. Zira bu makine 
ayesinde artık kimse yalan söyliyemi

yecek, alnına ve ellerine tatbik edaen ve 
dektrik cereyanının verilmesile ihtizaz
lar kaydeden alet. söyıenen yalanı gf)s
terecektir. 

Aletin mucidine göre, kadınların ya
!anı, erkeklerinkinden daha kolay ve ça
buk olarak tesbit \..-di!ebilmektedir. 

n karyolalarda yatırdığı, türlü türlü cam da 14 yaşındaki oğlumuzu .• ltı ya -ı Dünyada olup biten garib 
kaplar içinde yemeklerini yedirdiği 9 şında bulunan kardeşini dövdü d Y dôv- h ... d. l 
kedı beslermiş. Tek onlar aç kalmasın, du. Ben durur muyum ya, ben d 14 ~a- a ıse er 
neş'eli olsunlar diye, boğazından kes - şındaki oğlumuzu dövdü diye kocamı Amcrıkalı bir kadın dondurma yer-
miş, h:ıyvanlara vermiş, ve sonunda da ı dövdüm. En sonra kedi de benı tırmaJadL ken, tadına doyamsmış ve kaşığı da be
az gıda ve açlık yüzünden ölüp gitmiş. Binaenaleyh beraetimi istenm. =--= ı raber yutmuştur. Hemen ~astan~ye kal-

olmuşsa mecbur olduğundan böyle yap- sun, biz bu mesC'leyi, isterse onunla tclt- dırılan kadı~a ~a~e: z')r bır "amelı~at ya-
mıştır. O, hu neticeyi hiç olmazsa bır ka- rar ve ardeşce konuşabiliriz. pılmıştır. Şımdı ıyıleşmok uzeredır. 
deme, bir adım olarak telakki ettı. Hal- * * 
buki Suriye bununla müstakil olmuyor, Bunları böyle samimi olarak sö)flPtken Amcrlkada ve her frenk wyannda No-
bilakis daha fazla mikdarda Fransız me- ilave etmeliyiz ki, Suriyede, .Fransızlar:ı el akşamı hindi dolmaları yemek adet
murunun hakimiyeti altına geçecektır. dayanır görünen Cemil bey tarııfdarları , tir. Nevyorklu bir bcir, bir tavukçudan 
Suriyede yeni tesis edile,cek olan cvilayet ile Doktor Şehbender grupu arasındaki , oldığı hindiyi evine götürmüş. Hayvan
idaresi> kanunu, Suriyenin Suriye o~ma- ihtilaf cidden teessüfe layıktır. Gönül is- cağızı keser kesmez kursağından üç kilo 
sını uzun zaman menedecek veyahud, terdi ki Suriye nasyonalizm!ni temsil e- ağırlığında üç parça kurşun çıkınca, so
hiç olmazsa güçleştirecektir. den bu kuvvetler, büyük dava karşısın- luğu mahkemede almış ve bittabi kazan-

Bu müşküller arasında biz Şam hüku- da, Suriyenin istiklfılini temin dava<ıın- mış, Amerikada hindinin kilo He satıldı
metinin sırtına bir de Hatay meselesini da, tamamen elele vermiş bulunsunlar. ğını hatırlatalım .. 
yüklemek istemezdik; fakat, ne yapalım, Türkiye, Suriyenin milli kuvvetlerine Bizde de tavukçularımızın, tavuk ve 
ki Suriye Suriyeden müstemleke nizamı- karşı, sade akıl ve mantığın ve Türkiye- hindileri chava, sile ;birlikte sattıkları 
nı bir türlü atamadı. Hiç olmazsa Hatay nin en canlı menfaatlerinin cieğil, lıer zamanlar vardı. 
bu afetten kurtulsun. İşte, bizlın hesabı- türlü şeref ve haysiyet sözlerinin de kefo- * rnız da budur. !etini vermeğe hazırdır: Türkiye, Suriye- Danimarkanın en ihtiyar bekan 103 

yaşında ölmüştür. Her zaman: Bu yaşa 
gelişimin sebebi belli kahşımdan, dün
ya evine girmeyişimden ileri eelmekte
dir, derdi. 

Eğcr Suri)'e müstakil olsaydı, nin istiklalini kendi istiklali kadar aziz 
Hatay meselesi çıkmazdı; biz Şam hüku- sayar ve bunun için, elinden ne gelirse 
mcti ile kolayca, kardeşce, komşuca anla- onu yapmayı bir vazife bilir. 
sabilirdik. Nitekim, Suriye müstakil el- Muhittin Birgen 

r 
i TER İN N, İSTER A MA! 

İstanbula ne vakit süreklice bir yağmur veya knr yağsa 
şt:hrm tramvay geçen caddelerinde kaldırımla:- bozulur, 
paket taşlarının bir kısmı yükselir, b·r kısmı alçalır, şurada 
burada da muhtelif derinlik ve genişlikte çukurlar açılır. 

Yağmur veya kar kesilip de güneş açtığı zaman geçtiğiniz 
yerlerde öbek öbek amele grupları görürsünüz. Yaptıkları 
iş, alçalan taşları yükseltmek, wkselenleri alçaltmak, Üzer
lerine de birer mıkdar kum ekmekten ibarettir. Fakat her-

kes bilir ki birkat gün sonra tekrar yağmur veya kar yağ
dığı zaman ekilen kum gidecek, taşlar tekrar alçalıp yükse
lecektir. Halbuki böyle yapılacak yerde yalnız bh· defa için 
bir parça fazla :nasraf göze alınarak parke taşlarının Üzer
leri katranlaştmlacak olsa hem §ehir rahat edecek, hem de 
alakadarları daimi muahezeden kurtulacaktır. Binaenaleyh 
biz bugiinkü hsreket tarzının makul olduğuna inanmıyo
ruz, fakat ey okuyucu sen: 

l STER 1 NAN, İS T E R İ N A N M A! 
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ısası 

Güzel ve feyizli 
Bir mekteb 

E. T:tlu 

C u.mhuriyet rejiminin memleJce

te temin eylediği sayısız niırıet• 
!erden biri de, mutlakiyet ve meşrutiyet 
devirlerinde yabancı ellerde bulunan ,,e 

d ··eıı 
ancak yabancıların ihtisası zanne 1• 

bankacılığı milli meslekler arasına }<at• 

nıış olmasıdır. d! 
Sevgili milletinde bu kabiliyetin 

C\'• 
mevcud, hem de yüksek derecede :ırı 
cud bulunduğunu sezen Büyük Şef, bıJ•ı• 
dan dokuz on yıl önce, bugünkü Baş\ t. 
kil Celal Bayara direktif verip de ! 
Bankasını kurdurduğu zaman meınleh tv 
sadece milli karakterli bir mnli ınüe. e
se değil, aynı zamanda yüksek bır d! 
bankacılık mektebi kazandırmış oldLI· 

Bilhassa ekonomi işlerind~ deha Jf.er
tebesine varan zekası, ve Şefe bağiılıltl' 
beraber yurd aşkının bir arada hızlaf1" 
dırdığı başarıcı enerjisi ile Celal Bın"' 
bizzat temelini attığı bu kıymetli ınucS" 
sescde adam yetiştirmek, ilerde kurlt1ıı• 
cak birçok ve hlribirinden öneınlı ktıf~ 
ların temel tnşlarını İş Bankasının fe~ z;ı 
ocağından temin etmek gayesini de gııt• 
tü. 

Zamanla görüyoruz ki onun bu crıır1'• 
leri kat'iyen heba olmamıştır. Hangi ıcı.ı· 
rumun başında o mektebden yetışrı~ıf 
bir güzide varsa, o kurum ileriye gitJl'l1Şı 
büyüklerin takdir ve tebriklerine ırıazlı3t 
olmuştur. c Uyuşturucu Maddeler tnn1sıt" 
rh nın yıllık bilançosunun tasdikı 111tl" 

nasebetile 5 .kanunusani 938 tarihli wr 
mi Gazete'de intişar eden şu fıkra. J 
Bankası eKolünün nasıl kıvanç verı 

1 randımanlar temin eylediğine yep)ı'fııl 
bir delildir. 

Resmi Gazete'deki fıkra, aynen şudı.ır' 
cKurumun hassaten bu sene içerlsin08 

gösterdiği fevkalade gayret ve mesai, °"' 
muamelatındaki intizam takdire I8Y1• 

olmakla beraber, afyon satışı için ittihsf 
edilen muhtelif tedbirler de memnuniY~ 
ti mucib görülmüş ve gelen seneıcrd~ 
daha müsmir neticeler alınacağı üın·difl 
vermiştir., 

Devletin. resmi ağzından böyle bir t 1'· 

dire ~yık görülen müessesenin başın°' 
bulunan ço!t cbğerli idareci Hamza Et" 
kan, işte o İş Ba.."ll;:ası ekolünün ve dO" 
layısile Celal Bayann yetiştirmelerinde!l• 
dir. 

Önce İş Bankasının kendi merkez ~ 
şubeleri olmak üzere, ne vakit bir .Jll:l 

veya ekonomik müessesenin kurullll3cı• 
na teşebbüs edilse, başına getiri1E.ce1' 
namzcdlerin en kuvvetlileri Celal BaY3' 

ekolünden yetişmiş bulunanlaröır. 1d13 

Deniz Bank! Memleketin deniz işicriııl 
bir elden çevinmek maksadile kurula~ 
bu banka, Yusuf Ziya Öniş gibi, ciddi: 
yeti, çalışkanlığı ve başancılığı ile tanı!? 
mış en güzide bir bankacımızın id:ırec·ııe 
tevdi olunmakla, İş Bankası ekolii bil 
kere daha takdir edilmiş oldu. 

Maliyecilik zekadan gayri, dürüstlı.İ~ 
ahlak selabeti ve takib fikri istiyen bil 
meslektir. Bizdeki bankacılığa bu hfıs:.Y 
lan bizzat Celal Bayar, kendi mevcııdtı~ 
dan aşılamıştır. 

Onun içindir ld kurduğu mekteb böyl• 
muvaffakiyetten muvaffakiyete koşuY0"° 

.!./~ 
_., __ _ 

--~·~---w~--------~...,,. 
Bir genç de eski ni~anlısını dövdO 

•• Samatyada oturan Agavni eski 111 

şanlısı Vahamın kendisile evlenmedi ' 
ğinden dolayı sokakda kendisini dÖ ' 
vüp yaraladığını iddia etmiş, tabkild1 ~ 
ta başlar.mıştır. ______ , __________ ..._ _______________ ___, 

T K Vi 
İKİNCİKANUN 

kum ıınno ! 1 Amı~"' 1303 -2 a ı..iııuıı Rumı sen, Kası 11 

4 1938 71 
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[ 
Bu Sabahki J ~ (' / 

Japonlar tarafından Şan-Kay
Şeke verilen mühlet bitti 

Çinliler bazı muva//akigetler elde ;iliklerini ve 

1 1 Gazetelerde ı ~~ 
1- Gördüğümüz Fikirler AL: E .E 

n 
Tan - Bugünkü başmakale, borsanın 

ı\nkaraya nakli bahsine tahsis edilmiştir. 

Ahmed Emin Yalman bu karardaki isabeti e Amerikada bir hukuK.u 
izah ettikten ve memlekete temin edeceği 
menfaati hüldsa ettikten sonra bilhassa ha-
va oyunu oynıyan borsacılara hücum ederek 
dlyorkl: 

c Teessüfle söylemek ıazımdır kl, İstanbul 
borsasının etrafında bir spekölfı.tör sınıfı 

vardır kl, daha ziyade borsanın dışında ve 
borsa saatleri haricinde iş görürler ve kcn
dl menfaatlerine göre hava oyunları oynı
yarak bir tahvili hiç sebebslz yükseltir ve 
meselfı faiz zamanı gelmesi bakımından yük
~elmesl beklenen blr tahvili, bir manevra lle 
düşürürlerdi.. 

esa'>iye meselesi 
e Lehistan ve Cemiyeti 

Akvam 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

zakşarkta hadisatın başdöndürü

cü bir sür'atle inkişaf ettiği bir 

11 
bir şehir daha istirdad ettiklerini bildiriyorlar 

g aJıkov ı 6 ( 

u 
sırada Amerikan ayanına son derece: e
hemmiyetli bir kanun projesi tcklıf edil
di. Bu teklif cidden mühimdi. Hatta son 
yirmi sene zarfında ayan meclisine bunun 
kadar ehemmiyetli bir teklifin yapılma
mış olduğunu söyliyenlcr hile vardı. Bu 
teklif Amerikan anayasasında mühıın 
bir değişikliğin yapılmasını istıyor \"e 

şimdiye kadar cumhurreisinin saliıhıycl
leri arasında bulunan harb ilfın etme1r 

arbınd A.A.) --Chantoung'un 
de Ç.nı~ı l'lluharebe, şimdi daha ziya -
te ı ere .. . 

trı:~kt . ınusaıd bir manzara ar -
lıler Chedır. Söylendig~ ine ~öre Çin -ow. . ~ , 
Ve Han h sıen'ı tekrar işgal etmişler 
ıo 000 ~ ow'a doğru ilerlemişlerdir. 
~arıchuk:d~r Japon askeri alel5cele 
gorıderilın·o ~an Chantoung cephesine 
laatı g" ıştır. Shansi'den takviye kı-

r-· onderılrnektedir 
'rl:'\ rn . 

.\nh\ei' . enabiinden gelen telgraflar, 
(!enub nın şarkında ve Kiangsu'nun 
"arr k~nda kazanılmış olan bazı mu -
'lı 1Yetıe Uh:.ı·n r daha kaydetmektedir. 
hunrıa k~ 60 kilometre kadar cenu -
lirdad a~n Surchen'in Japonlardan is
led r edilmiş olduğu haber verilmek· 

JaJ>on h''k ~ 
'l'ok u umetinin beyannamesi 

tr!ı.ıha~·0'. l6 (A.A.) - Havas ajansının 
ın bı'ld' . 

Çın h ırıyor: 
daır J tıkkında takib edilecek siyasete 
diı apon h"k· en b u umeti tarafmdan neşre-
l'ılettıeı:ı?Yannamede ezcümle şöyle denil-

J ır. 
apon h .. k. 

&oııra b·ı u lllneti Nankinin zaptından 
tıuıu ç~ e sabır göstermiş ve bu suretle 
tleğiştir: ~~kı.imetinin tarzı hareketini 
~.etmişti esı ıçin kendisine son bir fırsat 
altı)ti r. Bununla beraber Japonyanın 

Çın hü~ksadlannı anlamak ıstemiyen 
~~ar:eti, halkın feci vaziyetini ve 
ata al sulhun idamesini nazarı iti-

ınıyarak muhalefette muannidane 

* Kurun - Asım Us'un bugünkü başmaknle
si c Yarınki İstanbul • mevzuludur. İmar 
plfınının tatbikinden sonra İstanbulun aln
ca~ı yeni şekli bellrten başmuharrir, btlhas
sa Emlnönii meydanı ile Gülhane p:ırkının 
arasının alacağı yeni şeklin, vapurla gele
cek ecnebiler bakımından mühim oldu~unu 
söylüyor. 

* hakkının reforandoma müracaa: suret.-
Cumhuriyet - Abidin Daver, bugün cHem le millete terkedilmesini istiyordu. B•ı 

nalına, hem mıhına• sütununda İstlklfı.l taleb tehlikeli bir şeydi ve Japonyanıa 
marşı şairi Mehmed Akffin ölümü yıldönü- _ . . . ' 
mO münasebetlle mezarına blr taş dikmek 'liergun bır parça daha ınk1şaf eden ıht!-
için üniversite gençleri tarafından hazırla- rasatı önünde Amerikanın v:ıziyetini s?n 
nan ve satışa çıkarılan broşürden bahsedl- derece zafa uğratacaktı. ı.~sasen harb 
yor. Bu hareketi takdir ediyor. yapmak ve buna karar vermek haddiza-

Abldin Daver':. bu münasebetle Mehmed tında mühim bir meseledir. :Hazan saat 
Akifl tenkid eden bir muharriri bllmukabele A • • _ •• • 

tenkld ediyor, akideleri bertarnf fakat ve hatta dakıkaların dahı buyuk bır c-
Mehmed Aklfln her şeyden evvel 17 milyon- hemmiyeti vardır. Böyle müstaceliyet i· 
luk blr kütlenin İstiklal marşı şalrl olduğu- cab ettiren ahval karşısında milietı rey 
nu söylüyor. vermiye davet etmek ve ordularııı toplan

Harab olan bir Çin şehrinden bir görünüş 
Yunan hükumetinin Mısır 

Kralına bedi· esi 

ması icab eden dakikalarda milieti ref 
sandıkları başına sevketmek, akı! \'e 
mantığın kabul edebileceği şeylerden 
değildi. Amerika ayanı, büyilk bir hissi 
selim ile vaziyetin vahametinı ve tehlike
sini anladı, tedkikine arzedilen 'bu kanu
nu 188 reye karşı 208 rey ıle reddelli. 

bir ısrar göstermiştir. Binaenaleyh Japon 
hükumeti, bundan sonra bu hükfunetle 
münasebette bulunmamıya ve Japonya 
ile ahenkli bir teşriki mesai tesis edecek 
olan yeni bir Çin rejiminin vücude gel
mesine intizar etmeğe karar vermiştir. 

Mühlet bitti 

Tokyo 16 (A.A.) - Japonların sulh 
tekliflerine cevab vermesi için Mareşal 
Tchang-Kai-Chek'e \'eril~ olan müh-

!etin inkiza etmi.cı olduğu söylenmPk • 
tedir. Mareşal tarafından bu tekliflere Atina, 16 (Hususi) - Mısır Kralı -
cevab verilmemesinin ilanı harbi ir.taç nın düğün merasiminde hazır bulun -
etmes~ muhtemel addedilmektedir. mak ve Yunan hükfuneti tarafından 

so J apon tayyaresi · h .. cumu Krala gönderilen hediyeyi takdim et • 
nın u mek üzere hariciye nezareti teşrifat 

Şa~ıghay 2~ (A.A.) - 50 Japon tay 1 müdürü Kahireye hareket etmiştir. Yu 
yare~:' H_unan .m ?ayıt~htı olan. ~hang- 1 nan hükumetinin Kral Faruk'a gön -
s~a uzerıne bır sefer ~cra etmış:f>r ve derdiği hediye Ptolemesg devrinin Kra 
b~r çok telefata sebebıyet vermışler - liçelerinden Vereniki'nin bakır hey -
dır. kelidir. 

Maamatıh kanunun rcddedilrnesıni te
min eden rey farkı ancak (20) dir. Bir 
hukuku esasiye meselesinin bu şekilde 

halledilmesile Amerika cidden büyük 
bir tehlike atlatmış oldu. 

* 

Rumen Başvekili : " Mi ile ti er Lehistan ve ~~i~: 1~ ~:.~i~ ~ü::!1!~::zli 
Cem. Milletler Cemiyeti ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tah 

Bundan birkaç gün evvel Leh hariciyf 
nazırı umumi siyasi durum hakkında biı 

nutuk söylcdı. Bu 
nutk•.ındı:t temas 
ettiği mevzular
dan birı de Millet-ıy et i nden korkmuyorum., diyor Berlin 16 (A.A.)-Emin birmem- villerinin dünkü çekilişinde: 

I"\ 7 hadan öğrenildiğine göre öğleden son-l 1903 senes~ tahvillerinden 786.56~ ler Cemiyetir.ın 
Ue\'} t N ra Cote d'Azor'e hareket etmiş olnn numaralı tahvıl S0.000 ve 1911 senesı vaziyeti olmuştur. Miralay Beck'ın ileri 
o\ın e azırı da : " Milletler Cemiyetini henüz mezarı Beck, görüşmeleri esnasında bilhassa tahvıllerinden 229.847 numaralı tah - sürdüğü mülahazalardan anlaşıldığl"ıa 

t> 1Yan Ölmüş bir adam gibi telakki ediyorum ,, de :İİ Milletler Cemiyetinden ve Polonyada- vil 100.000 frank ikramiye kazanmış • göre muhtelif çekilişlerin neticesı ·>larak 
;ıt "~rna 16 (A A İ ki Alman ekalliyetinden bahsetmiştir. }ardır. Milletler Cemiyetine derin bir zaaf arız 
b ı llorn . .) - talyan matbu- B. Goga, dış politika hakkında şu Alman gazeteleri, yaptıkları tef - olmuştur. Fakat müsavi \•aziC'-'" ve müsavi 
d abis:e ~~Yanın yeni politikasından sözleri söylemiştir: sirle:de Beck'in Diet meclisindeki son Srt işi de tedkik ediliyor hak temin edebilecek yegane beynelmilel 
ır. ır çok te:fsiratta bulunmakta- Tasavvurumuz, eski ittifakları ve beyanatında ısrar etmektedirler. Ankara 16 - İktısad Vekaletinde teş- müessese olmak itibarile bu cemiyetin 

di Cıızeteler· • .. mevcud dostluk paktlarını esaslı bir su . Be~k.' b~ bey~~atın~a Mille~ler c:- kil edilen bir komisyon büyü!c şehirlerı- devam ve bakası şayanı arzudur. Amma, 
l· kleı-j rn hın. hususı surette gonder - rette değiştirmeksizin dostluklarımızın mı yet ının ıdcoloJık baglarla bırleşmış mizin süt işini tedkike başlamıstıl'. Ko _ Lehistanın hususi vaziyeti ve bu hususı
~Ca. Ilol~. abırler, Romanyanm baş • çerçevesini genişletmektir.> merr.leketlerden mürekkeb bir birlik misyon süt satışına, fiatlarına v..? kontro- yetin takib ve tatbikını icab ettirdiği si-

tı :t'ıUlakıtıka adamlarile yaptık - Devlet nazırı Profesör Cuza Mmet- haliııc gelmesinden korktuğunu söyle- 1 Iüne aid tesbit edeceği esasları bir ra - yaset, Milletler Cemiyetinin koliektıf 
'h atları b"Id" · • ' · t· · t · ı· · b · k · dı ~. Goga . ı . ı~ıyorlar. . ler Cemiyeti Romanyaya Yahudiler mış ır. . . • porla Vekalete bildirecek, alınacak tcd- ernnıye sıyase mı enımseme ten zıya. 

he ~leyhtartmı P~lı.tıkanın yanı Yahu- meselesini müdafaa ettiği takdirde va- Ekallıyetle.r .hakkında .Beck, ıl~k~- birler ilk defa Ankarada tatbik edile _ de iki taraflı anlaşmalarla vazıyeti kuı-
bıni şu s ıgı polıtıkasının başlıca se- ziyet!n ne olacağını kendisine soran ga nun 1937 .tarıhmde Ekallıyctler ıçı~ cektir. (Devamı 10 uncu sayfada) 

~~~~:~t~acl~cy~: z~~i~re urew~wm~t~: ~m~~ıle~~eyaarasın~~d~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
n bir d · adakı Yahudi aleyhtarlığı- . ş . . . .. len :tılaftan sonra da devam etmekte \\ 

~kardır. ~~~r.~n düşmanlığı olmadığı a- cMı~l~tl.er C~d~ı;e~ı, mıl~tler~ huk- olan oldukça mühim anlaşmamazlık - Salahtan Sabaha: 
». llıyoruz ~tun azlıklann hukukunu rn~tm~ h ıçı.~ mı ır · len şa s:n

1 
.. u cb:- lan izale etmcğe çalışmıştır. Buda bir şey ·•1eııerı · l' akat de 1 t h t t mıyetı en uz mezarı o mıyan o muş ır 

!'\t,. \' nin ınuharaZ: ~·~ya. ı~ı~ re - adam gibi telakki ediyorum. ı· . . 
~tno,8~ ~u ternellerin ta~a:ı~~ı~~~:~ cDemir Muhafaza> teşkilatı Reisi mar v e rgJSI 

tını ~zınıdır. B. Cornelius Codreeno da şu beyanat-

\ ~rn. ~ ler Cemiyetinden korkmuyo- ta bulunmuştur: 
, 1lll Ver:seı:~i Cenevreye bizzat ken • Politikamız, Macar azlıkları bütün 
~~eket~eg~m. Milletler Cemiyeti, serbestisini muhnfaza edecektir. Ma -
d~ 1Slila e erınden kaçan ve Romanya- carlar şu iki şıkdan birini seçecekler -
0tırneıerj~~~ bu şahısların yerlerine dir: Ya tam bir halisane hattı hareket, 
4'1ı ı ısteınelidir. veyahud büyük düşmanlık. 

rı e~;k d 

lstar bul için böyle bir 
vergi ihdas ediliyor 

Ankara 16 - Vali ve belediye Tflisi 
Muhiddin Üstündağ Şirketi Hayrıyenin 
satın alınarak belediyeye devredilmesı 

elektrik ve ha\•a gazı ücretlerine imar 
resmi namile bir mikdar zam yapılmac;ı 
işlerini takib etmektedir. '-'i~/i a onanmasının Kayserin Almangaga 

ı Qa Va.şinaı:zanevraları Avdeti m e.'telesi Sıhhat mi!dürleri 
~e~ &~ınt ~ t· 16 .c~.A.) - 12 ka - Berlin 16 (A

1 

.A.) :-- Dortmund'da Ara.ı;ında değişi/,· tik 
1 ~el'n g!~!i llla~e~r~enızı~d.e ikcra edikle .. - cıkmakta olan \\ estfalısche Landes Ze Ankara 16 CHususil - Kocaeli Sıhhat 
/ ~e" vıcrg ara ıştıra etme U· itung Almanyanın eski Kayserin Al _I 11.ıiıd'iri.i Fund Şahin ikinci sınır sıhhat mü -

lıareketes adalarındaki üssü bahri- ı ı ıı hh t ·· - il et · many:ıya aYdetine muhalefet etmiye - f!.'tl işliğine. Kırk ure sı a mudur Os -Alt
1
.,. t~ıştir. • . · . . . . mnn Civrlck ikinci sınıf sıhhat müfcttişllğl-
•ı • ('egı suretınde~ı ~ayıaları şıddetle pro- n", Krı.~tamonu sıhhat müdürü Raif Kırşe -

lCareti nızam alfına testo etmektedı:. ı~ıir mUdi.ırlilğüne, Kırşehir ~ıh.~::ı~ _müdürü 
/\. alı k Bu gazete Ingi1tere,·i Nasyonal - J mail Hakkı Kııstamonu mudurluğüne, lr;el 

tıf l'lkara lG naca . .. ' . . . .. 1 sıhhat müdürü Necmeddln Kocaeli miidtir-
h·~trı altı - Hükumet altın ticaretinin Sosyolıst rcJımıne karş: mucadele et • pü~iine, B!.'yoğlu Merkezi hükümet tabibi Mu 
l •l'lt>r itt'hna alınması ıçin - 1 . t d _ mek :çin imparatorluk aleyh:ndeki mü hiddln ceıtıı İçel müdürlüğüne, Zongulc'tak 
ın tic ı az etmi~ti B dmu um e cadı.=>'eden istıfadeye kalkısmakla mu - mPrkezl hukümet tabibi Orhan Kırklnrell 
fıııd areti Yal r. un an sonra al- ' . oı: miıdurhığune tayin edilmişlerdir. 
d 

1 
an ızinı· nız Maliye Vekfıletı tara- ~haze etmı?ktedır. 

s~~Cek, ku;u~ankalar tarafı11dç.n üa e-ln· 1 ------- Na'ia ve postada t yinler 
la at Ve rn C'U, antikacı d•sd gibı tiır taı~bd hocasım vurmak iskdi Ankara 16 (Hususi) - Şose'er 

tı alt !'Skk sah"bJ . .' " 1 • • 
Cekler 1.nları. s rb st ı erı ı~tiyacla:ı o- . Konya Aksar~yı. ort~ mektrb t~le~C' - merkez fen hey' eti. başm~ihendislcrin -
li<-ıb dır. kr'ln C!' tedarık edebıle - sındcn Arab Kamıl oglu Mehmerı rıya- den Mahmud Cemıl Manısa Nafia di -
cıı,1.ll~ t olacaktı;eArnaı:;nu. altm saıışı da ziyc dersinden kırık numara aldığı iç!n rcktörlı.iğüne tay·n edilmlştir. 
~c:ıı ar bütün ltın tıcarl'ti yap::ıcak mektcb iı;inde hocasına taban~ ı ile ate1 Kırşehir posta dircktörlüöünc Gü -
lac:ıı_d1 eftc>tlc>re ;;udamelelerinı muntaza- etmiş, fakat vuramamı~tır. Mehnıed müşhanc posta dırektöri.i Alt Gümüş -

11: a.rd ay etmiy b h ' · ır. e mec ur tutu- cürmümeş ud mahkemesinde ikı ay haneye Anknra posta servis şeflerin - 1 
hapse rnalıkiı.m olmuştur. den Baki tavin edilmislerdir. l 

Beyoğlu Halkevinin hazırladığı ki tab sergisi kapandı. Tutulcm hesaba 
göre sergiyi yirmi yedi bin kişı gezmiş, bin beş yüz kişi de ucuz ki ta b al • 
mak üzere sergiden kart istemiştir. 

Fena bir netice değil. Gerçi nüfusu altı yüz bini aşan bir şehir için bu alfı
ka normal değildir. Bu kadar ziyaretçi tabii günlerde Beyoğlundaki Fransu 
kütübhanesine girer, çıkar. Fakat biz bu neticeye de teşekkür etmeliyiz vo 
Sahaflar çarşısı Tutinamc ile beraber tarihe karıştığı gündenberi bellı başh 

bir kitab pazarı kurulamadı. l\Iekteb kitabları olmasa Babıali kiltübhanelerl 
yerine iki sıralı zerzevatçı dükkanı görmek pek mümkündü. Bunun için 
Beyoğlu Halkevinin aldığı neticeye sevinmeliyiz. Bin beş yüz vatandaş birer 
kitııb alacaklar. Maddi kıymetini dü şürunesek bile bu kadar insanın ycnı 
eserleri okumağa hevec; etmeleri bizi teselli edebilir. Bu mikyas şüphe yok 
ki gelecek yıllar artacaktır. 
Beyoğlu Halkevinin gözünden ka çmıyan mühim bir nokta daha var. Ge

zenler ve kitab almak arzusu duyanlar daha ziyade ilmi ve edebi eserlere ala
ka göstermişler. Bizi asil sevindiren nokta da budur. İçinde bulunduğumuı 
matbuat fı.lc>minin acı hakikatleri vardır. Biz edebi neşriyatın sürıimü ile ma· 
snl. Tandırname kabilinden bayağı neşriyatın siirümünü yakından biliriz 
Aradaki fark pehlivan yakısı gibi d ğerimizde işler durur. Halk tabakalarını 
biraz daha üstün seviyeye çıkarmak için neşriyat yaptığımız zaman da yu· 
karı sınıfın ve ukala müııekkidlerin dedikodusile karşılaşırız. 

- Efendim, san'at yok, edebiyat yok, felsefe yok, tez yok! 
Diye dudak bükenlerin çalımına uğrarız. Kimse bilmez ki bu hamur fazla 

su kaldırmaz. Edebiyat w san'at iddiasile Türk neşriyatını istihfaf edenleı 
acaba bu evsafı hakkile tcıpiamış Türk eserlerini tanıyorlar mı? 

Babıali piyasasında Ahmed Mithat Efendinin çok isabetli düşüncesi hakin 
olmalıdır. Merhumun kanaati şu idi: Halk okumağa alışsın. Bu zevkı tattık. 
ten sonra iyiyi ve kötü) Ü ayırd eder. 

Devirler geçmiş, fakat kitab pazarının vaziyeti değişmemiştir. Bunun için 
halk tabakalarını her vasıta ile okumağa alıştırmak lazımdır. Beyoğlu 
Halkevinin tesebbüsünü ve aldığı neticeyi bunun için takdirle karşılamalıyı~ 

Bürhan CaJıi.i 

• 



4 Sayfa 

Tezg8h lanm1Zda yapı lacak gemilerin 
makineler'nden gümrük alınmıyacak 
Şirketi hayriyenin ikinci vapuru ş_ubatta .~enize 

indirilecek, bir araba vapuru da ınp edılıyor 

so~ POSTA 

-
Istanbulda da bir 
paraşüt kulesi 
tesis ediliyor 

Bu iş için en müsaid yerin 
Beyazıd kulesi olduğuna 

karar verildi 

t ~ 

Borsada bir ha f talı 
vaziyetin hülasası 

Borsada Türk b ::> rçları tahvilatı yükseliyor, 
borsasında ihracat malları Üzerinde mua meleler 

Gençlerimizi tayyareciliğe teşvik e
derek havacılığımızın inkişafını sür • 
atle temin etmek 

Kambiyo borsasında geçen hafta 
Türk borçlan tahvilatı oldukça kıymet
lenmiş ve büyük mikdarda da satışlar ya
pılmıştır. 

Haftanın aon günü kambiyo borsasın
da birinci tertib Ünitürkler 19,10 liradan, 
ikinciler 19,05 liradan kapanmıştır. 

MISIR : Bazı cinsler bilhass9 
dapazan mallarına taleb varsa .. 
mevsimi gelmediğinden piyasa,_ 
mamıştır. Karadeniz limanla~_. 
ufak tefek partiler İstanbul lJJllP'"' 
limi 4,20 kuruşa kadardır. 

Beyaz mısırları da glikoz 
dökme olarak 3,30 paradan nıil 

.. 

jçi~ kurulan Türk 
kuşu. memleke • 
tin her tarafında 
teşkilat vücude 
get.imıeğe çalış • 
maktadır. Türk .. 
kuşu planör u .. 
çuşlannda, para .. 
şütle atlamada, 
kısa seneler için .. 
de, 90k kıymetli 
elemanlar yeti§ -
tirnıiştir. 

Paraşüt atla .. 
malan için An • ŞiTketi1uıyriyeMrıı. Hal~te ycıp1Jtlfl. iCk gemid karada son dere-

Şirketihayriyenin Haliçteki tezgahla-/ fma gidilecektir. Kanun proj~sine g~rc cede güzel bir ku 
nnda yaptırmakta olduğu ıkinci gemisi 1940 senesinde deniz ticaret filomuz ıh- le yapıldığı gibi 
şubat ayı içinde denize indirlecektır. 76 ti)acı karşılıyacak ~kilde kuvvetlen- İzmirde de bir kv 
numarayı alacak olan yeni vapurun ha- miş, çoğalmış olacaktır. ]e kurulmuştur 
len saçları takılmaktadır. Elli bin liraya Şirketihayriye, 76 numaralı vapurunu Fakat İstanbul d .. 
malolan ve bugün Boğaziçinde işlıyen 75 gelecek ay denize indirdikten sonra tez- Türkkuşunun fa _ 
numaralı vapur çok iyi netice vermiştir. gahlannda araba vapuru inşasına başlı- al bir mıntaka- Beyazıd kulesi 
Şirketi ayni ayardaki vapurlan Avrupa yacaktır. 77 numaralı araba vapuru son sı olduğu halde paraşüt kulesinden 
tezgahlannda yüzer bin liraya yaptıra- sistem olacak, motörü mazutla çalışacak- mahrwndur. Bu hususta bir çok tcd • 
bilmişti. 76 numaralı vapur 75 numaralı tır. Mazutla çalış:ın bir ge"!1 yapmak su- kikler yapılmış, bununla beraber ku .. 
vapurun ayni olacaktır. Şirketihayriye, retile Şirketihayriye idaresi bir teka- lenin yeri hakkında bir karar veri . 
her iki vapurun malzemes•ni dahilden mül hamlesi gö.,termiş olacaktır. Araba lememiştir. Paraşüt kulesi hakkında 

• tedarik ettiği gibi makineleri de elaen vapurunun mazutla çalıştırılacağı motö- salahiyet sahibi bir zat muharririmize 
düşüıme ucuz almıştır. rü satın alınmıştır. Bu motör yüz yirmi demiştir ki: 
Şubat ayında denize indirilecek 76 mı- bc>ygir kuvvetindedir. Mazutla tah~!k e- - İstanbulda paraşüt kulesi için en 

maralı vapur Boğaziçinin ilkbahar tari- dilen motörlü araba vapurunun bolmc- ınümısib yer, Beyazıd yangın kulesi . 
fesinde S<'fer yapmağa baş!ıya~ktır. leri yapılmağa başlanmıştır. Yeni araba dir. Bir paraşüt kulesi az para ile mey 

Meclis ruznamf'sinc alınmış İ1<anım vapuru halen şirketin elind: ~~lunan a- 1 damı gelmez. "Lakin Beyazıd Üniversi• 
projelerinden birine göre 1940 scncı>\ne 1 raba v~purl~rından daha .k~çuk, fakat 1 te meydanında güzel bir kule mevcud
kadar iki yıl zarfında dahilde inşa edı- daha sur'atlı olacak, Yen~oyle Bey~oz 1 dur. Bu kule, asansör konarak ve bazı 
Jecek teknelere konmak üzere hariçten arasında çalıştınlacah~ır . . Şırketihayrıye, I tadilatla çok güzel bir paraşüt kulesj 
getirtilecek motör ve makineleri gümrük motör idhalinde muafıyetı kabu1 edecek olur. 
resminden tamamen muaf tutulacaktır. olan kanun mer'iyet rnevkiine girdikten P.:ı~aşüt kulesinden atlanırken ka .. 
Deniz ticaret filosunu takvjye etmek is- sonra yeniden yaptıracağı gemilerin rr.'l- ıdecfen 3 - 5 metre açılmak kruidir. Bu 
tiyen milletlerden Almanya, İtalya ve da- törlerini derhal satın. alacaktır. A nun için üst katta tertibat yapılır. Ku
ha bazı hükumetler ayni şekli ihlı~ar et- Bundan sonra Denızbank tezgah~.arın: 1 ]enin zemin kısmı da paraşütle atladık 
mck zaruretinde kalmışlardır. Hukume- da da yaptırılacak teknelerın motorl~rı dan sonra yere inmek için çok rnüsa • 
timiz de deniz ticareti filomuzu çoğalt- mazutla müteharrik cinsten olacaktır, iddir. 
mak azminde bulunduğundan her şey- Kanun mer'iyete girince yeniden mühim Ayni zamanda bu saha nazari pla -
den evvel hariçten getirilecek motör ve bahri inşaat faaliyeti lmeydann n.oJc- nörlük derslerinin verilmesine elveriş-
makine sayısının ziyadeleştirilrr.esi tara- cektir. )i bulunmaktadır. Bunlara ilaveten de 

------------ Ünivc.>rsite meydanı, çok m erkezi bir 

Bey koz ormanların
da kanlı bir hadise 

Balkan tütüncülük 
konferansı 

Dün Eytam bankasına aid Beykoz- J Balkan Tütüncülük konfera~ı bu -
.fa Tufan çiftliğindeki ormanlarda bir gün Trabzon Saylavı ve Cumhuriyet 
kavga olmuş, Hüsameddin, İsmail ve ı Halk Partisi meclis grubu r eis vekili 
ismi öğrenilememiş üç kişi, korucu Hasan Sakanın riyaseti altında Topha-

yerdir. 

Zehirlendiği iddia 
edilen bahçıvan 

Hacer: "Ortaya ahlan iddia 
252 numaralı Şakir Dalbudağı fena ne köşkünde Türkiye, Yunanistan ve 
halde dövınüşlerdir. Bulgaristan murahhaslarının iştiraki -

asılsızdır" diyor ı 
1 
ı 

Kavga ormandan ağaç kesme yü • le toplanacaktır. 
zünden çıkmış, korucunun mümanaatı Konferansa iştirak edecek Yunan 
üzerine zavallıyı yalnız dövmekle kal- ve Bulgar murahhasları dün şehrimize 
mamışlar, vurdukları odun1arla Şaki- gelmişlerdir. 

rin sol kolunu kırdıkları gibi başından l . B.:ılkan tüt~~~.ül~~ .. w~onferansın~a · 
da yaralamışlardır. uç memleket tutunculugu arasında ıo::: 

Bir tüccar çalınan 

680 lirasını buldu 

birlii), harici satışlarda müşterek ted· 
birler alınması, zeriyatın tahdidi ve 
bir Balkan tütün ofisi teşkili gibi me
seleler görüşülecektir. Konferans üç 

Mahmudpaşada Hürriyet otelinde toplantı yapacaktır. 
misafir bulunan manifatura tüccarı Dünkü sayımızda kansı tarafından 
Hamis Çoşar isminde bir şahıs dün sa- Poliste : zehirlenmek suretile öldürüldüğü id • 

Ölen Kcizım Kcınsı Hacer 

1 
1 

ı 

* Zahire borsasında arpa, çavdar satış mektedirler. 
ve ihracatı ehemmiyetle devam etmek
tedir. Almanyadan sert buğdaylara ta -
leh varsa da permi gelmediğinden ihra
cat başlamamıştır. 

Kuşyemi fiatlnrmda hafifçe 
rülmüştür. Geçen haftaya na 
başına yirmi para kadar yüksel 
kirdağı iskelesi vasıtasile 

Deri piyasası gayet heyecanhdır. Her 
nevi deriler üzerine hararetli işler ya -
pılınaktadır. 

7,28 paradan satışlar yapılmıştır. 
Bugünlerde piyasada mor ha 

laca ararunağa başlanmııitır. 

18,20 kuruşa kadar alıcı çıkm BUGDAY : Geçen bir hafta içinde A
nadolu, Haydarpaşa ve Trakya ile muh
telü limanlardan şehrimize 2700 ton ka
dar buğday gelmiştir. Bu buğdaylar, şeh
rimizin ihtiyacına tekabül edecek derece
de olmasına rağmen piyasa gevşek geç
miş, hatta fiatlar üç dört para kadar düş
müştür. Zir;aat Bankası .tarafından piya
saya çıkanlan buğdayların da fiatların 
düşmesine sebeb olduğu anlaşılmıştır. 

Alrnanyadan sert buğday talebleri baş
Jamıştır. Sert buğday piyasası isteklidir. 
Fiatlar 5,20 kuruş aralarındadır. 

Fiatlar: Ekstra birinci beyaz 6,8, altı 
yedi çaYdarlılar 5,32, on beş çavdarlılar 
.5,26, mahhitlar 5,22 paradan satılmıştır. 

ARPA : Geçen hafta içerisinde-külli -
yetil mikdarda arpa gelmesine ve fiat -
lann da ufak bir düşüklük göstermesine 
rağmen iyi işler olmuştur. Piyasa gayet 
sağlam ve dış memleketlerden de taleb 
eksik olmamaktadır. Son günler içinde 
Almanya ve İngiltereye ihracat yapıl -
dığı görülmüştür. Biralık Anadolu cins
leri 4,10, çuvallı Trakya malları 4,22 pa
radan muamele görmüştür. 

Çavdar sağlam mevkiini muhafaza et
mektedir. Çekoslovaklar çavdarlarımı
za iyi bir müşteriditler, fiatJar tebeddü
Iatsızdır. 4,38 paraya kadar satışlar ya -
pılmıştır. ----· . ·-··- -----------
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Şehir Tlyatro•u 
Komedi kısmında 

Bu Rk,am saat 20.30 da 

&ATILIK 
KIRALIK 

Komedi 3 perde 
Y~zan: Andte Birabeau 

Dram kısmında bu akşam o~·un yoktur 

Susam piyasası son Romen 
sındanberi istekli durumunu 
etmektedir. Antalya, Mc>rsin 
kuruşa, daha yüksek kaliteler de 
ruşa kadar satılmaktadır. 

AV DERiLERi : Av derileri 
geldiği halde piyasa henüz açı 
Alakadarlar bu sene av deri .fiı 
pek düşük olmasından dolayı 
mnl gelmediği fikrindedırler. 

Bugünlerde açılacak 
kürk sergisinde müzayedeler b 
ğından memleketimiz derilerıni.O 
da kolayca müşteri bulacağı üJJ1iel 
rnektedir. Leningradda açılan 
dede kürklü derilerin iyi fiatıat1' 
ması da bu ümidleri kuvvetlen..111111~•• 
tedir. 

Piyasada muamele olmadığıncfaO 
ları ismen aşağıya işaret ediyorUSl 
-Oolu malı sansarın çifti 22-24, ıll( 
sansarının çifti 25-27 tilkinin Ç 

lira, tavşanın adedi 18 kuruştur. 
Çekoslovak tacir1c>ri tara!ındd 

derisi aranmaktadır. Karaderıız 
ti 150 kuruşa kadar satışlar ya 
İşlenmiş koyun meşin derilerinin 
90-120, koyun hava kurusu 53-55. 
kuru koyun derisi 42-43 kuruştaJ1 
alıcılar bulmaktadır. 

iRTü'CR-uL'·sAoı Ti~ 
1 l Y ATRO;;ıı 

Bu gece: 
( Kııdıköy - sote 

Yarın gec6: (BI 

Çarşamba (Ü~ 

S OT KAR rtE11Ş1t-E 1 
Vodvil 3 Perde. . ti 

Çeviren : l. GALİP ARCl'I' 

Türkçe sözlü tarihi 
Sinema tarihinde ilk d 

olarak hakiki 
100,000 figüran 

10,000 ath asker 
300 muharebe filİ 

50 tarihi yelkenli ~ 
gemisi 

4 milyon lira masraf 
Tek gözlü mühib 

ANiB A L 
1daresindo .a 

hah ak anıdan yastığı altına koyduğu rlia edilen bahçıvan ve inekçi Kazım 
Para cüzdanını unutup çarşıya çıkmış- 8. d k I d Pola hakkında polisin tahkikat yap - ..._ • .._ ... 

ır a um ansını yara a ı "'-tır. B"r müddet sonra bir yere para ve- makta olduğunu karısı Hacerin gece 

KARTACA MUHAREBEL~':a 
KARTACA KAHRAMANL,._.. 

ya~:da SARAY ve İPEK sinoı~~::~:ı:da 
reccği sırada cüzdanıqı aramış, bula- Fatihde oturan Hatice dün başı kan geç vakte kadar ifadesi alındığını bil -
mamış ve derha! otele koşmuştur. Ya~- lar içinde olduğu halde polise müra • dirmiş, hadisenin mahiyeti hakkında 
tığın altına baktığı zaman içinde 680 caa~ ederek bir müddettenberi ayn ya- da epeyce malıimat vermiştik. 
lira parası bulunan cüzdanının yerin- şad• · • kocası Hüseyin tarafından dö - Evvelki gece saat 21 de Hacer ser -
de yeller estiğini görmüş ve tabii zabı- 1 viildüğünü söylem~, Hüseyin yakala- best bırakılmış, dün de pazar olduğu i· 
taya müracaat etmiştir. .nanık me .. hud suçlar mahkemesine çin tahkikata devam edilememiştir. 

Ynpılan tahkikat neticesinde cüzda- gönderilmiştır. Dün kendisile görüşen bir arkada -
nı otel müstahdemininclen Receb:e ka Bir adamın 42 lirası çalındı şımıza Hacer şunları söylemiştir: 

M ı · · ld kl ı ım - Ben kocamla 1 5 sene evvel ev -rısı e egın ça ı arı an aşı ış. em - Cibalide oturan Niyazi isminde bir 
n . • "k"nc· ube memurlarının çok lendim. Şimdiye kadar aramızda hiç ıye. 1 1 1 ş ı;ahu; oturduğu bir kahve odasınddki 
mah rane istil'vabları netıcC'sinde Me- . . bir geçimsizlik olmamıştır. Ortaya a -
1 k k d 1 . . ld k' kan olasının altındakı bavulunun kı • tılan iddialar tamamen asılsızdır. Biz e parayı en erının a ı ,arını ve 

otelin bodrumunda ~kladıklarını i i - !id kırılara~ 42 lirasının oda arkadaş- şimdiye kadar çok mes'ud ve müref • 
'"af ctmi . para bulunarak sabib.;ne ia- laı:; .Hasnn, Zeki, "'fe Ahmed tarafından feh bir hayat yaşadık. Bu ihbarı ya -
de erJilmi~ ve suçlular rnÜddeiumu - çalındığını iddıa etmiş, üçü de yakala- panlar beni çekemiyenlerdir. Yo,ğurt 
mi.iğe teslım cdılmişlerdir. narak tahkikata başlanm~tır. meselesi de asılsızdır. 

Bu akşam S A K A R Y A sinemasında 
BÜYÜA BiR AŞKIN blltOn kuvvetini ... 

Dahl ve si1!irkar yıldız 

CHARLES 
BOYER • 

BiR SAADET G 
En gUzeL.. En cazip ..• ve baş döndürücU a~k romamrıda 

önOnde canlandıracaklardır. 

Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon : 41341 



Nazili memleke en 
tnes' u bir köşesi oldu 

o·· 
§i=~·ay evvel işlemeğe başlıyan Nazilli basm:ı fabrik~~ı, 

1 faaliyetini bir misli daha tevsi ettı. FabrıKa 
şehirde çok canlı ve neş'eli bir hayat yarath 

Memleket-
Derdleri 

Doktor ve hakim ihtiyacı 
Kargı muhabirimizden fÖyle blr mek

tub aldık· 
cKazamıu. lr ay evvel bir sulh ha· 

kimi lle hükumet tabibinin tayin olan -
dutunu haber aldık. Fakat henüz biç 
biri ı:-elmemiştir. 

Hekimslzllk ve mahkemesizlik yu -
zünden çekilen sıkıntı çok büyüktür. 
Blr çok işler de teabhüre uğramaktadır. 
En ufak işler 130 kilometre uzaktaki 'Kas 
tamonuya havale ediliyor. 

Evlenme işlerine gelince, mahkeme 
il,. alflkaclar olanlar yüzüstü kalm:ıkt:ı

dır.• 
Muhnblrlmlzin mektubundan da an

laş.lncağı vechlle maalesef blr çok ka -
zalarımız glbl Kargı kazasının da dok -
tor ve hfıklme olan ihtiyacı çok knt1 ve 
Acildir. Sıhhiye ve Adllve VekrılcUerl -
nln nazarı dikkatini celbeder ve Kargı -
lılnnn hasreUe bekledikleri doktor ve 
h!l.klmlerinin sür'atle gönderilmesini te
menni ederiz. 

oğu bölgemiz bir sanayi 
mıntakası olamaz mı? 

İklimin sertliği, memleketimizin bu mıntakasını ziraatten 
ziy.ıde bir sanayi merkezi olmağa sevketmektedir 
Erzuru_m 5H_usus~) -:- ~le zanne -ı 

d;voruz ki hukumetın uzennde ısrar -
la~ durduğu mevzulardan biri de Doğu 
bölgemizi bir sanayi mıntakası haline 
koymaktır. 

Memleketimizin Doğu bölgesi acaba 
bir sanayi bölgesi de olamaz mı? Do -
ğunun iklimi serttir. Ziraat istenilen 
randmanı verememektedir. Mür:ase -
IRtın eksik oluşu, şimendiferin doğuya 
heni.ız varamamış bulurunası, mübn -
delenin vasi mikya:sda yapılmasına ma 
ni olmaktadır. Buna mukabil geniş ve 
vasi yaylalarda mükemmel hayvancı -
Jık yapılmağa imkan vardır. 

N"tekim Karsın, Erzurumun belli 

·---~--·. başlı ticaret metaı da, hayvandır. Yal -

Ç d 
nız hayvanlar da cılzdır. Kuzulaşmış 

a nakka e e öküzler mellıl melUl, sokaklarda kağ -
~aı: . Naztuı fa'br.ı.:asının umumi manzarası _. • • . • • • nıları çekerler. En büyükleri İstan - t'l 

den) ~ili .. 15 (Husust muhabirimiz - ni temin ediyor. Senede imal edeceg~ adlıye IŞ .. el"l JYI bulda bizim bildiğimjz ın1erkeblerden 
1'azilli bDort ay evvel faaliyete geçen 400.000 kilo iplik henuz piyasaya yenı • • daha küçüktür. 
dar han ~sına fabrikası, şimdiye ka - çıkmıştır. gıdıyor Doğuda koyun etınin lezzeti yok -
&enli b c en _temin ettiğimiz ince de - İşıenen pamuk nevileri hem Akala tur, halbuki ayni eti 1stanbulda zevk- .~ 
ll'ıı~ bu~snıa ihltyacını temine başla - hem de yerlidir. H:nüz 90l>O balye !1-- Çanakkaleden yazılıyor: . le yeriz. Sebebi, Doğu tüccarı hayvan-
tandrcı unuyor. Fabrıka henüz tam kala temin ediyor. Iki sene sonra mus- Evvelce Çanakka'e adliye bınası lanna tuz yedirmez. Erzurumcıa çifte minareler 
~ilk b~nını vermemekle beraber bü - tahsil bunu faz asile verecektir. Ha • memleketin lam ortasında ve hükiı - A .1 d. anberi ihmale ug"rayan Do- Şımdi buradaki vatandaş çalışacak 
1'i ır hızı I · d d" k - k d k" b 1 d' sn ar · D - · azıııi f a ça ışmağ.a başlamıştır. zırlıkları yerın e ır. mel . nagının arşısm a ı e e ıyeye ·u hnJkı da mecburen kağnının ~hen- zemın arıyor. oguda hır şeker ve bir 
hır ~ş h abn"kasile ciaden zevk verici Fabrika santralı saatte 23 atmö"~.er aıd hüyük binada idi. öine uymuştur. Vakit ve zaman rnef - de iplık fabrikasının kurulması tahtı 
fabt!ka a~~t~_na kavuşan Nazillinin, bu tazyikli 20 ton buhar istihsal eden dort Bıı anın maili ınhidam olmasından lıumu ·kı ·metini kavbetmiştir. Bir işin karara alınmıştır. Bu fabrikalar köylu· 
rr,•Yac kYuzunden kazancı, anlatıla - kazan ve her birı 2500 kilovat taka • dola) ı Adliye bu b nayı tahlıye etmek a ııma ~na karar ~erilmekle teşebbü yü ameleliğe doğru götürecek ve bu 

l3u dg" kad"ar çoktur. tinde iki buhar türbini ıle lazım olan 

1 

mecburıyetinde kalm ş ve hastane ba- ye prrc~il~ek v icr:ıatı tekemmül ettır· fabrikaların etrafında yeni, medeni bir 
\1 un T:..ırk' d · · · 1 · · t · d. t s "" " e " • ih · t" b r kt" e «iş . . ıye e ışsızı bu unmıyan enerııyı emın e ıyor. yırına taşınmış ır. nıek arac;ında aylar seneler vardır. ış z nıye ı e ırece ır. 
ba1a'r.:ııa dıye çırpınan mes'ud kasa- Bavanlara, şch.rli bavanlara yeni Rıc.da hak mlcr olduğu halde muha- f k k. 'd 0 .. kü. Ziraatin verimınin az olduğu anla· .... nız · ~ ~2 4 

. 
1 

h lk k"" 1.. E">n'l ı anaat ar ır. gun rız -
lMiyo arasında ve en başda Nazilli müjdelerimiz var. Nefıs . , patıs m - kem i olan Çanakka e a ı ve oy u- k . ttikt k ğn şıldıktan sonra buradaki halkı sanayı 
ler bor. Şehirde gündüzün kahvehane- ]ar hazırlanıyor. Hele basmalara diye- ler ile avukatlar, dava \"eki:Ieri bu kış ·ını ftem1ı.nte .h ~m t~onra genaek a teıs-ı· volile terfih etmek belki en makul bir 

t 
ll'lboşt · 

10 
b 1 h .. .. - . hk •t nm ata ıs zı nıye ıne uyar er ~h .. . 

enler ur. Fakat kahvehane işle - cek yok .. 8 ve renkh asma ar a ·ıgununde uzaga gıden ma emcyc gı - .... .. f 1 a- .. areket olur. Dencılık, konservecilık. 
~'llk~ b"bundan şıkayetci değillerdır. zırlamyor. mek :ç:n çok zorluk çekmekle, zehir gi- gununu. az a uşunmcz. d ve dericiliğe bağlı olan kunduracılık, 
tunca f ~nayi sitesi gibi, akşam o - N3zill ifabrikasının nefis basmala • bi c ... en poyraz rüzgarı fırtına ve bora ~eng~n1~r ~ardır._ Fakat salta~at ev Iğdır pamuklarını işliyecek iplik fab
&okak'l abrıkanın düdükleri işitilince rını yakında İzmirde, İstanbulda ve di ile m:ıccıdele ederek tam bir çeyrek sa- r •. mn _mıskm ıdaresınden ,ve 

0 ıdarek_- rikası ve ona bağlı olarak mensucat sa 
lr.asaba~rda f~aliyet başlıyor. Küçük bir ğer bütün şehirleri~i1.de bol bol bu~a- tat yol yürümektedirler. _ . .. ~ı~ .. zcafından ° kadar ~-ı.~ışlardır ~ nayii, kış günlerinin uzun olması do
tılan 30~n ~ufusuna akşam vakti ka - cağız. Onlar çok ıyı hazır'andıkları ı -ı Adlive taşınmış oldugu bınanın ku- ı~tı~a ~o~~usu onların g?z~nde ~~yfil layısile kadınların evde çalışabilecek -
cleliğ· O ınsan, neş'eli bir şehir zin • çin ipekli kadın kumaşlarının yerini tu çük o:masmdan sığmamış ve iki bina- gıbı. buyur v~ servetlerını bu yuzden leri halıcılık, Mugul ve Kuvarshan 

~b~ratıyorlar. tacaktır. . . [ya ayrılmıştır. Biri:ıde müddei~m~ - , kal'ıyen ga:rım~~~le y~tırma~lar. • civarında ?akır sanayi ve mamul bakır 
d~luY<>r ehaneler, gazinôlar hıncahınç Bunlarda ıpek yoktu~. Hep~ı ~e .~:.~ milik, ağır ceza, aslıye ceza ve dıgerm- 1 •. Cum~urıyet h_ukumeti te~sus ~de eş~alar~ . ıma~a~neleri kurulabilir. 
tınern • lokantalarda faaliyet başlıyor, muktcındır. Fakat fabrıka mudurlugu de de A!!live hukuk, sulh hukuk, sulh ndenberı bu znınıyet tamamıle degış - Koy bırlıklennın merkezlerinde ufak 
ıie Ça~ Ve Şarkılı gazinolar neş'e için- ~öyle düşünüyor: Türk kadını için süs ceza ve icra dairesi vardır. mış bulunmakladır. ~ele halk~a ar~ı~ sanayi teknikumları demirciliği, ma -
lanan anıy?r· Halkevi salonunda top- e~yasının haricinde, kendisine daha zi Çanakk:-ılc adliyes'nin başında Cum emniyet fikri _tamamıle teessus ett~şı 1 rangozluğu daha umumi bir surette 
gaıe v genç ın anlar, kendileri için me~ yade yakışan sadeliğe yarayacak ku - hurivet müddeiumumisi Ziya Balkuv- için hududdakı vatanda~lanmız da ı?- halk arasında san'at hevesinin uyan -

13~ aratıyorlar. ırnaşlar; hazırlamak mümkündür. Na - var ve A~ır ceza reisi Cemal Tüzemen reti oturmıyarak yerlcnne yerleşmege masını mucib olabilir. Doğu teknik nok 
Y~ ge~n~"~elce bir çok defalar Nazilli- zilli fabrikası bunları temin edecek - ile di~er hakimler olduğu halde gece- c:~Iışıyorlar. M~~aciderimi~~ b~lhassa sanlığır.ın iztırabını da çok çekmektc-
~lln " ış_~un. O zamankı Nazilli ile bu tir. li gündüz1ü çalışılmaktadır. Jgdır ve havalısıne yerleştırılmış ol • dir. 
ıasın~~~uğüm ve sevdiğim Nazilli a - Şimdiki halde fabrikanın hazırladı- Mc.hud suçların fazlahğı, diğer gün maları ve ora~aki ~alk~ da ~evlet la • Fabrika ve sanayi sekiz ay evlerine 
;:eceı/ ı farkı, rakamla ifade edemi _ ğı kumaşların hepsi de sipariş üzerine- lük ;şlerin de inzimam etmesi eld? rafından arazı t~vzı. ed~lmesı vatan - kapanan insanları yıl on iki ay müs
tın -., rn. Fakat insan burada. hareke _ dir. Siparişler ancak altı ay sonra tü - mevcud olan zabıt katiplerini gece ya- daşbrda bu emnıyetı bır kat daha tar· tahsil bir hale ifrağ edebilir. 

e ener:ı·. . 1 kt ç k ı . t . ti ş ınd· .. ının kendisini buluyor. kenecektir. Stok ma yo ur. ı an rılarına kadar çalıştırmak mecburiye - sın e mış r. Mustafa Fuad 
l~iraları 1 oğreniyorum ki Nazillide ev kum&şlar kapılırcasına piyasa!a~da sa - tinde bırakıyor. _ .. _......_ • •• • • • • • • •••••-.• • • • • • • • • • • •• • •• • • •• • • • • •• • • •••• 

hu eüzet1~ş pa~~sına çıkmış.. Fakat tılıyor. .. . - . . . . Az bir ~t~ kadrosne gene .. iş~~r ~o- Memlekette toplantılar 
~e l°"ct ~ hır muJdedir. Demek ki, her Bu guzel netıce _umıd verıc~dır. Fab !unda ve bu tun muameleler gunu gu -
artnıı~t g?°nen halkın ödeme kabiliyeti rika, tam randmanıle çalışmaga başla- nüne yapılmaktadır. 

1 
1'~ı:~·i . dığı gün hem is~ihsal masraflan aza • tcı.:a işleri ise dakikasını şaşırmıyan 

·Y'etirıj llin kazanına ve ödeme kabi- lacak, hem de fıatıar ucuzlayacak-tır. b"r c:aat gıbi işlemektedir. Bugünlerde 
e}ı n artı - · t - bu ·· k ı Yorum· ır:ına dair güzel haberler Verilen temına a gore, gu~ uza en ziyade nawn dikkati celbeden bir 
~ C,h,_z· Yenı evlenen kasabalı bir kı değildir. Adnan Bılget c:ey varsa o da birbirlerinden ayrılmak 
'E! ... ını ·· d" .. , erkE!~iı gor um. Orta halli bir ai· E d · t h 'f At için müracaat eden kan kocanın bo -
~· ha1a :.ı~Vlcniyor. Genç kızın ciha- rzurum a vsrgı a Si C1 

1 ~anma davalarıdır. Sulh teşebbüsüne 
~r. llu ~ 1 1 an'anelerimizi if~a edi - Erzurum (Hususi) - Bu sene vergi ellerinde istida ile mürac& ... t edenler 
~· kta

0
, ~fç~ kız evlend:kten, ana ol - tahsıliitına çok büyük e.hemmiyet vcrıl- de gün geçtikce fazlalaşmaktadır. 

d ~ı se~ u a, çocuğa kavuştuktan mektedir. Geçen senelere nazaran halkda ' 
it ğı eşyat sonra bile cihazında getir- .da vergi vermekte kolaylık göze çarp -
lldar r;eşi:-. kullanacaktır. Çünkü 0 maktadır. Bugüne kadar müvazenei u -

ı ve çoktur. mumiye tahsilatı yekünu N'., 83 ü bul -
N:ı.~ill" Fabrikada muştur. Hususi muhasebe tahsilat: ye -

1 ~ a tındı dfabrikası cidden iyi bir ida- kunu ise % 70 derecesindedir. 'Erzuru • 
~ :rıı'k ~l~r'. Bamıa nevilerine uygun mun idare merkezleri içinde Hınıs kaza-

,Ono ooo rı senelerde çıkaracağı sil Dnmlu naHiyesi tahsilat işinde e 
Inetre basmadan üçde biri- ön safta bulunmaktadırlar. 

Pazar O 

T rabzonda tifo 
Trabzon 15 (Hususi) - Bir müddet -

ten beri vilayet dahilinde mevzü tifo 
vak'aları görülmektedir. Hıfzıssıhha 
meclisi toplanarak icab eden tedbirleri 
almıştır. Hükumet ve belediye halka aşı 
y pmaktadır. 

§ - llasan B 
~hrlıni~d ey, geçenlerde 
asılmıştı ~a bir kitab sergisi 
~ ondan hatırıma 

. . .. Bu güzel iş nncak birka~ 
senede bir defa hatıra aeli· 
yor .. 

... Halbuki şehnmizin mu· 
ayyen yerlerinde datmi bir 
kitab serıisi bulundursak 
fena mı olur? 

Hasan Bey - Sokaklarda, 
'kaldırım köşelerine serilen 
ldtablan ıörmüyor musun? 

Bit.liste Kızılayın 60 ıncı yıldönllmll dolayıslle yapılan kutlulama törenine blltln Bit
Uslller ve bUtün Bltlls mekteb talebelll1 ifUrak etmıtlercilr. Resimde bu tarene !§tırak 
edP.r '.>rta mekteb talebeler! ile hocaları görülmektedir. 

1 

" ..... 
Gene Bitıiste yılbaşı ıecesi çok neş'ell bir şekilde kutlulnnmıştır T•r~b. ML~.c balo4>. 

Bitli.sin bfttan 1Uzldeleri hazır bulunmuııardır. Resimde balO!'' ıı . .t'.ıaı.ıı w ...,u 
~örülme it Ledir. 



1 = Hldiselcr Karıısmda 
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- Bir varmış. bir yok.mu, .. 
Dediler .. sözlerini kestim: 
- Bizim memleketteki spordan mı 

bahsediyorsunuz? ... 
Dedim. 

* Sporu her hc.lde erkeklC'rnen ı;ok ka
dınlar severler .. çünkü dedıkociusu faz
ladır!. 

* B{'n, bir sporcu olSflydım, 

şöyle bir yaft? asardım: 
.Taklidlerimden sakınınız!. 

* 
Bır bayan: 
- Ben spora bayılırım. 
Dedi, sordum· 
- Hangi spora? 
Ccvab verdi: 
- Spor mantoya, spor roba! 

* - Bizde spor sahası yok! 

b<'vnuma 

D:vE:'nlerc şasıyorum. Bütün sokaklar 
bırer spor sahası degıl mı ki .. hemen hn 
sokakta yumıuk )Umruga gelenlere rast
larız. 

* Bir dostum. sporcu bir kadınla evleni-
yordu. Beni düğününe çağırdı. Düqi.:~ 

hediyesi götürmek lazımdı. Dü~iindüm; 
ve bir top sargı ile bir şişe tenturdıyot 

' ı jKADDNI 
l Saç modelleri 

götürmeyi münasib buldum. 

* Ben spor maçlarındaki seyircHerl neye 
benzetirim bilir misiniz? Bilmiyorsunuz 
öyle mi.. bari ben söyliyeyim de biliniz: 
Kahve döğücünün hık deyicilerıne! 

* İkide bir havadis atlıyan gazetelere: 
•Sporcu gazete• demek çok. münasfü ofa
cak; çünkü atl;,unak da bir nevı spe>i·muş. 

* Sporcu i.şık, sevgilisine b.ir il~nıaşk 

me1üubu yazdı: 
• Bir futbol topu gibi yuvar!al<. yüzü

nüz, bir lobut kadar muntaum vücudu
nüz her an gözlerimin önünde .. her, sizi 1 
klübümü sevdiğim kadar seviyorum. :A.ş- · 
kımız Tüney'in yurnruğile yıkılmıyacak 
kadar kuvvetli .. > ı 

* ' 
Amatör sporcu ile, platonik aşık ar:ı- 1 

smda hiçbir fark yoktur .. her ikisl de Lo-
l 

şuna pala sallarlar. 

Spora aid işlerde !nim sözüm hiç geç-1 
mH! 1 

Dedi, sordum: ı 
- Sen hnkem misin? 

* Daha fazla yazar, sporcuları kızdırır- ı 

dım ama, tedavi edilmek üzere bir ha:;
taneye yatırılmak işime gelmiyor. 

ismet Hufo.~i 
-=-

Önden görün.üş 

------------------------·-----~--------------------~___..: 

l 
~ Til_A TRO (l 

' Eı ke,k ve lı.agalef lerı 
Y•zan : ismet HulQsl 

cErkek ve Hayaletleriı> piyesini sey
rettikten .sonra tiyatrodan dön üyor
dum. B ir arkadaşım fikrimi sordu. Kı

~ bir cevab vermek istedim. Cebim
~en sigara pak.etimi çıkardım. P aketin ı 
ıarkasına bir hattı müstakim ve bir de 
hattı münkesir çizdim. Hattı m üstaki
m i gösterdim: 

- Bir tiyatro piyesi böyle olmalıdır . 
Dedim, hattı münkesiri gösterdim: 
- Fakat bu piyes böyledir. 

* Bir kadını gösteriyorlar: 
- Bakın, diyorlar, ne güzel gözleri 

var. 
Siz kadının burnunu görüyorsunuz. 
- Öyle ama burnu çarpık!., 
Diyorsunuz. 
- Çenesine bak, diyorlar, ne kadar 

muntazam. 
- Öyle ama gerdanı şiş! 
Diyorsunuz .. ve 11ihayet heyeti umu

miyesi hakkında; güzel veya çirkin 
hükmünü veremiyorsunuz. 

- G üzel tarafı da var, çirkin tarafı Cahide 
d 1 ~ a var. . 

1 
. • _ t1r. ~ 

Deyip işin içinden çıkıyorsunuz. ~n~e gevşek ~~gl~rla bagla~mıŞ • { 
İşte, günün tiyatro muharrirlerinden ,yı~cı ta~lo de~ıştıkc~~ ~u~ıt a:re . 

Leno:rmand'in Şehir Tiyatrosunda oy- .mış, yenı muhıte henuz ıntıba~ , ct.· 
· · I ·b· b 0 

• • bır ' 11 

* 
na nan piyesi... mış :nsan ar gı ı ır an ıçın • 

gama hisseder. 

Lenormand'ın piyesindeki erkek bir * . .. r 53tıt 
oon juandır. Kadından kadına koşar. cErkek ve hayaletlerı> done e~ ı= Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

Bir milyarder oturacak 
memleket arıyor 

insan ku lağı Amsrikaya 
gümrüksüz g rebiliyor 

Fakat hiçbir kadın onu tatmin edemez. den istifade edilerek oyna~d~. ~il 
' cBizim gibi erkekler onlara sarılırken bazı tablolar çok kısadır. Bızırn ltı.f. 

h . . fd ·1··· k tablO 
iki cinsin aslı bir olan sahibini bulmak sa ne~ı~ 1.~ 1 ~1. ı~ı ısa arıılıır" 

Aslen Polonyalı olan Amerikalı bir Amenka gümrükleri son günlerde 

isterler> diyen bu don juanın hayatını temsnıı:tı guçl~tınyor. TabJo 91 • ~- • sahnede görürüz. tablodan daha uzun oluyor. Bu h \ ' 
· · ·· · d f b' t · bıral<ıı Aldattıkları arasından bir dağlı kız yırcı uzerın e ena ır esır Y a.nd.a.n görünüş 

milyarder ne sığınacak bir yer, ne de çok ga:rib bir meselenin halline muvaf
lkamet edecek bir memleket bulabil - fak olmuştur. 1 Bu sene kadın saçları kıs~lm~tır. Ö-

sokağa düşüyor, hassas ve çok genç bir Tablolu p~yeslerin. mizanseni.nd: tB 
şehirli kız ~cuğunu düşürüyor ateşte noktaya dıkkat edılse ve çok kıs d~ 
yakıyor ve deliriyor. Bir isterik kadın ~o~ar için başka bir şekil bulunsa ınektedir. İsmi Sikovski olan bu mil - Geçenlerde Hindianupolis'de bir 0 _ nümüz~eki baharda .. ve yazın ~u moda 

yarder Al - Kapone'nin arkadaşı bu - peratöre Çinden üç çift insan kulağı daha zıyade taammum edecektır. Koy -
lunuyordu. 38 defa yaralanmasına rağ- f.Önderilmişti. Malfım olduğu üzere du~umu~ mod~ller kısa saç modasına gö-
men gangsterlikde çok faal bir rol oy- Çinde ölüm cezasına mahkum olan]a - 'l;e azır _an_mı_ş_ır_. _____ _ 

peşi sıra koşuyor. ı~·ı olacak. 

Bu arada erkek artık ihtiyarlamıya * 1' re' 
başlamıştır. Namuslu kızları, kadınları .. ·~rkek. ve hayale~leri• n~e er~e tpl· 
baştan çıkarmıyor ama.. bu sefer de lunu Talat y~ptı .. Bır don Juand .

1391 
başka bir yol tutmuş, yaşı küçük kız- yarladı, marız bır adam oldu. .. 

nam.qı;ı kendis·ni milyartler yapmıştır. r:n ve harb esirlerinin kulaklarını kes-l Ev elbiseleri 
Sahte bir pasaportla Amerikayı terket- mek adeti vardır. ı 

iarla vakit geçiriyor. nankö~. ~.ir rolde .~di:. Y..e .?u nank0~ıı· 
tıkten sonra İngilterede oturmayı dü - Amerikalı operatör, Çinlilerin bu a-ı 
şünmiiştü. Fakat bir taraftan terkettiği detlerinden istifade ederek tedkik için: 
arkadaşlarının kotkuc:u, diğer taraftar. üç cift insan kulağı sipariş etmişti. Ku

dünya gangsteri olarak kendisini itham laklar San Fransisko gümrüğüne gel _ I 
eden Amerika adliycs"nin yakasını bı-ıd'fin:fe tarifede mevcud olmıyan insan 

rakmryacağını anlaması üzerine İngil -ı kulak1arının memlekete idhal edılip e -

terede yaşayamıyacağını anlamış, Po - 1 dilcmiyeceği \'e idhal edildiği takdirde 
lonya, Almanya, Fransa ve ita1yayı r.e mıkdar gümrük resmi alınacağı ve 

dolaşmış bu memleketlerin hiç birinde kı~·metlerinin nasıl hesab edileceği bir 
ikamete imkan olmadığını görerek ni _ rnr;ü halledilememiş ve nihayet hadise 
hayet Adora cumhuriyetine iltica et - Vaşingtondaki umumi direktörlüğe bil- 1 

' 
miştir. Bugün milyarder bulunan Si ~ 

kovski elindeki büyük "-ervet sayesin -
de burada yaşayabileceğini ümid et -
mekte imiş. 

-

dirilmi~ti. Direktörlük insan kulakla ·, 
nnın memlekete girebileceğini ve güm 
rüğe tabi bulunmadığı cevabını ver -1 
mıştir. 

Okuyuc11larıma 

Cevablarım 
Aksarayda Bay Tevfik Naciye: 

Şimal memleketlerini veya Çini bı. 
rakınız. Bizim İzmirin köylüsü ile Di
yarbakırın köylüsü arasında da mühim 
farklar görürsünüz. 

Eskiden her şeyle alay eden, hiçbir ona butun nankorlugunu yaptı. 
seye inanmıyan bir insandı. Fakat es- yarladığı zaman iyi idi.. 11J• 
kisi gibi deiildir. İnanıyor. Tesir altın- Erkeğin aldattığı kadınlar arası~~ 
da kalıyor ve düşünüyor. İspirtizma Lor, hassa~ ve. ço~ g:nç ?i~ k~~d~Jl re 
masa3ında ruhlarla konu~uyor. Oda- rolde Cahıdeyı gnrdıık. Iyı bır ..• · ,, 

. • t D h k d . ·ı01' sında hayaletlerin seslerini duyuyor. yap ı. a a onuşma an gı) ·\e' 
k ··ı ta 1 ·1 l'' .. .::ahSlı Hayaller onu itham ediyorlar. Hayal- ma yaJI e, vır arı e ro unun ':i ş' 

}erden korkuyor. Arkadaşı Parsimi im- :i o.lduğunu anJ~tmış oldu. Ile~:~1 ., 

dadına rağırıyor .. hayaller: kabınde başka bır tabloda onu ço . i . 
. '.I b 0 t . .. h b k bıf 

- Sen yalnız Parsimi sevdin. ı mış, ~una ~~ı~. aza '.nı çe en abloıl~ 
Diyorlar. Kendisini korkutan hayal- san halınde gorduk .. bır başka t :ı;~' 

lerden annesininkine sığınıyor. Hayatta deli olmuştu. Bu. birbirinden ayrı ,e.f· 
iken kendini okşatmadığı. daima uzak 1ıblara giren Cahide piyesin en .ıntı 
kaldığı annesine: ı fak olmuş şahsiyeti addedilebihf· rd' 

- Seni seviyorum, anne! Neyyire Neyir göründüğü sahne1t\;ıt 
Diyor. 1 çok canlı ve çok mükemmeldi. .. Hı/ JcO' * kadın rolünü yapan Muazzez guıc 

, cErkE!k ve hayaletleri» Galib Ar- nuştu. . rO' 
can'ın tercümesidir. Galib, güzel ve te- Piyeste rol alanlardan hizmet~ı t V' 
rniz bir t~rcu:ne yap~~ş, m~ell~in ~a~ Iünü yapan Mahmudun çok hoş bırtıırıl 
,nası genış cumlelerını, guzellıklerını ve rolüne uygun bir konuşma .~ 
bozmadan alınış. Lalettayin bir suale vardı. İspirtizrnaya, ruhlara inan~ı~, 
cevab veren, fakat içinde bir felsefenin eczacı rolünde Necdet rnahzı :rnııl< rel' 
ana hatları bulunan cümleleri, cümle- nıeldi. Emin Beliğ, Ferih, Feriha~' eıı4 
nin ruhunu anlıyarak lisanımıza çe- }erinde muvaffak oldular. ZihJ11 ger'" 
virmiş. • bir erkek olarak sahneye çıktı. E~5 rd' * yetle makyajlı olarak ihtiyar ro~ e CJ.' 

Sağda : Şal yıka, sıkı sentür, tek ceb, Er::.Cek ve hayaletleri on altı tablo- seyrettiğimiz Zihni fena dcğild 1• ;ııı 
c Vasat şekilde bir geçınme> tab dn

Jen ne kasdettiğinizi anlıyamadım. 
Bu. hem manevi seviyeye, hPm de mu• 
hite göre değişir. İhtiyaç s~v!yeye gö
re alçalıp yükselen bir mefhumdur. 
Tahsili kıt, görgüsü az. rüyet ufku 
mahdud bir adam azla iktıfa eder, 
ta: • .>ili yüksek, görgüsü fazla, rüyet 
ufku geniş bir adam ise biraz fazlasını 
isic r. Haftada bir defa biraz hava al
mak herkesin hakkıdır. Birisi Topkapı 
haı icinde dolaşmayı kafı bulur. Öteki 
ise Büyükadada veya Büyükderede 
mGk,t>llef bir otelin tarasasında uzan
mayı en basıt bir ihtiyaç olarak görür. 
Radyo ve gramofon Ahmedin hatırı -
na bile gelmez. Mehmed ise üstelik bir 
de> piyanodan bahseder. 

c Vasat şekilde bir geçinmE' .. > di -
yorsunuz. Pekala, fakat siz kimsiniz 
ve nerede yaşamak istiyorsunuz? Ka
rınızın manevi vaziyeti nedir, hayal -
Ieri hangi sahaya kadar uzanır? 

kapaklı kol. dur. Tabloların çok güzelleri olduğu gi- miye iyi idi, fakat isterik kadın rı.ıh 
1 . Sol~a: ~~ha ~eni ve daha genç bir bi- ,bi çok fenala.rı da ~ar. N~teki~. çok gü- benimsemiş sayılmazdı. srll' 
\ çım, on dugmelı, kollar kabarık, boy ye- zel temsil edılenlerı oldugu gıbı çok fe- Ann~ hayaleti rolüne çıkan ve te(' 
1 re kadar. na temsil edilmiş olanları da vardı. nenin eskisi olmıyan Ne\'in oğluntı iı ı• 

Ortada: Dantelle süslü, dört kö~ ya- Tablolar, Şekspir'in eserindeki tablo- .kin eden bir annenin sesinin tntJıll::ı 

İsveç, Norveç, Danımarka gibi şi • 
mal memlekl tlerinde en basit bir iş ., 
çinın yıyeccği ve giyeceği ile bir zen . 
ginın yiyeceği ve giyeceği arasında 

çok fark yoktur Çinde ise bir işçinin 
sabah akşam birer avuç haşlanmış pi
rınç ilı: ıktifa ett ğını söylerler .. 

Suale cevab verebilmek için bu 
suallerin cevablarını bilmek lazım. 

Ben ayda 30 lira ile mcs'ud yaşıyan 
küçük bir aile bilirim. Ayda 750 1ira 
i1e daima sıkıntıda yaşıyanları da ta
nırım. 

* 
Ortaköyde Bayan (G. N.) a: 

- Mes'ud olmak istersenız kendiniz
den aşağıda olanlara bakınız, yüksel
mek isterseniz kendinizden yukarıda 
olanları göz önünde tutunuz, derler. 
Bunu bir kaide olarak kabul etmiş o
lanlar eksik değildir. Fakat bu kaide 
doğru mu? Bence ne fazla kannatk~r 
olunuz, ne de fazla haris .. 

TEYZE 

kalı gecelik. Kol.suz da yapılabilir. Kol .lara benzemez. Daha ziyade Per .~k güzel konuştu. 
ırısl İsmet~ yerine dantel geçirilmelidir. gunyth'ün tablolarım hatırlatır; birbir-

iki ahbab çavuşlar: Ameliyat masa sında 



Deli:· ;;;di;:~;çkbi;'·~~da 

~de tutt:!~:~=1. ~u~:=.ek~~~ini tavlada Beşiktaş Güneşi 1 ·0 mağliib etti 
Yenen gardiyana zorla yutturmak istiyordu 

ltöperfaİI 7flJNlll: F .,..., Kii~lı 
CTau? u w--... lııııaüa ~ 

~vvelki seneden yarıda kalaıı Tayyare 
kupası maçlarına dün dev.mı edildi. Bu 
suretle son günlerde şampiyonluk üze
rinde çok dedikodulara sebeb olan Gü
neş ile Beşiktaş tekrar karşılaşmak fır

satına kavuştular. 

Beşiktaşlılar ilk altı daki!<ada çok gü
zel oyun çıkardılar. Fakat Güneşliier s!
yah beyazlıların bu hakimi:veti11den der
hal kurtularak onları kendi çemberleri
ne aldılar. İlk dakikada yedikleri goliin 
acısını bir an evvel çıkarmıya savaştılar. 
ne Yazık ki gittikce sıkıştırdıkları, ve 
kuvvetlendirdikleri çember içinde bo
calıyan Beşiktaşa bir tek gol atamadılar. 
Güzel oynadılar. Fakat şüt çekemedUer. 
Mc>lih ve Murad her zaman olduğu gibi 
kaleye dalamadılar. Ömer Salahaddine 
nazaran çok iyi idi. Muavin hattınd:ı 

_ .. .. .. Muhterem çok muvaffak oldu. Hakkının Be§iktaı kalecisinin bir kurtart§ı 
Hasta!ar gezmeje goturuluyor.. se t k ı ld d K a· · - 8S - 1 N f ·k '> r çı ış ~rına a ı:ma ı. . _en ıs•nc Ve Beşiktaş haftaya Galatasarayla oyna- cularında mürekkeb olan Kızıllopı·aıt 

~iha - e aı ı varmış.. . . çarpan Beşıktaşhya hır sed gıb durdu. .. . k final kal- Halkevi takımile 1-1 berabere kalcıı . Kur-
~o".. Yet kaşı~ını ~"- üstüne - O bana iman ettı. Sız de bana ı- Fakat hiç favullü hareket vapmad ı. ırn- mak uzere 1-0 galıb gelere e l B -ı 2 1 Anado"u Ga-

"' ••lllş ekın • . ·"""'· . - tu uş eyog usporu - · • 
~Urau .. egıni yiyen şişman Tatar man edın.. . dafaada Faı:uk çok iyi 1di. Reşarl da on- dı., . . . . d ğil- lata en )eri 2_0 Ortaköy, Altınorduyu 
llsuıe~ guler yüzlü bir adam gördüm. Hep birden cevab verıyorlar: dan aşağı kalmıyordu. Beşiktnşa gPli!1•.·e 1 Fakat bu netıcededn Jmn~e ~mınb' ~ıri 5 l g A~adoluhisarı 'Davudpasayı 3-1 
httı,.. e Yanına sokuldum kac:ıg·ı kap- - Biz de iman ediyoruz. 1 ivi oyuncu aransa bulunamıvacak gibi i- di. Herkes stadyom an çı ar en ır - - ' . . ' ~ 

·1:1 ·•l gib· • -s • • ·ı k - · v b B "kt rb mi? Yoksa bun- yenmıştır lfıı~ :t ı Pırrr. Harif ekmeğini bir e- - Yalan .. sız bana deg~ e mege ~ - di. Yalnız Rıfatla. Mehmed Ali " " Faruk ne: Aca a eşı aş ga ı · a ı- ·.. •• 
den lıyor, o lenduha vücudile yerin- man ediyorsunuz. Halbukı bu bana ı - temiz _oynadılar. Enverin 0 trkmP savu- da da korner, veya akınlar :ıveraı Y P DLnku kır kc ŞUSU 

_ s~~ıyor.. \:ınan etmişti. ruslıl''l, dPltil ovun<'uları, bi!araf ve hPr.1 lacak mı? diye soruyorla~dı. H " İstanbul atletizm monitörlügti taraCın-
"~Şıg· ka u ki d b' k Be iktaş· Mehıned Alı Faruk, us- d'" ş· ı· .. Di ı, şığı' za • aşıyor. e ırco Brşiktaslıları çileden cıkardı. ş · ' . R d dan hazırlanan kır koşusu un ıs •• ı ır 

l)~: bana doğr~ geliyor. Nohudu yemeğe başlıyorum .. yağsı~, Bütün maclarda aynı harekellnı ya- nü - Rıfat, Enver, Feyzi - Hayatı, 1 var., Tuğlaharmanları yolu arasında yapıld1. 
bir k r ınuyum, kaçıyorum. Bahçede tuzsuz b ir şey. Arabistanda satılan h~ pan bu ovuncuyu her halde Bı:~iktas ida- Hakkı, Şere!, Eşref. y f Büyük b ir muvaffakiyetle başm ılan bu 
&öbe-~V~lanıacadır başlıyor. o, koca iama nohudlar gibi. Ne ise ~r~adan_ b ·r recileri bir daha oynatmamı ya karar v 0 r- Güneş: Cıhad - _Faruk, Reşad -M usuri , müsabakadaki dcrdleri burad:ı sayıp dök. 
Vah gını hoplata hoplata arkamdan ko- de plfıv geldi. Yemek de bıttı, kogu -;a mislerdir. Mu~tere~, İ~r?hım - Cambaz, ura ' meğe artık dilim varmıyor. Müs~baknd<1 
rıa ~0~·. O koca göbeğile beni tutması- gittiııı. . Fakat şurasını kaydetmek lazım ki, Melıh, Nıyazı,. Ömer. ,.. iş gören ve büyük bir yekfın tu tanlat 
~o~ an rnı var? Oradan oraya koşu- Hastalar da yavaş yavaş gelıyorlar. hakiki İstanbul şampiyonu averaj şam- Hakem: Ferıdun Kılıç (E)ub?. . teşkilat haricinde olan klüblere m c>nsub· 

l<i · O da arkamdan.. Koğu~la uğuldu başladı. . p iyonunu sekiz bin seyirci önünde mağ- C. ~ahıngıray dur. Bu kadar himmet, tahminden fazla 
&ırtıa~se bilimle meşgul değil. Herkes Tisör pijamalı hasta İzzete tembıh h'.ıb etmi.;tir. Hakem oyunu pek fena idıır~ Galatasaray • Oemırsporu uğraşmalara rağmen teşkiJatımızn b~ğl ı 

:Sizi ~Uharebesinde.. ediyor. . . • . .. 1 etmc>di. Fakat, acaba neden, attıkları tek- 8 _ 1 endi olan klübler henüz harekete geçıne-k I Çıll 
\lar. 

0 
goren yalnız birkaç gardiyan - Aman Izzetcıgım,. bu~un evden mt'lerin sesleri balkona kadar gelen o- Y . , . kıpırdamak zahmetinde bulunmuyorlar. 

Ji,,. .nlar da seyirle me gul. gelec~kler, unutma benı çagırt. .. yuncuları başka seferler yaptığı gibi o- Tay~.are kupası maçından evveı )en~ 1 Çivili pabuçlarını omuzlayıp bır h:ıfta 
ı'""k~rıf bakıyor kı" b ş . ka' ama1· I - Ivi söyli.ivorsun ama. Sen bugun vundan çıkarmadı"' Havdi çıkamad• a- teşekkul eden, Devlet Dem·ryolları ışcı Şi..:liye başka bir hafta Kadıköyc, dığcr 
·•1 an h . enı ya • " ,, v • ,, • v • • •• • • -ı , 
~or, be a?-ıcinde .. boynu bükük ayrılı- akra0cılarınla görüşemezsin. ma neden bir ihtar dahi vermedi? ve memurlarından m~t~şekkıl Demı_rspor günler de Heybeliye, bu ;;ahadakı sp:n 
2ar Ş(! n _de masaya yaklaşıyorum. Pa· - Neden? Maça geçelim: Beşiktaş ovuM baslar· •akımı Galatasaray ııbı kuvvetlı bu ra- ze,·klerini tatmin etmek maksadile ko an-
8tğır ~efı~e bugün yemek birinci sınıf.. - ..:Beye> çıkmadın daha:. ğındanberi topu kendi sahasına geçirme' ları, bu kadar öksüz bırakan idareci1erl 
tuın. z~lllık}i nohud var. Kemik diyo- - Beye ne vakit çıkacagım? 

1 

den hakim oynuyor. Güneş kalPsi t" yola getirmek imkanı olmadığına am k 
~<>k .. hıra hiçbir hastanın kasesinde et - Yarın... . . keler gcç;rivor. Üçüncü dakikada b ir ke-

1 
kanaat getirmeğe başladım. Bugiine ka· 

Sor ep kemik. Uzı.ın boylu, esmer bır hasta elın?.e rısıkhk oldu. Şerefin, Hakkının, Eşrefin dar muhtelif yerlerde ikisi BeyQğlu Halk. 
_ ~~o~unı: bir tavla odaya girdi. f\rkasından Haul müsterek çektikleri bir şüte r'aruk da evinin, biri de mıntakanın üç kır ko~t' SIJ 
1.Jz anı bunun eti? ! İbrahim de göıüktü. lzzet sordu: . kurtarmak için karıştı. Fakat top Güneş yapıldı. 

hastaun boylu, esmer kıvırcık saçlı bir - Ne o'? .. Tav.la buraya mı gclıyor? 
1 

kalesine g ' rdi. Oyun karşılıklı akınlarla Bu müsabakalara Galatasaray, F( nr r-
- ~~Vab veriyor: ' ı _ A~ağıda oynayamadık. burada oy- geçi!.or. . _ • . . ba.?çe, . Güneş, !st.spor, v: Kas1~pJ? 

l'eın. ı. • doktorların .. t hd . . nıva..:agız. . . 1 Guneşlıler maglubıy(>tten kurtulmak ı- klublerınden mada, Beyoglu Ha .kNı, ,_ el\ler· , mus a emının . b' . t 1 • _ • •• • .,,. _ • • • .• 
"Onur ıne, kemik de hastalarınkine Kö~edeki yntak'ardan ırı~c o .. u~~ - çın ugraşıyorlar .. Melıh guzel bır gol fır- Beyogluspor, Şışlı, Arnavudkoy k!ublerl 

l<'a• · . )Oı!ar, tavlayı da bir yastıgın ustunc satı kaçırdı. Beşıktaşlılar, Hüsnünün ya- 6.. ,A-. • ~ iştirak etti. 
'trıaıı;at elonek. Ekmek nereden bul- ' ko) uyarlar. Ben de tavlacıların yanına 1 raklan1ma_sıhdolayısihle sertlefşt;ıe1r. HBe: .ha~ ~y' . ..,.,,. Diğer klüblekrim

1 
iz n

1 
er~Ve vdc hncden kbu 

l:liz· yakl~:jıyorum. re et erı emen emen avu .. mncı kadar lakayd a ıyor ar. e a a ne ·a-
'trıeseıırn heınşeri Mehmed burada olsa 1 - Kolay gelsin. devre 1-0 bitti. dar bu vurdum duyınazlıkta devam ede-
!arda e !.0.~. Fakat 0 da bugün meydan: ı - Eyvallah.. . . . İkinci devre başladı~ı~da hPr iki taraf • ceklerdir? 
l'e «>A gorunınüyor .. 1. 1 1 Al' · , Tavla çok hararetlı .. Halıl İbrahıme I da çalışıyorlardı. Bırı mağlCıbiyetten Müsabakalar, 3000 ve 6000 metre ola-

~slen· • ızın ı o ma ı... ı bo 1 h k d"ğ . . 1. . ' 
_ /\. ·~~tum : ı zar yardım ediyor, uzun.. Y ~ .asta~·a kurtulma , ı erı ıse ga ıbıyeti perçinle- 1 rak iki kategori üzerinden yapılc.ı. 
_ F: hcıgun ekmek.. 1 da ai<sinc çok kötü. Tabıı herıf ıçcrlı - meğe uğra:.ıvorlar. • Küçükler arasındaki bu yarış çok zevk-
- A. kınek aldın ya... yor. Daha hırsla atıyor. . 1 Enver mudaf~aya, H~.kk~. merkez mua- li oldu. Otuz yedi atletin iştirak ettiği bu 
-1< 1rnadırn. Ta,ılada kazananın çenesı durur mu? vin yer ne geçtıler. Husnu merkc>z mu· müsabakada Beyoğluspor takımı 6 sayı 

•la'id O\'alarnaca oyn - k k Halil İbrahim söyleniyor: hacim oynuyor. Güneşliler bu kadar hfı- 1 
ile birinci, Beyoğlu Halkevi 26 sayı ila 

111 ıyacagma e .mc 
1 

A k. 1 _ b. ~ 1" 1 Ma.çtan bir görilnü§ .1 .. .. .. 1 'tat> .. _ Acemisin yesse am.. ım oynama arına ragmen ır tur u go. kible karşılaştı. Oldukca temiz oynadı- ikinci, Kasımpaşa 30 sayı \ e uçuncu o -
g()liin·~dan Yusuf peygamberin takkesi - Kim acemi? Z~r gelmiyor. fırsatı yakal~yamıyorlar. . !ar. Bu takım da Ankara ve Eskioehirde du. 

- VYor. Sesleniyorum: _ Zar ustaya gelır... Böyle dt>rlı toplu bir oyun çıkaran Gü- olduğu gibi İstanbulda sayı~ı bir k.lüb o- Koşuyu Beyoğluspordan Çaliki-; 12.22 
her Usuf Peygarnbe y f _ Haydi cok söylenme oyna.. nrslilerin karşısında başta Enver ve Hak- lacaktır. Gösterdikleri oyundan dolayı dakikada bitirdi. 

ı:.· r, usu peygam- • d. · H rı İb h · , l k ·· bf t'" · h be l İkı'ncı· müsabaka 6000 metr'? idi. '\at> Oyun devam e ıyor. a ı ra ını kı o ma uzere ı un sıya yaz ıl3r kendilerini tebrik ederiz. 
S()nra ~~an evvela b' .ft b • ele hctbire kazanıyor. Uzun boylu hasta tekmf'ler savuruyorlar. Akla gelmiyecck G 1 11 5 n Receb, İbrahim, Artin gibi tanınmı ı at-
lı" :c Us f 1r çı ıvıgm ucu, . 

1 
. ..... . 

1 1 Birinci devreyi a atasaray ı ar -·ı f 
U'ioı·: U peygamberin ka"'fası görü- da kaybettikce sinır :.:ıı~'Of. l"::>ınır ~n - favuller ya:ı~o~ ar. galib bitirdiler. Birinci golü Necdet, ikin- letlerin bulunduğu bu müsabaka hrahi-
' ~ dikce zıtr da inadına otu ge ıyor.. ay- Güneş te a e oynuyor. ciyi Hicri, üçüncüyü Danyal, 4 üncüyü min devamlı galibiyetile bitti. Koşunu• 
........, ~Var? Kim seslendi' bedende surat bir karış kanter içinde, 28 inci dakihıda Eşref topu ortaya gön- Bülend, beşinciyi Şevket attılar. en kuvvetli adamı büyük brkla ~eğlUb 

. ........, \' n.. · 1 <röğsü sık sık inip kalkıyor. Zar atar - derdi. Şeref hiç durdurmadan fevkalaae İkinci devrede de Nobar, ve Demirspor eden İbrahimi burada bir defa daha teb, 
1 lıy0 aa, sen :rni se g'l' .. 'd' t ke 1leri tir tir titriyor. Bu hali gören vole bır şilt çekti. Cihad da harikulade sol mu" dafiı" kendi kalesine, ve Bülend de rik etmek lazımdır. Galatasaray 9 sayı ile 

tsun'> v ı ı murı ım .. ne en c . 1 k tt F k .. 
......... .E:k .. Halil İbrahimin ağzı kulaklarına varı - bır kurtarıl~ ~d. ornere a ı. a at şut da- penaltıdan birer gol attılar. Demirsporlu birinci, Güneş 15 sayı ile ikincı, Beyoğ-
......... }:> ltı.ek.. yor: ha kıymet ı ı 1

• Adnan Sacidin bir hatasından istifade e- luspor 26 sayı ile üçüncü oldu. 
liaııt:kbı, Şİrndi... _ Zara hiddetleneceğine bana yal - Bundan sonkra Beh~ikk~aş açıhr gibi oldu. derek takımına bir gol kazandırdı. Maç Müsabakayı Galatasaraydan İbrahim 
......... akıcı Alı' ·· . . b' .. d de Güneşliler te rar a ım oynuyorlar. Bir 8-1 Galatasarayın galibiyetile bitti. 19.13 dakikada birinci olarak bitirdi. Ga-

nıe \'usuf l'\on mudahale edıyor. \ar, belki sana ır oyun musaa e e - akını Güneşli Faruk komer!e durdurdu. 
~Ygamber k k . GUnUn d"ıg""er maç'arı latasaraydan Sokrat ikinci, Günrı:ten " , ona e me ver- rım... Arkasından bir korner daha .. fakat ne- • 

- ""' .. h b · Hüseyin üçüncü oldular . 
......... ~"ieYe?.. Obürü homur omur ceva verıyor: tice gene ayni... Bakırköy sahasında Barutgücü - Fe- Ômer Besim 

Vaktıle al d - Çok söylenme oyununa bak, başka Hakem oyunu üç dakika evvel bitirdi. ner~ahçenin birinci ve ikinci lakım oyun-
- z ma ı. seye burnunu sokma .. kabahat körola-

~k .. aı-ar k . b'l' 
d 'ttıek var ~o .. ne vakit isterse ona sı zarda, yoksa sen oyun mu ı ırsin. 
u:. · ' benim en sevgili kulum- - Ben tavlayı yutmuşum be .. pullar 
Ö Ün-. benim gözüme kurabiye gibi gözükü-

l'cı ·11e dört k 
r oca dilim ekmek koyu-
li t 1 .h>r a arın .. . 
· Sofrada ~?zlen fal taşı gibi açılı-

..t·-- Herk ır mırıltıdır yükseliyor: 
" 0 tt d ese iki d T ,, ılirn :N ı un ekmek buna 

ı: usur . asıl olur bu? ' 
l'or: Peygamber pür hışım 
-o S nun sizd 
oruYorıar: en farkı var •• 

tcrsli-

yor. 
- Sus diyorum .. 
Halil İbrahim gülüyor: 
- Sen de bu oyunu öğrenmek isti • 

yors<ıu, ya tavlayı koynuna al yat, ya
hud da pulları yut. En birinci ilaçtır. 

Aspirin nasıl baş ağrısına birebir ge
i.irse tavla' pulu yutmak da acemiliğe 
birebir gelir. 

- Arka.ıı t:at" - 500 metre lcoıJU dan bir intıbcı 

lzmir ı ; g maçları 
İzmir, 16 (Hususi) - Bugün lig macla

rında Ateppor, Demirsporıı 5·1 ) c ıd i. 

İkinci karşılaşma Alsancak - Ya!'l aı ır 
maçı idi. Alsancak ikinci devredt· kısa 

fasılalarla attığı üç golle sıfıra kur~ı üc1c 
galib geldi. 

Üçüncü ve son karşılaşma Dogan
spor - Üçok arasında oldu. İlk devrede 
çok güzel bir oyun çıkaran Doğanspor üç 
gol attı. Fakat ikinci devredt! mfüb faaya 
çekildiklerinden bundan istifad(.• ccic>n 
Oçoklular iki gol attılar. Qyun 3-2 Do· 
lansporun lehine bitti. 



•============================================• 
ı "Son Posta " nm 

! 
SUCUK YAPARIM HA! 

· (Hokkabazm dostu anlahyoc) 

Hokkabaz dostum, keyifli keyifli gü - öyle ki herif artık alacaklarını ititemeğe 
!erek: yedi ceddine töbe eUin. .. dedi. 

- Bugün de, kendisiae Mr. Macste- * 
wart ismini takmış olan bir tefeciyi zi - Muazzam bir binanın kesme cam kapısın 
yaret edeceğiz... dan içeriye girdik. Hokkabaz dostum, 

Dedi ve anlatmıya başladı: merdivenlerin yansında gene o mahud 
-Bittabi, bu herifin asıl ismi değilcür. şemsiye ucuna inkılab etti. Bir odaya 

Hakiki adı Allahın belası bir ieydir. Bi- daldım, karşuna çıkan .saz benizli. kaz 
zim mesleğin temel yasalanndan biri de boyunlu bir delikanlıya borc para alını
şudur: Takma isimli insanlara nüfuz e- ya geldiğimi ve 1000 liraya ihtiyacım ol
demeyiz. illa hakiki hüviyetlermi bilme- duğunu söyledim. Önüme düştü. Beni te
liyiz. Bundan ötürü tefeciler, kendilerini, fecinin odasına götürürken hokkabaz 
sucuk, kapı topuzu, sandalye veyahud dostum beni rahatca takib edebilsin di
ne bileyim maşa gibi faydalı nesnelere ye, mahsus. ağır aldım. İnan olsun ki, te
çevirebilecek olan herhangi bir sihirbaz, feciyi gözüm tutmadı. Perim hoşlanmadı. 
hokkabaz belasından kurtulmak için öy- Değil uzun vade ile borc para almak, he
le sahte isimler kullanırlar. rüci oğlu üstelik kızım da verse idi gene 
Londranın asıl ismıni yalnız iki kişi böyle bir işe girişmezdim, hani.. neyse 

bilir, her sene başında seçilen yeni bele- sadede gelelim. Ben tefeci ile alacağım 
diye reisi ile eski belediye reisi, ve eski p.:ıraya ve faizlerine dair konuşa durur
belediye reisi, yeni halefine işi devre - ken, şemsiye ucunun, yani hokkabaz 
derken kulağına da Londranın asıl is - dostumun havada f"Jr fır döndüğünü 
mini f1Sl1dar. farkettim. Dönüyor, dönüyor. GeHyor 

Krallar, prensler de hep böyle takma masadaki her rastladığı kağ1da konarak 
ad kullanırlar. Çünkü bu suretle büyü - görünmeyen mürekkeble hir takım işa
nün şerrinden kurtu!luı-lar. Bir.isini retler yapıyordu. Tefeci de. bütün bun
afsunlamak icab etti mi lıımı bir nefeste lan - bana çaktırmak istemeden - göz 
söylenecek gibi olmalı ve hecelerini de 1 ucile_seyrediyor: fak~t kendisini deli sa-
tane tane ayırabilmelisin. nacagım korkusıle agzını açamıyordu. 

Onun için de bir çok kralların isimleri Biraz sonra şemsiye ucu. yer(! kondu. 

Nakleden: 

İbra.hiaı Boyi 

Bu hokkabaz dostumun bir i§aretiydi: 
Haydi gidelim artık!.. demek istiyordu. 

Tefeciye: Efendim, faiz şartlarınız çok 
ağır, ödeyemem. Onun için bu i§ olmı -

yacak, diye bir bahane uyd~dum, aya
ğa kalktım, ben önde şemsiye ucu kuy
ruğumda kapıya doğru yollandım. Tam 
bu sırada, dostum, birdenbire geriye 
döndü, havada kavisler çizer~k vızlaya 
vızlaya döndü. Ve boşlukta pembe renkli 
bir takım harfler belirdi. Ortaya şöyle 
bir yazı çıktı: 

AH MIRAPAY KUCUS! 

İlk önce okuyamadım. Bir daha, dik
katle baktım. Çünkü yazının, yazılış tar
zı mağaza carnlanndaki yazı1arın içe -
riden görülen şekli gibi ters idi. Kalın 
bağa gözlüklü tefeci okudu~ şeyden 

fena halde ürkmüş olmalı idi ki vira ter 
döküyor. Hazan yaprağı gibi titriyordu. 
Birden kafama dank dedi. Ve gülmemek 
için kendimi zor tuttum. Zira o ters ya
zının aslı şu idi: 

SUCUK YAPARIM HA!.. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Müdh ş bir intikam 
Çeviren: Faik Bercmen 

çapraşık, karışıktır. Mesela: Augustos 
Brnhadad Şarlemayn Dagobert Ethel -
wulf, Censeri.k Hardıcanute İxtlilcoch
til Kamehama Subliuma Tarassi Codisa 
gibi... Bellci bilirsiniz, Dagobert Fransa 
kralı idi. Ve pantalonunu, önü arkaya gel 
mek suretile giyerdi. Subiluhu.ma Hitit
lerin kralı idi. Tarrassicoddissa da İstan

Rektörün Fen ~akültesi talebesine çayı 

bul imparatoru olmuştu. 
Gülü seven dikenine katlanır . .BeJt de 

hokkabaz ahbabımın bu traşlannı b·ı· 

güzel sineye çektim. Çünkü görecek da
ha birçok meraklı şeyler vardı. Yola dü
züldük. Dostum, bu sefer tefeciden söz 
açtı: 

- Bu herif cidden muzır bir mahluk, He 
le dünyalığı olmayıp da ağına düşenleri 
merhametsizce yolan, borç verdiği para- Çayda hazır bti.lun~ 14rdan btr grup 

nın dört beş mislini geri alan asri bir üniversite Rektörü Cemil Bi1sel dün Rektör kısa bir hitabede bulunmuş, 
Şaylok.. Şaylok da. ne mi?. Hani meşhur saat t 7 de Üniversite fen fakültesi son bundan sonra talebeler dileklerini söy-
İngiliz şairi Şekspir var ya. onun Vene- sınıl talebelerine beşinci çayını ver - !emişlerdir. . 
dik Taciri ismindeki piyesinin hasis, fa- · t' Rektör bugu"n Üniversiteye bag~ll mış ır. 

izle para veren kahramanı .. dünyaya a- Çayda fakültenin profesör, doçent dört fakültenin çalışkan talebelerine 
lem olmuş bir tip.. ve talebeleri hazır bulunmuş~ardır. son çayını verecektir. 

Tefeci Şayloğa kaç kereler: l -~" · · -· · · · ·eı· ·~~~~~~?1~~~~~11~E~m~~~~~~ 
- Babalık, gözünü aç .. yoldukların kaz 

değil, sonra dünyayı sana dar eder, pabu
cunu ters giydiririm .. 

Dive ihtarladım. Heri! hiç oralı değil. 

Onun için şuna da bir ibret dersi v~r
mek istiyorum. Binaenaleyh gene cgö
rünmez adam. olmak icab ediyor. 

Fakat bu sefer senin kalıb değiştirme.: 
ne lüzum yok. Ben değişirim ve senin 
peşinden gelirim. Adamı bu defalık kor
ku tacağım. Sucuğa döndürmiyeceğim. 

Yalnız, havada bir takım görünmiyen i
şaretler çizeceğ,m, yazılar yazacağım .. 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 38 

Baş, aış, nszje, grip, romatizma ve bütün ağrı:arımzı derhal 
keser. lcabrnda gün1e Uç kaşe ahn~bi :ir. 

1ı bir adama tutulacak ve bir gül gibi 
sararıb solacaktım. Bana geçmiş olsun 
demez misin?» 

Geçen bi mecemizde ka1ananıaı 
;1\ 

1 İkincikanun tarihli bilmecemizde ·ı Dülgerzade ~ahalle.si Nalband peıor 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstan .- 10 da Baha UçışıkKtTAB 

9 bulda bulunan kazananların pazartesı, 1 B' ... k d A d • N 22 de 11 · t 
b .. . ... eden h di uyu a a y ogan o. ,.arı·') 

perşem e gunlen ogl sonra e - Uzunköprü dJş doktoru oğlu Ren~n " ~J 
yel erini bizzat idare hanemizden alına - taıya llsesl 5/B den 692 Saklb, Iz!Jllt 'fllr 
ları lazımdır. Taşra okuyuculanınızın Feyzi basır~ıevi Ahmed Feyzi ıozı 

0 
~ 

hediyeleri ~ .. ile adreslerine gönde- Adapazar IsUklal mahallesi ce~ şt -~ 
• . f'V'D- 2 de Hürmüz, Tekirdağ SüleyrnanP' ;>' 

rihr. ıu 317 Cevdet Altunç, Bursa AlP~eı) 
Bir futbol topu Alplar mahanesı 15 de İbrahlın ve_ .... , 

kara BomontlüstüMaltepe Afiaz_~ fili 
Biledk lsta..T,10ll llk mekteb 26 Sabahat Er- Türkan, Konya Muhaclrpazarı ~ _.v 

sin. sokak 39 da Melahat, Samsun ceo>W 
Bir çay fincanı lesi Yuntısbey sokak 9 da Beyhan· 

İst&nbal erkek JJ.sesi 939 Ne~d. KART 95' ff 
ALBÜM Ankara Devrim ilk okulu 3/ A ~n d$ f'J 

(Son Posta batıra.lı) rlhan, Kulealtı Mumcular sokak ~ıJ ıı ~ 
Konya Baba.sultan mahallesi No. 55 de kize, Bitlis polis H. Ş. vasıtasne ~ 

Ahmed Baysal, Şehremini Paşatekke sokak K:ıysert lise 1/C den 856 Müzeyye~U. !ıJ 
Bursa. orta mekteb 3/E den 620 C 'JJl!f". 

Nt>. 40 da s. Yurdakul, Seydişehir ilk mekteb ıatya Jlsest ll/A dan 7 Muzaffer el ~ 
1 den Recai Biltekin, İstanbul Cağaloğlu kız Bitlis orta mekteb 3/A dan 191 Tu~ .... ~ ~ 
orta mekteb 1/B den 258 Mihriban, Kum - ii aur~ ~ 
kapı orta mekteb UA dan 234 Mehmed Ça - kur dllk okulu öğretmen Rü.şd deSi jl .1 

ıu Türka.n, Bursa Altıparmak cad fsesl" 
g:ıtay, Beylerbeyt ilk okul 149 Jale, U§B.k Ay- ~il vasıta.sile Bezer, Adana ertek 1 

1
54 ~ 

bey ilk mekteb 1 den 66 Ahmed Kuşdemir, ı. Bahri Aydar, Zile İstlltlfıl otulll ~ol• 
Aydın San'at okulu No. 99 M. Oğuz. Soydan, Zonguldak Namık KetnJLl ~ • 

MUHTIRA DEF'TERİ üncü 316 Suad Günay, Gelenbefl ı~ 
Ankara Orman çıttliği No. 28 de A. Belge, kul 3/D den 110 Hayreddin, Konya r~ 

Tarsus Küçükminare civarında sebzeci Sa- Mehmed Sandıkı;ı kızı, Sermed, l)i}'llıııJ ~ 
lih oğlu, Bayramiç Milli Zafer mektebi 34 Fatihpaşa mahallesi Mehmedpaşa. SO tıl (1 
de Ayçin Alabay, FeV'Zlpa..şa Ş. 64 şefi Adil kı- de Mevlüd, Keskln jandarma koınu~~ı!lS t 
zı Şükran Tünay, Pangaltı Türk Beye so - Bedri, Konya D. D. Y. şube 61 Dl~~ 
k"\k 20 de B. Ayden, Yüksek İktısad ve T1 - mln oğlu Necdet, Foça lnhlsarlarda rııt~ 
caret mektebi 1232 Edib 03man, Bakırköy vasıtasile Fatma, Bursa erkek orta si t 1 
orta okul 345 İbrahim Özbaşaran, İstanbul 789 Rasim, Gebze Hacıhablb matıaUe 'f 
erkek lisesi 124.8 Ferruh trnsalan. Nevzad, Lüleburgaz Turgndbey k8P1~ eli' 

·· İ S5 Kemal. Ankara ı inci orta mektel1 lı~ 
MUREKKEBL KALEM 584. Ahmed, Kozlu Kömürişde Hidayet 1~ 

(Son p.,..ıa markalı) d ıı • .t 
Üsküdar kız enstitüsü talebesinden !:13 Fey- kızı NeclA, Adana erkek lisesi 4/0 e zeıır 

zi Yezdan, İstanbul erkek lisesi 97 Hlcr1, İs- Tiayreddln, Bandırma l:Jalkevtnde ııfllc r 
Ümid, Ankara İtfaiye meydanı Knrt ,, ~' 

tanbul 44 üncü mekteb 360 Haydar, Gireson par. 8 de A. Ferhan. İzmir Türk :Mae.rıa ~ • 
belediye sağlık lşyarı Şadl Giray kızı Ayşe, mJyet,I Talebe Yurdu 32 de M. Keınıl• 1ş11' Elıizıg Taşmağaza sokak 42 de F. Şengül. kara P. T. T. umum muhasebe besab ıJll' 

ALOMİNYOM BARDAK rinde Sabri kızı Namlgar, Balıkesir )l-/'. 
(Son Posta ma.rkah) kuvvetler caddesi Başsaran sokak 8 dl~ fl 

İstanbul birinci ilk: okulu talebesinden şerre!, Kay.sert lisesi 2/C den 770 catı tl$. 
Ç~tln Ovacık, 44 üncü mek:teb 2/B den 6 ner. Edirne Kurtuluş ilk mektcb 222 g P 
Krnan, İstanbul Çarşamba orta okul l/A dan dide, Kastamo~u Cumhuriyet yolu ~o~etıılr 
Fehmi, İstanbul cumhuriyet kız lisesi birin- Sadık Yumal, Izmir Merkez okulu öt )!f 
el sınıf 80 Nermin Turna oğlu, İstanbul ik!n- nl N·rlime l'iımkor, Balıkesir lisesi 120

1 .;r 
ci okul 391 Hüsniye. tara Ayl..:ı.ç, Balıkesir Mar~lı m:ıtıaııes si of' 

DİŞ MACUNU dine sok::ı:C ' d" Ertuğrul, Balıkesir use et"" 
• ts' t b ı k ıc ıt esl •JK d 1538 K 1 ta kısım 1491 Şemdi. Konya ge~diıı:Jl 

. an U er e s an ema ' mektebi 7 / 1 den 73 Mustafa Kılıç. 
Istanbul erkek Usesl 4/L dan 465 Asaf, Kars -· ..•.•.• - ..• -·--
Hafızpaşa P. A. 8. Er. Muharrem Ali, İzmit r 
Karabaş mahallesinde No. 1 de Hi.mid özo- l Nöbelci 
cak. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta. markalı) 

Arnavudköy biriMl cadde No. 90 Şake, Te
klrdag Halk oteli Tanrıverir, Artova ilçesi -
nln malum Seydiköyü olculu Falk oğlu Gül -
tC'kln Birol, 44 üncü llk melr:teb 4/ A dan 486 
Necati. 

CEBAYNASI 
<Son Posta hatıralı) 

Kanlıca Yen.tmahalle Dere sokak 8 de Be
tül Engin, Vefa erkek lise.si 131 Ali, Beyoğl.ı 
51 net mekteb ·329 Kerim' Altıncı, Kadıköy 
erkek orta mekteb 1 den Sacid, Beyazıd Kü
çukhaydaı· sokak 13 de Ali Bürhaneddin. 

KOKULU SABUN 

Ecz.aneler " 
Da g'eCe niihetçi olan eea.neler ~ 
İstanbul cihetindekiler: . (j' 
Aksarayda: (Ziya Nuri}, Alemdard•· d•: 
sad), Beyazıdda: CAsador>. sanıat111 ~ı. 
CTeofilos), Eminönünde: (Salih Necıı9 , 
Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: (ftilSll, 
meddin), Şehremininde: (Nazım>, şerli"' 
zadebaşında: (Üniversite), Karagüıtl ı)Si'' 
te: <Kemal), Küçülcpazarda.: cS:ııl 
Bakır köyünde: (Hilal). 
Beyoğlu cihetindek.iler: 

Tünelbaşında: (Matkoviç), Yükseltltıi1~: 
r.ı.mda: <Vingopulo), Galatada: C~~de: 

. kez>. Taksimde: (Kemal-Rebul), şi.Şl 
(Son Posta markalı) (Pertev), Beşiktaşta: (All Rıza). 

Bozöyük Söğüd caddesi kahveci Mehmed 
Söi'l:üdoğlu Sami Söğüd, Ankara Yenice ma- Beğuiçi, Kadıköy n Adalardakiler: f)ı 
hallesi Bölek sokak 46/ 50 de Şemseddin, u- Üsküdarda: (İttihad), Sanyerde: ~~~-
şa!C orta okulu l/D dan 324 Ali Bur.sah, İs - Kadıköyünde: (Sıhhat, Ritatı, Bil ~l· 
tanbul Fatih 19 uncu meırteb Ulvi, Fatih dada: (Şinasi Rıza), Heybelide:~ 

Bir Genç Kızın Romanı 

verdiği kararları sarsarak Selmayı tek- birinin. adresini verirken sesinin ti~ 
rar düşündürmeğe başlamıştı. Bu d.ü - d.iğini belli etmemek için iradesiJlf1:1 w' 
şüncelerinden kaçmak, her ne pahasına tün kuvvetini sarf etti, fakat o gıt si • * olursa olsun onu hatırlamam.ak için ten sonra içine tatlı bir duygunlJJl ~· 

Selma onu, ikinci konserini verdiği genç kız iradesinin bütün kuvvetini nerek kendisine bir rahatlık, bir fe 
gece tekrar gördü. Ön sırada oturuyor sarfediyor, kendisini gençlik neş'esine lık: verdiğini duymakla sevindi: 

9
, 

ve bütün dikkatile müziği dinliyordu. Ve sürükleyici eğlencelere bıralanağa - Bunca senelik devamlı çal~"' Muazzez Tahsin Bcrkand sOI' 
Genç kız kendi sırasını bekliyerek ku- çalışı~o~du. Hatta cötekini• d~ün.me- mın mükafatını gördüm ... Bundan jj1J' 

_Ak;ama kadar sinirli bir sabırsızlık- ı lıasta olduğunu haber alarak üzüldü - lislerden gizli gizli salonu seyrederken mek ıçın erkek arkadaşları arasında ra daha ~k çalışacak kuvveti kend 
la bekledL Kapanma saati yak.ınlaştı-[ğünü düşünüyor, bundan gene tatlı bir onu görmüş ve kalbinin cgüm» diye kendisine kur. yapan bir tanesine yüz de bulacağıma. em~ 
ğı ha!de o gelmemişti. Genç kız kalbin- jnti1wm sevinci duyuyordu. birdenbire çarptığını duymuştu. Salt- vermeğe bile katlanmıştı. Ancak bü • * d 
de belirsiz bir şeyin kırıldığını, başının Fa.Y.at tekrar ~e başladığı gün oto - neye çıktığı vakit bakışları bir sani - tün bunlar kendisini avutmak için baş Onun kütüphaneye yalnız gelıtl1~, r.ğrısının fazlalaştığını, ateJiinin daha mobilli adamın gene gelmediğini hay- Ye birbirinin içine daldı ve genç kız vurduğu çocukça çarelerden başka bir ilk günlerde: «Acaba karısı hasta J'l'l ... ır 
yakıcı bir sıcaklıkla arttığını duyuyor- retle gördü ve bu böylece bir ay devam gene bu bakışların gözlerinde eridiğini şey olamıyordu. . b · h · k ıı " 

diye ıçine ir şüp e getirmış e 1 

101• du. etti. duyarak damarlarından bir alev geç- Konserin ertesi günü o tekrar kütüp- aydan fazla bir zaman geçtiği halde ·ıte 
Hiç bir sebeb yokken sabahtanberi Bu bir ay içerisinde Se1ma, esasen tig·ı·n·ı hı'ssettı'. Fakat onun yanındaki hanede göründü.ve bu defa yanında her h ıerı 

dmın görünmemesi bu şi.ip e Jt: ~itizlenroesine ve hırçınlaşmasına her kendi muhayyelesinde yaşap-ıağa bile çok ,.c:ık ve zarif kadın1 gör.tir görmez zamaaki kadın yoktu. Kasaya para ve- rllJ9 

h 1. - başka bir mecra vermeğe başlav: "or1 saniye bira:ı:. daha kızıyor ve bu hidde- vakit bulmamış olan bu aya ı tama - iradesjne hakim olarak pivanosuna rirken Selmaya baktı: 
1 

...... 1'f " - Acaba karısı niçin ge u· ıJt' 
tini sahte bir n.eş'e altında gizlemeğe mile unutmuş, gündelik hayatına ve doğru yürüdü, ruhundan fı.şkıran ate- - Sizi tebrik ederim hanunefendi; Yoksa 

0 
kadın karısı değil miydi? 

çalışıyordu. Bir ara gözleri saatine iliş- eğlencelerine avdet etmışti. şin kuvvetini parmaklanna vererek dün gece bize çok nefis saatler yaşattı-
d H .. .. d çici birisi mi idi? "e ti: Altıyı on geçiyor u. iç duşunme en Bazan o buhranlı gününü hatırladık- kendinden geçmiş gibi, dünyada kimse nız. 8}'~ 

yerinden fırladı, şapkasını, mantosunu ca k~ndi kendisile alay bile ediyordu. yok.muş da yalnız bu sesler, bu Allahtan Selma kulaklarına kadar kızardığını Böyle duşünd[ikten sonra 0 ~st 
b. hl.k d k 'b . 1 ı~ d' b k bd b b kadar gözi.inden kaçmış olan tefe 

1
.1"' ır te ı e en açıyormuş gı ı a e ace- Emele gönder ıği ir me tu a u gelen ve insanın içini yak.an ahenkler hissederek önüne aktı: d r." 

l · k d f 1 d k' d b h d k .. l · da hatırına creldi: Bir gu"n satın al 1 
1
:,,j e gıyere ışarıya ır a ı. va a an a se er en şu soz en yaz - varmış da kendisi bunların arasında u- - Teşekkür ederim efendim. ~ 

1 
r" 

kt d .. d · ~ rı bir kaç kitabı eve gönderme .e .,J, Vaktinden evvel kütüphaneden ay - ma a tered u etmemi.ştı: çuyormuş gibi dakikalarca ve başka bir . Yüzünün kıpkırmızı oldugunu dü - d ,.u 
rılmakla böyle saçma şeyler düşündü- ~Romanlardaki içli ve hayalperest ~eyi görmeden, başka bir şey duyma - ~ünerek soğukkanlılığını kaybediyor ve tembih ettikten sonra kadın ken ı 
ğü için kendisinden intikam aldığına kızlar gibi, az kalsın, beş altı aydır u- dan kendisini musikinin derin uğultu- kendi kendisine daha çok kızıyordu. resini vermiş ve ona: ıV' 
inanarak koşa koşa eve gelib yatağına ı zaktan görüb beğendiğim bir adam bir suna bıraktı. · Elinden gelse, keskin bir bıçağı yana- - Ki tablan evvela ben okur~ ~e • 
girdi. Başı ağrıyor, şakakları zonklu- yağmurlu günde beni otomobiline ala- ğına saplıyarak bu kanı dı.şan akıta - sana veririm olmaz mı? demiştı. 

1 
rJı· 

yor, avuçlarının içi ve tabanları ateşe 1 rak p<ıltosuna sardığı için ona aşık ola- O gece, bütün sinirlerini beyninde caktı. mek ayrı ayrı evlerde oturuy~r.ıı 0it1 
gösterilmiş gibi kavruluyordu. caktım. Bereketversin ki o böyle bir s!kıştırarak onu düşünmeden uyudu; Kompoze ettiğiniz parçaların Sonra Selma. ecnebi kadının bir ık1 ie , 

Tarn bir hafta bronşitle pençeleşerek tehlikeyi sezmeden çekilib gitti ve bel- fakat ertesi günü ve sonraki günler o- plak!aruu nerede bulacağı.mı söyler yaln~zca kütüphaneye gelib gazele 
yattı. Ateşin arasında conun» kütüp - ki de bir daha hiç gelmiyecek. Ucuz nun hazan karısile faka~ çok defa yal· misiniz? rini aldığını ve satıcının: __,, 
ı.,neye gelerek kendisini sorduğunu ve prurtuldum Emelciğim; yoksa evli bark- nızca kütüphaneye gelişi, bir ay içinde Se!ma. o.na Bey-0ğlu mağazalarından - Arkası var 

~ 

l 

l 



SON POSTA 
= 

macera romanı : 3 

' . '' sanayi cas Barı era•ındaki mücadele 

~~ans~~de Profesöre birşey sormadım. Zaten akabinde bütün fabrikayı dehşete 
~nb !r hadise, buna meydan bırakmadı. Çünkü daha biz asansörde iken bütün 
a rıkayı zangır zangır sallıyan müdhiş bir tnraka işiterek donduk kaldık 

Dünku ve evvelki gunku 
kısmın hulasası 

Polonya 
~ntta bt ' Çekoslovakya ve Almanya a-
tı günı~rdr harb sanayii rekabeti başladı
~lnlk Ense ben Breslav'dakl Elektro -
17or'3ö tıtustınde hocam olan Lehll 
f<>V'aya ~{tur Py!.sowltch ile beraber Var 
la, kas e ın~thn. Şehre yalan St.nnislo
katta ç~bası civarında büyük btr fnbrl -
klınıar ;1Y0rduk. Etrafta bir çok 1st1h -
btntın ~tdı. Bekiz on bin nüfus içinde 
Pılkaı fab it olduğumu bUmiyen çok azdı. 
de harb tlknda Elektro - Teknik üzerin
llllıtı~ınd sanayline ald gizli terrübeler yıı.-

- Bu adam dışarıdan ölü olarak değil, 
diri olarak getirilmiştir! 

Diye bağırdı. Fakat komiser ona da al
dırmadı. Fabrıkanın dahiliye komiserim 
telefonla çağırtmışlardı. O vak!t iş daha 
ziynde çatallandı. Zıra ölen amelenin bü
tün :fabrikaların sicil dosyalarında kaydı 
ve fotoğrafı olmadığı bildirildi. Üstünde 
de hüviyetine dair hiçbir şey yoktu. O
nunla beraber fabrikaya giren iki amele 
de bulunamadı. 

Son dereeede nazik bir adam olan 
fabrikanın dahiliye komiseri son derece 
hayrete düşmüştü. Telaştan elleri titri
yordu: 

- Fabrikanın kontrol kordanları gayet 
sıkıdır .. haricden bir ölünün değil, bır iğ
nenin bile içeri sokulmasına, hele hiç 
kimse görmeden bu paviyonlara kadar 
girebilmesine kat'i surette imkan yok
tur!.. dedi. Bu adam buraya ancak diri 
olarak girebilir!.. Ve ancak burada öl
müş olabilir! .. 

Profesör fabrikanın komiserinin bu iza-

l3ır Kil an ben haberdar değildim. 
6ııunc1e n Profesörle büroda bir pencere 
ted.iYora nıneıcnın t brıkadan çıkışını sey· 
llıatııtın Uk Pmre or ameleye ıtimad ol -
l3eya2 ~· CUnku ameleden bir çoğunun 
tada Pe:s oldu~unu soyluyordu. Bu sı -
tam bir cerenin bnünden hasta, bitkin, 
to.,ıererek~nıele geçiyordu. Profesör bunu 
Bana ha · •Şu zavallı ölmek üzere .. bak
bıı attanı llne · doktora sbyUyellm de artık 
berce do~ Çalıştırmasınlar h dedi. Bera -
t1ttora ç k torun odasına gitmek üzere ko
IÇln<le k 1 tık. Bu sırada bir amele dehşet 
Soıuk 80~Ş!rak lmdad telefonunu kaptı. 
btına geı~ı>a: t;Doktor, çabuk 1X6 paviyo- hatını bana tercüme ederken Alman us-
t1ttora d niz. Bir amele .. ~nl olarak ko - tabaşısının yerinden sıçrayıp yarı aıman
lrıllş oıa UşUp öldü. Kaza değil, öldurül - ca, yan lehce: 

Pror~az. Dllmlyoruz:11 diye b:ığırdı. _ Evet, evet. diriydi.. yürüyordu, 
- tıutı r deh et içinde yüzüme baktı: l ·· 

dır. Ceç kaka demin gördüğümüz amele- birdenbiıe düşüp öldü .. gözüm c gor-
F'akat nldıkı. dedi. düm!.. Herif iskatoz gibi yürüyordu ... 

'Yene etufabr!kanın doktoru cesedi mu - Tavuk gibi düşüp öldü! .. 
lnettıtını ktcn sonra bu ölünün yeni ö1 - Dediğini işitiyordum. 
tltnn Söy' 1 en az on gun evvel ölmüş oldu- Fabrikanın komiseri sordu: 

edı. 
R - Adamın neden öldüğü anbsılabildi 

oman devam ediyor 
~ .... oh 

bozuhnu nlde doktorun akli müvazenesi 
CeliYorı ş olduğuna hükınetmemlı liızım 
latt dikk Ş~ _halde fabrıka idaresinir. na
ta fabrıkatını celbetmeıniz icab eder!. z:
ll'ıiş bir da~ın Sıhhati, asabına halel g<:l-

...._ l3iz ~ 1~ora emniyet edılemez .. 
\'ar l>tofe ~ 1 olmadığımıza gör<! hakkınız 
)'ada Vuk sor! Çünkü böyle bir şeyin dün
lclaın on u~ Yoktur!. Demin yürüyen bir 

'l'eJefonf1n evvel ölmüş olabil:X mi? .. 
0 esnada a davet edilen adliye pol s: d<.: 
;uYordu. ~~k:a .. ~ahalline yetişmiş bulu-
~kat tanı zı olunün başından çektiler. 

gittiği za zabıta doktoru ölünün yanına 
~ltti. 1'e::;.an Profesör de beni kolumdan 
l'tı ÖlüyU ar oraya gittik. Zabıt:ı dokto-

~Cll'I 'Us:n:ayene ettikten sonrıı ar.ıı 
~dı. l3unu\ a_şıya Leh dilile bir şey söy
t :ç r~gi ~ıd~n pro!esörün yüzu ge.rje 
tso~ lllera esıldi. Alıklaşmış olan pro-

...._ "• kla sordum· 
ı~e . 

]) h oluyor? e Şet i . . 
atı'~ O da:ınde kekeledi: 
tlı~luy0r! Ö~bıta doktoru da aynı şeyi 

Uş! •• lia u en aşağı 10 gün evvel öl
'l'ahkik Ytret!.. Ç!ok hayret! ... 

ağ~ h a korn· . tii . urrıu tu ısen Alman ustabaşının 
!• ~fade t~larak şaşkın şaşkın ver-

~Ştij. Ye rnustehzi bir şekilde gül
~· 

mi? 
Bu sual üzerine zabıta doktoru atıldı: 
- Görünüşe nazaran kalb sekteffin

pen ölmüşe benziyorsa da bu bir kanser 
ölümüdür.. ölüm tablosu sarihtir!.. 

Dedi. Profesör (kanser) sözünü işitin

ce birdE'Ilbire durakladı. Bıyıklarının u
cunu dişlerıle ısırarak debşet içındc yü
züme bakıyordu. Gayet esrarlı bir tavır
Ja: 

- Dehşet! .. Dehşet!. .. 
Diye mırıldandı. Sonra birdenbire ya

vaşca ceketimden tutup çekerek bana o
radan uzaklaşmamız lüzumunu işaret et
ti. Hayretle profesörü takib ettim. Zatı>n 
;Ölüyü de bir sedyeye yerleştiriyor1nro1. 
Fabrikanın teşrifat paviyonlanndaki av
luya koydular. Amelenin llmilen ölüyü 
görmesi ve bu suretle kim oldnğunuıı an
laşılabilmesi isteniliyordu. 

Asansöre binip fabrikanın öbür ucun
daki laboratuarıınıza giderken profe
sörün pek endişeli bir yüzle derin derin 
bir şeyler düşündüğünü görüyordum. 
Fakat profesörün yüzü o kadar ciddi idi 
ki hiç bir şey sormağa cesaret edeme -
dim. Zaten akabinde bütün fabrikayı 
dehşete veren bir hadise buna meydan bı 
rakmadı. Çünkü, daha biz asansörde iken 
bütün fabrikayı zangır zangır sallıyan 

müdhiş bir tarrake işiderek donduk kal
dık. 

Müdhiş bir patlama, vakıa uzak pavi -
yonlardan geliyordu. Fakat asansör de 
bir aralık sarsılarak durakladı. Ayakta 
duran profesör salıntı ile başını asansö
rün kapısına çarpmıştı. Ben heyecanla: 

- Bir yer yıkıldı profesör! 
Diye bağırdım. 

İkimiz de dehşetle asansörün tavanına 
gözlerimizi diktik. Fakat asansörün iş -
lemekte olduğunu görünce rahatladık. 

Profesör kül gibi olmuş yüzile: 

- Hayır, bu bir infilaktir, dedi. Zaten 
ihtimal vermiştim.. 

Asansörden çıktığımız zaman fabrika
nın bütün tehlike zilleri ortalığı velvele
ye veriyordu. Bu ziller: 

- Yerinde dur, tehlike var .. 
Zilleriydi. Profesör Oracıktaki telefo

na helecanla sarılıp telefonların işleyfp 
işlemediğine baktı, işliyordu. Hemen 
santralı açtı, telefonda hadiseyi öğrenin
ce birdenbire profesörün saçları dimdik 
olmuştu. 

Bana dehşet içinde döndü. 
- Ölü amelenin bulunduğu avluda bir 

dimunit patlamış! dedi. Bereket ki ölü 
avluda olduğu içln yalnız elektro-şimi 

dairesinin bir kısmı harabolrnuş. Ölünün 
yanında bulunan iki amele de berhava ol
muş ... 

- Bomba mı atmışlar? 

- Belli değil.. fakat ölü amele de ber-
hava olmuş!.. 

- Hayret! Hadise pek tuhaf profesör? 
Bir ölüyü niçin bombalasınlar? 

Profesör sinirli sinirli bıyıklarının u
cunu yiyordu. 

- İkinci işarete kadar yerimizden 1u -
rnıldanmamaya mecburuz, dedL Muhak
kak ki bir suikasd var. Fakat pek karışık, 
pek rnüdhiş.. Şu yürüyen ölüyü neden 
bombalasınlar? Çok garib.. bakalım .. 
santral mnllımat verecek.. bekliyelim .. 

Filhakika profesör santra.lın vereceği 

malümatı bekliyerek telefon başında du
ruyordu. Bir iki dakika sonra santral şu 
garib malumatı Yerdi: 

- Ölenlerden birinin ölünün yanında 
bulunan Alman ustabaşısı olduğu anla
şıldı!. Ötekinin hüviyeti tesbit oluna -
madı .. 

Bu haberi öğrenince profesör bana 
gözleri yaşarmış bir halde döndü: 

- Biçare ustabaşı!.. dedL Merakına 
kurban gitti .. 

Sonra titrek bir sesle: 

- Fakat h8disenin yegane şahidi de 
gitmiş oldu, diye iüve etti 

- Bir biz kaldık, prof esört .. 
- Evel. 
ProfeJÖr santrala sordu: 
_ Bomba avluya haricden mi atılımf? 

- A,.kası V41' -

ıçare A.J.rn 
~( ~okai an ustabaşısına: 

1Ştırıını n kullanan amelenin kanunen 
llo bl'di. J\~dığını bilseniz gerektir!.. 

Türk Dili ve Duygusu kurumunun çayı 

il dl'rec tnkan Ustabaşı bu süz üzerine 
...._ :(;' C ızdı· 

1tıı ernuht . 
hı~~ ht:n k ~r tayfel (lanet1eme şey-
~' okaın d ~· 1 ·· O da . . egı kakao bile h"'llllan-

J 'l'ahkik nıçınıniş? .. 
ılc.J.a •t ko . 

lıı • hıddet rnıseri gayet soğukkanlı-
aıı Ustab ınden zıpır zıpır zıplıyan Al-
...._ \ aşısına· 

ıdıru he zıra, dedi on .. 1-k ··1··1 . 
ı§tlltl' JUru • gun u o u erın 

le,,. !.arını teb~~k semaya çıkmağa ~-
·•ın .. a u bir h ld • . 'l' gordüğ.. . a e oıan bır ame-

ton ahltıkat k u v.akı değildir!! 
bir ra, hiddet~::'aıseri bu sözü söyledikten 
turı:rara çö1trn··en mosmor bir halde, 
gı·ı... kufürı . uş ve almancanın en sun-
•oı s erıni b t ha 1ra1ıYan A a aryalarla ateş eder 

Se ~ <:hezn . lınan ustabaşıya bir da
irtrıişti. ınıyet bile vermemiş, sırtını 

•Of 
1.ah sor lllild 
~1kat konı a~ale edecek oldu. Fakat 

k t· sen prof ·· ·· - " ·· _ ı: esorun ::.ozunu ya-
~ Sızin 
~" şahadet· · ita\' ' ~· dl'd ınıze sonra müracaat 

Dünkü topta,. tı da. bulunanlar. 

Türk Dili ve Duygusu Yayım Ku - ler ve Kurum izalannın tam bir Türk 
ııımu dün saat 16 da Taksimde Dağcı - vatandaşı olabilmek için vatanını can· 

ık kı"'b" d A"_, ___ b" wlen dan sevmesini, Türk .kültürünü, Türk 
ı u un e e1ü:LWU111.d ır çay eg • 1. ""~-'- to rakl 
• • • • w • ısanını ve .ı.ı..uA p arını seve se-

tısı tertıb e~ ve bu eglentide mem- ve ve tamamen benimsemeleri, w bu 

Ucuzluğa 
adım 

doğru 
atıldı 

ilk 

Başvekil diyor lıi: l /{omisyonıın kararı 
(Baştarafı 1 inci aayfada) ı (Başıarafı 1 inci sayfada) 

Sizi .niçin davet ettiğimizi biliyor çin lazım gelen tedbirleri, birlikte dü
sunuz. Istanbul büyük şehirleri • şünmek üzere İstanbuldan davet cdil
mizden biridir. İçinde maalesef fakiri miş olan celeb komisyoncuları, toptancı, 
ve orta hallisi çoktur. Bunlar hayatı an perakendecileri temsil eden 27 tüccarın 
larruş, hayatını muntazam idare etmek iştirakile bugün İktısad Vekfiletinde B:ış
isteyen insanlardır. Ancak pahahlık • vekil Celal Bayarın reisliği altında gö
tan dolayı bu ımkanı bulamıyorlar ve rüşmeler yapılmıştır. 
sıkıntı çekiyorlar. Sıhhat istatistikleri
ne göre İstanbulda da gıda ucuzluğunu 
temin etmek lazımdır. Sureti umumi
yetle vatandaşların hayat şeraitini u -
cuzlatarak kolaylaştırmak ve ilk ağlz
cla onların sağlığını korumak için gıda 
maddelerini birer birer ele alarak u -
cuzlatacağız. Bunun için her fedakar - ' 
!ığı yapacağız. 

•Etten başbyoruz-
Şimdi İstanbulda etten ba§lıyoruz. 

Çün1.."ii, burada et fiatlan fazlad'lr. Tür 
kiyenin hayvan yetiştiren bir memle
ket olması ve diğer vesaitin bununla 
uygun bir fıat vesaiti gösterdiği halde 
etin bu kadar pahalı olması akhn ka
bul etmiyeceği bir haldir. 

Perakende fiatlan 
Hnrice yaptığımız fiatlar itibarile 

ihractta en ucuz satan biziz. Fakat Tür 
kiyedeki perakende fiatlarımız, diğer 
memleketlerdeki satışlardan daha pa
hnlıdır. Bunun manasını anlamak mü.ş 
küldür. Et başlıca gıda maddesi oldu -
ğuna göre bu manzara yalnız hüktıme
ti değil, vicdanları da alakadar edecek 
bir mevzudur. 

Milli bir zaruret 
Sizden bu mesele hakkında kat'i cc· 

vab almak için içtiınaa gelmenizi rica 
ettim. Sizi davet etmeden evvel şöyle 
düşündük: cÇağırıyoruz, et fiatım in -
dirmek hususunda talebde bulunaca -
ğız. Acaba bu meselede bize yaroım 
ederler mi?> Fakat gene düşündük ki 
bu iş milli bir zarurettir. Bir kuman -
dan, cephede askerlerinden nasıl feda· 
kôrlık istiyorsa bizim de sizden isti -
yeceğimiz mesleki cephenizde milli 
maksad adına menfaatlerinizden bir fe 
dakarlıktır. Bunu yapacağlnızdan şüp
he etmedik. Çünkü, milli karakteri o -
lan her işin yapılacağı veyahud behe· 
mehnl yaptırılacağı tabiidir.> 

Bana, bu mevzu etrafında mütcaddid 
raporlar verdiler. Hepsi noksandır. 

Müşterek menafi 

Bu görüşmelerde Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, İktı
sad Vekili ve Ziraat V:ekil vekili Şakir 
Kesebir, İstanbul valisi Muhittin Üstün& 
dağ, ekonomi müsteşarı Kurdoğlu ile aIU
kadar müdürler hazır bulunmuşlardır. 

Et ucuzluyor 

Tedkikat neticesinde nakliyat, üc C'!, 
resim ve komisyonculuğun -mezbaha üc
reti de dahil olduğu halde- İstanbul pera
kendeci kasab dükkanında her nev: et 
fiatlarının fiili olarak kiloda müstehlik 
lehine 10 kuruş indirileceği anlaşılmış

tır. 

Başvekil Celal Bayar perakendecL 
kasa bların hususi vaziyetlerini ve müs 
tehlikle yakın alfıkalarını nazarı ıtıba
ra alarak bunların hissesine isabet e . 
den kan azami muhafaza edecek ted -
birleri almıştır. 

Neti~ede bir Mart 1938 tarihinden 
itibaren İstanbulun et fiatlarının 10. 
kuruş indirilmesi tekarrür etmiştır. 

BLişvekil, et fiatmın yükselmesine 
mani olacak Ye fiatların tenezzülün • 
den halkın istifadesini temin edecek 
tedbirlerin şimdiden alınmasını icab r: 
den makam ve hey'etlere tebliğ etmişr 
tir. 

İstanbuldan gelen hey'etin meseleye 
karşı gösterdiği alaka ve tedbirlere iş .. 
tirak ve muvafakati mucibi memnu .. 
niyet görülmüştür. 

Et tüccarJanna ziyafet 

Ankara, 16 (A.A.) - Et kongresinde' 
bulunmak üzere buraya gelmış olan et1 

tüccarları şerefine İktısad V <!ktli Bay Şa. 
kir Kesebir tarafından Karpıçte bır zi ., 
yafet verilmiştir. 

Döviz hakkıoda ko1ayhk 
Ankara, 16 (Hususi) - Maliy'? Veka~ 

leti seyahate çıkacaklara verilecek döviz. 
hakkında kolaylık gösterilmesi esasınıt 

dayanan tedkıklerini ta.mamlnmıı ve bu 
hususta bir kararname projesi hazırla· 

mıştır. Proje önümüzdeki günlerde Ve
killer Heyetinde görüşülerek kat'i şeklini 
alacaktır. 

Tatmin edici hükümleri ihtiva edeceitj 
olan bu kararname ile döviz ihtiyaç lU;. 
lesi genişletilecek ve seyahıt için hari ... 
ce gidenlere normal nisbctte döviz ve-.. 

Biz, masraflaTın hükUmete, beledıye
lere vesair teşekküllere aid olan kısmın
dan fedakarlık edeceğiz. Sizi de kendi 
hesabınıza bu fedakarlığa davet ederim. 
Bu, sizinle ilk gitmek istediğim normal 
yoldur. Şayet bu fedakarlığ.ı iştirak et
mezseniz, milli zaruret diye ifade etti
ğim bu neticeyi sizsiz olarak tahakkuk 
ettireceğiz. Ancak bu neticeyi normal şe
kilde sizinle beraber temin edebilir ve rilmesi esası ikame olunacakbr. Du su~ 
bu meselede çalışanl.ann menfaatleri ile retle kara borsadan temin edilmekte «>
telif edebilirsek bizim için kazanç iki lan gizli döviz muamelesı, altın ve mü .. 
katlı olur. Çünkü biz müşterek rne- cevher gibi servetlerin dışanya kaçınl-
nafie kıymet veriyoruz. ması önlenmiş olacaktır. Yapılan tedkik--

Milstehlikler için ler, seyahatlerin döviz büdcesi üzerinde 
İndireeeğimiz resimlerin, yapacal,rımız nihayet yılda 2 ila 3 milyon liralık bil 

fedakarlığın doğrudan doğruya müsteh- tesir yapabileceği kanaatini vermiştır. 

likin cebine girmesi lazundır. Yani bu 
tenrilatın tatbik edildiği gün müstehlik 
o nlsbette ucuza etini alabilmelidir . 

Bu esaslar dahilinde sizden mütalen :s
tlyonım. Ge!"çi buraya kadar get.irmekle 
sizi yorduk. Fakat muvaffak olursak zev
lci bOyüktür. Bu, hükfunetin millet!.:? el
ele vererek memlekette iyi işler Yücude 
getirmek adetine de uygun olur. 

Sermayenizin ve sayinizin milli kuv
vet olduğunu biliyorum. Bunları körlet
mek, asla istemem. Şayet: cHükO.met ted
birini biz biliriz, yaparmış gibi gözüke-

1 li:ıru diyen bulunursa o adams da sade
ce acırım. 

Sörumü bitirmeden davetimizi kabul 
ederek gelmiş olmanı~dan dolayı teşek
kür eder ve hepinize muhabbetle 'hoşgel
dintz derim. 

Süt işi de 
HalledilecP,k 
İkhsad Vekale indeki 

komisyon süd işini 
tedkike ba:ıo ladı 

Ankara 16 (Hususi) - Ekonomi Ba
kanlığında kurulan bir komisyon bil -
yük şehirlerimizin süt işini tedkike 
başlamıştır. Komisyon sütün satı~mn. 
fiatma ve kontrolüne aid tesbit edece
ği esaslan rapor halinde Vekalete ve " 
recektir. Tedbirlerin tatbikine Anka • 
radan başlanacaktır. 

d a kı ..... ı . Evvela bu ··ı·· - f b . "" '" Pr·n o uvı.. ıı rı-q,, • get· · -
})r a kıkatı h" .ırıp bırakt ğı noktasın-

f 0 b tırm liyiz' 
~ı u but· . · 

leketin tanınmış bir çok dokto.r, avu - bağblığı fiilen isbat etmeleri ıazım gel
kat ve tüe<!arlan hazır bulunmU§tur. diğini tebarüz ettirmişlerdir. 

Grip, 
Nevralji, 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma 
lre: un asabıleşmişti. '.roplantıda Kurum Başkanı vıe Kurum Toplantı aaai ll e kadar devam et-

Genel Sekreteri birer aöylw vermiş - mişti:r. 
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-'·· Haremağasının Hatıralar• 
Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamid içhi mübtelası olmadığı h~lde muhrelif markah şampanyalar, yerli 
ve Avrupa şaraplarının envaı, haJis Vi:·an.l ve Almanya biraları, en yüksek markalı 

viskiler, Fransız ve Yunan konyakları hususi kilerinde yer almıştı 
Ertesi günü, itiyadını bozmıyarak Evvela şunu arzedeyim kl; Abdül- \ anozlar, parıl parıl parlıyan kutular, 

cuma selamlığına çıkmak istemişse de, hamid, yemek meselesindeki noktai na- büyük bir intizam ile yerleştirilmişti. 
muvaffak olamamıştı. I zarını bir düstur halinde tesbit etmişti. Bu kilerde, yenecek ve içilecek şey· 

Se!fımlığa çıkamamak, Abdülhamide Onun için daima: lerden akla ne gelebilirse, hepsi çiy o-
fena b ir üzüntü vermişti. Çünkü hün- - Yemeklerin terkiblerile, vücudün ]arak mevcud idi. En doğru tabir ile 
kar, hastalıklarını hiç kimseye belli et- ~ıhhati arasındaki alakayı gözetmeli .. söyliyelim ; yalnız, (kuş sütü) eksik 
mek ıstemezdi. Halkın kendisini; dai· ona göre yemekler yemelL :di. 
ma zinde, daima pürsıhhat bilmesini Derdi. Ve bu usulü herkese tavsiye Asıl garib olan cihet şurasıdır ki; 
arzu ederdi. . etmekle beraber, kendisi de buna son Abdülhamid bir içki mübtelası olma-

0 gün selamlığa çıkamayınca, ertesı derecede riayet ederdi. dığı halde, muhtelif markalı şampan -
gün mabeyn başkitabetinden matbuata Sabahleyin, banyodan sonra hafif yalar, yerli ve Avrupa şaraplarının en· 
bir teb.liğ gönderilmişti. - bir kahvaltı etmek, hünkarın adeti i- Yaı, halis Viyana ve Almanya biraları, 

«Zatı şahane, hafıf surette ~oguk al- cii. v~ bu kahvaltıda da yerli beyaz pey- en yüksek markalı viskiler, Fransız ve 
mı~ ~ld~_klarından, birk~ç. gun kadar nir ile taze ywnurtayı tercih ederdi. Yunan konyakları bile bu hususi kiler-
daıreı humayunlarında ıstırahat bu- Abd .. lh ·d· h .. . kl . de yer bulabilmişti. Yalnız, bir tek ra-
~urmalar1 etibba tarafından tavsiye e- u amı . ın ergun yıyece en 
Jd · ı : . b b" d "" k .. gün selam- yemekler, (kılercibaşı Osman bey) ile kı şişesine bile yer verilmemişti. 

1 m~ş. una ınaen un u "k" · k"l · Ç k H .. · · F k b.lh d kk lb 

Yüksek iktısad mektebi 
Dün mektebde 

.. 
55 nci yıldönüntU 

parlak bir surette kutlulandı 
Yüksek İktısad ve Ticaret mektebınin 

kuruluşunun 55 inci yıldönümü dün 
mektebde merasimle kutlulanmıştır. Me
rasimde İstanbul merkez komutan:, Ü· 
niversite rektörü, fakülte dekanları, pro
fesörler, doçent ve asistanlar, mektebin 
eski mezunları ve talebeler hazır bulun-
muşlardır. 

Merasime İstiklal marşı ile başlanmı~, 
bttndan sonra mekteb müdürü Şükrü Ba
ban hazırlanan kürsüye gelerek misaf:r
lere teşekkür etmiş ve mektebın şimdiye 
kadar geçirdiği safhaları anlatmıştır. 

Mekteb müdürü söylevinde 55 yıl ev
vel kurulan bu müessesenin ilk yıllarda 
pek az mezun verdiğini, Cumhuriyet Hii
oından sonra mevcudun her yıl ehemmı
yetli mikdarda arttığını ve bu ),1 yalnız 
yüksek kısımda (700) talebenin okudu
ğunu söylemiştir. 

Şükrü Babandan sonra mektebin eski 
mezunlarından avukat Mekki, mezun
lar cemiyeti reisi Osman Nuri Beyman 

ve son sınıf talebesinden Ekreın ~ 
birer söylev vermişlerdir. Söyle"l ~~ 
sonra büyüklere tazim telgrafl~rı çt ,:J 
mesi kararlaştırılmış ve ınerasııne ,,~ 
yerilmiştir. Merasime davetli butı.ın çt1 
şerefine saat 15.30 da Perapalasta bir 
ziyafeti verilmiştir. 

Mezunlar Cemiyeti 

'°' Dün Yüksek Ticaret mektebı ~ 
ları Eminönü Halkevinde bir ifet" 
yaparak yeni bir cemiyet teşkil etdl 
~~ . .,. 

°' Toplantı, muvakkat reis intibab Jııı* 
nan Suad Oymanın riyasetinde 19 ,pi' 
müessislerin hazırladığı nizamname lf 

ları okunarak kabul edilmiş ve idaJ°f 
yeti intihabına başlanmıştır. ~ 

Neticede Cemil birinci reisliğe, . ~ 
ikinci reisliğe, Kemal Nejad um~ 
tibliğe, Hakkı muhasib ve vezn . ti)'' 
Şükrü, Faik, Sabri de balıklara :iO 

edilmişlerdir. 

. k . A 1 .. · d"l ·şı·r tı ıncı ı ercı, er es useyın efendı) a. at ı assa nazan i ati ce e-
11 • resmı a ısı ıcra e ı ememı ı .> • . . • 

M r d 1 b t bl"ğ e te · gün tarafından tertıb edılır, evvela kendisi- den cihet, - (Yanos) maden suyundan ~ 
b .. t_ea ın et~ a~ ·~ e d~~- ~- sı 1ııe gösterilirdi. Tabiidir ki, bu listeye başlıyarak- Çitli Karahisar gibi yerli Faris, 16 (Hususi) - Cuma sabahır.-ığı bu konferanstan sonra belli o 

Fransada buhran devam edfyor 
u ;.~ :.aze ~ .~r :A ı an e ; t ışd~ daimi birçok yemek isimleri kaydedilirdi. Fa- maden sularile, Evyan, Vitel, Kishop- da~?eri başlıyan. kabine b~~:anı ~ he.nüz tır. 1' 

bir" ~:st~kta~nil:;:~c::~işti;. Vefa- kat Abdülhamid, bunların içinden dai- lar Sudavatr vesaire ~ibi Avrupa ma- katı surette neticelenmemıştır. Kabıne- P::ıris ı 6 (A.A.) - B. Sarraut çı~· 
t d lt 

.. 
1 

m··btela oldugvu n.a bol gıdalı ve hamıı en kolay olanla- de~ suları idi. .,yi teşkile memur edilen Bonnet'nin iki Chautemps saat 18,05 de sarayda!l cJi!t' 
ın an a ı gun evve u j t ·h d . v. k . . . . gündenberi sarf ettiği bütün gayretler ne- mışlar ve Cumhur Başkanının keJl lıJ • 
( At•· ) · ·ht" 1 k ve dı·gver bı"r ıı e:-cı e er; seçhgı yeme ısımlerının Şunu da unutmıyalırn· Abdu·· ıham· 1(.1 
za urree nın ı ıyar 1 k · · . ' 1 • ticesiz kalmıştır. rini istişare maksadile çağırmış o 

h t l kı .ht•lAt .. 1.. .. b b" t yanıııı, ren lı bır kalemle çızerdi. d"n se g·l· papagvanlanna ·ı 
as a ı a ı ı a ı o umune se c ıye 1 v ı ı verı en şam Bonnet bugün saat 13.30 da kabineyi ğunu bildirmişlerdir. 

vermiştir. Abdülha~idin ~ercih ettiği yemekler, fıstıklan da gene bu kilerin bir köşe - kuramıyacağını cuınhurreisine bildirmiş- Bonnet müzaheret görmedi t • 

Yainız Abdülhamid, sık sık diş ağrısı şunlardan ıbaretti: sinde. tertemiz sepetler içinde muha - tir. Parls 16 (A.A.) - Radikal - Sos~ ptr 
çekmiştir. Fakat ne dişlerini bir dişci- Et, köfte ve balıklann ızgaraları. faza edilirdi. Yeni kabineyi kurmağa Leon Bıum rln içtıı:naL11ı mUteaklb Bonnet, Radi ı•dl' 
ye tedavi ettirmiş; ve ne de yabancı bir Hafif ve sebzeli börekler. Hünkarın yemekleri için lazım olan memur edilmieo+ir. tisinin şefleri Herrlot. Chautemps, ~ f'. 

:i• rr ııe görüşmüş ve Radikal - .sosyal13• ı6~ 
elin ağzına girmesine müsaade etmiş- Beyinli pilav. çiy maddeler, Hüseyin efendi tarafın- Leon Blum saat 15.25 de meclis reisli- bunun içtimaı esnasında verilen refle 
tir. Yalnız bir defa (Üsküdarlı Ahmed Her türlü meyva. dan bizzat aynlarak içleri temiz kumaş ğine gelmiş ve derhal Herriot'nun yanı- alınacak neticeleri tedkik etmiştir. ıı•O.S' 
dendi) isminde bir dişciye bir tek dişi- Abdülhamidiıı bütün yemek malze- kaplanmış sepetlere konulur .. burvlar na girmiştir. Radikal partisine mensup blr çok ısıt cır 
ni çektirmiştir. mesi,bizzat kilerci başı Osman bey ta- gene bizzat Hüseyin efendi tarafından Blum dahiliye bakanlığına giderek l.ır, verilen reylerden partlnln bir tıa~ııı!P 

DE?:er dişlerini, bizzat kendisi çek- f d t d .k al k ~ı. .J. . p 1 hesi hükümetlnln başına geçmek iSt ııt" ~ ra ın an e an unara , Ül..inci ki- mutfağa verilirdi. Ve orada, kilerciba- Marx Dormoy, Vincent Auriot ve :ıu ıınlaşıldığını beyan etmişlerdir. Bunuııl•ııııtJ 
miştir. Ve bunun için de Avrupadan lcrci Hüseyin efengjye teslim edilirdi. şı Osman beyin nezareti altında, büyük faure ile görüşmüştür. raber bazı kimseler, kabineyi teşldl c,.~~ 
mükemmel bir kerpeten takımı getirt- Kileri idare eden, bizzat Hüseyin e- bir dikkat ve itina ile pişirilirdi. Blum saat 18.25 de tekrar saraya dön- üzere Bonnet'nin gayret sarfetmekte d ~·· 
miştir · fendı· 1·aı·. Ondan başka, Abdu"·lhamı"dı"n B h • rnüc:tür. Blum saraydan çıkarken gazete- etmesini arzu eden ekseriyetin kendlslııeıe · u ususı mutfagıv n önünde, en emin '$ - u Bo n"t Hünkar, agwzında tek bir dic:i kaldıgı- h 1 t ğ b tt h b k n ı;ali\hlyet vermedlğlni, çunk n • ., J· 

'll ususi kilerine hiç kimse giremez; hiç tüfekcilerden nöbetciler beklerdi. Hün- ci ere yap ı ı eyana a, cum ur aş a- hl d 11 32 d bl k ın AY"'" • 
halde. takma diş de yaptumamışbr. k d .. d k b" t kil" . . ~ n e ver en rey en r açın --ıel 

bir şeye kimse elini süremezdi. karın hususi ahçılarile kiJercibaşı Os- nın en ısın en a ıne eş ını rıca e.- z:ısı tarafından verilmiş olduğunu tar }takat, kendisini çok iyi kullanınıştır. tı·gvı·n· ve bu vazı·feyı· başarmıy" çalışaca · Bu kiler, cidden görülecek bir man- man beyden, ve Hüseyin efendiden baş- ı .. - mektedlrler. eb~ı 
Kom .. şmasını bile pek o kadar bozma· zaraya malikti. Evvela, son derece te- ka; mutfağa hiç kimse giremezdi. ğını söylemiştir. Diğer cihetten 40 kadar Radlkal:Bııı st1. 
mıştır. Hatta birçok kimseler, hünka- d Leon Blum bu 3ı,...,m Matingnon 0 _ rf'y vermekten 1stlnkt'lf etmişlerdir. 11 ,..'f( 

miz i. Sonra; çini kaplar, porselen ka- - Ark"- var_ ~ dik 1 n ı ı taf>'· rın dı·~s1"z oldug-unun farkına bile var- ,..,. 1. d . . 1 · b 1 kt rP.tıe herhalde Ra a şe er n n .. ~ 
• te ın e ıstışare erme aş ıyaca ır. üzerine Bonnet, kabineyi teşkil etrıte" 

mamışlardır. A l "hl d Elı"za sarayında 
d . d d v·1 vrupa ezga arın a UB I vazgeçmiştir. ıcıır'· Abdülhamid, saltanat evnn e egı; fE3l fi rr==\\ y Q Paris 16 (AA.) - B. Chautemps sa- saat 13,30 da Bonnet bu hususta~ 

menfa ve mahbes hayatında da doktor- Para gerine mal ~ ~ lb::P ~ at 17,25 de Cumhur Başkanı nezdıne rını Reisicumhura blldlrmlştlr. 
tar ve Haclar hakkındaki itiyadlarına /le gemi kabul edilmiştir. o sırada B. Albert Halk cephesi kLbinesi ,.9 
erıdık kalmıştır. Bugünkü program Sarraut da sarayda bulunuyordu. Paris, 16 (A.A.) - Leon Blum ~:11 · 

Gerek İstanbulda ve gerek Selanikte (Bag tarafı 1 inci !a.yfa.da) 17 Kinuna.sanl 931 Pazartesi Paris 16 (A.A.) _Tahminlerin ter- list grupuna verdiği izahatta, gentŞ tcJ 
mahbus bulunduğu zaman, hükumet rnalarına ve bizi alakadar eden iktısadi t s T A N 8 u L sine olarak, B. Lebrun, B. Albert Sar- miş bir halle cebhesi kabinesi teşkil;nı 
tarafından kendisine hususi bir tabib hareketleri yakından tedkik edebilmele- ötle nefrlyatı: raut'yu kabine teşkili vazifesini ver • bul ettiğini bildirmiştir. ~ ~ 
terfik edilmiştir. Ve hünkar bu tabib r»-ıe de aynca ehemmiyet veriyoruz. İlk 12.39: Pllkla Türk mualkl.sl, ıuo: Ban· mek için değil, B. Chautemps ile bir • Leon Blum parti şeflerile görüşece J>B~· 
ile, hemen iki günde bir temasa gel- .temin ettiğimiz muhabirlerd~n biri Tri • dls. 13.05: Plakla Türk muslkfsl, 13.30: Muh- likde kendisile istişare için çağırmış • siyasi dostlarına hükumet prograıPl 
miştir. Ufak tefek rahatsızlıkları için y~s.t~e b~lun.an. Bay R. Işıktır. ~uh~. - tellt PlAk ne~riyatı. tır ve müstakbel Başvekilin kim olaca· kında izahat verecektir. 
onunla uzun uzun müşaverelere giriş- hırımız bıze ıncırler hakkında bır etüd Aktam nefri,..tı: ...,. , __...., __ • .........., ..,._...,..........,._.. 

miştir. İlfıçlar istemiştir. Fakat bu ilaç- göndermiştir. Bir iki güne kadar neşre- 18,30: Çocuklara masal: Bayan Nine, 19: Yurdun baştan başa Yeni sene büdcesl 
!arın hiçbirini istimal etmemiştir. Bey- deceğiz. Krlftzen Asımın kızı Nihal, 19,30: Radyo fo- J "artın birinde 
lerbeyi sarayında vefat ettigi zaman, Bay R. Işık dikkate değer mühim bir nik temsil: Eminönü Halkev1 gösterlt kolu marl İÇİn mühim ırıı 

b hs . t ed k b" ğ d 1... t tarafından, 19,55 Borsa haberleri, 20: Rltat M ı·se ver·ıecek Yatak odasında bulunan iki gardroptan a e ışare ere ıze aşa 1 a~ sa ır- Bı·r pro•ie hazırlanıyor ec ı ı ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve J 
biri açıldığı zaman, senelerdenberi ken- ları göndermiştir: h_.alk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20,33: Bay (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) ._..tıf' 

+<-, (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) Y ~~ 
disine verilen ilaçlan orada sakladığı Triyeste 7 - .uci gün evvel Triyestede Omer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: •• 

1 
. . b" d"" almakta oldukları cüz'i maaşı fazla bl'.)d' 

görülmüş, ve bu hal herkese hayret denize bir gemi indirildi. Sekiz bin ton Belma ve arkadaşları tarafından Türk mu - lizasyon ve benzen ış ennın ır uze- mak için mevcud arzunun Mecliste wt 
slklS.1 ve halk şarkıları (saat ti.yarı>. 21.15: ne konulmasını sağlıyacağı gibi köy --A• "' \rermı·ştı"r. hacminde, tam manasile mükemmel bir ce tedkı"klerı·ne başlanacağı sır- ., 
Radyo fonlk temsil Stüdyo orkestrası reta - kalkınmasında ehemmiyetli şekilde ·d1•• Yalnız, hayatının son seneleri (as- gemi, Triyestenin cCantiere Riunitı del k 11 şekle bagvlanması nhtimali ku~. 1.ı:ıı 

a.t e (Madame Buterfiy>, 22,15 Ajans ha- yardım edecektir. iP" 
prin) kullanmıya başlamış ve bundan Adriatico• şirketinin tezgahlarında, Nor- berlcrl, 22,30 PlAkla sololar, opera ve operet p . d belediyeler imar hey Bu zümreye dahil ma::ış sahiblerıniDu# 
da büyük bir memnuniyet göstermiş- vccin cBegenske Dampskibsselkabe• va- parçaları, 22.SO: Son haberler ve ertesi gü- roJe rnevcu ek .

1 
h kişiden ibaret bulunduğu tesbit ~";fi' 

d ·r d r k . b nün programı. eti kanununu tadil etm suretı e azır d r Tür ..... 
tir. Fakat şunu a ı ave e e ım ı, u pur şirketi hesabına yapılnuştır. Triyes- !anmaktadır. Yeni esaslara göre An _ tir. Bugünkü mes'ud ve ~u ret ı. tıet' 
ilacı hususi tabibinin tavsiyesi ile ve tenin zikrettiğim tezgahlan bizim bıh • ...__ nin meydana gelmesınde hıztX'C ,ı-
onun dela• ıetile bı"r eczaneden almamış, . t . ı· ""-· karada büyük bir tedkik bürosu kuru- bk d b t JeriJl riyemiz için de gemiler mşa e mış ı. 17 - uuncikinllll - 9!8 Panriesl h rf .ht h , t1 se at e en u va anperver f_ 
l·tırn· ad ettı· g·ı· miisahiblerden (Nuri a- lacak, büro mu te 1 1 ısas eye e • makta oldukları tekaüd maac:ılarıntfl 

1
.
5
• Size bu hadiseyi haber verişim sebeb- A N I .& R A ·· kk·ı ı ktır :.- 1' 

gva) ya ve"·ahud (Şöhreddin agv a) ya al- .ı\kşam n-' .... tı.· rinden muteşe ı 0 aca · . asıllarına, veya tahsisatların3 birer ~.el' v J siz değildir. Triyeste limanında gördü- ....,. . .,_ B 1 d. l b k e mayesı ... 
dırarak kullanmıştır. 1 30 Pla t t ili c.e ıye er an asının s : zam yapılması düşu·· nülmektedır. 'l'• .... "' ğüm bu güzel gemiyi Norveçliler hiç bir 8• . k neşrlya ı, 18•35: ng zce ders: arttırılacak ve banka Mahalli Idareler ,r 

ABDÜLHAMİD, NE YERDİ, 
NE İÇERDİ?. 

Abdülhamidin bu kadar zinde ve 
sıhhatli kalmasının sebeblerinden biri 
<ie, hiç şübhesiz onun yemek ve içmek 
meselesinde gösterdiği itina idi. 

- Abdülhamid, ne yer? 
Rivayete nazaran, altı sene Yıldızda 

:-skerlik ettikten sonra memleketine 
eıvdet eden bir askere, böyle bir sual 
sormuşlar. O da, şöyle bir cevab ver-
mi~: 

- Ne y iyecek? Ekmeğin hası ile so
ğanın cücüğünü ( 1) yerdi. 
Demiş. 
Gadbdir ki. Abdülhamidin hususi

yetlerine merak edenler, daima bu su

ali soımuşlar ve hiç şübhesizdir ki, kar
makarışık cevablar almışlardır. 

( ı, Yani, soğanın, en iç taraf ıru. 

ted . tm k · · · = ettı"rdiler Azime Ipck, 19: Türk musikisi Ye halk şarkı- . . . 1 kt H • .d satın bir misli artırılması yılch Y' e4' 
para ıye e e sızın ın:.- · Jarı (Makbule Çakar n arkadaşları), 19,30: ban~ası ısının~ 0 aca .U:· ususı 1 a - milyon liralık bir fedakarlığı istnzatP 
Bedeli Morina balıkyağile ödendi! saat ft.yarı ve arabca neşriyat, 19,45: Türk reler de beledıyeler gıbı bankaya ge -

Bizim Türkiyemizin de pek çok gemi- musikisi ve halk şarkılan (servet Adnan ve lirlerinin yüzde beşi nisbetinde iştirak mektedir. b ğl•fl' 
d Ba k k .. 1 · Şehid, sübay ana ve kanlarına •Mıt" 

Ye ihtiyacı var. Bugu .. n bu gemiyi sey • arkadaşlnrı>; 20,15: Spor konuşması: Niza - hissesi ayıracaklar ır. n a oy erın pı.ı>· 
ttı K 20 o Pllkl d ikisi h • "d mış maaşlara da bir mikdar zam ya rettiğim zaman ayni şeyi düşündüm: me n ırşan, ,3 : a ans mus • imar ve kalkınması için de ususı ı a-

!talya' her Sene Tü·rkı"yeden birçok mah- 21: Aj:ıns haberleri, 21,15: stüdyo sal?n or- relere para yardımında bulunabile _ sı tasavvuru vardır. 
ke.~trası. 21,55 Yarıntı program ve Istlkl~ 

suller alıyor. Bu arada, balık bakımın • mnrşı. cektir. 
dan fakir olan İtalya denizlerinin mahsul Teknik büronun masrafı umumi 
boşluğunu doldurmak üzere Türkıyeden Hava kuvvetlerimiz büdccye alınacaktır. Proje Martta moo-
de balık almıya pek ehemmiyet verir. Şu lise verilecektir. 
halde, tıpkı Norveçlc yapılmış olduğu Ve tayyare --··-----

Mevcudumuz İstanbul Asliye maıbkemesi altıncı ha -
tarzda bir kompans::ısyon işini Türkiye ii~ 
İtalya arasında da tesis edilemez mi? Ben 
bunun y::ıpılabileceğıne kani olanlarda -
nım. Çünkü, Türkiye, İtalyaya sade ba
lık değil, İtalya için çok lüzumlu olan 

daha pek çok mahsuller veriyor ve daha 
da verme imkanları geniş bir memleket
tir. 

Norveç için elverişli olan bir iş bizim 
için neden elverişli olmasın? 

kuk dairesinden: 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) Fatih Hacı Üveyz mahallesi Mimar Si -

nan sokak No. 4.S de mukim Mustafa Kar -
len neşreden Ulus gazetesi bu tablo - kın tarafındnn Aksaray Tevekkül Millet 
da Türkiye için verilen rakamların ih- caddesi 161 N. da İhsan aleyhine açılan bo
tiyat kaydile telakki edilmesi lüzumu- şanına davasında müddcJaleyhin ikamet -
na işaret etmektedir. Gazete, hava kuv gfthmın meçhullyetıne bina.en dava arz~ha
vetlerlıniz ve bilhassa tayyare mevcu- linin 10 gün zarfında cevab 'Yerilmek uzere 

· . . on beş gün müddetle llfmen tebllğlne karar 
dwnuza daı: venl:n rakamın hakıkat- verilmiş ve dava arzuhalintn bir nüshan da 
ten çok aşagı oldugunu kaydetmekte - moıhkcme divanhanesine talik cdl.lmlş oldu-
dir. u tebU~ yerine geçmek üzere llln olunur. 

Lehistan ve 
Cemiyeti Akvam 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) ~· 
tarmayı daha elverişli bir hale kayıtı' 
tadır. . y•' 

Miralay Beck'in çok defa vaki oJ.ııll ce· 
şu fikirlerine göre, bugün Milletler ·çıtı' 
miyetinin azası bulunan Lehistan .

1 ti' 
Milletler Cemiyetinin ana siyasetiD~,ot· 
kib etmek mümkün olacağa ben~ eJ)' 
Bu sözlerden ,acaba, Milletler c:::; 0' 
nin yeni bir azasını daha ~aybe 1" 
zere olduğu manasını mı çıkarnıak 
geliyor? - Selim Ragıp Bnı.eç 



Çünkü ASPİRİN senerer:. 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EfY mar•· 
kasına dikkat ediniz. 

':::---__ 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dev ı e ı De · · · U ·d · · 1 A 1 1 
lluııaının 

mıryoı arı ve Umanları JŞletmesı mum ı aresı 1ıan arı 

llaat, •7rı en ~ede! ve muvakkat teminat mikdarlan .. a~ğıda yazılı 4 gr~p te
lltt ile ~Yn ihale edilme.'<.ş artile 25/3/ 1938 Cuma gunu saat 15 den ıtıbaren 

8u ifl karada idare binasında kapalı ır.arf.la satın alınacaktır. 
~ ~r~ gir~:_k istiyenleri.n aşağıda.gösterilen muvakkat teminatlaril~ k~ : 
_,_. .. 1Uı ettigi vesikaları ve Nafia müteahhidlik vesikası ve teklıflerını 
'~ ~t 14 de kadar her grup için ayn zarf halinde komisyon Reisliğine 
ş.rtıı lil%lrndır. 
~ lnıeler Parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

le\rk fefliğinden dağıtılmaktadır. (177) 

Crup 
~..... lsim 

- Oklibi'ı~·~---------------2 - lf Jen ve asetilen tesısat:. 
3 - l{ UzaYalt hava tesisatı 
f - 'l' ereste kurutma tesisatı 

•~ OCaklan ve hava gazı tesisab 

Kufıammea 
bedel 
Lira 

36.000 
35.000 
17.000 
65.000 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

2.700 
2.625 
1.275 
~.500 

~Ulı ---~ Üç~ bedelleri, muvakkat teminat ve cinslerile mikdarları aşağıda ya-
S,45 den tt· lllUhteviyatı kayın ve meşe traversler 28/1/1938 Cuma günü saat 
~ii ile ~aren sırasile ayn ayn veya toptan ihale edilmek üzere kapalı zarf 

11 8u IŞe gi kara~a idare binasında satın alınacaktır. 
lbı ta~in rtnek ütiyenlerin her listenin hizasında rrıuvakkat teminat ile kanu

"-t 14145 ettiği Vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerinı ayni gün 
~ Ş.rt?ıarrı ~ kadar komisyon reisliği.ne vermeleri lazımdır. 
"'" 8atılına:ı:r 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
~Utrrı dır. (205) 
~e liatesıı· 
~ Cınsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

~o.: 1 

2 

a 
Kayın 111.000 

.. ,33.000 
(Kayın 6.000) 
(Meşe 3.000) 

324.120 
94.710 

28.110 

Lira 

16711 
5985 

zıoa 

Kr. 

80 
50 

25 

~u~rrı lfNW 

~~ j,1' ~~ bedeli 1837 lira 50 kuruş olan 250 adet yorgan, 250 adet yatak 
,~ hijlllal i . adet .yastık yüzü 28/1/938 Cuma günü saat 10,30 d~ Hay~arpaşada 
~h:_ Çtndeki satın alma komisyonu tarafindan açık eksıltnıe ıle satın 

!)il ~-

~ Qı:,~~tnek istiycnlcrin kanunun tayin ettiği vesaik ve 137 lira 82 kuruş
~t'tları t~ teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
il t._ lazırndır 

eı_bL°te lid . 
~ ctatıtıı!:~~~~ler Haydarpaşa sa tın alma komisyonu tarafından parasız 
~- (207) 

'«.ı~~)e . Tarsus Belediye Reisliğinden: 
~~~ ltf~iyesine kapalı zarf usulile bir Yangın Arazözö alınacaktır. 
ı_ llt. İhaı . deU (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (512) lira (25) ku-
Ca~ :ı 20!1/1938 Perşembe günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapı

tekiılerin şartnamesini Belediyemizden aramaları ilan olunur. (1) 

QOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedekı ıubelfll'iı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gfünrüğü 

* Her türlü 6an!ıa İfİ * 
-------,--------·----------~ 

r-=-~ eni neşriy~~ - 1 
Çocuk Duygusu - Çok faydalı yazılar ve 

resimlerle intişar etmekte olan Çocuk Duy· 
gıısu mecmuasının 16 ncı sayısı da çıkmıştır. 

Ar - Bu Guzel San\ıUar mecmuasının 

12 inci sayısı güzel bir kapak içinde olgun 
bir münderecatla çıkmıştır. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevinin ayda 
bir çıkardığı bu mecmuanın 61 inci sayısı 
çıkmıştır. 

Avcılık, Atıcılık Te Balıkcdık - AJda bir 
çıkan bu mecmuanın lkincikanun sayısı in
tişar etmiştir. Bu sayıda sürek avı, 57 sene 
avcılık, korkunç bir ayı · avcılığı, Yaiovada 
avcılık faallyeti başlıklı yazılar bilhassa ala
kıı verlcidlr. 

içel - Mersin Halkevl tarafından çı'karıl
mağa başla'lan bu kültür Te memleket mec
m:ıasının ı inci sayısı dolgun bir mündere
catla intişar etmiştir. 

Belediyeler Derclsl - Belediyeler Bankası 
tarafından aylık olarak çıkarılan mesleki 
mecmuadır. 28 lncl sayısı intişar etmiştir. 

Poliklinik - Bu aylık tıb mecmuasının 
55 1ncl sayısı birçok doktorlarımızın yazıla
rlle çıkmıştır. 

Halk Bilılsl Haberleri - Eminönü Halkevl 
Dll, Tarih ve Edebiyat komitesi tarafından 
her ay çıkarılmakta olan bu folklör mecmua
sının 75 inci sayısı çıkmı§tır. 

Bir hastabakıcı; 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize sibi 
teni cüzelleştirdi 

~edi 

Tealrl Adeta sihirli oldu. :Birkaç 
gtın zarhnda ynztımdeki kDçtık 
çizgi ve buruşukJuklann kaybol· 
duğunu gOrdllm ve iki Qç hatta 
aonr .ı kendimi Adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor d• 
mişti ki, cBioceb cevheri bir Vi
yana Oniversitesi proresörtıno.n 
bOyOk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindekı Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sahabları da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sQrQ
nnz. lki kremin tesiri ile en ee
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik vnlr. Cil
di beyazlatıp tazeJeştlrir ve btı
tnn ı>uruşukluklardan kurtanr. 

Son Posta 
Yevml, Siyasi. Havadis Te Balk gueteQ 

-- w 

Yerebatan, Çatalçefllle aotat, 21 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
:ref>im!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

-
ABONE f IA TLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

K.r. kr. hı. kr, --- - --
TÜTIKİYE 1400 750 400 
YUNA~1STAN :l3..l0 1~0 110 

ECNEBİ ~ıOJ 1400 bUi.> 

Abone bedeli pEşirdır. Adres 
değiştirmek 25 Jturuştur. 

l:>ıl 

27"1 
300 

Savfa 11 
~:-===============================================---==-

Siz de bu· kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMİ 

• 

Bütün cihanda elli senedir dai· 
ma üstün ve eşsiz kalmqtır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec· 
rübe mahsulü olarak vücudc ge· 
tirilmiş yegane ınhhi kremlerdir. 

KREM BALSAM/N 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhi evsafımn Londra, 
Paris, Berlin,Nev-York GüzeJlik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükafatım 

D 1 K K A T : kazanmış olmakla isbat etmişlit: 

KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 
• halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 

REM B, ""LS' ""M/ N öteden beri tanınmış hususi vazola -
K n n rında satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşırnağa elverişli 
hususi tüpler denınünde dahi satılmaktadır. Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAM j N tüpleri bütün nevi~erile ta~mmış, ecza 
• ıtriyat ve tuhafiye magazalannda 

INGtı.tZ KANZUK ECZ~t 
BEYoGLU • İSTANBUL 

·LUMBAGO 

SiYATiK 
Ar,RILARI 
TESKiN fDEl2 

---------~--------------------------------------------------------------·--------------:.-------------:--

1 İstanbul Belediyesi lliinları 1 
Pirinçunu tobraları üzerine imal tarihlerinin konulması hakkında umumt ı 

meclisce verilen kararın tatbikinden evvel imal edilip piyasaya tevzi edilen 
pirinçunlarınm tamamen sarf Vf- istihlak edilmediği anlaşıldığından üzerlerin· 
de imal tarihi bulunmıyan pirınçunlarının piyasadan satılmak veya fabrikasına 
kaldırılmak üzere eshabma tarihi ilandım itıbaren bir ay mühl~t verilmiştir. 
İlgili olanların malUınu olmak üzere ilan olunur. cB.> c287. 

lfNW 

Eminönü K. ve B. Ş. Müdürlüğünden: Kumkapıda Muhsine Hatun mahalle -
sinin Gerdanlık sokağındaki 2 sayılı ev tehlikeli olduğundan Belediyece yıktırı
lacaktır. İkametgahları malum olmıyan ev sahiblerine kanuni tebHgat makamı
na kaim olmak üzere ılan olunur. cB.> c284• 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bergama da Bakırçay ovası ve 1chir ıslfıhatı 

ameliyatı, keşif bedeli cl,564,903:. lir~ 86> kuruştur. 
2 - Eksiltme: 16 şubat 1938 tarıhine rastlıyan Çar amba gi. ıü saat 13 de 

Nafia Vekaleti Sular Umun; Müdiirlügü Su Eksiltme Komisyonu od1sında ka -
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şarlnnm si, mukavele projes·, Bayındırlık işleri genel 
Gelen evrak geri verilmez. şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c50 lira mukrıbilinde Sular Umum Mü-

~rb 60Yoda 8 n sonra saçınız 

llcnlardar mes'uliyet alınmaz. dürlüğttnden alabilirler. 
Doktor Cevap iç'n mektublar:ı l(i kuruşluk 4 _ Eksiltmeye girebilmek için ıstcklı lerin c60697 • lira cl2• on ikikuruı mu. 

iJ Pul ılfıvesi lazımdır. vakkat teminat vermesi ve c500• bin liralık Nafia Su İşleri veya mümasil inşaatı 
/brah!m Zail gel aııı••M•••••••••ııııııı taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliye-
Beledlye karşısında, PiyerJoti 

1 

Posta kutusu : 741 İstanbul 1 : ti olduğuna dair Nafia Vekaletinden a lınınış rnütcahhidlik vesikası ibraz et -
rnddeslnde 21 numarada bergan TctgTaf : Son Posta : 1 mesi, isteklilerin teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat cvvcli-
ôtıefılen 10rfra hastalarım kabld Telef"!': 2~~3 ne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelen lazımdır. 

lJ ŞEKLE G~RERSE 
Briyantin 

Pertev 

~~~~--:~~!ll!! .. ~~~ecle~L~~~~l!l~..ı.;;;;;;;;;;911B!!lı!!!!!l!!!!~~~l!~~o~Jan~a«.-~i~k~~ı~er~ka!bul~edilmez. cllu6>....J~~:.111 .... • 



12 Sayfa SON POSTA 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. İştihanız yok mutlaka 

ttlınız. Yanm bardak su içinde alınan ve meyva usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve hu.ıur va 

Şiıe 25 büyük 40, dört misli 60 Kr. 

AS N AZ z 
Limon, Portakal, Frenk üziimü; Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır. 

MeyTa usarelerinden yapı i mıştır. Şampanya g;bi lezzetli ve midevtdir. Misafirlerinize Hasan Gazoz öztl iktlll11 

Y11kındı1, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç ç leı'ti nevileri çıkacaktır. 

Şiıesi 25 J büyük 35, dört misli 50 kuruştur 

BÜTÜN TÜRKİYE DE EŞ 1 OLMAYAN MODERN 

Kış geldi, havalar soğudu. 
Ufak bir u,utme batınıza bUyUk bir haatahk çıkarablllr. 

Bunun için derhal bir 

ALiNiZ. 

SEFALİ~ 
~!alı.lran. .sonra Bütün 
ajr,fardan lfu19fu(etum_ 

EZLE - GRiP - BAŞ - DiS v~ RO ATiZ A 
icabında günde 3 kaşe a~ın a bilir. 

Taklitlerinden ı;akını.-uz Vl" ı.srarla SEFALİN isteyiniz 

1 lik ve 12 lik ambalajı vardır. 

RAKİBSIZDlR 
Baker'in mevsim sonu satuu her vakit 
sabırsızlıkla beklenilen bir hadisedir. 

85 senedenberi namı yükselen bu müessesede en iyi şartlarla en 
yüksek kaliteyi bulabilirsiniz. 

Mevsim sonu satışı 1711138 den 1512138 e 
kadar devam edecektir. 

En değerli mubanirlerin lımi, Felsefi, Edebi, Sıhhi, Mimari, Tarihi, Fenni, 
Askeri ve Spor yazılarını ihtıva ederek en nefis kağıt ve zarif bir tabı ile • 
yakında çıkıyor. Herkesi alakadar edecek olan bu mecmuayı sabırsızlıkla beki 

idarehanesi c Postahane arkası Basiret bam 28 No. Teleto'l : 23126 

YALNIZ 

HAKiKİ VALDA 
PASTİLLERİ sizi 

BOGAZ HASTALIKlARİLE 
ÖKSÜRÜK. NEZLE 

VE GRİPTEN 
KORUR VE TEDAVİ 

EOEQ 

---------.. ·-------

Kaşelerinin tesirini öğrenenler rom~ 
tizma ve adale a·onıarım unuturl~ 

ıJ 
NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TiZ MA, GRiP VE Eft!S,l 

HASTALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSiRDiR 
Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZIJ(iı' 

10 tanelik ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 
olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

J ~Alililllitila~!!:Ki:E!:illD•BE~n::::~=:z:~~~~--~ 

ilan Tarifemiz _ .. _ 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci sah:le 250 » 
Üçüncü eah:fe 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddt t zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptırac~klar ayrıca 
tenzHatlı tarHemi.zden istifade ede· 
ccklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilünlar için ayrı b.r tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrt>se müracaat edil. 
meiidir: 

Türk Hava Kurumu 
•• •• 

UY 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 •O O Liradır ... 
. e1Je 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraoııf 

( 20.0~0 ve 10.0 lO) liralık iki adet mükafat vardır. 1, Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyaJli° 

iştirak ediniz ... 

Dr. H AF 1 Z C E M A L Son Postn l\latbaası _i 
~ $1"' bincılık KoUektif Şirke&i, 

Jt&bramanzade Ban (Lokman Hekim) 
Ankara caddeü DahDl1e mütehassın: Pazardan maada 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
• . S. Ragıp EMEÇ_ .. tlf! 

1 
herıün <2 - 6) Dlvanyolu nwnara 104, •• te· 

------------------------_,, ~-----------~ lefona 22398 - 211K4 

SAIIIBLERI: A. Ek.rem UŞJ11V' 


