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CUMARTESi - 27 AÖUSTOS 1938 İdare işleri telefonu: 20203 . 

r ekoslovakya İsvirre Adliye Vekilimizin 
~ • . _ Y. SonPosta'ya beyana 
gıbı kantonlara avrılıvor ŞUkrU ~aracoğlu, hapishane binası meselesini 

Pr lı "k"' • ~··,., 1 "' tedkıkle meşgul bulunduğunu sö~Oyor 
ag U Umefl ,.,Uaetıere azaml Vekil jori usulünün bizde tatbiki, ceza ..ıeribili 

tavizlerde bulunmağa karar verdi 1:::~:c:d:::~rih:~:::k ::~~hhaneleri hakkıacla aediyar 

Yeni bir proje hazırlanı7or, bütün Çekoslovak1a muhtelif idari mu~takalara 
ayrılacak, kantonların harici siyaset, milli müdafaa ve mali1e işleri Pragdaki 

nan kıymetli Adliye Vekilimiz Bay Şük 
rü Saracoğlu beni Perapalas otelinin sa
lonunda kabul etti. 

Kendisine 
merkezi hükumet tarafından tedvir olunacakhr - Mahkemelerde jüri usulünün ihdası 

Macaristan bir ihtilif 
vuku unda bitaraf kalacak 

Londra 26 (HUSU• 
si) - Maliye nazın ~.....,,......_..-,"""'."!.,....~IJ!5ii"'_._,......-:r.j.~~~~~ 

Sir Con Simonun ya· 
rın 1skoçyada soyli
yeceği nutuk, büyük 
bir nıcrakla beklen
mektedir. 

Sir Con Simon bu 
nutkunda, İngiltere
nin Çekoslovakyaya 
karşı vaziyetini tas
rih edecektir. Saltıhi
yettar mahfellerin 
kanaatine göre İngi· 
liz hükumeti için, ye
ni bir kat'i taahhüd 
altına girmek mese· 
lesi mevzuubahs de
ğildı . 
Yalnız o suretle 

hareket edilecektir 
ki, Almanya, eğer 

Çekoslovakyaya k.'U'· 
§1 bir müdahale vaki ·~.......,.-..-_._..., 
olursa gerek İngilte- -
re tarafından, gerek Lord Ran.riman Çek CumhtıM'eisi B~n eıle görl4flrken 
Fransa tarafından tehlikelere maruz bu-ı Diğer taraf tan, dün ge~e yarısına ka-
lunacağından emin olacaktır. (Devamı 11 incı sayfada.) 

EylOI içinde tramvay şirketinin satm 
alınma müzakerelerine başlanacak 

.~ütün vesaiti nakliye ile tenvir ve teshin işleri Avrupa 
şehirlerinde olduğu gibi belediyeye devredilecek 

Elektrik idaresi Nafıa Vekaletine dev· elektrik tesisatının şehrin ihtiyaçlarına 
redildikten sonra başlanmış olan ıslahat, göre ıslahına aid projesini, bir müddet 
devam ctrnel.dcdir. İstanbul Belediyesi (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
iş Bankasının yıldönümü 

dün kutlulandı 
Sümerpalasta bir öğle ziyafeti verildi, ziyafette 

Muammer Eriı mühim bir nutuk söyledi 

Dünkü ziyafetten bir intıbcı (Yuuı 11 in.ol l&Jfacla) 

......................................................... ..... bir zamanlar mevzuu bahsolmu§tu. Epey 

Dün Kocatepede 
mer~sim yapıldı 

Afyon, 26 (Hususi) - On altı 

yıl önce bugün, 26 ağustos Koca
tepcde Büyük Atamızın ordular 
ileri emrini vererek tarihin seyri
ni değiştirdikleri kutsal kumanda 

(Dcvnmı 11 inci sayfada) 

zarnandanberi bu mesele hakkında yeni 
bir şey duymadık. Tek hft.kim ve kadın 
bakim kullanmak gibi ancak çok 
medeni bir seviyeye ulaşmış cemiyeti
miz için acaba jüri usulü henüz erken 
midir? Henilz bu mesele hakkında müs
bet bir karar verilmedi mi? 

Diye sordum. 
Bay Şükrü Saracoğlu 
- Bu mesele hakkında henilz lchde 

veya aleyhde alınmış bir karar yoktur! 
diye cevab verdi. Esasen bu usul , tatbik 
olunduğu memleketlerde bile aleyhinde 

••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• fikirler yürütülen bir işdir. Bize gelince: 

Başvekil dün 
manevraları 
ta i etti 

Elfizığ 26 - D ün gece Başbakan, 
Elazığda umumi müfettiş tarnündan 
misafir edilmiştir. Şerefine verilen zi

(Devamı 11 inci sayfada) 

Mihailofla karısı 
Türkiyeden 

Lehistana gittiler 

Makedonyalı komiteci Mihailof ve karı
mnın fstanbulda çekilmiş bir 1'esimleri 

(Yazısı 11 inci sayfada) 

cek·şerı;··rek·ırdagı;dan 
korkuyor mu? 

Dünya güre§ §ampiyonlarından Cek 
Şeri ıehrim!ze gelmiş, K~a Ali ile yap
tığı bir müsabakada berabere kaldıktan 

(Devamı 11 inci sayfada) .............................................................. 
Gaz ve benzin fiatları 

yeniden indirildi 
(Tafsilat 4 üncü sayfada) 

······························································ 
Ü ST AD 

Hüseyin Cahid Yalçm 
l ll 

Hafta Müaahabeleri 

Aşka ve izdivaca dair 
Bua1ln 7 inci sayfada 

Bizim için jüri meselesi muğlak ve tah

( Devamı 11 inci sayfada) Jtdliye Vekili Şwtnı 8cNt:of1s 

C:MESELELER:J 
istanbulda senede adam başma ancH 

3 kilo üzüm isabet edi 
Ambalaj şekillerini ıslah ve mutavauıl let

hillJtını yola koymadıkca sebze 11e 
megva maliyet /tatları daima yüksek llalacalltu 

(Son Postamn ziraat mütehassısı yazıyor) 
(Yazısını 11 uncu sayfamızda draat sütunların .. •.ı nlc ııt 

Pek yakında "Son Posta,, sütunlarında 

En 

Mari Valevsk 
( Napolyonun Aşk Romanı) 

güzel romanlar kadar cazib, en hakiki 
vak'alar kadar doğru bir şaheser 

- Mart Valenb ._,,._ -
Mari Valevska ve Napolyon 

Tercüme eden: LeylAklar altmda mUellifi Mebrure Sami 

( Pek . yakında "Son Posta,, sütunlarındi) 



Her gün _ ... .-
Türk kooperatif cilitinin 
Eksik tarafı 

Yar.an: Hahltüa Blrr• 

T ürkiyenin uzak bir köşesinde 

yaşıyan ve benim yazılarımı 

dikkaUe takib eden bir okuyucum bana 
gönderdiği bir mcktubda, kendi m~hiti
ne aid kooperatifçilik hareketlerm~~n 
bahsederken cBizde kooperatifler nıç•n 
ilerliyemiyorlar?~ diye soruyor ve kendi 
kendisine ıbu suale bulabildiği cevabı 
şöyle ifade ediyor: cÇünkü, diyor; koo
peratifler, ekseriyetle yerli müteneffiz
lerin ellerine veriliyor ve bunlar da koo
peratifleri kendi hesabları için filet ola
rak kullanıyorlar.:ı> 

Resim il Makale: = Talih kuşu kör değildir : 

Kooperatifçilik bahsi ile nazari suret- Talihe fnanmıyan insan yoktur, fakat bir kısmımız onun Talih kuşu görüı derlerse inanmayınız, hazan yolunu şa-
te hiç uğraşmamış, ameliyatını da yap- kendi kendine geleceği kanaatini besleriz, bir kısmımız ise şırdığı olur, fakat ekseriya konacağı yeri itina ile, iht;maın-
mamış, yalnız, Türkiyenin bir köşesinde, gelmesini teshil ve tacil için muhtelif teşebbüslere girişiriz. la arar. Hayatı bilen, gören, fırsatı arıyan, arkasından koşan, 
bir Türk olarak kooperatiflerin faaliyet- Birinci kısmı teşkil eden insanlar tembeller, ikinci klsmı teş- tedbirlerini zamanında alan, hele cemiyet içinde yaşıyan 
!erine di.kk.aUe ve samimiyetle bakmış kil eden insanlar ise müteşebbis olanlardır. adamın başını arar, onun üzerine konar. 
olan bu okuyucumun müşahede~ beni =========================================================================================:==:==:= 

~E;v~iS:~;;~ 
vatandaşı, 'böyle yen!' ve mühim bir mev
zu üzerinde bu kadar düzgün ve miikem
mel bir fi.kir edinmeğe muvaffak olabili
yor. Bu, çok güzel bir uyanıklık ve gör
me kuvveti alametidir. 

* Türkiyede bugün bir hayli kooper~if 
vanlır. Bilhassa Ziraat Bankasına bağlı 
olan zirai kredi kooperatiflerinin sayısı 
hayli artmıştır. Bununla beraber, Tüiki
yede tam manasile değil, yarını manasile 
olsun kooperatifçilik ruhu inkişaf et
miş midir? Hayır. Maalesef, işin bu ta
rafı çok geridir. Sebeb? Sebeb de şudur: 
Kooperatif iktısndi bir teşekkül olmaz
dan evvel içtimai bir fikirdir. Bir koope
ratifin iktısadi faaliyetinde selamet te
min edecek olan unsur da bu fikrin için
de gizlenir ve bizzat bu fikrin doğurdu
ğu bir ruhtan ibarettir. Bu tarafını ih
mal ettiğimiz müddetçe Türkiyede tam 
manasile bir kooperatifçilik hayatı uyıı.n
dıramayız; bunun yerine, ancak dürt
mekle yürüyebilir ve en ufak bir hareke
ti için koltuk değneğine muhtaç, bir ta-

Monblana tırmanan 
Bir nazır 
Teleskopla seyredildi 

~························································-, 

Hergün ~ir fıkra ~ 
Bazıları - Badıları i 

Türkçenin daha henüz Arab harf- i 
Zerinden kurtulmadığı devi}dc <dat» i 
harfile yazılan bazı kelimesinin, bazı f 
veyahud badı tarzında tetaffuzu lıak- i 
kında alimler toplanmış, bir münc- i 
ka§aya giri§mi§lerdi. Bir kısmı bazı i 
telaffuz edilmesini, diğer bir kısmı : 

1: da, badı telci/ fuz edilmesinde ısrar et- ~ 
• tiler. .Münak<J§a büyüdü. Yumruk : 

yumruğa geldiler. Camlar, çerçeve- 1 
Zer kırıldı. Polisler koşu§tular. 1 

Polisleri görünce bazıda tsTar eden- E 
Zer bir tarafa, badıda ısrar edenler bir ~ 
tarafa kaçtılar. Yalnız içlerinden bi- E 

ri çok ihtiyar olduğu için kaçamamı~. 
kalmıştı. Polisler ona sordular: 

- Kavga, gürültü edenler nerede? 
İhtiyar doğruldu, kaçanların krıç

tıkları. taraflan clile göstet>crck ce
vab verdi : 

76 yaşında 
Bir ilitigar 
Hizmetcisile evleniyor 

Elinde nişan halkası tutan adam, em

lak sahibi bir İngilizdir. 76 yaşındadır. 
Gözlüklü başı açık kadın da, hizmetçisi ve 
nişanlısı 26 yaşlanndan Bayan Morristir. 

İhtiyar aşık, sevgilisine 8 odalı bir köşk, 

Sözün Kısası 

Biz yok muyuz? 

E. Talu 
la ir kaç de~a, münasebet düştült• 
19) çe üzerinde durduğum bir mev• 

zuu bugün, gene tazelemek mecburiyeti· 
ni hissediyorum. 

Bilmem, siz de dikkat eder misiniz? 
Dünyanın en milliyetperver halkı sıra • 

sında bulunduğumuz halde, içimizde an .. 

l<ı§ılmaz, izah edilemez, bir cecnebi> ye 

imtiyaz vermek, ecnebiyi kendimizdenı 

üstün tutmak merakı, an'anesi, zihniyeti 
vardır. 

istanbula şimendiferle girerken, Sa .. 

matyadan itibaren ta Ahırkapıya kadar 

sıralanan yıkık, dökük evlerin, viran du .. 

varların; kel~ arsaların kaldırılmasını 

istediğimiz vakit, bunların cmemleketi .. 

mize gelen ecanibin nazarlarına çirkin 
görüneceğini> ileri süreriz. 

En işlek bir caddenin bakınısızhğındanı. 
kirliliğinden şikayet mi edeceğiz? İlk sö .. 

zü.müz, ve en kuvvetli müeyyidemiz, ibu· 
rasırun memcrri ecanib olduğudur. 

Vapurlarımızdan sür'at mi isteriz? .. Bu. 
evvela, bunlarla sefer eden ecanib hesa< 
bınadır. 

Otellerimizin konforunu arttırmak ar.

zusunda mıyız? Ecnebi seyyahların bu .. 

ralarda rahat etmediklerinden bahsede .. 
riz. 
Beyoğlu ciheti sinek salgınına uğrar& 

cEcnebilerin mütekasif bulundukları o 

muhitte .. > bunu caiz görmez, bar lıar ba
ğırırız. 

Morgun başka yere naklini dikrken1 

Gülhane parkını, Topkapı sarayını ve 
müzeyi ziyarete gelen ecanibin gözleri ö-

l nünde bu müessesenin Soğukçeş:mcde 

bakası caiz olrunıyacağını iddia ederiz. 

Tevkifhaneden Adliyeye götürülüp ge .. 
fuilen maznunların elleri kelcp!;Cli ola· 
rak sokaklardan geçirilmeleri eranibe 

karşı çirkin bi't manzara teşkil ediyor di
ye söyleniriz.. 

- Peki amma, biz yok muyuz? Ve bu 
kım teşkilat şebekesi kurabiliriz. Koo- - Bazıları bu yana kaçtılar. Badı-
peratif bu değildir. Bu sütunlarda, Monplanın tepesıncie Zarı da §U yana! 

Vaktile, Ziraat Bankası, çok acele ile baştan başa madenden inşa edilm~ olan .. 

2 buçuk dönümlük bir arazi, ve 20 de köy memlekete ecnebiler boykot yap1p ta a

evini hediye etmiştir. Bunu haber alan yak ibasmıyacak olsalar, bütün bu mü -
nasebetsizliklere, .bu çirldnliklere ağız aç

ve yanm ha7.trlıkliı kredi kooperatifleri sığınağın açılma törenini yapmak ~zere, ""'············································ .. •·•·••••• ••" 
kurmaya teşebbüs ettiği zaman, hem na- Fransa terbiye nazırının arkadaşlarile Hizmelcisine sarkıntılık 
zariye, hem de ameliye içinde iıayli uğ- dağa tırmandığını y~tık. Chamonix eden doktor 
raşmış bir kooperatifçi sıfatile bu nokta- de açıkgözün biri, meraklılara birer fran
ya dikkati celbet:miştim. Ziraat Bankası, ga teleskopla, nazırın dağa çıkışını sey - İngilterede bir doktor, bademcikleri -
o zaman lat dinliyecek halde değildi. Bil- rettirirken, nazırın tA tepeye kadar ı;ık- ne bakmak bahanesile hizmetçisine sar

komşuları, o kadar dedikodu yapmışlar-

dır ki nihayet genç nişanlı, evlenme dai-

resine müracaat ederek, cnişanlımla ev

lcnmiyeceğim• demiştir. 

İhtiyar aşığa gelince, ümidini kesmiş 

diği gibi yürüdü, gitti Bir sene sonra, o maktan vazgeçtiğini görmüştür. i'ılhaki- kıntılıkta bulunduğu için 40 lira para ce- değildir. 
zamanki idare meclisi reisi yaptığı bir ka nazırla arkadaşları geceledikleri ba§- zasına mahkl.ıın olmuştur. 

teftiş devri esnasında bir dost sıfatile ka bir sığınakdan, yeni sığınağın küşad Mahkeme reisi, suçluya: koduları elbette bir gün yatışacaktır. Ben 
beni de yanma almıştı. Küçük ibir deyjr resmini yapmışlardır. Resmimiz, nazın, - Eğer bu şekilde devam edecek o -

! de o zaman sevgilimle evleneceğim!.> di-
esnasında gördüğümüz kooperatiflerin teleskopla seyreden meraklıları gösteri- lursanız ngilterede size hizmet edecek 
müdir unsurları ile yaptığım konuşma- yor. hizmetçi bulamıyacaksınız.. demiştir. ye avunmaktadır. 

c- Hasudların, kıskançların bu dedi-

lar esnasında gör~ü~ ki büt~n pey~ir tu- bu nevi insanların mikdan çoksa orada len kooperatifçilik bugün Ziraat Banka- ----------
lumları hep kedılerın ellerıne teslim e- k ti! "lik . ki""'' d H . sile İktısnd Vekfılctinin eline geçmiş bu- Bir rüga ve garib 
dilmiştir! h?toteperba çı .. ın ~hi e ekr. angı mu-

0 k ..l b . -=-, . . _ ı u nevı ınsan ç yo veya azsa o- lunuyor. Sarfedilen emeklerden ve hatta bir tesadüf 

madan seyirci mi olacağız? Kendi izzeti 
nefsimiz, kendi bedii şuurumuz, keneli 

varlığımız solda ·sıfır da, yabancılarınki 
mi üstün?. 

İstiyeoeğimiz her hangi bir ıslahatı, ye. 
niliği, serdcdeceğimi.z her hangi bir şi· 

kiiyeti sade kendi payımıza, kendi hesa· 
bımıza dilemeli, öne sürmeliyiz. 

Kapitülasyon devrinden kalma, çok fe ... 

na bir an'ane olan nefsimizi hakir gör
mek ve yabancıyı üstün tutmak zihni .. 
yetini kafalarımızdan söküp atmalıyız.. 

Yurdumuz bizim için güzelleşmeli, ak • . 
saklıklarımız bizim için düzelmelidir. zamana auar enım C>ULJ.enmı mu- d k t"fi . . kli k ..l- al d · · ti el ld dil bilm k b 1:- y h ml t . 1 d b . ra a oopera ı n ısını, şe , awosu o- par ar nn ıyı ne c er e e e e e 

a agaya a e ~ış 0 _an ostum. (::DJID- lur fakat asıl kendisi, asıl kooperatif için, Avrupada Militan denilen koopera
le beraber yaptıgı muşahedelerden son- ~ tüçi tipinin mutlaka bizde de yeüştiril-

İngilterede 20 yaşlarında bir mü - Her şeyden ve herkesten evvel biz va· 

hendis bir gece rüyasında, geniş bir rı.z. Başkaları sonra gelir! 
ra bana tamamen hak vermiş ve bu hale o İşt:,Z-Türkiyedeki kooperatifçilik hare- mesi 18.zım olduğunu bir kere daha ha
kar_şı t_edbir alınanın lüzumuna kanaat ketinin eksilt olan tarafı budur. Bu hare- tırlatmayı, muhitinin derdleri iı.ı:erinde 

yerde bir kuyu bulduğunu, içine gir - E. Talu 
etimı ştt diğini, içinde de paslı bir kutuya rast -

g ı ketin ilk hamlelerini yapmış olanlar ara- yaptığı müşahedeler üzerine bana mü-
Acaba bu tedbirler nlındı mı? Zanne- sında dokuz sene, bin bir müşkülle yok- racaat eden okuyucumun verdiği vesile ladığını görmüş. Arkadaşlarına bunu 

dersem ya hiç. alınmamıştır, y~hud da luk ~e yalnızlıkla mUhat olarak uğraşır- ile bir vazife bildim. Propagandasız koo- anlatmış. Gülmüşler, ve kendisile alay 
pek yarım şekilde alınmıştır. <,.:unkü, o ken bir tarnftan da muhitimde olsun ko- peratilçilik mümkün değildir. Fakat, bu etmişler. Fakat, bu arkadaşlardan biri, 
tarihten birkaç sene sonra kendi faaliyet o~atifçiliğin kültür ve akide kısmını propaganda umumi sözler şeklinde deği1, bir gün çalıştığı yerin ansızın çökmesi
mahitimde gördüm ki köylüden alacağı yapmıya çalıştım. Fakat, itiraf etmeliyim mutlaka insanların kafalarında işlemek le, yarıkta kaybolmuş, derhal yetişen -
olan müteneffizler, kendi bo11çlularını ko- ki ben, kendi muhiümde pek az muvaf- ve onların vicdanlarına hulüJ etmek şek- ler, zavallıyı muhakkak bir ölümden 
opcrntife yazdırıp onlara borç para ver- fak oldum. Çünkü kendilerile mücadele Unde yapılmalıdır. Bunun, ağır, güç, an-
dirmişler ve bu paralan da onların elle- etmek mecburiyetinde bulunduğumuz cak zamanla ve emekle mahsul verir bir kurtarmışlardır. Çöküntü olan yE>.rde 
rinden alıp kendileri için tahsil imkfuu kuvvetler, çok fazla idl iş olduğunu bilirim; fakat bunsuz yola ledkikat yapılmış, burasının 60 metre 
olmıyan alacakları idaresile mükellef ol- Bilhassa müstahsillerin kredi ve satış çıkıldığı zaman da neticenin parlak ol- derinliğinde bir kuyu olduğu görül -
dutları kooperatiflerin sırtlarına yükle- ihtiyaçları için yaratılması tasavvur edi- mıyacağı muhnkkalttır. Muhittin Birgcrı müştür. 
yiverınişlerdi! 

Bundan dolayı kooperatiflerin teşkilat 
şebekesi genişliyebilir, kadro büyür, hat
ta defter Ustündeki sermayeleri ve mu
ameleleri de artar; ancak, kooperatifçi
lik ruhu bizde bir türlü inkişaf edemez. 
Her kooperatif muhiti bir dedikodu kay
nağı ()]ur. 

* Kooperatifçilik bir akidedir: bir mez-
bebdir; siyasete karışmıyan, siyasetten 
kaçaıı ve hattft siyasatin alelıtlak muha
lifi olan bir mezheb. Her mezhebin bir 
ana fikri, bir felsefesi ve bu felsefe üze
rine kurulmuş bir akidesi vardır. Bu fi
kir herhangi bir kafanın içinde genilJ bir 
surette yayılmış ve kalbde bir akide vü
cude getirmemişse ne o fikir, ne o kalb 

iSTER 1 NAN, 
Bir dosıumuz anlattı: 
- Geçenlerde Avnıpanın büyük şehirlerinden birine git

miştim. Bir müsamerede bulunmak mccburiyetile bir rugan 
iskarpin almak icab etti. Bir mağazaya girdim, burada çok 
tanınmış bir İsviçre mnrkasımn mamulatı satılıyordu. Be
ğendiğim iskarpin için bizim paramızla 6 lira istediler. Bu 
arada benim giymekte olduğum iskarpin dikkatlerine çarptı, 
alıp baktılar, çok hoşlarına gitmişti, hafifliğine hayran ka
larak ölçüp tarttılar. Fiatını öğrenmek istediler. Ben on li
raya yaptırlmıştım, söyleyince hayret ettiler, kendilerinin 
ayni iskarpini 35 liradan aşağıya yapamıyacaklarını söyledi
ler. Aradan zaman geçti, İstanbula döndüm. 

Dün İstiklal caddesinden geçiyordum, o İsviçre markası-

iSTER iNAN, 

1 STER 1 NAN M A! 
nm reklamını bir mağaza camekanında görünce merak ede
rek girdim, yerinde 6 liraya satılan iSkarpin için 24 lira is
tediler. Güldüm, ve burada kendi malzememizle 10 liraya 
ısmarlama yapılan iskarpinlerin Avrupanmkilere elbette 
müret:cah olduğunu söyledim. Adam güldü: 

- Ne münasebet? dedi. Bizim.kiler 6 ny gitmez, bunlar ise 
.2 sene devam eder, zarafetleri, incelikleri de caba .• 

Dik.kat ediyor musunuz? 
İsviçreli bizimkini beğeniyor, kendininkine faik g&-Oyor, 

burada 10 liraya yaptırdığımız için 35 lira :Lmyor. Bizim fs
karpinci ise yerinde 6 liraya satılan malı burada 24 liraya 
sürebilmek içfn bizimkini kötülüyor. İşin garibi bu yabancı 
malı beğen;p 24 lirayı vererek alan da bulunuyor. 

iSTER INANMAI 
kooperatifçi olamaz. Hangi memlekette '--------~--------------------------------"" 

....................... ·-················----·········--
Teşekkür 

Oğlum Halidun'un on yıl evvel düçar: 
olduğu Felci tıfli neticesi sağ ayağında 
husule gelen suişekli muvaffakiyetli a
meliyat ile izale eden çocuk cerrahisi ve 
ortopedi mütehassısı profesör Akif Şa
kire ve tedavisini dikkat ve ihtimamla 
neticelendiren çoetık cerrahisi ve orto -
pedi doçenti Münir Ahmet Sayyenere a
lenen teşekkli! etmeyi vazife bilirim. 

Doktor Bari Ko§ay 

-·····················-···· .. ···········-················· 
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Türkiye devletine 
ilmin teşekkürleri 

rkopenhag beynelmilel antropoloji ve etnoloji kongre
ıinde bir çok profesörler Türkiye devletinin ilmi mes
elelerin hallini kolaylaştırdığını takdirle beyan ettiler 

İstanbul 26 (A.A) - Türk Tarih mevzularına olduğu kadar Türkiye dev 
Kurumundan: leti namına da takdir, sempati ve hür -

Ağustos başından onuna kadar de - met dolu ifadelere ve çok kıymetli mü-
vam eden Kopenhag beynelmilel an : 
tropoloji ve etnoloji kongresine kültür 
bakanlığı ve Türk tarih kurumu namı
na iştirak eden delegelerimiz dönmüş 
bulunmaktadır. Ankara tarih, dil, coğ
rafya fakültesi antropoloji enstitüsü 
direktörü ve Türk tarih kurumu üye -
.si profesör Şevket Aziz Kansu ile kül
tür bakanlığı arkeoloğu ve Türk tarih 
kurumu üyesi Remzi Oğuz Arıktan te
şekkül eden Türk delegasyonu, 40 mil
ietin ve bine yakın alimin iştirak ey -
lediği bu kongrede, antropoloji, Pre -
histuvar ve protoistuvara aid beş teb -
Uğde bulunmuştur. Prof. Dr. Şevket 
:Aziz Kansu, Türk tarih kuruını.mun 
'.Anadoludaki preistuvar araştırma.lan 

hakkında bir tebliğ yapmış ve bulunan 
yeni malzemeyi göstermiştir. Türk ta -
rih kurumunun yaptığı Karaoğlan hal
riya tının ilk neticeleri de arkeolog Rem 
2i Oğuz Ank tarafından bir tebliğ ile 
kongreye bildirilmiştir. 

Bu tebliğler murahhaslarımıza ve 

•• 

talealara imkan vermiştir. Bilhassa 
Oksford üniversitesi profesörü G. L. 
Myres, Edimburg üniversitesi profe -
sörü G. Childe, profesör Burket, Mısır 
delegesi doktor Hasan Türkiye dev!eti
nin beynelmilel ilim mesaisine biiyük 
bir sür'at ve kesafetle iştirak edPrek, 
birçok meselelerin hallini kolayla.!;•ır -
dığını ortaya sürmüş ve delegelerimiz. 
den, Türkiye devletine ilmin teşekkür
lerini götürmelerini -alkışlar ara-;ında
rica eylemişlerdir. 

Kongre büyük ~ muvaffakiyetle 
bütün delegelerin tam memnuniyeti i
le bitmiştir. Gelecek 1942 toplantısını 
memleketimizde yapmasına Türkiye 
devletinin' müsaadesini dilemek için 
Türk delegelerine teklif ve ricada hu -
lunınuştur. Delegasyonumuz bir taraf
tan son prehistorik buluntularından, di 
ğer taraftan hafriyatta çıkan yeni ça
uak çömlek parçalarından mürekkeb 
birer ufak kolleksiyonu kongre esna -
sında teşhir etmiştir. 

Uzüm • • ihracatı ıncır 
Senenin ilk turfanda kuru incir mahsulü dün törenle 
vapura yüklendi, bugün 2 vapur daha hareket edecek 

İzmir, 26 (Hususi) - Senenin ilk tur fanda kuru incir mahsulü bugün törenle 
Holanda bandıralı Stalla vapuruna yük lendi. 

İ. K. firmasının Almanyaya sattı.ğı üzümler 9 numaradır. Vapurda teamül 
m~ci~in~e kutuların üzerinde şampan1a şişesi kırılarak mes'ud hadise tes'id 
edılmıştır. 795 kutuluk ilk partiden sonra yarın (bugün) iki, pazartesi günü de 
üç vapura üzüm yüklenilecek ve bunlar Londra ve Hamburga sevkedilecektir. 

Sınai müesseselerin 
muamele vergileri 

Maliye alakadarlara bir izahname gönderdi 
Ankara, 26 (Hususi) - 1535 sayılı ka- ramacılar, karoseri yapan, bıçakçılar, 

nunun ikinci maddesi mucibince mua- portatif karyola yapan müesseseler, ara
mele vergileri maktuiyete bağlanacak o- ba tamircileri, kundura kalıbı, metre, a
lan sınai müesseseler hakkında maliye raba başlığı, tahta zımpara. ayakkabı ök
a!akadarlara gönderdiği uzun bir izah- çesi, motör kasnağı, korniş yapan mü-
namede şöyle demektedir: esseseler. 

Aı••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••11~ . ' 
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Divrikten nümunelik 
demir ihraç edildi 

Samsun 26 (A.A.) - Divrikten ge
len nümunelik demir cevheri, bura
dan vapura yükletilerek ihraç edil-

miştir. Limanımızın iktısadi hareke
tini artıracak olan bu hadise sevinçle 
karşılanmıştır . 

~ I ' ·············································-·········-
Vat ada Arab çarşısına 

bir bomba atıldı, 30 
Arab öldü, 60 yarah var 

HaJk lngiliz - Filistin 
bankasına ateş verdi 

Londra 26 (Hususi) - Bu sabah Yafa
daki Arab çarşısına bir bomba atılmıştır. 
Şiddetle pathyan bu bombadan 30 Arab 
ölmüş ve 60 kişi de yaralanmıştır. 

Bu suikasd, şehirde büyük bir heye
can uyandırmıştır. Umumi grev ilan e
dilmiştir. Birçok tezahürler olmuş ve ez
cümle İngiliz - Filistin bankasının Yaia 
şubesi önündeki tezahür esnasında halk 
bankaya ateş vermiştir. İngiliz .ısk~rleri 
zamanında yetişerek bankayı ön tarafı 

yanmış bir vaziyette kurtarmıştır. İngi
liz bankasının direktörünün otomobiline 
hücum edilmiş ve otomobil parçalanmış
tır. Bütün bankalar kapalıdır. Sokaklar, 
asker işgali altındadır . 

Bundan başka şehirde ve civarmda 
birçok hadiseler olmuştur. Yafa - Kudüs 
yolunda iki Yahudi öldürülmüş ve bır 
otobüse bomba atılmıştır. 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 
Belgrad 26 (Hususi) - Harbiye vt> bah

riye, bedeni terbiye, ticaret ve ziraat na
zırları bugün istifalarını başvekil Stoya
dinoviçe vermişlerdir. 

Umumi erkanıharbiye reisi Gennal 
Milan Mariç, harbiye ve bahriye nazır
lıklarına, mebuslardan Nikola Kabnlin, 
ticaret nazırlığına, Split belediye reisi 
Mirkobuiç, bedeni terbiye nazırlığm:ı ta
yin edilmişlerdir. 

Kabinenin siyasetinde hiçbir değışik

lik yoıttur. 

Fransada 40 saatlik 
hafta meselesi 

Muamele vergisi kanununun bazı hü- Kimya sanayiinden çivit ve boya imal Paris 26 (A.A.) - Daha dün öğle iizt!-
kümlerini değiştiren ve bu kanuna bazı eden müesseseler. ri sükuna doğru ilerlediği sezilen politik 
hükümler ekliyen kanunun ikinci mad- Gıda sanayiinden hardal, karabiber vaziyetteki saliıh, dün akşam daha ziya
aesi ile muharrik kuvveti beş beygire ve vesair baharat, bisküvi, makarna, şehri- de tezahür etmiştir. Dün öğleden sonra 
çalıştırdığı işci sayısı günde en çok ona ye, taban, sucuk, salam ve benzerlerini, içtima eden halkçı toplantı komitPsinde
kadar olan sınai müesseselerden ikinci balık konservesi, pirinç, mercimek vesair ki görüşmeler, taroamile hadisesiz gcç
maddenin (S) fıkrası haricinde kalanla- hububat unu, (buğday ve çavdar unu ö- miştir. Daladiye, kırk saatlik hafta kanu
rı bir yılda yaptıklarına toptan yıllık ğüten değirmenler hariç) yapan mües- nu değiştirmek mevzuu bahsolmadığını 
vergiye bağlamak hususunda Mali.ye Ve- seseler. bildirdiğinden bu toplantıda ileri sürü
kaletine salahiyet verilmiş olduğu tarih Mensucat sanayUnden konfeksiyon: Fa - len fikirler nihayet Daladiyenin beyana
ve numarası yukarıda yazılı umumi teb- tın bağı, fotln şeridi, dantela, vatka üstiıbü, tının tekrarından başka bir tarzda te~ 
ligatta bildirilmişti. Yapılan tedkikat ne- paspa-5, lamba fitili, kolan, ordon, tire, el- celli etmemiştir. Daladiye, cumartesi gü-

diven, kıl tela, kaytan yapan müesseseler. 
ticesinde toptan yıllık vergiye bağlan- Müteferrik sanayiden: Çeltik imalathane- nü, halkçı toplantı komitesinin mümes-
maları muvafık görülen sınai müessese- leri, mukavva kutu, duvar kağıdı, karton ka- sillerini kabul ederek kendileri ile görü
ler iptidai maddeler tenzilat cedvelinde- ğıdı, kese ~dı, ayna. ve kristal tesviyesi. şecektir. 
ki tasnif dairesinde aşağıda gösteriJ.mj _ buzlu cam, fırça, kadın çantası, mum, ağız- ~=============== 
tir. ş lık, düğme, tarak, toka, lastik eşya, baston imal ettiği eşyadan muayyen bir mikdar vü-

T ak .• ve şemsiye, tutkal, kola, sırma kllaptan, ce- cude getirmek için sarfı muktezi elektrik, 
o~r sanayıı lin teli, yapan müesseseler, toptan, yıllık kilovat saatinin nisbeti suretile senelik ma-

Toprak sanayıınden blok veya tomruk muamele vergisi ancak muharrik kuvveti beş mulat mikdarının tayini, kabil olduğu hal
t.a1indeki mermerden levha vesaire vü- beygire ve işc18i günde ona kadar olan mü- !erde bu malumat, G. - Müessesenin işg~l et
cude getiren müesseseler, mermer levha esseseler hakkında tatbik edilebileceğinden, tiği yerlerin gayri.safi iradı veya kiraSJ, H. -
ve;air mamulatı tekrar işlemek , n daha fazla muharrik kuvvet ve işcl kullanan Müesseseden mal satın alan veya müessese-

• .. d . .. Sl.re 1 e sınat müesseselerin yukarıda yazılı işlerle ye mal satan ticarethanelerin kayıdJ:\rınn 
mam~lat vucu ~ . getıren mue~seseler, meşgul olanlar bile toptan yıllık vergi usulü bakılmış ise bu kayıdlardan öğrentk!n ma-
mozaık yapan, çını yapan, bazı cms top- ne tekllt edilmelerine imkan yoktur. lüınat. 
rakları toz haline koyan alçı yapan künk Hey'etıerce takdir esnasında aşağıdaki Toplu lmalAt viicude getirmedlklerı ynp-
yapan kiremid yapan müesseseler. hususat behemehal araştırılacak ve bu ma- tırılan tedkik netLce.slnden anlaşılmış olan 

M d 
... !Um.at kararlarda münderic olacaktır· bazı snn'at nevileri aşağıda gösterilmiştir.· a cm esya .. · 

• ~ A. - Mueasesenin ticari defteri mevcud o- Maden! eşya sanayilnden: Sıcak deınır _ 
Madem eşya sanayiinden musluk dök- lup olmadığı, varsa geçen seneye ald def- eller, soğuk demirciler, tornacılar, tesvtyccl

mecileri, kantar yapan, keser, balta, ren- terde görülen satış bedell, B. _ 3535 numara- ıer, makine dök:mecllerl, kazancılar, borucu
ae ve bu gibi aleti yapan müesseseler, ni- lı kanunun neşrini taklb eden ilk ay lç!nde lar, elektrik ve oksijen kaynakcllan, biley -
kelfıj ve kroma· 1 k h d -· . beyanname vermiş ise bu beyannamedf' ya eller. 
. .. JCı ar a ve egırmenı zıh satış mikdarı, c. - Müessesenin kullandı= Tahta sanaylinden: Modelciler. Mütc -i a:an ~u_eğsseseler, bakır sıvamacıları, ğı motörün beygir kuvetı, ç. - MüessP.senln ferrlk sanayiden sun'l ila amilleri, ajorcular, 
~. a ve .. u .. me yapan tapa, k<!psül, mü- bir senede kullandığı işcl aded1, bunlara ver plkocular. Bu san'atlarla iştigal eden mü _ 

hur kapsulu yapan, oyuncak, gaz ve ben- diğl yevmiye mikdarı. D. - Müessesenin bir esseseler muharrik kuvveti ve Işci sayısı her 
zin ocağı, tel örgü, kilise, saat, bıçak, sene içinde resml dal~~lere veya hususi mü- ne olursa -01sun_Jpuamele vergisi kanunu _ 
destere, çakı yapan müesseseler. es.seselere karşı taah~ud ve teslim ettiği mal nun mevzuuna girmemekte olduklannclan 

Taht •. ların ve satış bedelinın mikdarı, E. - Mties - bunların ne makLu vergiye bağlanmasına, 
.. a sanayıı sesenin emsa111e mukayesesi, İ. - Müessese - ne de beyanname usulile vergiye tabi tu -

Tahta sanayunden marangozlar, doğ- nin bir senelik sarfiyatının t:llovat aaatinln tulmasına mahal yoktur. 

Tayfur Kökmen 
Halayda tezahüratla 

karşılandı 
Hatay devlet reisliğine 

Tayfur kökmen getiriliyor 

Antakya 26 (A A.) - Tayfur Kökmen 
dün sabah Hataya gelmiş ve Payastan 
itibaren güzergfilı üstünde bulunan bü
tün halkın sam:imi tezahüratı arasında 
Antakyaya muvasalat etmiştir. Öğleden 

sonra halk partisine gidilmiş ve bilahare 
Fransız hüktlmet mümessili ziyaret edıl
miştir. Hemen akabinde bu ziyaret l<ran
sız mümessili tarafından iade olunmuş
tur. 

Hatay halkı ve Halk Partisi Tayfur 
Kök.mene çok samimi ve candan hüsnü 
kabul yapmıştır. Albay Kole ile temas, 
çok güzel bir hava içinde cereyan et
miştir. 

Adana, 26 (Hususi) - Öğrendiğime 
göre Hatay devlet reisi ve kabine azası 
meclis dışından intihab edilecektfr. Şu 
dakikada itimad edilir bir kaynaktan al
dığım kat'i malfunata göre Hatay devlet 
reisliğine Tayfur Kökmen, başvekfilete 

de Abdurrahman Melek getirilecektir. 
Kabine azalarının isimleri de Hatay mec
lisinin içtimamı müteakip ilan edile
cektir. 

Hususi ders verenler 
ruhsatname alacaklar 
Ankara, 26 (Hususi) - Gazetelere il~n 

vermek suretile veya hususi şekilde ta
lebe bularak hususi ders verenler Kül
tür Bakanlığı tarafından takib olunacak 
ve haklarında kanuni muameleye girişi

lecektir. Bundan sonra ruhsatname al
madan ve usulü dairesinde vergi verme
den hususi ders vermek yasak edilnışitir. 

Amerika Japonyayı 
protesto ·etti 

Londra 26 (Hususi) - Tokyodaki A
merika sefiri, geçen çarşamba günü Ja
pon tayyareleri tarafından bir Çin - A
merikan kumpanyasına aid yolcu tayya
resinin mitralyöz ateşine tutularak dü
şürülmesini şiddetle protesto etmiştir. 

Sefir, Amerika bükfunetinin bu gibi 
hücumlara cevaz vermiyeceğine Japon 
makamlarına bildirmiş ve hadisenin A
merika umumi efkarında infial uyan
d1rdığını ilave eylemiştir. 

Suriye Başvekili 
Bone ile görüştü 

Faris 26 {A.A.) - Suriye başvekili, 

öğleden sonra Boneyi ziyaret etmiştir. 

Görüşme, bir saat sürmüştür. 

Amiral Hortinin Berlinde 
son günü 

Berlin 26 (A.A) - Amiral Horti
nin Berlindcki ikametinin son gunu 
Potsdam'da yapılan bir cevelana tah -
sis edilıniştir. 

Macar naibi hükumeti, cSan Sush 
şatosunu ziyaret etmiş, bir kaç daki -
ka ikinci Frederik'in mezan önünde 
durmuş ve mezara bir çelenk koymuş
tur. 

Berlin 26 - Amiral Hörti ile refi -
kası, Şarlotenburg sarayında Ribbent -
ropun vermiş olduğu öğle yemeğinde 
hazır bulunmuşlardır. Bu yemekte Hit 
ler de bulunmuştur. 

Yeni ltalyan sefiri 
Ankara 26 (A.A.) - Yeni İtalya bü

yük elçisi B. Ottovio Pepoyu bugün Ha
riciye Vekili D. Rüşdü Aras Hariciye Ve
kaletinde kabul etmiştir. .............................................................. 

Nişanlanma 
Muğla eşrafından Mahmud Şerefli ke

rimesi Bedriye Şerefli ile cCwnhuriyeb 
refikimizin yazı işleri müdürlerinden ve 
kıymetli gazetecilerimizden Feridun Os
man, dün nişanlaıtmJ§lardır. Bu mes'ud 
hadise, iki aile efradının yaptıkları hu
susi bir toplantıda tes'id edtilmiştir. Fe
ridun Osmanı ve eşini tebrik eder, kur
dukları yuvaya devamlı saadetler dilerjz, 

Sayfa 3 

e i ta/ya ile Fransa ko lay 
uyuşacağa 

benzemiyorlar 
Yuan: Selim RaıtP Em~ 

H aftalardanberi Franko hükıiıne
tinin beklenen cevabı şimdi Lon

drada çok derin ve ciddi bir tedkik mev
zuu olmaktadır. İngilterenin, gönüllüle
rin geri çekilmesi meselesini tasfiye için 
ileri sürdüğü plina cevab teşkil eden bu 
vesika, bu sütunlarda da mevzuu bahse
dildiği gibi, o kadar mühim itiraz kayıd
Iannı ihtiva ediyor ki bu piaru suya dil· 
şürmesi ihtimali dahi mevcuddur. Bu 
yüzden, şimdiye kadar İspanyaya karşı 
tatbik edilebilmiş olan ademi müdahale 
siyasetinin değişmesi dahi endişe ile ak
la geliyor. Çünkü İspanya işlerine tek bir 
müdahale diğer müdahaleleri intaç ede
ceği ve bundan da bir Avrupa harbinin 
doğması çok muhtemel bulunduğu için 
izhar edilen endişeler tamamen haklı ve 
yerindedir. 

Frankonun cevabı hakkında Londra 
tedkikatını derinleştire dursun; öbür ta
rafta İtalyan ve Fransız matbuatı arasın
da hiç te dostane olmıyan münakaşalı ba
zı neşriyat yapılmaktadır. · Bu neşriyat 
öyle bir istikamet almıştır ki Fransada 
bir halk cephesi hükumeti mevcud ol -
dukça veya İtalyada faşist rejimi hüküm
ran bulunmakta devam ettikçe, iki mem
leket arasında bir yakınlık temini artık 
mevzuu bahsolamıyaca.kiır. Çünkü İtalya 
için Fransanın Habeş macerası münase -
betile zecri tedbirlere iştirak etmiş ol
ması, kabili hazın bir vakıa olmaktan çık
mış bulunuyor. İtalyanın nazarında zec
ri tedbirin alınması bahsinde İngiltere 
kadar Fransanın da alaka ve mes'uliyeti 
vardır. İtalyanın hayatiyetine kasdetmiş 
olan bir Fransa ile her hangi bir dostluk 
tasavvur edilemiyor. Fransanın, bu id -
diaya mukabil verdiği karşılık bir parça 
garib olmakla bera:ber uysaldır da. Ga
ri'b, diyorum. Çünkü bu neşriyat resmt 
Fransanın düşüncesi olarak ele alınırsa, 
bu memleketin bir taraftan zecri ted -
birlere iştirak ederken, öbür taraftan bu 
tedbirleri baltalamak için elinden gelen 
her şeyi yaptığı anlaşılıyor. Esasen bu 
anlayış bir karine mahsulü değildir. Biz
zat Fransız matbuatının açık neşriyatı
nın neticesidir. 

Maamafih Fransızlar, İtalyan gazetele
rinin çok ağır yazılarına rağmen hAJa an
laşma arzusundan feragat etmiş değiller
dir. Hatta, bu arada, ufak bir oe fark gö-· 
zeterek resmi İtalya ile hakiki İtalyayı 
birbirinden ayırd eder bir göriişle orta
da ne fol ve ne de yumurta olmadığını 
söyliyerek :mütemadiyen ileriye adım atı
yorlar. Dün ileri adım atan İtalya idi. 
Şimdi o geriledikçe Fransa ilerlivor. Po
litika dünyası, hakikaten garib bir ~lem 
oldu. - Selim Ragıp Em.eç 

Zabıta, dilencilik, fuhuş 
ve serserilerle 

mücadeleye başladı 
Emniyet Müdürlüğüpün ikinci şubesi, 

dilencilik, fuhuş ve serserilere karşı e
saslı bir mücadele açmağa karar vermiş 
ve dünden itibaren faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. 

Dün şehrin muhtelif semUerinde halkı 
iz'aç ettikleri görülen kırkı mütecavız 

dilenci toplanarak Emniyet Direktörlü
ğüne getirilmişlerdir. Bunlar ilk defa bir 
doktor muayenesine tabi tutulmakta, iç· 
!erinden sıhhatte olup vücudleri çalış
mağa müsaid bulunanlar mahkemeye 
sevkedilmekte, malulleri de düşkünler 
evine gönderilmektedir. 

Bundan başka köprü altında pejmürde 
kıyafetleri ve çıplak ayaklarile dolaşıp, 
çok iğrenç bir manzara arzeden serseri
ler de toplanarak mahkemeye gönderil
mektedir. 
Ayrıca şehrin işlek mahallerinde dola

şarak, bir takım toy yabancılan iğfal et
mek suretile birçok fuzuli masraflara 
boğan bazı kadmlann da, bu hareketleri
ne meydan verilmemek üzere bunlar da 
peyderpey toplanarak Emniyet Müdür
lüğüne getirilmekte, haklarında lazım 

gelen kanuni muameleye tevessül olun
maktadır. 



4 Sayfa 

Maçkadaki ltalya sefaret' i~tısa~ vekili dün 

b. t 1 d tedkıklerıne devam etti 
ınası sa ın a ın ı 

150,000 liraya satın alınan bina daimi sergi binası olarak 
kullanılacak, sergi gelecek sene burada açılacak 

Şakir Kesebir bu akşam 
Ankaraya gidecek 

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün de 
şehrimizdeki tedkiklerine devam et -
miş, öğleden sonra uyuşturucu madde
ler inhisarında bir müddet meşgul ol
muştur. 

Vekil uyuşturucu maddeler inhisa -
rında üç saat kadar kalarak, toprak 
mahsulleri ofisi umum müdürü Ham -
za Osmandan ofisin İstanbul şubesi 
teşkilatı hazırlıkları etrafında izahat 
almıştır. Şakir Kesebir toprak malı -
su11eri ofisinden sonra bir müddet de 
Deniz Ticareti Müdürlüğünde meşgul 
olmuştur. Şakir Kesebir bugün Anka -
raya gidecektir. 

iş yüzünden bir sıvacı 
arkadaşını yaraladı 

Evvelki akşam Be.şiktaşta iki sıvacı a-

25/8/938 tarihinden muteber olmak üzere benzin perakende ve petrolün top. 
tan azami satış fiatları beş şehir için aşağıda gösterildiği gibi tenzilen tesbit edil
miştir. 

GAZ BENZiN 
Çift Tek Döküm Çift Döküm 

Büyük teneke Küçük teneke Kg. Büyük teneke Kg. 

Kuru§ Kuruı Kuruş Kuruş Kuruş 

Ankara 610 94 650 17,70 

İstanbul -500 79 14,75 570 15,20 

Samsun 525 82 580 

:Mersin 520 82 570 

İzmir 510 15 570 15,20 

Diğer yerlerde azami satış fiatları İstanbul ve İzmir depo fiatlarına nakliye 
ve mahalli resimler ve listesi İktısad Vekaletine• mevdu yerlerde satış komis
yonları ilave edilerek tayin ve tesbit olunacaktır. 

İstanbul ve İzmir depo fiatları §Unlardır: 

Yugoslavyaya hayvan idhali 

Benzin: Büyük teneke çifti 
Ufak teneke çifti 

Petrol : Büyük teneke çifti 

511,75 Ku. 
74 > 

468,42 > 

Tarım kredi kooperatifinin evrak 
damga re!minden muaf tutulacak rasında icı. yu·· .• d k b. k b memnuiyeti kaldırlldı 

Daim! ıergi binası '$ zun en çı an ır avga un-
Markada MaçkAnalas kArııncı.ında bu-_ !ardan birisinin sol omuzundan ağır ve İktısad Vekaleti alakadarlara bir ta- Tarım kredi kooperatifleri kanunu, 

:ır _.. -y- ferag ,ve intikal muamelesine başlan- tehlikeli bir surette yaralanması ile ne- nun damga res · f' ı· ··t 
yük bir bahçe ortasında kapı ve pence- t r mim gctndererek, Türkiye mevridli mı mua ıye ıne mu e -

mış ı · ticelenmiştir. Vak'anın tafsilAtı cı.ndur: h 1 y ı ·dh li d ll'k h".km"' ·· b k 
releri yaz, kış daima kapalı duran On birinci yerli mallar sergıs· i gelecek s- ayvan arın ugos avyaya ı a ne a a 

1 
u unun, aş a suretlerde tat· 

Beşiktaşta tramvay caddesinde 10 nu- • b'k a·ıd· w natamam bir bina vardır. sene ağustosunda merasimle burada açı- ir mernnuiyetin kaldırıldığını bildir -
1 

e ı ıgi görülmüştür. Bu hususta 
maralı kahvenin üstündeki odada yatıp "lakad 1 · b" 

Büyük barbden evvel İtalya hük(ımeti lacak ve sergi kapanmıyarak daiml ola- kalkan sıvacı İbrahim oğlu Ahmed Te- miştir. Yalnız idhal edilecek her parti co ar ara yem ır tamim gönderil· 
tarafından sefaret binası olarak yaptırı- rak kalacaktır. kin ile, Maçkada Hüsambaşı sokağında için, Yugoslavya ziraat vekaletinden ~iş ve tarım kredi kooperatifleri bir ~ 
lan bu bina, umumt harbin patlaması ile Şehircilik mütehassısı Prost sergi bina- 19 numaralı evde oturan gene sıvacı Os- bir idhal müsaadesi almak icab etmek- lıklerinin ödünç alma ve verme işleri .. 
bazı dahili aksamı natamam kalmış ve o sını planında Taksim stadının bÜlundu- man Alpaslan arasında ötedenberi bir tedir. le para yatırma ve diğer bütün işle r 

zaınandanberi de metruk bırakılmıştır. ğu ~er~e göstermişti. İktısa~ Vekaleti.nce geçimsizlik vardır. Bu geçimsizlik te, Letonya ihracat mallarımıza rinde yapılacak sened, rapor, muka • 
İstiklal harbinin hitamını müteakip te serg.ı bınasın~ A ~açk~.d~ ~~~de getıril- Ahmed, Osmanın, Osmanda, Ahmedin a- velenamelerle, resmi dairelere vere .. 
Ankarada yeniden bir sefaret binası ya- mesı daha mulayım goruldugunden Tak- Iacağı ve yapacağı işlere müdahalı;ı ve asgari gümrük tarif8Sİ tatbik cekleri dilekçeler damga resminden mu .. 

pıldığından bu binaya hiç lüzum kalma- simde~ :a~g:çilmiştir. Taksim stadı ge- birbirile rekabet etmelerinden ileri gel- edecek af olduğuna göre, bu birliklerin kendi: 

ml..iır 
25 000 

t bb .. , t· d ne eskisı gıbı stad olarak kalacaktır. Yal- mektedir t kk'.ll · · kl ~· . , me re mura aı vus a ın e .. .. . . . . · Letonya hükfuneti tarafından neş - eşe u erının yapaca arı bütün mu-
geniş b"r bah · 1 b. d ·mı nız stadın bugunkü şeklı değiştmlecek, . b" ı 1 çe:• o an ınanın, aı ser- geniıletilecek ve güzellejlirilecektir. Sta- . Dün tramvay yolundaki esnaf kahve- redilen yeni gümrük tarifesine göre, a~elelerde tanzimi Jfızım gelen e>Ta • 
~ . ınası ~ara kullanılma~~ ~ek elve- dı çeviren kışlanın stada bakan duvar- sınde otururlarken gene aralarında bir Letonya ile aramızda ticaret anlaşma- kın damga resminden muaf tutulması 
rışli olaca~ı anla~ılmı~ ve h~kumet İtal- ları yıkılacak, buraya demirden tribün ağılz ka.vgası çı~mışA is_e de, arkadaşlarıA a- sı akdedilmiş olduğundan ihracat mal- bildirilmiştir. 
ya sefareti nezdınde te.şebbusatta bulu- yapılacak, kışlanın dış duvarları stadın raya gırcrek b.ır hadıse çıkmasına mani lanmıza Letonyada asgarl tarife tat - ,.-------------.... 
narak burasını satın almağa talib oldu- duvarları olacaktır. Başvekalet, burada olmuşlardır. Bıraz sonra Ahmed kahve- bik edilecektir. A k b 
ğunu bildirmiştir. Neticede 150,000 liraya yapılan inşaat masrafına elli bin lira ver- den çıkarak tramvay yolunda dolaşınağa L t emleketimizden iste - n ara orsası 
bina satın alınmış ve dünden itibaren de mek suretile iştirak edecektir. başlamış ve işte bu sırada Osman da ya- d .•. ~ o~ıyanın :d ler zeytin fasulye - .. ·-
~~====~=~====~~~~~·~~~~~~~~~=== ~a~k~@ahl~~~fts~üp ı~ q~ma e ' · ·' A~~-kçm~fi~~U-8-9~ 

12 Yaşında bl·r çocuk e· d .d . d saymağa başlamışt r y - bakla, mercimek, portakal, kuru ıncır, 
lr a amin mi esrn en ı . avaş yavaş gırt- .. .. k ·· ·· f nr.lık kavun t-----------1 

lak gırtlağa gelen bu iki meslekdaş, bir taze uzum, uru uzum, ı , ' 

arkadaşını yaraladı 5 paket eroı·n çıkarıldı hayli boğuştuktan sonra bir aralık Os- buğday, çavdar, arJ?a, Y':laf, kaysı, şe~- Ç E K L E B man 30 santim uzunluğunda geniş ağızlı tali, afyon, muhtelif yaglar, . muht~lıf r---------.-------1 
_Dün, Çemberlitaşta iki çocuk arasında Kadıköy Acıbademde oturan İsma - bıçağını çekerek bütün kuvveti ile Ah- içkiler, tütün, sigara, muhtelıf derıler Lon4'• A~:~,' K•f.:."' 

bır ya~alama vak'ası olmll§tur. il, F.ethi ve Halil isminde üç şahsın medin sol omuzuna saplamıştır. Ahmed ve tiftiktir. Nn-Yorıt 125,895 12ö 895 

A~ı mahallede oturan 11 yaşında Ser- eroin istimal ettiğini haber alan em - kanlar içinde yere yuvarlanmış, Osman Türkiye lrlanda anlaşması Parıa S,4425 S,4425 

vet ile, 12 ynşında Mes\ıd, bundan iki ay niyet ikinci şube memurları, evvelki ~: tya~~ları k:ldırıp kaçml ak istemi] ise Türkiye - Irlanda serbest ticaret ve ~n~';;. :~~!!5 2:·:!25 

• kadar önce birbirlerile kavga etmişler, akşam Acıbademe giderek bu beyaz e ışen za ıta memur arı tarafından ,. f h kk Am.tterd&IJ 68 84 ES a4 

h 
yakalarunıştır. Yaralı sıhhi mı· dad oto- tediye anlaşmasının .. mer ı.ye. ~. a ın - , 

hfidise iki çocuğun aileleri arasında da ze ir müptelalarını yakalamak için ter d leli- d ı Berlln 60,4525 60,4526 "b mobili ile Beyoğlu hastanesine kaldırıl- da piyasada teredd~d e 1 gı uy1:1 - Brttueı 21,21> 21,25 
münazaa ve geçimsizliğe sebeb olmnştur. tı ~t almışlardır. Akşama doğru me - mıştır. muş ve bu hususta Iktısad Vekaletı a- Atına ı,1226 1,12ı5 

Bu sebebden çocuklar arasındaki iğbi- murlar tarafından çevril~n. eroinman- ·· d k I Sotyı. t.615 1.li15 
rar da, gittikçe artmıştır. Nihayet dün 11 lar yakayı ele ~erecekl~rını anlayınca Dün Beyoğlu adliyesine intikal eden lakadarlara bir tamim gon erere r - Praı ,,342u 4.3425 
yaşındaki S t b kk 

1 
bunlardan İsmaıl, cebmdeki 5 paket bu Mdiscnin nöbetci iiulh ceza mahke- landa anlaşmasının mer'iyeti hakkın - Madrtd 

6
.
14 6114 

erve a a a gitmek üzere eroini bir balon lastiğine sararak bir _ mesindc derhal duruşması yapılmış, Os- da izahat vermiştir. Türkiye - Irlanda Varto~• 23.7075 2s.7o75 

evden çıkmış, yolda giderken M"es'udla den yutmuştur. Memurlar dig· er arka • man 23 gün hapse mahkum edilmiştir. serbest ticaret ve tediye anlaşması Budapeıtı ~6•06 25 06 

k l 
1 

Blikret 0,9176 0,917ü 

arşı. aşmıştır. Aralarındaki kavga taze- daşlarile beraber İsmaili de yakalamış- 1 • 1 O - 9 36 tarihinde mer iyet mev - aeıırrad 2,aoG 2,Bliö 

lenmış, Mes'ud elinde bulunan bir tene- lar ve doğruca hükfunet doktoruna gö- Regai b gecesi kiine konmuştur. Mevcud mer'iyet şe- Yotohama !5.845 sr; 845 

ke ile Serveti başından yaralamıştır. türm~Ier ve yutulan eroinlerin çıka - Diyanet işleri reisliğinden: Ağ t raitine nazaran 15 - 4 - 939 tarihine ka ~ı:,~:,.1;:' :~:~: 51
•
665 

Yaralı çocuk derhal eczaneye götürü- rılmasını istemişlerdir. Bunun üzerine 27 sine müsadif cumartesi günü ~s "~~n dar mer'iyet mevkiinde kalacaktır. r-~--=-----=-----ES_._,~_5_. 
lerek ilk tedavisi yapılmıcı. b•lAh d doktor İsınaile kusturucu bir ilaç ver- b. . ld ğ ece ın K fi t t . l b.ld' ·ı . t' E S H A. M ~· ı a are a - . f B . ırı o u undan önümüzdeki per~embe ey ye acır ere ı ırı mış ır. 
liye doktoru Salih Hnşim tarafından mu- ınış. 1~· u sayle~et"kbı:k~çddakika1 sonra günü akşamı (cuma gecesi) Leyle/ rega- ............................................................. . 

Açılıı Kapıı ,, 

ayene edilmiştir. eroın er ~:ne ~ 1 ıçın e sarı 1 ola - ib olduğu ilan olunur. 
. . rak Isrnaılın agzından çıkarılmışhr. Şelızadcbaşı cFerah» Sinemada 

!Bu haf ta 3 film birden 

Anadolu fm, " GD 
peotn 
A. Şm. " CIO ndeU 

24 60 24 60 

Hddısc etrafında, tahkikat yapılmak- Suçlular Asliye Beşinci ceza mahke -
tadır. · t lim d'l · 1 d Milte,çer· .. ı·i. · mesme es e ı rnış er ir. ı' ı .fi • 

Bomontı • Nektar 6 90 

1 - ŞEYH AHMED ulan çimento 8 80 
6 90 
8 80 

103 50 
9 9G İstanbul muallimleri dün Bursaya gittiler 

Dün muhtelif mekteb Öğretmenlerind en yüz elli kişilik bir kafile Sus vapurile 
Mudnn~aya git~ottr. Kafile azaları ora dan Bursaya giderek §ehrl gezecekler
dir. Rcsım muallimlcrden bir kısmını gö stermektedir. 

ianeler kutu ve rozetle 
toplanılmıyacak 

Bayramlarda bundan sonra iane:er, 
kutu ve rozet usulü ile toplanmıyacak
hr. Ves.aiti nakliye bilet fiatlanna yir
mi veya kırk para ilave edilecek, mek
tub ve telgraflara pul yapıştırılacak -
tır. Kurumların ianeleri bu suretle te
min olwıacaktır. 
Çırpıcıdaki arteziyen suyu tahlil 

edilecek 

\, 

(Türkce sözlü ve şarkılı) 
2 - GÜNEŞ PERİSİ 
3 - KIRMIZI VAGON 

J 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 
(Yeşilköy) 

Kontak Yaptı 
Pazar (BUyQkdere) de 

Salı (Altıntepe) de 

Merkez Bantuı 103 60 
İl Bıımka.!ı 9 96 
Telefon s l>ıJ 

ltt1ha' "' Dettı. 11 50 11 00 
Şark Dellrmenı ı u15 
Teı:k<>ı1 6 10 6 10 

İSTİKRAZLAR 

Ttlrk borcu I pe,ıa 1 
• • ıı • 
• • 1 ••deli 

Kapaıuı 

19 so 

19 275 

Bak.ırk<iyüne su temin etmek için ,----~~---•••••••••••••••••••• 
Çırpıcı .çayırında açılan arteziyen ku- Mu·· stesn a Fırsat ! 
yusundan çıkan su belediye sular ida • 
resi tarafından tahlil ettirilecektir. Tah M A 
m neticesinde su içilmeğe ve kullanıl- &11azamızda yapılacak eOlşlkUk ba eblyl 
:~t~~::~itr~öruıurse Bakırköyüne Bugünden itibaren : B .. tün Mallarımız 

Yeni Asır 
fzmirde çıkan c Yeni Asır• refikimiz 

44 Uncü yaşını idrak etmiştir. Arkadaşı-
• mızı tebrik ve kendisine uzun muvaffa
kiyet yılları te~enni ederiz. 

Gayet Ucuz Fiatl rla Satılmakta ır. 
Ba lırs ttaa ı ti ade e ınn 

E. Kalivrussi ve Ş. si 

' 



Merzifon Amerikan koleji 
talebesizlikten kapandı 

Nazilli ovalarmm sulanması işi 
üzerindeki çahşmalar devam ediyor 

Bunyanda sel dört köyün 
harmanlarını götürdü 

Bir kadın ile yalnız bir 
köyde 400 koyun 230 
kuzu, 15 sığır, 2 manda 
sellere kapılıp kayıp ve 

Zengin kiitüphanesi Halkevine hediye edildi, Merzi
fonlular kolejin leyli bir orta mekteb haline konması 

için 25000 liralık yardımda bulunacaklarını söylüyorlar 

Birinci sulama kanalı bu yıl ikmal edilemediği için 
köylü sıkıntı çekti. İkinci sulama kanalının projeleri 
bitirilmiş ve kanal geçiı yerlerinin tesbitine başlanmıştır 

~-"------ -- 7 ev harap oldu 

Bünyan (Hususi) - Kazamız Elbaşı 
nahiyesine bağlı Karadayı, Kızılveren, 
Zerezek ve Samağir köylerine ani ola
rak yağan dolu ile karışık yağmur ne
ticesi şiddetli bir sel gelerek bu dört 
köyün harmanlarını kamilen silip sü
pürmüş ve Karadayıdan bir kadını alıp 
götürmüştür. Hadise haber alınır alın
maz kaza kaymakamı Kazım Atakul, 
beraberinde Kızılay Başkanı Dr. Doğan 
Erbuğ ile birlikte derhal adı geçen köy
lere giderek köylüleri hem teselli ve 
hem de uğradıkları zarar ve ziraıılannı 
tesbit ederek keyfiyeti aid olduğu ma
kamlara ve Kızılay Genel Başkanlığı
na arzederek yardım talebinde bulun

uşlardır. 

Nazilliden umumi görünüş " Bilhassa Karadayı ve Sıvgın ile Kı-
Nazilli, (Hususi) - Geçen sene Hor- nüfuslu bir tek köyün ba~rab~eceği zılveran köylerinin bütün mahsulleri 

sunlu sulama kanalı tayin edilen müd- bir iş olmadığından aynı geçı~den harman halinde ortada bulunduğundan 
det zarfında ikmal edilememiştir. Ya- menfaatlenen ve köprünün muk~bıl ta- seller bu köylerin mahsulünü tama
pılan ilave keşiflerle kanal işi 200.000 rafındaki yüzlerce dönüm arazı~e bu men götürmüştür. Hayvan zayiatı da 
liraya çıkarılmış olup, inşaat devam köprüden işleyen kasabalılarla, .. bı~ler- pek çoktur. Yalnız Karadayı köyünden 
etmektedfr. Nazillideki Dereköy çayı- ce çuval meyan kökü'nü ~u .. koprü~en 230 kuzu, 15 sığır, 2 manda ve 400 k.a
na kadar uzatılacak olan bu kanal bu geçiren Nazilli meyan kokü f~brıka- dar koyun sellere kapılıp boğulmuştur. 

d km h · d d d d t · d·lmesı zaru-sene mayıs ayın a i al ve azıran a s:n. an a yar ım en;un ~ ~ vu- Bundan başka Pınarbaşı kazasının bu 
sular akıtılarak köylünün bu yıl malı- rıdır ... Hat~a Bereketlı, ~ırli~y, Dog köylere hudud olan köylerinde ve bil
sulünü sulamasına imkan el verecekti. lar koylerınden de temın edil:cek t?~- hassa Sövegv enle!" köyu"nde de ayni tah-
F k t k 1 h ·· t k l d 1 b' d 1 b. k.. ·· uhendısı- . .. .. .. a a ana ın enuz opra iş eri a- 1u ır yar ım a, ır opru ro ribatı mucıb olmuş ve koylunun boynu 
hi dereköy çayına kadar varmamıştır. nin nezareti altında dev~lı ve day~- bükük kalmıştır. Bünyan mıntakasın
Ayni zamanda Kuyucak içindeki kanal nıklı bir köprü kurulmak lazımdır. Bıl- da 7 ev kamilen ve birçok evler de kıs
köprüsü ve diğer köprü ve sifonlar da hassa köylüyü kıştan evvel bu sı~t~- men harab olmuştur. 
henüz ikmal edilememiştir. Halk ka- h vaziyetten kurtarmak, ancak şımdı-
nalın önümüzdeki sene ekim mevsimi- den inşaata başlamakla mümkün olabi- k' 
ne kadar ikmalini şiddetle arzu etmek- ıecektir. Denizlide bir hırsızhk va ası 
tedir. 

Büyük Mendres nehrinin cenubun
daki ovaları sulamak üzere Saray! .... öy 
yakınlarında bendi 'tutularak ve Pirli

~masyada bir bekçi yamağı 
öldUrUldU 

bey, Yazırlı köyleri içinden geçirilerek Amasya, (Hususi) - Vermiş köyün
Akçayı suyuna dökülmek üzere açıla- den Ahmed isminde bir bekci yamağı 
cak olan ikinci sulama kanalının proje- burada meçhul bir şahıs tarafından ta
leri ikmal edilmiş ve kanal güzergahı- banca ile öldürülmüştür. Zabıta katili 

Denizli, (Hususi) - Geçen perşem
be günü şehrimizde bir hırsızlık vak'a· 
sı olmuştur. Vakıflar memuru Bekir 
Acarın evi Üsküp göçmenlerinden Ya-
şar oğlu Reşid ve arkadaşları taıa!ın
dan soyulmuştur. Hırsızlar kısa bir za-

nın tesbitine başlanmıştır. Bu ikinci ~iddetle aramaktadır. 
ru~mabMlının~~üm~~kiytl~=~~=======;;====~==~~====~=====~===~====~~~~=~=========~~ 
çinde tamamen açılacağı ümid edil- Biga kaldırımları tamir ediliyor 

manda meydana çıkarılmış, çalınan eş
yalar müsadere edilmiştir. 

mektedir. 
Evvelce Büyük Mendres nehrinin 

taşkın yaptığı seneler'de yarını milyon 
lira sarfile Nazilli ovasında açılmış o· 
lan büyük tahliye ve sulama kanal~n 
kapak ve köprü tertibatında !slahat 
yapılarak kanalın kabili istifade bir ha
le getirileceği söylenmektedir. 

Büyük Mendres üzerindeki köprii 

Biga, (Hususi) -
Yıllardanberi tamir 
görmemiş olan şeh-
rin bazı kaldırımla
rı tamir edilmekte, 
icab eden yerler de 
yeniden yapılmak• 
tadır. Kasabaya ge-bir türlü yapılamıyor 

Nazillinin büyük köylerinden olan tirilen yeni sudan ·4 'f 

Hamzallı ve Pirlibey arasında Büyük Ada mahallesi hal· t' ~ 
Mendres nehri üzerinde yegane geçid kının da istifade e- { 
yeri olan tahta köprü tamamen ha.rab debilmesi için Ha4 

._ . • ~ ·~".__.E.--~--~·~-
olmuş ve çökmüştür. Hasad mevsimin- lim bey fabmasına . . 
de ne hayvan ve ne de araba geçmek kadar demir borular döşenmeğe başlan- ğulduklarını gören beledıye, bU: şey ko· 
mümkün olamadığı gibi yaya geçenler- ınıştır. belediye azasından demirci Ha- yup satmak suretile .. kaldır~~. ışgal et
de büyük bir zorluk çekmekte ve bir san usta hamiyeten ve meccanen bir memek şartile dükkanları onun~~ otu
hayli korku geçirmektedirler. hafta çalış.arak döşemiş ve bu civar hal rup nefes almaları için esnafa musaad~ 
Kaymakamlık tarafından birkaç ay kının memnuniyetlerini kazanmıştır. vermiştir. Ka.hvecil~r,. yalnız. gecelerı 

evvel bu köprünün yeniden yapılması Yaya kaldınmlarının işgali belediye dışarıya sandalyelerını atabilecekler-

Merzifon Amerikan koleji 

:Merzifon, (t'lusu~) - Yarım asır- yet atfediliyordu. Kolejin mükemmel 
danberi Merzifonda mesaisine devam bir müzesi ve güzel bir sinema salonu 
eden Amerikan Koleji kapanmıştır. vardır. Bu suretle bir kültür müesse
İmparatorluk devrinde yurdun her kö- sesi olmak için lazım gelen bütün ev
şesine yayılan Amerikalı misyonerle- safı haizdir. Müze \'e sinema salonunu 
rin vücude getirdiği müesseselerden Merzifon ortamektebi almak isterr:ek
biri olan bu Kolejde milli mücadeleden tedir ve bunların planları çıknrılarnk 

evvel yüzlerce talebe vardı. İlk zaman- vekalete gönderilmiştir. Diğer binaları 
!arda kültürel bir hava yaratmağa mu- da ayrı ayrı almak isteyenler Yardır. 
vaffak olan bu müesseseye ta Rusyadan Fakat müessese erkanı burasını tama
talebe gelirdi. men bir kültür müessesesine devret· 

Fakat sonradan burayı idare edenle- meği arzu etmektedirler. Müssesenin 
rin teşekkül maksadına aykırı hareket- kütübhanesinin Halkevine hediye vt':: 
ıeri görüldü ve bu hal müesseseye kar- halkın istifadesine terkedilmiş olması 
şı olan duyguyu sarstı. büyük bir memnuniyet uyandırmıştır. 

iBilhassa Merzifonda ortamekteb a- Kolej binalarının da kültür bakanlı· 
çıldıktan sonra az zamanda Kolejde ğınca satın alınmasına imkan elverdiği 
yalnız 40 kadar talebe kaldı. Bu da ço- takdirde Merzifon büyük bir kültür sa· 
ğu dışardan gelen tüccar çocuklarına rayına sahih olacak ve Türk çocukları 
inhisar ediyordu. bundan bol bol istifade etmek imkan-

Merzifonda bulunup da bu müesse- larını kazanacaklardır. 
seye gitmeyen kız talebe pek azdır. Merzifonun su işi nihayet haUediJdi 
Böyle olduğu halde ingilizce konuşabi- Yıllardanberi yapılacağı söylenen ve 
len de hemen hemen yok gibidir. Bitta- bir türlü yoluna konamıyan Merzifo· 
bi bu hal buraya karşı halkın lakaydi- nun su işi nihayet halledilmiştir. 
sini artıran amillerin belli başlıların- Tüccardan Ali Cavid ihale neticesin· 
dan biri olmuştur. de su işini üzerine alarak işe başlamış 

Yıllardanberi bir kültür müessesesi tır. Şimdiye kadar küplerle iptidai bir 
diye anılan bu yerin şimdiden sonra da tarzda id3re edilen su tesisatı tama
bir kültür yuvası olarak kalması şaya- men modern bir şekilde yapılacak, 
nı arzudur. Yatılı bir okul olacak her Merzifon bol ve temiz suya kavuşacak
türlü teşkilatı ihtiva eden burasının '"tır. 
leyli bir ortamekteb olmasını Merzi
fonlular çok istemektedir. Hatta kül

Tayyare meydanındaki inşaat 
devam ediyor 

tür bakanlığı burasını bu maksadla sa
tın aldığı takdirde Merzifonlular 25 bin 
lira temin edeceklerini söylemektedir
ler. 

Kolej evvelce Kız Amelihayat Mek
tebi adını taşıyordu. İngilizce derslere, 
bilhassa el işlerine büyük bir ehemmi-

Çorluda imar 
Faaliyeti büyük bir 
Hızla devam ediyol' 
Çorlu (Hususi) - Kazaya bağlı 

Türkgücü köyünde şimdiye kadar 2800 
gül fidanı dikilmiş olup bunların 5 12 
tanesine Edirne ve Tekirdağdan gönde
rilen muhtelif renk ve çeşidde aşı ya
pıJ.ınıştıır. 

Geçen sene ihalesi yapılan tayyare 
meydanındaki inşaat ilerlemektedir. 
Yeniden birç:ok binalar yapılmasına 

başlanmıştır. Esasen her türlü inkişafa 
müsaid olan Merzifonda, bu yeni mü
essese ile yeni bir hareket sahası aç:ıl
mış olacaktır. 

Gegvede ipekböceği 
Yetiştiren bir 
Sanatlı ar 
Geyve, (Husu

si) - Eskidenbe
ri bu civarda fen· 
ni ipek böceği ye
tiştirmekle tanıl
mış olan yegane 
san'atkar Pastör 
Tevfik Öcaldır. 

Bu san'at ona 
dededen intikal 
etmiştir. Babası . 
ve büyük babası Tevfik Öcal 

Hamzallı köyüne emredilmiş ise de kanununca yasak edilmiş ve dükkan dir. . . . V kal t' 
köprü için lüzumlu kerestelik çamlar sahiblerile kahvecilerin sandalye ata- Belediye büdcesı D~ıye e e ~n; 
orman idaresince henüz getirilmemiş ;ak kendi dükkanlarının önünde bile re tasdik edilip geldn;:e~ sonr~ P~tf e 
ve etraf köylerin de yardımı temin edi- oturmaları menolunmuştur. Fakat ha- kaldırımların ferşine. aş ana~ , 1 a· 
1ememiş olduğundan inşaata başlana- vaların çok sıcak gitmesi yüzünden es- iye teşkilatı. da. tevsı olun~ca ır. Re
mamıştır. nafın kapı önüne bile çıkamadıklarını slmde belediye ıdare. heyetı çalışma 0 -

Bundan başka köyün yanıbaşında bu
lunan ve köyün sıh.ha tini daima teh -
did altında ·bulunduran 1800 metre 
uzunluğundaki gölün bataklık kısmı 
s1tma mücadele teşkilatı tarafmdan ya
pılan ameliyelerle kurutulmUJ1 ve siv
risineklerin üremesi muht-emel bulu
nan kısımlarına da gene bu teşkilat 
tarafından mazot döktürülmüştür. 

hayatlarım hep koza yetiştirmekle ka
zanmışlardır. Tevfik Öcal Bursa ipek
cilik ve böcekcilik enstitüsünden me-

Bu köprünün yapılması işi yedi yüz ve bu şekilde bina altında sıcaktan bo- dasında görülmektedir. 

Ayni zamanda kazanın göçmenlere 
aid ev inşaat işi de büyüik bir faaliyet
le ilerlemektedir. İnşaat işlerinin loşa 
kadar bitirilmesi kararlaştırılmıştır. 

zundur. 
Geyvede koza çıkaran bundan ba~ka 

kimse yoktur. Her sene bu yüzden tüc
carlardan mükafat alır. 

Pazar Ol H Be o· ki . Bu yıl kurulmakta olan Marmaracık ve 

-============::ır========a====a=s=a::;-;:n=::::lil==y==='=Y=O=r~;:==· ==~~~=~51, Uhlas köylerinin inşaat işi de büyük 
ı r bir sür'atle yürümektedir. Muradlı na-

Senede iki defa böcek bakar. 

Eskiden vaziyeti iyi olan ve bilakt
re bozulan bu çalışkan san'atkar Pas-

- Hasan Bey, kadınların 

her şeyden çabuk bıkıp u
sandıklarından mıdır nedir .. 

... ikide bir elbiselerinin bi .. 
çimlerini moda diye dcğışti

rirler. 

•.• Şimdi de İngiliz terzilc4 

ri erkek elbiseleri için oriji· 
nal bir moda çıkarıyorlarmış" 
bu modanın şekli nasıl olacaW 
dersin? 

Hasan Bey - Herhalde ge
ne eskisi gibi dostum .. altı ay 
taksitle!. 

hiyesine bağlı Aşağı Sevindikli ve 
Ballıhoca köylerinde de yeniden altmış 
altı göçmen evi yapılmaktadır. 

tör usulü üzere seçtiği Bağdad cinsı i
pek böceği tohumlarını satı.şa çı1rnr
makta ise de fazla sermayesı olmadı-

Edirnespor Dedeagaca gitti ğından ticaretini muvaffak.iyetıe ya?a-
mamakta ve çok sıkıntı geçırmektcdır. 

Edirne (Hususi) - Edirnespordan ~~==~=====:===:=.:=:=:===:===== 
elli kişilik bir kafile Dedeağaca gitmiş- tesi sabah Meçhul Asker abidesine çe
tir. Türk sporcuları pek samimi bir şe- lcnk koymuşlar, öğleden sonra da Eno
kilde karşılanmış ve dostca konuklan- sis takımı ile bir maç yapmışlardır. 
mışlardır. Maç 2-2 beraberlikle bitmiştir. 

Sporcularımız şerefine Papadoplu Sporcu kafilemiz gene ayni tezahü· 
bahçesinde belediye tarafından bir ak- rat arasında dost Elen topraklarından 
l şam yemeği verilmiştir. Sporcular er- ayrılmışlardır. 
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ETÜKETLER 
cAyakkabıların etiketleri tafsilatJr 

olacak.• 
Bu yazı serlevhasını bir gazetede 

gördüm.. Ve hemen birkaç iane tafsi
latlı ayakkabı etiketi nümunesi hazır
ladım. 

* Kadın ayakkabıları için: 

de daima değişik iskarpinler giymek 
isterseniz, şayanı tavsiyedir. Çünkii. üç 
günde yüzleri çaUar, alUarı delinir!> 

* Erkek ayakkabıları jçin: 
cAlacaklılara şayanı tavsiyedir. Gı

cırdamadıklan için borçlu kolay kolay 
kaçamaz.> 

* 
cÖkçeleri ~k sağlamdır, hiddet ı.a

manında tepinmekle kırılmaz.> 
cGayet hafiftir .. 'Bilhassa alacaklı • 

müsaid lardan kaçmak isteyen borçlulara tav
siye ederiz.• 

* cÖkçeleri başa vurulmaya 
bir şekilde yapılmıştır.> 

* cBir masa altında burnuna basıldığı 
zaman ezilmez, ve lekelemnez.11 

* cBu iskarpinler yirmi ile yirmi beş 
yaş arasındaki genç kızlann giyecek -
leri iskarpinlerdir. Yaşı g~ bütün 
müşterilerimize tavsiye ederiz.• ..... 

cÇüti beş liradır. Fakat öyle bir bi
çim verilmiştir ki; on liraya aldığınızı 
söylerseniz inanırlar.> 

* cSık sık iskarpin almak, bu suretle 

* cKılıbık erkekler için yapılmıştır. 
Çıkanlması ve giyilmesi kolaydır. Ev
lerine ~ gelenler kapı önünde zah -
met.sizce ayaklarından çıkarabilir. El
lerine alırlar.> 

* cTekme vurmağa elverişlidir, can 
yakar fakat öldürmez.• 

* cF.n rahat ayakkabıdır; aktlsız baş-
lılann ayaklarıııa çektirecekleri zah -
meti mümkün mertebe azaltır.• 

ismet Bııliwi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Tokyo sokaklarında evlenme 

makineleri 
Tokyonun b.'.W. 

sokaklarında bir 
takım otomatik 
makineler vardır. 

Bunların içine pa
ra atınca bazı 

memlekeUerde ol
duğu gibi bilet, si
gara,· çikolata çı -~-"-~-~ 
kacak yerde bir 
takım listeler çı-

lngilterede arıcıhgın 
terakkisi 

İngiltered'e 25 
bin aracının işlet

tiği 80 bin kovan
dan senede 1,500 
ton bal elde edil
mektedir. Buna i- illi 
18.ve olarak hariç
ten 3,500 ton bal 
idhal olunmaktadır. Bu suretle İngiltere 
senede (5) bin ton bal yemektedir. 80 
bin kovanda ( 4000) milyon arı beslen-

kar. Bunlar evlenecek olan kiınseJerin mektedir. 

isim ve adreslerini taşır. Evlenmek isti - * yenıerce, bu otomatik makineıer ı>ek z>. Gülen ve aghyaa feylesof 
yade rağbettedirler. Gelip geçmi~ fey-* 1~flannen~ru 

güleni Democri- ~ ... ~ 
Demir mad~ni ormıyan bir tosdur. Zengin bır ~ ~ Q 

ailenin çocuğu idi. ~ \.-~--IJca 
memleket İnsanların abdal-

Biliyor musunuz lığına güldüğü için 
ki dünyanın en şi- kendi~ne gülen 
mal mıntakasmda feylesof derlerdi. 
oturan Eskimola- Ağlıyan feylesof ta Heraklittir. O da 
PIJl memleketinde insanların abdallığına acırdı. 

demir madeni yok- * 
tur. Eskimolar, Planörün mazisi 
kendilerine lazım Planörcülük yeni bir icad değildir. Hin-
olan demiri, gök- distanda Bingalde bundan bin sene ev -
ten düşen chaceri vel Abdülkasım oğlu Fernas ismnidc b;r 
6CJllavi. dediğimiz mucid planörlerin ilk nümunesini icad e-
madeni blokları eriterek istihsal eder1a-. dcrek uçmuştur. 

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

Aşk feragati 
Emreder 

Bir genç erkeğin derdi~ 

L SLER 
ederse, kuracağınız ev bir volkan ü
zerine kurulmuş olur. Bırak talibi 
çıkarsa evlensin, çıkmazsa senin için 
vakit her zaman erkendir. 

• Bulabilir miyim acaba? 
Ankarada oturan Bay N. B. nin 

suali de şu: 

~ 
Sonbahara hazırlık 

Kayınpederini öldüren 
katilin idamı istendi 

Suçlu vekili cinayetin kayınpederin üvey kızına aöz 
koymasından ileri geldiğini iddia etti 

Şil~e k~~pe~eri A:~avu~ M~s. - - Hadisede teammüdü gösf ereceli 
tafayı çıfte ıle olduren Filiz Hüseyının bir vaziyet yoktur. Fiil, kasten öldür • 
muhakemesi Ağırcezada son safhaya mekten ibarettir. Müvekkilim Musta .. 
varmıştır. fayı öldürdüğünü esasen inkar etmi -

Suçlu, geçen celselerde hadiseye se- yor. Ancak, .kayınpederinin karı na. 
beb olarak, maktul Mustafanın üvey göz koyması ve kendisini daima ta kir 
kızınaı yani kendi karısına göz koydu- etmesi, vak'aya tekaddüın eden ha:l.i -
ğun~ ~ecavüz etmek istediğini iddia seler, Mustafa ile karşılaşınca birden • 
etmışdL bire hatırına gelıi:ıiş ve cinayet bu su· 

Müddeiumumi Ahmed Remzi Berk- retle vuku bulmuştur. 
men ise, yapılan duruşma neüces'inde Demiştir. 

toplanan birçok delillerle suçu sabit Muhakeme kara tefhimi · · l • 
·· ;;M- S 1 H.. · · tarlad ' r --·-- ıçın, 3Ş 

gorm~.ur. uç u useyının ... a ka bir güne bırakılmıştır 
fundalıkların arasına gizlenerek, ka - • • • • 
yınpederini beklemiş olınası ve Musta- Metresını ölümle tehdıd edeJ 
fa görün~ g~rünm~z ~~esini ateş~iye- adam mahkOm oldu 
re~ onu oldurmesı, fiilin taammuden 
işlendiğini ispat edici mahiyette bu - Bebekde Arnavud Şaban l senedir 
lunmuştur. Bütün bu noktalan nazan birlikte bulunduğu metresi Nadire ile 
dikkate alan iddia makamı suçlunun kavga etmiş, sonra da bıçağını çeke • 

Yakında hava değişecek, çocuklannıza ceza kanunundaki 450 nci maddenin rek, kadını: 
kışlık giydiremezsiniz, çok ısıtır. Hatta 4 üncü bendi hükümlerine göre, ölüm - Seni, kanla boyarım diye, teh • 
kahn tayyörleri varsa anlar bile sonbahar cezasına çarptırılması gerektiğini söy- did etmiştir. 
başlangıcı için çoktur. Bu sıralarda ço- lerni.ş, ancak cezayı hafifletici bazı tah- Hadise, dün adliyeye intikal cdereki 
cuğu serine karşı koruy~, fakat ~üzu- rik sebeblerinin de, göz önünde tutul - suçlu Şabanın Asliye 4 üncü cezad" 
mundan fazla ısıtınıyan gıyecek lazım. masını istemiştir. muhakemesi yapılmıştır. 
Bunun en iyisi astarsız, yünlü bir ceket- Dünkü celsede müdafaasını yapan Neticede, suçu sabit görülerek 3 
le, yünlü bir etektir. Küçüklerde eteği suçlu vekili ise, iddia makamının mü - gün müddetle hapse konulmasına k~ • 
plili yapmak daha muvahk olur. Nisbe- taleasına iştirak etmiyerek, hülasaten: rar verilmiştir. 
ten büyükler için düz etekleri tercih et-
meli. 

Her iki şekilde de etek ve cek:Pt ayn 
ayn renklerde olursa çocukta daha şen 
görünür. Mesela kırmızı - beyaz, mavi -
beyaz ekose bir lmmaıla düz 1.aciverd ku
maş karıştırılabilir ve pek şık durur. 

İki kardeşin küçüğünün cteğile bü -
yüğünün ceketini, büyüğünün eteğile :r.i
çüğünün ceketini ayni kumaşlardan yap
maJı: iyi bir fikirdir. Bir örnek giyinmiş 
gibi durmazlar. 
Büyüğün ceketini modeld~ki ceplerle, 

yaJra ile süsliyebilirsiniz. Pek küçükle -
rinki dümdüz ve bolero gibi kıpkısa olur
sa daha rahat giyilir. Daha da şık du>:ur. 

Yaka, kol kenarlarına zıd renkte ku -
maştan biyeler çekmek te göze hoş gelen 
bir başkalıktır. Bu biye eteğin kuma~
dan da olabilir. 

On yaşından büyüklerin ceketine sen
tür çok yaraşır. Tabii o zaman onünü vu
ruk yapmak lazımdır. Yaka açık veya ka
palı, her iki türlü de olabilir. Sentür ye
rine tıpkı erkek çocuklann ceketleri gıbi 
yalnız arkaya toka konulsa da olur. Esa
sen (1) numaralı model, erkek çocuğu 
ceketinin hemen tıpkısıdır. 

Ha lıaJın bilmeliJiT: 

Poliste: Toplantılar: 

Bir kadm bir kadımn b.1101 D&n kasaplar ve ekmek yapıcılar 
yaraladı . cemiyetleri toplandılar 

Kwnkapıda İsmail Safa sokağında otu - Dfuı öğleden enoeı kasaplar, öl)eden IOD"' 
r:ın 40 yaftnda Biirplk ne. ayni evde oıman ra ebnel: yapıcılar cemiyetleri hey'eU umll'
Maryam ara.anda geıç1.m.si.zlik Jiziinden çı- nll)'elerl birleşik ~na! cemiyetleri binasında. 
kan bir taygada lıılarJam. Sürpliin başına toplanmış, cemlyeUerinln partiye bağlanma-
taşla vurmak suretlle yaralamıştır. Yaralı sı etrafında gö~Uşlerdir. 

tedavl al.tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. Darüşşafakalılann tenezzüh« 
Bir kayıkcı arlcadatını kürekle Dari&Hafaka MeJnınları K.urmaunclan: 

yaraladı Kurumumuzun 29 - 8 - 938 Pazarte.!f gfi• 
Küçükçekmeceden i.stanbula kum taşı - nü saat 15 deki deniz gezintisi, dairelerin tt1-

malr.ta olan kayıkçı Mehmedle arkadaşı Hü- tD olması dolayıslle, aynJ gün saat 18,30 dA 
seyln ara.!lllda iş yüzünden bfr kuga çıic - Şirketi Hayriyenlıı G:i .sayılı npurlle 1apı .. 
mış, Mehmed, Hüseyin! kürekle kolundan lacalôır. 
yaralamlftır. Yaralı tedaTi aıtma allnnul, 
tablıilata bqlanmışbr. 

Bir otomobil bir çocup 
çarpıp yaraladı 

Rahmi idarestııdek.1 bir numaralı otomo
bll. Yeniçeriler cadde.sinden geçerken, Fa -
Uhte vatandaş sokağında oturan 12 yaşında 
Turana çarparak başından Te baca~an 
ağırca yaralamqtır. Yaralı Etfal ba.stanesl
ne kaldınlmış, toför )'all.alanmıştU". 

Kalp bir liraltk tutuldu 
Galat.ada t1ıtüncülit eden lıılus\afa clün 

inhisar idaresi satış ıubesine giderek aldı~ı 
tütünlerin paraaını verirken parayı alan vez 

SA•met chiğüaii 
Kmlay Kml\oprakta .w mıcu mek\ebd8 

5 Eylil Cllınart.e.si günü 1c;ln sünnet d{iiünti 
terUb etmiştir. Kadıköy merkezine müra .c 
caat. 

Prenses İffet dün şehrimize geldi 
Mısır Kralının amcazadesi Prenses 

İffet dün Romanya ~urile şehrimize 
gelmiştir. Galata rıhtımında Mısır Se
firinin refikası ve sefaret erkanı tara
fından karşılanan Pr enses şehrimizde 
birkaç gün kalacaktır. 

nedar, gümüş liralardan bir taııeslnln kalp iki • bi ümeden .&ıdiiriild6 
oldutuna ibt.ımal vermf:t "Ye derhal sabııa11 J gm ~ 

Vualetleri nasıl yenilemeli? haberdar etmiştir. Yapılan tahkikat net.ıce- Maçknda M.açkapalasm birinci. katında 
Şapkalarınıza taktığınız incecik vua - sinde bu parayı Must.afaya., tanımadı~ı bir çamaşır yerinde, l'atlhte Mutaflnr cadde .. 

. _ sinde 2 numaralı marangoz dükkAııında ııd 
}etler ~aktır amma çabucak buruşahıUr muşterlnin verdiği anlaşılmıştır. Hakikaten b ~ı 1 d ikist d ı-r · yangın a~angıcı o muşsa a, e a "'il 

Ve eski gibi görünür. Tekrar yenileşm~- sahte olup olma~nın anlaşılması için pa- btiyiimedcn 80ndürülmüşttır. 
1 

· · · ı ·k· t k" v t ra darphaneye gonderllmişt.lı. Oradan ve -
erı ıçın on an ı r gaze e agu mm ara - 11 ek cevaba ıntızar edilmektedir Bir sabıkalı hırsız tutuldu 
sına koyup üstünden, pek kızgın olınıyan, r ec lr:umarb . Emniyet Müdürlüğü ikinci §ttbe memcr J 

bir ütu geçirmelisiniz. Tabii açık .rPnk Attı az yakalandı ıan, hayll zamandanberl İstanbulun muh " 
vualetlerin değil, yalnız koyu rı>nklerm.. . Galalada Karamu.stafapqa caddesinden teJH semtlerinde birçok hırsızlıklar yapaJI 
Çünkü, gazete kağıdı açık rengi k;rfotir. gPÇCn ikinci fUbe memwian sokak ortasın- sbıkalılardan Duraun Aliyi bu defa yata .. * da za.r atmak sureWe kumar oynamakta o- ıamağa muvaUak olmuşlar ve müddelumu• 

• • lan Avram, Kemal, Hultlsl, Fnrf, Mehmed millıte \eslim etmişlerdir. 
Sırmalı ve yaldızlı şeridlen, brodeleri ve Emin isminde altl kumarbazı ıuç t.sıü?>de B" dal de ·ıd· dal b ;:....idil 

nasıl temizliyebilirsiniz? yakalamışlar, müddelummnJI1ğe tmlJm et - u ~ vn 1 
1411 ;:_ o~'"~ .. 

.. . . d . · mişlerdlr Buyukderede Buzhane sota~.&Uda otur-
Musavı mıkdarlar a amoruak, 90 dere- . • · • . • sandalcı 55 ya§11lda İnebolulu Klwm, Bü "' 

ce alkol ve eteri birbirine karıştırınız. El- Bır LfCI elim tatereye kapbrdı • yiikdenden sandalla iaıanbula gelirken n-

- Çıldırasıya seviyorum. Sevgim
den ne genç kız, ne de ailesi henüz 
haberdar değil, vaziyet icabı söyle .. 
mekten çekiniyorum. Henüz tahsı1i
mi bitirmiş değilim. Beklesem sev • 
diğimin çıkan taliblerden birine ve
rilmesi muhtemel, ne yapmalıyım?• 
diyor. 

- Genç kızın zenginliği, fakirUği, 
falan rnevzuubahsolamaz. Yalnız ma 
kul fikirli, viicudce sıhhatli olması, 
sonra okumayı sevmesi, gayet se -
vimli bulunması lazımdır. Bun~ann 
fevkinde: Beni sarsılmaz bir muhab
betle benimseyip ezeli bir aşkla ya • 
şatmasını istiyorum. Böyle bir genç 
kızı bulabilir miyim acaba? 

de e<reccğiruz. mahhll sırmalı, yaldızlı J'atfbte llutaııar eadde.stncJe bir maran - n.bJa, önlerinde aulazın eereJaDı ııe aand,.; 
brode ve galonlardan bütün kir ve teke _ gez tabritasında ~fail Halil ilminde bir deviilmlıt ve batJıu4t.ır. Kau. mahallinde ~ 

. • .lşci elini testereye tapt.ırara.k aiırca yara - 1i zaman aramalar yapılnuJSa da botuı.a• 

Sualin cevabı basit: 
- Seven, çıldırasıya seven feda -

karlık etmesini bilir. Fedakarlığın 
hududu aşkının sahasını aşsa dahi. 

Oğlum, mademki henüz tahsil!ni 
bitirmemiş bir gençsin, istikbalin 
henüz bulut altında, teressüm etme
miş bir hayal şeklindedir. Yann bir 
yıldız halinde doğabilirsin, fakat biı 
şehab gibi yere diŞnekliğin de müm 

kündür. Kızın talihini bir ihtimalin 
tahakkukuna bağlamağa hakkın yok 
tur. Bugün iyi bir talibi çıkabilir, sa
adet imkfuılannı elinde toplayabilir, 
fakat seni beklemek arzusile bütün 
bunları feda ederse ve senin bulut 
altında henüz tercssüm etmeyen ta. 
lihin de bir şehab olarak tahakkuk 

• Okuyucumun gücenmiyeceğin -
den emin olsaydım kendisine: 

- Kaçıklık etme, diyecektim. Şart 
lannın ilk kısmında yazılı olanları -
m düzünelerce genç kızda tama.'11.en 
toplanmış olarak bulabilirsin. Se • 
vilmek bahsine geline~ çok isteyen 
ekseriya bulamaz. Sonra bu. her 
şeyden evvel alakadarın şahsma 
bağlıdır. Biraz da talihine. İyisi mi, 
seviyorum diyene inanır, işi fazJa 
didiklemez, yaşar gidersin. TEf'ZE 

lerı çıkarır, onlara eski parlaklııt'Virını ıanmıştır. Yaralı, Cerrahpaşa hutaneslnde Kazımın cesedini bulmak mümttin olama • 
iade eder. tedavi altına alınmıştır. mıştır. 

iki ahbab çavuşlar~ Bedavacı yolcu 
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Samsun vilayet 
maiyet memurlu~ 
ğuna tayin edilen 
siyasal bilgiler 
mezunlarından P 
iErtür, buraya ge
lerek işine başla
mıştır. Kültür di
rektörü Hamdi 
Hızal da İstanbul 
kültür direktör 
muavinliğine ta· 
yin olunmuştur. Hamdi Hızal 

Geldiği gündenberi ·muhite kendisi
ni çok sevdiren ve kültür işlerinde ve
rimli bir gayret gösteren Hamdi Hıza
lın şehrimizden ayrılması haberi tees~ 
sür uyandırmıştır. iBaşka vilayetlere 
nakledilmesi mukarrer öğretmenlerin 
nakil listeleri de tasdik edilmek üzere 
Kültür Bakanlığına gönderilmiştir. 

Ayakta duran genç kız, Amerikada gü- Isparta öğretmenleri yurd 
zellik müsabakasında birinciliği kazan - • • ki 
JD.lf, dünyalar kendisinin olmuş. Saade- g8Z1Slft8 ÇI 1 
tin en yüksek noktalarında uçarken, gü- Isparta (Husus!) - Isparta öğret -
nün birinde bir kazaya uğramış, bir tre- menleri bugün 75 kişilik biır kafile ha
nin altında kalarak iki bacağı birden ke- linde İzmire hareket etmişlerdir. İz -
silmiş. mirde üç gün kalarak tedkiklerde bu -

Kazaya rıza gösteren kız yılınam~, Iunacak olan öğretmenler Myon, Kon
sun'! ayaklar takmış, bir güzellik ensti .. ~a. Adana, Malatya, Diyarbakır, Sam
tüsU. açarak, hayatını kazımmıya bqla .. sun yolile Ankaraya giderek tedkikle-
mııtır. rine devam edeceklerdir. 

SEYAHAT MEKTUBLARI :31 

,. 
Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Açık hava oteli 
Sivrisinekten göz açmak kabil değildi. Şoför yerine 
girerek filit tulumbasını elime aldım ve içeri dolan 
haşeratı öldürdüm. Öldürdüm ama onları öldiiren 

koku beni de bayıltac.ıktı. Dışarı fırladım 

Biri dedi ki: 
-Merak etmeyin. Karanlık basınca 

onların hiçbiri kalmaz, çekilir ... 
Hakikaten dediği gibi oldu .. güneş 

batıp karanlık gelince karasineklerden 
eser kalmadı .. fakat onlar gider git
mez yerlerini, iri iri, adeta kemikli de
necek şekilde sivrisinekler geldi tuttu!. 
Bu daha müdhiş bir felaketti.. cKışt!> 

demekle de gitmiyordu.. arsız, yap!§
kan, müz'iç bir hayvandı o ... Efendisi 
olan Ağrı eşkiyası gibi; faydasız, muzır 

bütün heybetile karşımda duruyordu .. 
Gözüm; onun eteklerinden bana doğru 
uzanan ince yolda. Belki giden bm· 
yandan bir haber gelir ümidile kendi· 
mi a vutmıya çalışıyorum .. yok .. ne bir 
gölge, ne bir ışık.. döndüm. Şoförler, 

memurlar hepsi bir araya oturmuşlar. 
Kör kandil bir ışık altında derdleşiyor. 
lar. Aralarında bana da yer verdiler .. 
oturdum. Söz; jandarma cer> inde i· 

• 
Bunlann hepsi iyi ama, ben bu gecG 

nerede vatacaktım. Kimseden chavıu . . 
yok .. nasıl olsun ki; chayır> yapmak i-
çin varlıklı olmak lazım. Burada bulu· 
nanlarm hiçbirinin bir yeri yok ki; ba 
na da «Buyurun!> diyebilsin.. «Öksü 
oğlan göbeğin kendi keser!» deyip ba 
ş;mın çaresini aramıya koyuldum .. ev 
veıa bizim kamyonun ~oför mahalline 
bir göz attım .. müd'hiş bir fey! İçeris 
sivrisinek meşheri.. Bereket yanımd 
flit var .. hemen tulumbasını doldaru 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

Avrupa güzelleri Danimarkada toplandılar 

Bu seneki Avnıpa gfi.zelleri Kopenhag da (Mis Avrupa) intihabında bulunmak 
üzere Daniınarkaya gitnıi§lerdir. Resmim iz güzelleri bir arada göstermektedir. 
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Tahta talaşı 
Ahmed fakir bir ailenin biricik oğ- ı 

luydu. Babası çok iyi, çok namuslu bir 
işciydi. Ahmed.in annesi oğlunu çok 
sevdiği halde ona oyuncak alamıyor, i
şini bitirip, bir türlü elinden tutup ha
va aldırmak için gezdiremiyordu. 

Zavallı kadın kendi evinin işini bitir
dikten sonra da dikiş diker para kaza
nırdı. 

Lakin Ahmedin hem annesi, hem ba
bası çalıştığı halde kazandıkları para 
ile karınlarını güç doyuruyorlardı. 

Bir gün Ahmedin annesi oturmu5 di
kiş dikiyordu. Ahmed, bir müddet an
nesinin yanında, boş kibrit kutuların
dan, sigara paketlerinden ibaret olan 
oyuncaklarile oynadıktan sonra sıkıl

mıya başladı. Hava da çok güzeldi. An
nesi, Ahın.ede hava alıp, güneşlenmesi 
için evlerinin önündeki kaldırımda do
laşmasını söyledi Ahmed sevinerek so
kağa fırladı. Bir müddet kapının önün
de oynaşan bakkalın kedisinin yavru
larını seyretti. Sonra bakkalın verdiği 
bir avuç mısırı güvercinlere serpti. Gü
V.!rcinlerin yemleri kapışmaları çok 
hoşuna gitti. Bisikletle gezen çocukla
rı uzun, uzun tedkik etti. Bir kenarda 
bıçak bileyen bileyicinin o kadar çok 
kıvılcımı nasıl çıkardığına bir türlü a
kıl erdiremedi. Bunu akşama babasına 
sormıya karar verdi. Ahmed etrafma 
bakındı, merak etıniye değer başka bir 
şey göremeyince kaldırımın üstünde 
biraz daha ilerledi. Marangozun dükka
nının önünden geçerken pencereden 

Aluned marangoz dükkanına girdi. 
Etrafına bakındı. Aman burası ne 

kadar güzel yerdi. Uzun uzun masala
rın başında birkaç ki:ıi çalışıyor. Koca 
koca tahtaları pırıl pırıl yapıyorlardı. 
Duvarlarda filetler, demirler asılı idi. 
Ahmedin hayan hayran bakışını gören 
marangoz yanına yaklaşarak tatlı bir 
sesle: 

-<Bir şey mi istedin çocuğum? diye 
sordu. 
Aklı başına gelen Ahmed elindeki 

rende talaşını uzatarak: 
- Bunu galiba siz kaybettiniz, alı

nız, dedi. 
Maranğoz: 

- Bunu ne yapayun ben çocuğum, 
niçin getirdin? 

- Size lazımdır. Bu kadar güzel bir 
şeyi yapmak için kim bilir ne kadar 
uğraşmışsınızdır. Ben hiç bu kadar 
parlak, bu kadar güzel bir şey görme
dlın. 

Marangoz gülümsedi: 
- Demek bu senin çok hoşuna gitti. 

Gel öyle ise ne kadar kolay yapıldığını 
sana göstereyim. 

Marfangoz rendeyi tahtanın üstünde 
itince birkaç talaş masadan yere dökül
dü. Ahmed yere baktı. Orada bir yığın 
parlak talaş gördü. Gözleri kamaştı. 

Marangoz Ahmede tahtanın nasıl 
rendelendiğini öğretti. Bu o kadar gü~ 
zeldi ki Ahmed annesinin kendisini me-
rak edeceğini filan unutmuş, uzun za

parlak bir şey düştüğünü gördü. Eğildi, man dükkanda kalmıştı. Giderken ma-

Okumak bilmiyen mürettip 
· Amerikada Mi .. 

surideki bir mat .. 
baada 5 seneden .. 

beri mürettiplik 

yapan J ozef ismin
de bir zenci var .. 

mış. Bu adam ne 
okumak, ne de 

yazmak bılir. Harf 
!eri biçimlerinden tanıyor, fakat isimle -
tini bilmiyormuş. 

* Fil insan gibi diz çöker 

Dört ayaklı hayvanlar arka ayaklarını 
büküp dizleri üstüne oturamazlar. Böyle 
insan gibi dizlerinin üstüne oturabilen 
yegane hayvan fildir. 

6ürfiüı·ç·ö·c·ü.kiari·ınııaai1 

ı~ 

aldı. Bu bir rende talruııydı. Tıpkı sarı rangoz yerden avuç avuç aldığı talaşla- =============== 
bir bukleye ~enziyordu. Güneş vur- rı Ahmedin önlüğüne doldurdu. Ah- ğım odunlar yaş, bir türlü yanmıyor. 
dukca pırıl pırıl parlıyor, bal rengı ı- med marangoza: Ahmed razı oldu. Fakat o bir avuç 
şıklar çıkarıyordu. Ahmed bu sarı buk- - Büyüyünce ben de marangoz ola- talruı yandıktan .sonra da odunlar tutuş
lenin üzerinde parmağını kaydırdı. cağım. Eğer istersen, gündüzleri mek- matlı. Annesi gene yüzü kıpkırmızı o
Hayret etti, o kadar düzgündü ki; anne- tebe gider, akşamüstleri senin yanında dunlan üflemeğe başlamıştı. 

Türkan Benhür 

sinin eskiden kalma, pembe kutu de- çıraklık eder, öğrenirim olur.mu, diyor- Ahmed annesinin yüzünün böyle kıp-

Ylldızın kardeşi 

Yıldız - Kardeşimin de ba§ında biT 
türlü saç çıkmıyor 

Yıldız - iki ya§ına geldi, başında bir 
tek saç yok. 

Yııldız - Götürmediğimiz doktor kll.l

madı. 

Yıldız - Hele §U hale bakın .• 

Yıldız - Ah bayan, bilseniz buna ne 
kadar üzülüyoruz. 

........... ············ .............................. . ...................................................... 

...................................................... 

Yıldız - Aaaaa, ıey şey ..• Birdenbire 
dikleri, fakat pembelikle alakası kal- du. kırmızı oluşuna dayanamadı. Gitti, ön-
mzyan çatl~~tl~illasb~dik~~· K~ak~ae~gcl~ &~, an~~lli~~ekibiliün~~~no~~b~a~------------------------------
tusu vardı ya işte o kutunun atlası bi- babasına çorba pişirmek için ateş yak- tı. Birkaç dakika sonra çorba pişmişti. c Yenı· bı·ımecemı·z J saç çıkmı§. 

le bu kadar düzgün değildi. Kim bilir mıya uğraşıyor. Ahmed kucağındaki Ahmed o gece rahat bir uyku uyudu. 
bu güzel şeyi yapmak için marangoz ne talaşları göstererek gördüklerini anlat- Talaşlarla hem babasının çorbası piş-
kadar uğraşmıştı. Belki şimdi kaybet- tı. Annesi: miş, hem de kendisinin büyüyünce mu-
tiği bu parlak şeyi arıyordu. - Onlardan bir avuç bana verir mi- hakkak marangoz olması kararlaştml-

- Hemen götürüp vereyim, diye sin Ahmed? Babanın çorbasını ısıtaca- mıştı. * * 
C Afacan bekçiden intikam allyor =ı 

Bekçi - Sen herkesin 
tarlasına girersin ha, ku
lağını çekeyim de aklın 

başıına gelsin. 

Afacan - Bekçiden inti
kam almalıyım, hele bir 
düşüneyim. 

Afacan - İşte bııldvm, 
vay bekçinin başına gele -
cekler .. 

- ....... " - ........ 

Afacan - Bekçi beni 
tutamaz, bekçi beni tuta -

Bekçi - Ben mi seni tııtamazmışım, 
§imdi görürsün! 

Bekçi - Aman, aman, amanı , 'Ajacan - Geçmi§ olsun bekçi baba! 

Çocuk mektebe gi
decek, annesi de o
nun öğleyin mek
tebde yiyeceği ye
mekleri hazırlamış, 

sepete yerleştiriyor. 
Onların bu vaziyet-

te yapılmış resimle
ri çok güzel, fakat 
bir eksikliği var, bo
yasız. Şimdi siz bu 
resmi gazeteden ke
sin, boyayın; bize 
gönderin. İyi boya
yanlardan iki ki.1i 
birer masa saa -
ti. İyi boyayan di
ğer yüz kişi -
ye de kıymetli ve 
güzel hediyeler vereceğiz. Bilmeceye mızdadır. Pazartesiyi bekleyin .. Yal " 

Üdd ti be glindu··r nız bu arada okuyucularımızdan ufal' 
cevab verme m e on ş ·· . . v. . • . • • .. 

b b. .. d d' v. • za hır şey rıca edecegız: Bırıncı ikramı Bilmece ceva ını ıze gem er ıgınız . .. 
. ü · «BİLMECE» kelimesini ve yeyi kazanan okuyucularımızın resı ~l 
Ifın zerıne 1 . i . t . B . 1 ·· kı.ıO 

lm · t d ıkt ğı tarihi mu erın ıs erız. u resım er mum 
bi kkeckenın gazlıe e e ç ı mertebe iyi çıkmış olmalıdır. Çünıtil 
ha a yazma sınız. , 

gazeteye koyacağız.. Taşradakiler pos 
Geçen bilınecemizde ka'lBnanlar: ta ile gönderebilirler. İstanbulda olall" 

Geçen bilmecem.izde kazananların lar da bilmece mükafatını almaQıa gel' 
isimleri pazartesi günü çıkacak sayı - dikleri zaman getirmelidirler. 
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27 Ağustos 

HOLİVUTTA 15 GÜN 

21,000,000 reyle güzellik krall 
seçilen yıldız: Klark Gable 

Klark Gable " Son Posta ,, ya avcılığa merakından 
bahsederek yaptığı ayı avlarını anlatıyor 

( Amerika hususi muhabirimiz lbrahim Safa yazıyor } 
Kadınlara stırarsa

nız, Klark Gable'in 
ıahsiyetinde çok kuv
vetli bir erkek cazi
besi vardır. Gerçek
ten bu böyle midir?. 
· Geçenlerde bir an
ket yapıldı ve kadın
lar sinema krallığına 
21,000,000 reyle Klark 
Gablc'i seçtiler. 

Amerikada bu ka
dar perestişkAr top
lamak bir mesele teş
kil eder. Çünkü ge
çen intihabatta Ruz
velt tc 26,000,000 rey 
toplamıştı. Robert 
Taylor iki sene içinde 
birdenbire büyük bir 
erkek yıldız olunca 
bazı kimseler: cAr
tık Klark Gable, in 

"Saray,, sinemasında 
bu sene zarfında 

göreceğimiz filmler ... 
Daima iyi filmler göstermekle şöh -

ret kazanmış olan cSaray• sineması, 
bu sene de en güzel filmleri seçm!ş -
tir. 

Bu filmler meyanında (Şehir tiyat
rosu san'atkarlan) tarafından çevril -
miş olan (Bir kavuk devrildi), ayrıca 
da Türkçeye düble edilmiş on kadar 
büyük film vardır. 

Filmlerin isimlerini aşağıya yaz1yo
ruz: 

l - Blr kavuk devrildi, 2 - Üç ahbab har
be girdi: (Maks Brothers tarafından), 3 -

Kara korsan: (Frederik Marş - FraıısL~ka 
Gaal), 4 - Lorel - Hardi iş arıyor, 5 - Lorel 
- Hardlnin yeni maceraları, 6 - Sekizinci: 
CGary Cooper - cıaudette Colbert>, 7 - Tura: 
(Dorothy Lamur), 8 - Cebelüttarık: Viviane 
Romance, Erich von strohelm), 9 - Yanık 
gönüller: (Jean Gabin), 10 - zaza: Claudet
te Colbert, 11 - Deniz zabıt namzedleri: Ro
bcrt Young, James Stewart, 12 - Akdeniz 
korsanları: Pierre Fresnay, Nadlne Vogel, 
13 - Venedlk treni: Huguette Dufios, Maks 
Dearly, 14ı - Arsen Lüpen geliyor: Melvyn 
Dougla,,, Warren Vlll1am, 15 - Deslre: Sacha 
Guıtry, 16 - Vicdan azabı: Victor Mak Lag
ıen, June Lang, 17 - 52 nci sokak: 18 - Ras-
potın: Harry Baur, 19 - Nevyork baydudlan: 
Lloyd Nolan, Claire Trevor, 20 - Tarakanova: 
Suzy Prim, P. R. Wllm, 21 - Hindistan 1h -
tııruı: 22 - Şanzellze: Sacba Guitry, Lucıen 
B:ırroux, 23 - Yaralı kartal: Clark Gable, 
Myrna Loy, Spencer Tracy, 24 - Son tren: 
Dorothy Lamour, Lev Aires, 25 - Radyo kra
Uçesl: Shlrley Temple, 26 - Saadet durağı: 
Sonja Henle, Don Amecbe, 27 - Bir mllletln 
ist1klfil1: Frances Dee, Joel Mac Crea, 28 -
İki aşk arasında: Virginla Bruce, Fr:ı.nchot 

pabuçlan dama atıl
dı. derneğe başladı

lar. Fakat bu iddia 
hiç te yerini bul
madı. Robert Taylor 
biraz kadınlığa ka- Klark Gable'nin Son Postaya verdiği resim 

• Tone, 29 - M&yö Motonun yemini: Peter 
çar güzellikte bir artisttir. İlk anlardaki 1 büyük merak olmalıdır. Sonra spor, m- Lo 

30 
ru· 

1 
b 

1 
• Lo tta y ng Ty-

s. . t rre, - ne a ayı. re ou , 
perestişi azalm~tır. Buna mukabil Klark sanın zihninde süktinet yaratır. ızı e- rone Power, 31 _ Ana kalbi: Barbara stan _ 
Gable hula ayni kuvvetli tesirile ayakta ınin ederim ki sinema artistliği çetin bir vyck, John Boles, 32 - Genç kızlar: Lulse 
durmaktadır. meslektir. Kızgın ve bol elektrik ziya - Rainer, Robert Young, 33 - Dantelle Darrl-* ları altında bir başkasının karakterini eux. 

Ki k G bl il k k 11 v temsil etmek, bunu mükemmeliyetle ya~ (Son Posta) «Sarayı> sinemasına muvar-ar a e e onuşınam, ra ıgının F raldyetıer clller. 
fümından bir kaç gün önce oldu. O, cTec- mak, 10-15 defa, tekrarlamak ne demek- --------
rübe pilotu, adında yeni bir film çeviri- tir bilir misiniz? Bunu bize sorunuz. Bu 
yordu. Stüdyoda çok meşguldü. Bir san- iş değil, bir azabdır. Tasavvur edin, ben 
dık üzerine oturup beklemeğe karar ver- bu halde çalıştıktan sonra sporun ra -
dlın. Önümden bir çok figüranlar, ar _ hat, sükunet ve istirahat veren kuca -
tistler, operatörler gelip geçti. Bir çok ğına nasıl atılmam. Sonra benim için 
sesler dinledim. Nihayet öğleye doğru ta- ayı avı da bir Alemdıir. 
til düdüğü çaldı. Bütün stüdyo boşaldı. - Ayı avı mı Fakat. bu ay için ne -
Lokantalar dolmağa başladı. relere gidiyorsunuz? 

Oturduğum sandık üzerinden kalka - - Ekseriya Arizona ve Utah dağları -
rak Klark Gable'in yemek yediği kısma na.. Buralarda bir çak defalar avlandı-

. girdim. Beni nezaketle karşıladı ve kar- ğırrt için araziyi tanıyorum. Ayıların ne 
tısında yer gösterdi. Yemeğimizi bitir - zaman, nerelerde olabileceğini kestirebı
diğimiz zaman kendisine ilk suali sor - liyorum. Sonra avda gayet soğukkanlı 

dum: hareket ediyorum. Hayvanı vurmak için 
- Sinema haricinde aizi en çok alaka- acele etmiyorum. O hücum etmeyince a-

dar eden §eY nedir? teş etmiyorum. Mesela hazan 20-30 met-
- Avcılık ve at ... dedi re ileriden blİ- ayı geçiyor, beni görüyor, 
Sonra bir sigara yakarak devam etti: fakat yoluna devam ederse, ormanına 
- Erkekler yaradıb~ ltı.l>arile ömürle- girmesine mani olmuyorum. 

Filmlerde Hindistan 
moda oldu 

rinin büyük bir kısmını açık havada ge- Ayı avcılığında en mühim nokta hay
çirirler. İptidai yaşayışta bunu daha ba- vanla karşılaşmaktır. Çünkü ayılar in
riz olarak görürüz. Bu surette yaşamak sanı gördükleri zaman üç hareket ya • Geçen sene çevrilen . ilk Hindista~ 
§iiphesiz çok sıhht ve tabildir. Ben bu parlar: Gözlerine kestirirlerse Üzerlerine filminde oynıyan Hindlı çocuk Tomıaı 
hayatı severim. Ata iblni,p kırlarda gez - vahşicesine saldırırlar. Bazan arka ayak- (B 

1 
A üç mızraklı askeri) fil-

mek. Bu zeki hayvanla arkadaşlık etmek, 1 ·· · d k lkı S d de enga anın akrıt ~zedrın e.b. ha. p: ~ etn le nereh n minden sonra film kumpanyalarında 
iptidai bir erkek gibi dolaşmak bulunur çı ın.> er gı ı ır vazıye a ır ve o - bir Hindistan modası başgöstermiştir. 
zevklerden değildir. Bir erkek için av en (Devamı 10 ncu sayjada) Son çevrilmiş olan (Hindistanda silah 

San'atka.r son çevirdiği ıayyaredliğe aid bir film için çcılı.§ırken öğle paydosunaa 
ıtodyonun lokantasında 

başına) filmi pek büyük bir muvaffaki
yet kazanmıştır. 

Amerikan film kumpanyalarından 
biri de gene mevzuu Hindistana temas 
eden (Gunga din) adında bir film ha
zırlamaktadır. Kumpanya bu filmde 
tam manasilo bir Hindli rolünü yapa
bilecek bir san'atkarın bulunması için 
dünyanın dört bir tarafına acentalar 
göndermiştir. 

Filmin başlıca san'atkarları şunlar
dır: Cary Grant, Victor Mac Laglen, 
Douglas Fairbanks Junior, Joan Fon-

taine. 
Dokuzdan evvel stüdyoya 

çağıh1amıyan san'atkar 
Sinema alemi, fevka18de bir sese ma

lik yeni bir san'atkar kazanmıştır. San
atkarın ismi: Joe Peuner'dir. Son defa 
R. K. O. kumpanyasına giren bu sRn'at
kann yapmış olduğu mukavelenameye 
göre saat dokuzdan evvel stüdyoya ça
ğırılmıyacaktır. 

Bunun sebebi de şu: Joe Peuner'in 
sesi ancak saat 9 dan sonra inkişaf ey
lemekte imiş! .•. 

- Nihayet ıizi yalnız bulabildim bay! •• 

Radyodaki konferansçı - O da me§
hur bir pehlivandı amma, herifin bo
yu. i§te ıu kadardı ... 

- Yaptığım tabloların kıym.eti, ben 
öldükten sonra anlaşılacak. 

- Yazık! .. 

Sayfa 9 

Telefonda 
Çocuk, babası • 

nın dolma kalemi .. 
ni yutmuştu. Baba 
telefona koştu: 

- Doktor orada 
mı? 

- !!!!!! 
-Bir saat sonra 

mı gelecek? 

- !!!!!! 
- Peki zarar yoK. 

Ben o zamana ka • 

dar kurşun kalem • 

le yazarım. 

Yokluğumda 

Kadın, on beş gün için kız kardeşinin 

yanına gidiyordu, 
kocasına: ı 

- Benim yok· 
luğumda sakın ü
zülme, dedi, mut
fak takımları 
mutfaktadır. Kon
serveleri gene dolapta bulursun, hele .. 
bilhassa yokluğumu sana hissettirmemek 
için; ceve niçin geç geldin?> ~neye aa pa-

ra getirdin?, eben yeni bir elbise isterim, 
diye üç tane plak doldurdum. Grrunofo-

nun üzerindedir. Beni hatırladıkça on .. 
ları çalarsın! 

* 
Karar verdim 

- Evleniyormuşsun ha? 

- Evet evleni -
yorum. 

- Hiç böyle bir 
niyetin yoktu? .. 

- Tesadüf .. 
- Bulunmaz bir 

Hind kumaşı mı 

eline geçti? 

- Hayır, eşya piyangosundan iki kişi· 

lik bir yemek takımı çıktı. Tek kişi bu 
yemek takımından istifade edemiyeee • 
ğimi düşündüm.. evlenmiye karar ver • 
dim. 

* Hali ada 

Marsilyalı Mariyüs, gemide anlatıyor· 
du: 

- Bir tarihte 
ben bir gemi ile 
Aınerikaya gidi • 
yordum. Birden • 
bire fırtına çıktı .• 

- ???? 
- Bugünlerde .tıhhatin na.nl? 

• gemi battı, yüz • 

- Bayan hefn§ire, ben pansımana de· 
ğil, terkos musluklarını tamire geı
mi§tim. 

Geri ahnmaz 
Bay M. bir mağa

ıanın sahibi idi, ma
ğazasında bir levha 
asılı dururdu: 

cSatılan mal geri 
alınmaz>. Ktzını is
teıniye evine gele-

düm, yüzdüm, ileride hali bir nda gör .. 
düm. 

- Hfili bir ada olduğunu nereden an .. 
Iadın? 

- Üzerinde kocaman bir tabela vardı. 
Onu oku.muştum. 

* 
iştah ilicı 

Dilenci dileniyordu: 

- Allah rızıısı 
için bayan, b:ına 

bir kaç kuruş sa • 
daka verin, tam 
üç gündür yemek 
yemiyorum. 

Genç kadın, di • 
lenciye acıdı; çantasını açtı. On kuruş çı
'kardı, verdi: 

- Allah razı olsun bayan .. 

- Şimdi bu para ile ekmek mi ala · 
caksın? 

- Hayır bayan, ~tah ilacı alacağım! 

ceklerdi. O güu lev
hayı dükkandan sök
türüp evine götürdü. 
Ve salonun göze iyi 
görünecek bir yerine 
astı. 

- Kocam bana bir kürk manto vadetti, bu kızın yaptığını 
11aptığımı gün cılaeakl 
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istanbulda senede adam başına ancak 
3 kilo üzüm isabet ediyor 

Kend:sine çski düzen vermesmı 
bilen bir tip 

Kütahya. 
dan Tahsin kara!\,
terini s-oruyor: 
Yaşama ve -giyin 

me taı·zile i'tra · 
fanın kolay1ık1s• 
dikkatini çeker. 
Kendisine çeki dü
zen Vel'mesinı ve 
ehemmiyet ver • 

Ambalaj şekillerini ıslah ve mutavassıt leş
kilatını yola l?ogmadıkca sebze ve 

meyva ınaligel /iatları daima yüksek halacall.lır 

Cumhuriyet rejiminin esaslı prensiple
rinden biri olan chalkın refaha '€rişfüil
mesi» meselesi her şeyden önce hayatın 
ucuzlamasına bağlı bulunduğundan, hü
kumetin ötedenberi bunu temin ertecek 
yollar üzerinde çalıştığını hep biliyoruz. 
Şimdiye kadar yapılan tedkiklerle va -
rılan netice .şudur: 

Hayatı ucuzlatmak için halkın satın al
ma kabiliyetini yükseltmek kafi değil -
dir; bununla birlikte istihlak edilen eşya 
füıtlıınnın da normal bir ha-dde düşü -
rülmesi lazımdır. 

Bazıları memur ve işçi gibi belli bir 
ücret karşılığı ile çalışan k.imself'.rin, 
rnaas veya gündeliğini azıcık olsun art -
tırmakla, satın alma iktidarlarının yük
selece~ini düşünmüş ve hayatın kendi -
liğinden ucuzlıyacağını ileri sürmüşler
di, fakat tecrübe, mahdud bir zümrf'rıin 
maaslarında veya gündeliklerinde y:ıpı
lan bu arttırmanın onlara müreffeh bir 
hay:: t temin edemediğini göstermıştir. 
Çünkü ele gecen para; piyasadaki eşya 

fiatlarile normal bir münasebet kurma -
dıkca daima sntın alma kabiliyetini yük
sclt "n bir amil değildir. istihlak edilen 
eşya fiatlarında da makul bir istikr::ı.r te
min etmelidir ki , halk harcıvabildi.ği nis

bctte ı::ahiden bir refah görebilsin! 

Ba7lları da bunun aksine olarak, sanece 
eşya fiatlarını indirecek bir yolu refAha 
cric;"l'lek için kafi sanmaktadırlar. Ka -
naatlerince eşya fiatlarını kontrol etmek, 
narha bağlamak. ihtikarı önlemek ve cc
zalanrl.ırmak havatı ucuzlatacaktır. Ge:
çi, bütün bu tedbirler bu yolda lüzumlu 
ve f~wdalı iseler de, neticeyi temin ic\n 
yeter değildirler. Az evvel işaret ettii!\ -
miz ı:!ibi ele geçen kazanç ile, harcanmak 
mecburiyeti olan para - yani eşya fiat -
ları arasında - qir müvazene olmadıkça 
lrnyat ucuzlamış olmaz. Bilhassa nii.fnsu
muzun 7ı 76 smı teşkil eoden köylü, dai
ma zoraki bir va~ayış içinde demektir. 
Onun dl'I istihlak edeceği maddelerin is
tcdi~i kadar, bir kazanç elde etmesi~ yani 
satın nlma kabiliyetinin bununla müt~
nasip yükselmesi lazımdır. 

Drmek oluyor ki hayatı ucuzlatmakta 
ne sadece satın alma iktidarının yi.i.ksel
tilmesi kafi; ne de eşya fiatlarınıl'l mR

kul bir hadde düşürülmesi kafidir: Ancak 
her ikisini de muvazeneli bir sekle snk
makla :lır ki halkın refahı yü.kselebile
c~ktir. Bunun ic:n tutulacak yol sudur: 

a) Esya fiatlarının ve hassatan zirai is-
1ihsalin maliyetini ucuzlatma~c 

b) Alclfımum istihsalatı, istihlak nis
be1 inde çoğaltmak. 

Bizdr umum·v<.>tle her eşyanın ve hele 
zirai istihsaJatın maliyeti yüksektir. Bu 
yüzdf"n malın ucuza satılması müşkül ve 
bövle bir takd"rde para kazamlması da 
imk~msızdır. Meyva ve sebzesinı kolay -
lıkla satın alamıyan manifaturar.ı, biraz 

daha kazanmak ihtivaç ve işt!vakile fıat-
1arını:ı zammeder, öte tarafta istihsalatm
dan hir şey ka:>:anamıyan köylü de heriki 
malı satın almaktan vaz gecer. Ve böy
lece hayat pahalılaşmış, refah seviyesi 
daima yerinde saymış olur. 

Görülüyor ki işin başı ne ihWdirı ön
lemekte, ne fiat1ara narh koymakta, ne 
d~ bir k•sım halkın maaş vcy::ı ücretleriıJİ 
arttırmaktadır. İ i kendiliğinden düıli -
yecek tedbir; hf'r türlü istihlfıkfttı!'Y'ızın 

malivet fiatlarını mümkün mcrtehe u -
cuzlatmak (bövlelikle kazancı dolayısile 
sat•n alma knbiliy<>tini arttırmak), di -

ğer taraftan da gene ucuz maliyf't pren
sibile istihsal mikdarını arttırarak fiat
ları Makul hadde düşürmektir. 

ŞekPr işinde bunuç en güzel bir örne
ğini görüyoruz: 1934 yılında köylümü
zün istihs:tl edebildiği kazanç. şı>keri 

yüksek fiatla almağa yetecek gibi de -

ğildi, o yıl adam başına 3.5 kilo şeker 

harcıyabilmiştik. Bunu sezen fabrikalar 
maliyeti ucuzlatac::ık tedbirler nlarak şe-

yaklaştırmıya çalıştılar. Derhal seker is
tihlaki yükselıneğe başladı. 

dirmesini bilir. ~ 

935 de 61.549 ton 
Kadın ~ sevgi işlerile a1akadar olıır. Eğ
lenceye aid işleri ihmal etmez. 

936 da 72.215 • 
937 de 90,312 • 

Şeker yedik. Yani geçen yıl aıfam ba
sına düşen şeker mikdarı 5.9 kıJoyu bul
du. Şu :güzel örnek gösteriyor ki ıböyle 
kazanan ve kazandıran bir teabir ile ha
yatı ucuzlatmak ve refahı arttırmak 
mümkün olacaktır. 

• 
Girgin :bir 4iı 

Kayseriden is · ; 
mail Oyaı drr ka • 
rakterini soruyor: 

Şimdi hayatımızın belli başlı ·!;tihlak 
maddesi olan sebze ve mey\1ayı bir nebze 

Şakacı ve gir • 
gindir. Sözleri pek 
batmaz, bazaıı gü
rültücü ve kav -ele alalım: 

.. ..k . t·'Ll·k gacı gibi davra • 
İstanbul gibi yurdun buyu ıs uı a ..... 1rsa d ··...:~· . a h 1 u a goıu'.l ça. 

merkezlerinden biri olan bır yer e a - buk. alınır. Arka _ 
kın hiç ite lüzumu kadar sebze ve meyva ,:ı ... ~ı b ld.u ·a G ı~arını u .. yemediği herkesçe .malum ur. eçen yı gu 

1 
. 

~- 63 6B5 k'l .. .. u zaman .ne§e enır. koca ıstanbul ancak 3.3 . ı o uzum 

• yemiştir. Adam başına 3.75 kilo düser. 
Bu mikdar normal sayılamaz; İstanbul 
bunun bir kaç mislini istihlak e:tmeudir. GirfÜJ olması ıbekleun ıliir tip 
1.973.500 kilo şeftaliden, 1. 118,960 kilo ki- Kayseriden N. r--- ' ."" 
razdan belki tatrnıya.nlar da vnrd1r. Bu- Oyal da karakte • 
na rağmen 1stanbu1un yanıb~~ndaki seb- rinin tahlilini is , 
ze bahçeleri mallarını satamadıklarından tiyor: 
sızlanırlar, yahud da Adana ve 1zmirin Zekasını daha 
rekabetile bir şey kazanamadıklarını söy- fazla ıişletmesi Ja
lerler. Öyle bir dava ki üstünkörü ba - "Zlmdır. İyi bir 
kınca havli şaşırtıcıdır. Halbuki ıişin iç rehbere UJm.ak su• 
rüzü daha düşündürücüdür: Bir defa re tile doğrulukla • 
müstahsil, fenni ziraat usullerine aykırı rı kolaylıkla gö • 

I • 

gittiği için, harcadığı emek ve para ınts- reb.ilir. Medeni ce-
etinde iyi ve çok mahsul alm1yor, srınra saret hislerinin takviyesıne ihtiyaç var -

bu kalite ve kantitedeki malını kötü bir dır. 

ambalajla, uygunsuz nakil \'"asıtcı.farına 

yüklüyor, en sonra götürüp (mülrı.vas -
sıt) a emanet ediyor. Türlü ad t.:ısıyan bir 

• 
Tok sözlü 

sürü masraflarla nihayet pazara gelen B a n d ı r m a -

maldan artık hayırlı bir satış. uygun bir dan Onur Pı'1a1 
kar beklenebilir mi? karakterini sorıı· 

Bursalı bir tanıdığım yalnız ambalaj yor: 
ve nakliye işleri hakkında bakınız ne de- Ağır başlı ve 
di: sakin bir hali var-

E- Bursa, ıl)er yıl İstanbula ve yurdun 
diğer bazı taraflarına külliyetli şeftali 

gönderir, bu şeftaliler koca koca 
küfelerle nakledildikleri için bah-
çeden pazara kadar türlü iziyete 

dır. Sessiz davran
masına rağmen et
raiile alakadar o • 
lur, menfaatleri -
ni ihmal etmez. 

bir Jip 

maruz lcalırlar: Hayvana, arabaya, trene, 
vapura ve bütün indirilip bindirildiği 

yerlere adeta bir kaya gibi atılan küfe
lerde şeftaliler birbirlerini ezmemek için 
taş gibi katı olmak ihtiyacındadırlar. Bu
nun için koylü onları iyice 1{emn1e ge>l -
meden toplar. Ancak bu sayede yolcu -
luğa katlanabilen şeftalilerimu de pa -
zara geldiklerinde bittabi en aşağı bir 
fiata mazhar olurlar. Tahmin edersiniz ki 
bundan köylünün bir şey Jtlı7.ıınrrıası, 

müstehlikin de ağız tadı ile meyva yeme
si imkanı yoktur. Garibdir ki bHhPssa 
deniz nakil vası\alanmız, parra \bı:ı.şma 

bir ücret aldıklarından bu işle uğra~anlar 
ambalajların büyüklüğünü bilhassa arzu 
ederler. Halbuki kilo başına olsa mRlın 
kalitesine iena tesir yapan bu ambalaj
lar kendiliğinden bir küçülmiye :gld.e -
cektir.• 

Bazan tok söyler ' ~ sözier1 batar. 

Bursalı tanıdığımın şeftali için söyle
diği bu ambalaj ve nakil meselesi füğc·r 
bütün sebze ve meyvalarmuz ıiçin de va
riddir. Çilekten, ayvaya. fasulyadan, en
ginara kadar bütün sebze ve me~Jarı -
mız kendilerine ve n::ıkil vasıtalarımıza 
uygun birer ambalai şeklind~n mahrum
durlar. Ambalaj şekillerini ıslah, mıkli -
vatı, ve hele hele mütcwas:nt teŞkılatı 
bir yoluna koymadıkça ınaliyC't füıtl::ırı 

daima vl.iksek kalncaktır. Bir tarı:ıftan 

kalite ve kantitc düşüklüğü, bir taraftan 
maliyet vüksekliği .hakim oMukca, istHı
salin artmasına da lüzum ,.e rnRhal ka!
ınıyacağındnn, hayatın ucuzlaması da bir 
emri muhal olur. Binaenaleyh lıer şoy de 
buna benzer noktaların araştırılıp hal
ledilmesi ön -planda geliyor. 

Gönül ar?.ular ki memleketin pek rr!li
him bir mevzuu olan bu sebze ve mey -
valann ambalajı ve nakliyatı işini Lc;lah 
meselesi, önümüzdeki ziraat 'kongreslrıde 
konuşulsun da, her halde bir düzene ko
nulsun.. ~ 

•· 
Ameli bir tin 

!Manisadan A • 
rif soruyor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 
Rahatına :fazla 

d~künlük gös -
termez, menfaat
lerini takdir -eder. 
Bu sebeble ıde a • 
meli işlerde mu -
vaffak olabilir. • 

• iyi muamele bekfiyen bir tip 
Ödemi§ten Sup- ' 

hi karakterini 
soruyor: 

Kendisine mah
sus tuh.af halleri 
vardır. İyi ~ua -
mele ile işe sev"k.e. 
dilebilir. Muame· 
latında daba zi • 
yade başkalarına 

tabi olur. 

r~F=~~-~~~~ 
ın isim • • • 

m Adres • • 

~ 
-D ..... i-~--'l'-· ... ...---....._-liil 

Fotograf tahlıll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi çarttır. 
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Holivutta 15 gün 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) Klark Gable'in karakteri liahlonda en 

murdanırlar. Ekseriya da avcı ile karşı- güzel fikri taşıyan 1\lyrna Loy'dur. Ken· 
laşınca yüz geri dönüp R.a~ar1ar. disile bund.-ın bir müddet evvel görüştü· 

Ayıyı vurmağa mecbur oltluğum za - ,ğüm .zamnn bahis Klark Gable'e intikal 
man etinden istifade ederim. 'Çünkü ayı ed?J1ca şuıılıu·ı töylemi,.c.'ti: 
pirzolası çok ınelfis ve ılezız oluyor. «- Gable'in o kadar güzel meziyetleri 

Ava daima tek başıma giaerim. Atım, 1 
1ar ki .. bun1arı hiç bir memleket kra .. 

en sadık arkadaşımdır. Bu 1yüzden dağ - ı lında lbulamazsınız.> 
larda yalnızlık hissetmem. Uzak bir yere ··············-··• .... H .................................... .. 

gideceğim ıaman iki -at alırım. Birine bi
ner, diğerine de lüzumlu eşynmı koyarım. 
Dağlarda ;geçen bir iki haftalık kamp 

hayatı, temiz hava, rüyasız rahat uyku 
bilseniz insana ne çok yarıyor. Gürültü1.!i 

Bir doktorun günlük 
ootlarından 

radyolarClan, ~azete 'y.llZılarmdan, deai- #(iadrnfarda hagrz halı 
kodulardan uzak, sakin ve asude bir ha-
yat yaşıyabilmek bu zamanda bil.yük bir 
saadettir. 

!Böyle bir hayattan stüdyoya döndüğüm 
zaman kendimi genç, dinç, sağlam ve 
kuvvetli hissediyorum. Her çevirdiğim 
filmdeki muvaffakiyetimi bu sporlanma 
medyunum. 

Spor bence ömrümün yarısıdır. Spora 
merakım bitip tükenmiyecektir. Spor 
levazımı satan bir dükkanm önünden 
geçsem dayanamam, girerim. Bende mev
cud olduğu halde ~eni bir şey alının. 

K.lark Gable tatlı bir sesle anlattığı lbu 
şeylere karşı gerçekten büyük bir aşk ta
şıyor. Sözünü tamamlarlren soruyorum: 

- Sanırım ki ata bakmak külfetli bir 
iş olacak? 

- Hayır, diyor. O iş te benim için bir 
spordur. Avcı tüfeğini temizler, balıkçı 
ağını tamir eder, atlı da atını timar e -
der. Ben de hiç bir zorluk hissetmeden 
atıma bakarım. Ata kendimi sevdirmeğe, 
ona bazı oyunlar öğretmeğe çalışır ve 
bundan zevk duyarım. 

Atı.mı ismile çağırdığım :zaman, o kiş
niyerek cevab verir. Artık onu hayvan -
lıktan çik.armış ve bir şahsiyet yapını -
şımdır. 

İşte bütün dünya kadınlarının hoşu -
na giden adam. Amerikalı kadınlar on:ı: 
(He Man ~ Erkek adam) diyorlar. 

Dünkü yazımızda. kadmlarrla ve genç 
kızlarda ay halinin teşevv\işat dolayısile 
.ımeydana gelen uzvi ve vazifevi ılrızaln.r
dan ba.hsetmeğe başlamıştık .. 

ıBunlaril.an -en mühimmi valdtsız ya • 
ımurtahklann !faaliyetten kalmasıdır. Fil
hakika daha henüz otuz otuz beş :yaı;la.
Iında bazı kadınlarda ay halinin gitgide 
azaldığı, gerilediği ve nihayet tamamen 
kalktığı görülür. Bu blr takını t~i 'fırıza
lar husule getirir. "K-a.dınaa zaman za -
man beynine çıkan 'Slea'kht, ualmi nez -
le, sıkıntı, asabilik, lüzumsuz hicl46t ve 
şiddet asarı ile beraber birdeııbl..re mey
dana gelmeğe !>aşlayan bir §işmanlı.lı:: ile 
ıkenfilnl gösterir. Zayıf bir kadın flı:en şlş
man tilmata başlar ve bu -şişmanlık git
g.1.cle artar. Tabii kadın artık kısırlaş -
mı.ş'tır. Çocuğu olmaz. Buruian da. ayrı
ca ailece büyük üzüntiller ve nenuldi 
vaziyetleri meydana gelir. Doktor doktor 
dolaşmab başlarla-r. Gerçi bu gibi va -
~iyetıer için bugün -ellrnlzd~ bilhassa .şl
rlnga suret.ile yapılan 11§.çlar vardır. Ol· 
dukç.ıı. tesirleri görülilyo.r. Fakat bu da 
nihayet blr hadde ık.ada.rdır. a.. zaman 
mllyonlarca okka !Uç zerket.seniz büyük 
bir netice elde edilemez. Yumurtalık nft
tamam.lyetlnln muhtelif sebeblerı var -
dır. Kisbi olur veyahud ailevi ve,ya irsi 
olur. Bazı ailelerde, kırk yaşından ~vvel 
bütün :rahim vazam 'fiziyo1ojlstnin kalk
mış olduğunu çok -defa gördük. 

Cenb isteyen okuyaeula.rımn:m poala 
pulll yollamalarm1 rlea eaerız. Aksi tak· 
Clrh latuled makaMle&lz blabllll'. 

Kaf Dağının arkası 
(B~ tarafı 7 inci 11ayfada) 

içeri girdim. Yan perdeleri kapadlm. 
Lastik yastığımı üfleyjp şişirdıkten 
smıra başımın aitına yerleştirdim .. sa
ğa sola tııhımbayı sıktım. O, iri iri siv
risiınekler hepsi, olmuş dut gıbi :;ap1r 
sapır döküldü .. r0h!. Hainler cezasını 
bulmuş, emdikleri kanımın hesabını 
işte böyle hayatlarile ödemi_şlerdi. .. 

Gözümü yumdum. Uyuyabilirsen u
yu .. Tlit kokusundan ben de bayılaca
ğım .. Acaba biraz perdeyi aralasam mı? 
!A.Taladım. «Rürrr• bir sivrisinek akım 
daha ... Çin orausu gibi: Öldürdükce do. 
tıa fatlası yerine geliyor ... Ya-ptığıtmz 
hayır, ürküttüğümüz kurbağaya değ
medi.. çarnaçar kalktım. Anlaşıldı ki; 
uyuyamıyacaktım ... 

• 1Memur1ar halime acımışlar.. hoş 

kimseniın kimseye acıyacak hali yok a .. 
Hani «Tencere, tencereye dibin kara! 
aemiş de, sacayağı: Ben ikinizi de bili
rim!» diye cevab vermiş .. i§te biz de öy
le .. benim yatacağım yerim yok da on
ların var mı? .. Ne gezer!. Ama ne ya
pıp ne edip bana bir yorgan, bir yas
tık, bir de o/Ün yatak buldular .. bir yer
den bir kerevet getirdiler.. onu po1is 
karakolu önündeki köyün sokağına kur_ 

dular .. bana :da c:Buyurun!> dediler .. bu 
iyiliklerine nasıl müt-eşekkir kaldım 

bilmezsiniz. Böyle bir yerde yatacak 
bir yatak tedariki ne -demekti? .. Günün 
birinde milyoner -olacağım aklıma. ge
lirdi de, Gürcübulak'rla 11atacalı.. bir 
yatak bulacağımı ömrübHlılh düşüne
mezdim .. ama sokakta yatacakmışım! 
Ne çıkar? Yatacağım ya ... «Denize dü
şen yağmurdan korkmaz!• derler .. ben 
dağ başında kalmışım, sokaktan mı ür· 
kerim?. Soran olursa caçık hava ot~ 
li» ııde yattım derim! Duyanlar da be
ni, Amerikaya gitti zannederler ... 

Vasfi .B. Zobu ......................................... -····-·--.... -· 
Trakyada fnni naliant iursu 
Edirne (Hususi) - Trakyada fenni 

nalband kurs1arı üçüncü devresi olmak 
uzere 1 eylülde 'Ziraat Vekaletinin 
buyruğu ıle gene İstanbulda Selimiye
de küçük hayvan sağlik memurları o
kulunda ~O kişi ile açılm~ bulunacak· 
tır. Kursu bitiren1erin şabadetname • 
leri Ziraat Vekaletinden gönderilmek
te ve profesör B. Besimin ve kıymetli 
mua1lim1erin idaresinde bu1unmakta
dır. 

1Denidi4e ıradyo 

Denlzll belediyesi ile Halkevinln ald.ılı bü
================= yük radyodan herkesin istifadesini tem.in et· 

Kayıp aranıyor 
14-15 yaşların -

da bulunan oğlum 
Malımud Yağcı 

eviın.izi terkede -
rek kaçmıştır. Za
bıtaya ve Ankara 
polisine rnalümnt. 
verilmiştir. Gör[·: 
bilenlerin irısnni 

me.k maksadlle belediye Bayramyerl - De • 
llldiçınıı.r ~e !Halkevi meydanla.rına birer bo
parlör koymu_ştur. 

Bir köylü taşla tıapıulan yaraladı 

Ceyhanın Çakaldere köyün'den Ramazan 
o~lu Hasan, bahçesinde inclr :ağa.cına p.11ığl 

1 ıçin Mustafa oğlu Osmanı taşla bapnt'an a· 
, ğırca yaralamıştır. 

1 

Denizlide memurlar arasmtla nakil ve 

tayinler 

Çivril jandarma komutanlığına subay Liıt
fi Çağlayan, Denizli ~k tedrisat müfettlşll;;i
ne 140 llrıı .ıııaaşla Izmir mufettışl.erlnde!l 

Osman Yağcıya malü.mat vcrme1eri rica ŞeYk.et Akar, pu sicil muhafızlığına ıa.aıat-
ohmur. ~ ya sicil muh f zı Osman Nuri Tulba , DeniZll 

yet namına K1 · 
rıkkalede babası 

* 
sıcll muhnfızı dıı. İzınire .. ayın edilmi§tir. 
M~ p~ua graf ililrl !'füne nnkledi-

933 senesindenberi hayat ve mematın- ıen Dflilizll Müa.iırü Veh.lılnin yeiine Zo ul-
dan haber alamadığım Gelibo1uda bulu- da.k ınıiclür mu .... vlni Hakkı · stil:. 

nan ilk okul öğretmeni Kilisli Ahmed De.niili ıntlisl izin ::ııaı 
Hamdiyi arıyorum. Bilenlerin insan_iyet Denizli vallsi Ekrem Engur verine mektub-
namına Kiliste Şehidsakıb mahallesınde ıcn Hilmi 'llüre.ı:l -v.ekll bırak ak iki tıJblC 
Kanber oğullarından "Tabsine bildirme- .ıneı.un.tyetini ıstınıal etmelc üzere Deniz ' 
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• 
iş Bankasının yıldönümü 

kutlu andı •• un 
Türkiye İş Bankasının 14 üncü yıldö- Bu suretledir ki şeker fiatları hissedi-

nümü münasebetile dün Sümerpalasta lecek mühim mikdarda tenezzül ederek 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. Samimi bir istihlakata çoğalabilmek imkanı temin 

;hava içinde cereyan eden ziyafette ban- edilmiştir ve bugün dört fabrikamız 
]fanın Genel Direktörü Muammer Eri~, memleketin şeker sarfiyatını karşılıya
banka mensubları ve matbuat erkanı ha- mıyacak derecede kalmıştır. Yakın bir 
zır bulunmuşlardır. zamanda memleketin bu ihtiyacı da ça-

İktısad Vekili Şakir Kesebir de bir lışmağa başlıyacak yeni fabrikalarla te-
müddet ziyafette bulunmuştur. rnin olunacaktır. 

Umwn Müdürün nutku Türkiye Cumhuriyeti hükfunetiııin ilk 
Ziyafetin sonlarında Banka Genel Di- beş senelik sanayileşme programından 

rektörü Muammer Eriş şu nutku söyle- aldığı vazifeleri İş Bankası muvaffaki
miştir: yetle başarmıştır. Paşabahçedeki şişe ve 

c- Aziz misafirlerim, değerli idare cam fabrikası, Zonguldaktaki Türk an
meclisi azalarım ve sevgili arkadaşlarım; trasit fabrikası bu vadide vücude getir-

Hatib değilim. Belki sözlerim sızi sı- diğimiz güzel eserlerdir. Diğer milli ban
kacaktır. Fakat bugünün bana verdiği kalarla birlikte kurduğumuz b:.iyük Ma
heyecan ve siz arkadaşlarımın huzuru latya kombinası da yakında çalışmağa 
Türkiye İş Bankası hakkında beni birkaç başlıyacaktır. Böylece 1ş Bankası sana
kelimc söylemeğe teşvik etti. Bundan on yileşme hareketlerinde hükumetin ken
dört sene evvel o zamanın İmar ve İskan disine emanet ettiği vazüeleri muvarfa
Vekili CcJal Bayar Büyük Ataturkten kiyetıe başararak yürümüştür! 

Türkiye İş Bankasının kurulması emrini İş Bankası denince hatıra kum!lara 
alınıştı. O zaman Türkiyenin umumi va- gelir. Milli tasarrufta, para biriktirme 
ziyetini gözönüne alacak olursak şöyle davasında bankamız en ileri adımı at -
ifade edebiliriz ki memleket Umumi rnıştır. Çok iyi hatırlıyorum: 1928 de, 
Harbin ağır şartlarından kurtulmuş, mil- bir gün, Umum Müdür Ceial Bayar, is
li savaşı muvaffakiyetle başararak düş- tanbul şubesinin müdiriyet odasmda 
manı Anadolunun göbeğinden koparıp bize tasarruf hareketleri ve para bi -
atmış bulunuyordu. Memleket ikbsadi- riktirme hususunda vasıta olarak kul -
yatı ise hemen hemen durmuş gibiydi. !anılacak kumbara için düşündüklerini 
Ticari hiçbir hareket göze çarpmıyordu. anlatmıştı. Filhakika o günden itiba -
İşte bu esnada, büyük zaferi temin eden ren çalışan şube, pek kısa zamanda iyi 
ilk hareket tarihinde, Ankaranın müte- neticeler almıştır. Denilebilir ki ilk sc
vazı bir evinde sizce malUrn olnn dört ne birkaç rakamla ifade edilen kum -
beş arkadaşla birlikte Celal Bayar Tür- bara hesabları bugün aded itibarile 
kiye İş Bankasının kuruluş merasimini yüz binlerle ve miktar itibarile de tak
icr~ et~şti. ~ zaman bu e~erin rnuvaf- :iben otuz milyonla ifade olunabiJır. 
fakıyetınden şubhe edenler elemansızlık- Iş Bankasının tasarruf hareketinde bu 
tan ve bankacılığı bilmediğimizden bah- hamlelerin yanında diğer milli banka
s: derek Tür~~e İş Bankasının bugünkü ların da bütün gayretlerile çalıştı!da -
yuksek. 7?evkiınl asla tasavaur edeme- nnı iftiharla görüyoruz. Fakat tasarruf 
mekte ıdiler. Ankarada teessüsten sonra ve kumbara deyince bunun başbma 
İstanbulda, Bursada, İzrnirde, Samsunda şerefinin de bankamıza aid olduğunu 
da İş Bankası yerle~miş bulunuyor du. memnuniyetle söyliyebiliriz. 

İş Bankasının on dört senelik tarihini İş Bankasının bu muvaffakiyetle -
buradn kısa bir hasbıhalin içine topl.J- rinde başlıca amillerden biri teknik ca
mak güçtür. Binaenaleyh İş Bankasının lışma şartlarıdır. Hiç bir ecnebi müte -
h~susiy.etıe:~den yalnız bazılannı teba- hassısının yol göstermesine lüzum duy 
ruz etU:ebılirsem kendimi bahtiyar ad- madan memlekette teknik ve rasyonel 
dedeceğim. bankaCllığı kuran İş Bankasıdır. Avru-

Memleketin muhtelif piyasalarına yer- panın yüksek bankacıhğından istifade 
leşen İş Bankası şubeleri ilk hamlede etmedik denemez. Genç elemanlarımın 
muvaffak olmuştur denilebilir. Çünkü o Avrupa bankalarına gönderdik. Onlar, 
zaman bazı piyasalarda mikdarını bile i- memleket ihtiyaclarına göre liizım o -
fade etmekten çekindiğim yüksek faiz lan usul ve şekilleri tesbit ederek Ti.irk 
hadlerini derhal indirmiş ve mcmleketm bankacılığının modern tekniğini kur -
kredi ihtiyacını tatmine muvaffak ol- dular. Celal Bayar ekolünün genç ele
muştur. manlarının diğer milli bankaların ba -

Memleketin bütün ticari piyasaların- şında muvaffak bir şekilde çalışmakta 
da yerleşen şubelerimiz ticari kalkınma- olduklarını görmek müessesemiz için 
nın icab ettirdiği bütün hareketleri ko- ayrı bir şeref teşkil etmektedir. 
!aylıkla ifa etmiştir. İş Bankasının ticari Arkadaşlar, 
faaliyetinin yanında memleketin sanayi- Banka mevzuunda bundari fazla söz 
leşrne davasında en ileri hamleler yaptı- söylemek sizi fazla yorabilir. Yalnız sö 
ğını ifade edebilirim. zümü bitirmeden evvel şunu ifade ede-

Bugünün mühim işlerinden biri olan )'im ki Türkiye İş Bankası muvaffak 
kömür meselesini, 1926 da, Umum Mü- olmuş bir eserdir. Çünkü bu eser Tü.r _ 
dür Celfıl Bayar Havzaya bir küçük şir- kiyeyi yeniden yaratan, bütün Türk _ 
ket teşkili suretile girerek halle ınuvaf- lere yaşamak hakkını bahşeden tnu 
fak <>lmuştur denilebilir. Teşkil ettiğimiz Önderimiz, Atatürkün eseridir. Tür _ 
ilk şirketi takiben taazzuv eden diğer kiye İş Bankası muvaffak olmu<"tur 
§irketlerimi~ bugün H~vza istihsalinin Çünkü Atatürkün emirlerini büyül~ bi; 
yarısını tem~n etı:nek:edırlc.:. Bu çalış- dirayet ve kudretle başaran Ba~\·ekil 
m?l~r say~sındedır .. kı. bugun Ravzar.ın Celal Bayar, uzun müddet bu yüksek 
mıllıleşmesınde Turkıye İş Bankasın:.n müesseseyi yürütmüş ve bü "lt - _ 
büyük amil olduğunu iftiharla ifade ede- tür. yu muş 
bili:iz. .. Arkadaşlar, 
. Sıgortacılık sanayıınde de İş Bankası Türkiye ~ Bankası daima muva{ _ 
ilk defa Anadolu Sigo~. Şirketini teşkil fak olacaktır. Çünkü Kemalist rejimin 
:::~ h~e~ete geçmıştır. Memlek:.tt~n genç elemanları ve Celal Bayar mek -

g. .. !11zunden çıkmakta olan dc:ıvız- tebinin kudretli çocukları muvaffoki -
lerın onune geçmek g sil t k'l ttiY· . • .. aye e eş ı e gı yctli yollarından ayrılmıyacaklard•r. 
Milli Reassurans ~irketi ve daha sonra Cümlenizi bu mes'ud günde tebrik e -
kurulan Ankara Sıgorta Şirk t · · t · · • · · . . • • . . e ı, sıgor a- der ve bıze şeref verdıgınız için teşek-
cıhk ışınde mıllı ıhtiyaçlarımızı tatmin k" 1 d . rur er e enm.> 
edecek rnaksad ve gayeler yolunda çalıs- M Eri tk uammer ş nu unu bitirc':'ek 
mışlardır. w 

Şek .. d d t B k otururken sofrada ve yakınındaki zat-
er sanayıın e e ş an ası ön saf- 1 b ka k t bess" 1 ... d 

d 926 d k l İ ara a ra e um en ıçın e: 
ta ır. l a uru an stanbul ve Trak- M' f' 1 · · · d 'ht' ı - ısa ır erımızın e ı ısas arını 

ya Şeker Fabrikaları Türk Anonim s:r- dinlemekten memnun olurduk, demiş -
ketine müessis ve hissedar olarak isti;ak t' • ır. 

Mihailofla karısı 
Türkiyeden 

Lehistana gittiler 

Adliye Vekilimizin 
Son Posta'ya beyanatı 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: Makedon-
yalı komiteci İvan Mihailof karısile bir- (HCl§tarafı I inci sa11fac1aJ ı merkeze bağlı olarak çalıştırılan ceza ev· 

lil edilmesi icab eden bir mevzu olmak- Icri daha faila rnıntakavi olacaktır. imlikte vapurla Türkiycden Lehistana mü-
teveccihen hareket etmiştir, bugünlerde tan henüz ileri geçmiş değildir. ralı, Edirne, Zonguldak ve İsparta ceza 
Lehistana muvasalatı beklenmektedir. . - İstc:nbul hapishanesinin yıkılıp ye- evleri bu cümledendir. Bu serbeı.t cez:-

Bulgaristan ile Türkiye arasında vu- rı~.c adliye binası yapılması hakkındaki evlerinden aldığımız neticeler çok iyi· 
kubulan son dostluk anlaşması netice-.. ~unakaşalar ve müzakerelerin neticesi dir. Fakat bunu benim söylemem müna
sinde kendilerine Türkiyede ).-.almaları- bır karara bağlanmış mıdır?. Mesele ile sebet almaz. Gnzeteciler bizzat Edirneyc, 
nın hoş görülmediği bildirilmiştir. şahs~n meşgul olduğunuzu işıtiyoruz. İspartaya, Zonguldağa ve İmralıya gidc-

Komısyon kararları size bildirildi mi, bi- rek alınan neticeleri müşahedelerile tcs· 

Çekoslovakya isviçre 
gibi kantonlara ayrılıyor 

zi bu hususta tenvir eder misiniz? bit etmelidirler. 

(BCL§tarafı 1 inci sayfada) 
dar Cumhurreisi Beneş'in başkanlığı al
tında toplanmış olan Prag kabinesi, Sü
detler meselesini halletmek üzere yeni 
ve azami tavizlerde bulunmağa karar 
vermiştir. 

Yeni proje 
Prag kabinesi, tekrar müzakerelere 

başlamak gayesile yeni bir esas hazırla
maktadır. Hükıimetin bu yeni projesi 
hakkında hiçbir resmi malfunat yoktur. 
Fakat Pragdaki ecnebi muhabirlerin ver
dikleri haberlere göre hüklımet, evvelce 
de derpiş Cdilmiş olduğu gibi, İsviçre 
kantonları sisteminde bir; Çekoslovak 
konfederasyonu kurmak niyetindedir. 

Bu takdirde bütün Çekoslovakya, ade
mi merkeziyet prensipine rnüstenid muh
telli idari mıntakalara ayrılacak 've bu 
mıntakalarda meskün ekalliyetler kendi 
kendilerini idare edeceklerdir. 

Bu surette kurulacak olan kantonla~ 
rın harici siyaset, milli müdafaa ve ma
liye işleri Pragdaki merkezi hükU.met 
tarafından tedvir olunacaktır. 

Pragda görüşme)er 

- Meseleyi tedkik ediyorum. Henüz 
tedkikatla meşgulüm. Bu hususta şimdi
lik bir şey söyliyemem. 

- Türkiyede bulunan bazı ceza evle
rinin çok fena olduklarını ve modernize 
edileceklerini işitiyoruz. Bazı yerlerde 
yeni inşaat yapılıyormuş, bazı yerlerde 
de başlıyacakmış. Bu meyanda acaba 
çok faydaları görüldüğü söyleniİen ser
best ceza evleri de teksir edilecek mi? 
Yeni yapılan inşaatta nazarı dikkate alı
nan cihet nedir? Mıntakavi ceza evleri 
mi yapılacak, yoksa mahalli inşaat ile mi 
iktifa edilecek? 

- Türkiyedeki ceza evlerinin eski hal 
ve vaziyetleri pek fenadır. İki seneden
beri yeni inşaata başlamış bulunuyoruz:. 

İki, üçü bitmiş, altı, yedisi de inşa edil
mektedir. Bir o kadarının inşaatına da 
başlamak üzere bulunuyoruz. 

Bu ceza evleri adli teşkilatla rnüvazi 
ve her yerin ndliyesile mütenasib yapı
lıyor. 

Ufak ceza evlerinde de şimdi mah
kumlar çall§tırılıyor. Fakat, mahkumları 

- Cürmü meşhudun ağır cezaya te• 
milinden çok iyi neticeler alındığım işı · 
tiyonız. Ağırceza mahkemelerinin işini 
çok hafiflettiği söyleniliyor. Alınan ne
ticeler şayanı memnuniyet midir diye su
al sormak için acaba vakit henüz pek er 
ken midir? • 

- Evet, böyle bir suale ccvnb verme\ 
için vakit daha pek erkendir. Biz de bu
nu o ümidle yaptık, neticeyi bekliyoruz. 

- Çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslah· 
haneleri hakkında yeni kararlar ve yeni 
icraat var mıdır? 

- Edirnede bir çocuk ıslabhancsi açıl
dı, altı aydan fazla ceza alanlan hep o
raya sevkediyoruz. Ama nz cezalılan 

sevketmcğe değmediği için cürüm ışle

dikleri yerlerdeki ceza evlerinde hapse
diyorlar ... Bu hususta en son yapılan şey 
Edirnedeki çocuk hapishanesidir. 

Adliye Vekilimize kendim ve gazetem 
hamına teşekkürler ederek yanlarından 
ayrıldım. 

Suad Derviş 

Eylül içinde tramvay şirketinin satın alnıma 
müzakerelerine başlanacak 

Prag 26 (A.A.) - Lord Ransimen ile (Bastarafı 1 inci ıtıyfatfaJ \ nin Nafıa Vekaletinden Belediyeye geç. 
Staffor, öğleden sonra İngiliz sefaretha- evvel Nafıa Vekaletine göndermişti. Na- rnesi takarrür etmiştir. 
nesine giderek sefir Gevton ile görüş- fıa Vekaleti, bu projenin tedkikinden HükUmete geçmek üzere olan tramvay 
müşlerdir. Bu görüşme, bir saat devam sonra meydana getirdiği ıslahat progra- ve tünel idareleri de bu arada Belediye-
etmiştir. mını iki sene müddetle tatbik edecek ve ye verilecektir. 

Macaristanm bitaraflığı elektrik tesisatı, İstanbul halkını tatmin Tramvay şirketinin Naf1a Vekaletine 
Berlin 26 (A.A.) - Macar naibi hüku- edecek hale konacaktır. devri için faaliyete geçilmiştir. Belediye 

meti Amiral Hortinin Berlindeki ikameti İstanbul Belediyesi şehirde işliyen bi- fen heyeti tarafından teşkil edi!en mü
esnasında Almanya ile Çekoslovakya a- ltımum vesaiti nakliye ve tenviriye, tes- tehassıs bir komisyon, tramvay arabala
rasında bir ihtilaf zuhuru hnlinde bita- hiniye işlerinin kendisine verilmesini rını saymağa ve tcdkı"lte ba~lamıştır. Ko
raflık muhafaza edeceği viidinde bulun- hükumetten istemişti. H ükumet Beledi- misyon Nafıa Vekületi ve şirket tarahn-
muş olduğu tahmin edilmektedir. yenin bu teklüini memnuniyetle karşı- dan kabul edilmiş evsafa göre çalışabile-

Abnan gazetelerinin hücumu lamıştır. Modern Avrupa şehirlerinde ol- cek arabalarla, sefer yapması mahzurlü 
duğu gibi İstanbulda da bu işler şehir görülen ve hurda tramvay arabalanru 

Berlin 26 (A.A.) - Alman gazetekri, belediyesine verilecektir. tesbit edecek ve bir rapor tanzim oluna~ 
Çekoslovakyaya karşı yeniden şiddetle Elektrik idaresinin ıslahatı iki sene caktır. EylUl aymda da bilfiil satış mü-
rnücadelcyc başlamıştır. Gazeteler, cKo- sonra ikmal edildikten sonra işletmesi- zake.relerine başlanacaktır. 
mintern, Pragı dahili harbe hazırlıyor> =================================== 
gibi başlıklar neşretmekte ve Henlayn Başvekil dün Dün Kocatepede 
taraftarlarına meşru müdafaa haklarını 

istimal tavsiyesinde bulunmaktadırlar. manevraları merasim yapıldı 

takib etti (Baştarafı 1 ind sayfadtı). 
mevkii, başta Afyon valisi Evrendilek 

Kızılcaıhamam h ikimllll 

Alh scnedenbcrl Kızılcahamam bftklmll-
ğlndc bulunarak muhite ve hnlka. kendini (Baştarafı 1 inci sayfada) 
çok sevdirmiş olan Emin Büke tertian Ma - f M l F . Ç k k ~nr 
nlsa ağırceza mahkemesi Azalığına tayin e - ya .. ette, are.ş~ • evzı .. a ma , ı ı 
rllmlş ve kaznmızdan ayrılmıştır. Yerine tn - Mudafaa Vekılı Kaı.ım Ozalp, Oq~cne -
yln edilen urranın Viranşehir hftkiml Ab - ral Fahreddin Altay, Korgeneral Izzet
dullah Üner de buraya gelerek yeni vazife - tin, Umumi Müfettiş Abidin Öz.men ve 
sine başlamıştır. civar valileri hazır bulunmuşlardır. 

milli tarihimizden bazı misaller ver -
miş, ezcümle bir gün Davudpaşa sah -
rasından Avrupa istikametinde kırk 
bin süvarinin birden hareketini anlat -
mıştı. Dün bu hatırayı tazeliyen Bay 

Yunus Nadi: 
c- Bu misale ne hacet vardır ki tek 

kurşunumuz ve tek santimimiz olmak
sızın giriştiği Kurt~luş ve İstiklal cida
linde Atatürk'ün kuvvetli irade ham -
lelerile Türk milleti daha dün yeniden 
ve adeta yoktan ordular teşkil ederek 
emsalsiz zaferler elde etmiştir, demiş -

tir. 

Yunus Nadi İş Bankasının muvaf -
fakiyetine aid kanaat ve imanını daıma 
muhafaza etmiş olduğunu, fakat Mu -

Bu sabah Başbakan, manevra saha -
sına gitmiş, ve pek muvaffakiyetle de
vam eden manevra safhalarını takib 
etmiştir. Öğleden sonra şehir içinde 
muhtelif ziyaret ve tcdkiklerde bulun -
muş ve akşam ordu tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. 
Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ile ya

nn 11 trenile Ankara üzerinden İ.stan
bula avdet edecektir. 

EHizığda pek eskiden kalmış olan 
hastane yerine iki yüz yataklı yeni bir 
hastanenin yapılmasına karar verilmiş
tir. Başbakan kendisi, trahom ile mü -
cadele edecek bir hastane için 50 binli
ra vndetmiştir. --------

Japonyada bir infilak 

olduğu halde, şehirli, köylü yüzlerce halk 
tarafından ziyaret edilmiş, valinin eski 
idarelerden ve mütareke devirlerinden 
başlıyarak Ulu Halaskarırnızın yarattığı 

harikalar canlandırılmış, CurnhuriyeUn 
feyizli verimleri sayılmıştır. 

Müteakiben o gün Kocatepe önlerinde 
cereyan eden muharebede bulunmuş Ka
lecik köylü Halilin o günkü Türk savlet 
ve şeharnetini anlatan söylevinden son· 
ra ileri atılan ihtiyar bir köylü ağl1yarak 
içten gelen heyecanla: 

c- Bay vali bizim, hepimizin sevgi ve 
saygılarımızı, minnet ve şükranlarımızı 

Büyük Atamıza telgrafla ulaştır> dileği 

coşkun alkışlarla karşılanmış, kafile geç 
vakit Afyona dönmüştür. 

Cek Şeri, Tekirdagh HUseyinden 
korkuyor mu? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

sonra Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyin ile karşılaşması takarrür et

' t' mış ı. 

etmek suretile vücud vermiştir. Bilfıhare 
Ziraat Bankası ve Sümer Bankla müştt:
reken kurduğumuz Eskişehir Şeker Şir
keti ve daha .sonra gene Ziraat Banka
sfle beraber kurduğumuz Turhal Şeker 
Şirketi ve Sümer Bankın sahih bulundu
ğu Uşak şeker fabrikası hükıimetin prog
r~ı~a tevfikan birleştirilerek bugünkü 
Türkıye şeker fabrikalan şirketi yaratıl
mış ve memleketin ihtiyacını temin ede
cek mikdarda istihsalatta bulunmak im
kanları hazırlanmıştır. 

ammer Erişin verdiği izahlara ve zaten Tokyo 26 (A.A.) - Tokyonun cenu
hergün görülüp duran muvaffakiyet bunda kain Muni varoşundaki bir !abri
neticelerine göre İş Bankasının ba~a _ kada vukun gelen kaza esnasında benzin 

Bay 'Yunus Nadinin nutku "' d infillı' k tın • - · Sofrada bul C b . t rıcılıkta kendi umud ve tasavvurları eposunun e esı uzenne yara-

İş bu safhnya gelince Cck Şeri birden 
bire hastalandı. Doktor raporu ibraz cdf'
rek maçın tehirini istedi. 

unan um urıye ar - . y !ananlardan bir çokları daha aldıkları ya-
kadaşımızın baş muharriri Yunus Na- derecesin~ pe~ ~k .g~çm~~ ~.ldu~u ve raların tesirile ölmüşlerdir. 
di ayağa kalkarak İş Bankası hakkın - bunun ı:nill.ehmı~ ıçın. y~u~u~ bır ~fti - Ölenlerin mikdarı hali hazırda 45 e ba-
daki fikirlerini ve hislerini izah etmiş. bar vesılesı teşkil ettıgını soyleınış ve liğ olmuştur. 
bundan on dört yıl önce galiba ı~ Ban- söz sonu olarak İş Bankasını kuranları, 
kası İstanbul şubesinin açılması ~üna- idare edenleri ve onun işleri içinde kay ispanyada harb vaziyeti 
sebetile verilen bir ziyafetteki hasbi - naşıp yetişen faal gençliği tebrik ve Gandeza cephesi 26 (AA.) - Fran-
halini hatırlatmıştır. Yunus Nadi aza- cümlesine teşekkürler etmiştir. kistlerin Sante Madalana dağlannın 
man İş Bankasında çalışanlara belıe - Ziyafeti mütcakib Büylik Önde!' A - garbına Riyo Knneletas'a varmak için 
mehal muvaffak olacaklarını ve büyük tatürk'e, Başvekil Celal Bayara tazim yapmış oldukları taarruzlar ıtardedil -
neticeler alacaklarını anlatmak için telgrafları çekilmiştir. miştir. 

Biz dünya şampiyonunu bu şekildn 
hasta bilirken düıı onun maç yapmak ;; . 
zere yanında organizatör Asım ve Cem• t 
bulWlduğu halde Belgradn gittiğim ha-

ber aldık. 
Hasta bir pehlivan güreşebilir mi? Gü

re§irsc iyileşmiş dernek değil midir'! O 
halde Tekirdağlı ile neye güreşmiyor? 

Bu vaziyetin bir ihtimal olarak akla ge
tirdiği ilk düşünce dünya şampiyonunun 
Tekirdağlıdan korktuğu değil midir? 
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ÖDENEN BORÇ 1 
1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Mütekaid, Dul ve Yetim Maaşları 
Hakkında: 

-· Ursula Bloomdan Ç11viren: lbrahim Hoyi ....... 
Boyacı Naidu, uykusuzluktan başı dö

nerek, otelin merdivenlerine çöktü. Kar
deşlerini, annesini ve o küçük kul:ibesini 
düşünüyordu. O zamanlar, ekser günler 
aç kalırdı amma, çok çok mes'ud yaşar • 
dı. 

- Sen ailemin ne biçim insan olduk
larını bilmiyorsun. Seni reddedişimdc 

bir çok sebebler vardı. Paran olmadığı 
için seni istemiyorlardı. 

1 - Birincikanun, İkincikanun, Şubat 1938 üç aylıklarının iskontosuna eylu
lün birinci günü başlanacaktır. 

2 - İlk iki gün harp malullerin~ tahsis edilmiştir. Bugünlerde müracaat eden 
malfıllerin iskonto muameleleri ayni günde yapılır. Eylfilün üçünden 
itibaren rnalUller de umumi sıraya girerler. 

Birden, gözünün önüne bir manzara 
geldi. Kendisini, yağan yağmurlardan bu
lanık bir renk almış sahilde kardeşlerile 
oynarken gördü. Onlarla birlikte, be -
yaz atma binmiş Sahibin arkasından ko -
§Uyordu. Nasıl oldu, bilememişti, kardeş
lerinden biri kendisini şöyle bir çekiver
mişti. Ve birden rnüvazenesini kaybeden 
Naidu nehre düşmüştü. Sular ağzına 

dolmuş, bağırmasına meydan bırakma -
mıştı. Kendine geldiği zaman sahilde idi. 
Yanında bir adam vardı. 

- Onunla evlenmedin değU mi?. diyen 
genç Sahibin gözleri sevgilisinin kolları
na ilişince, 

- Yavrum, kollarının hali ne boylc? .. 
diye inledi. 

3 - Cüzdanlarını bankaya vererek numara, fiş alanlara ancak bu fişler üze · 
rinde gösterilen gün ve saat.lerde tediyat yapılacağından bu tarihlerin 
değiştirilmesi için vaki olarak müracaatlar kabul cdilmiyecek:tir. 

Memsahib, bir şey söylemeden, hıç
kıra hıçkıra ağlamıya başladı. 

4 - Mal müdürlüklerinde vizelerim yaptırmadan muamele sahiplerinin ban -
kamıza cüzdanlarını getirmemeleri rica olunur. 

Naidu, dal bacaklarını kollarile sara -
rak başını havaya kaldırdı, ve göğe ba -
karak gözlerini kırptı. 

5 - Maaş sahiplerinin soy adlı olarak tebdil edilen mühürlerinden maada No
terden müsaddak eski mühürlerini de beraber getirmeleri sayın m=-tŞteri
lerimize ilfın olunur. 

- Demek bunlar, birbirlerini seviyor
lardı. Şimdi, genç Sahiö, öleki sarhoş u
yanmadan Memsahibi alıp kaçıracak ... di
ye düşündü. Ve: 

- Sahih, hayatım sana feda, bu hir 
kan borcudur. Senin kölenim beu.. ve 
günün birinde borcumu ödiyeceğim .. de-

. t" • ".' 
mış ı. ~~ 

Naiduyu muhakkak bir ölümden kur -
turan Sahih, yorgunluğu geçip te konuşa
bıldiği zaman: 

Naidu, ayakuabı boyarım, Sahib! .. dedi. 

yan Naidu, daldığı o tatlı uyuşukluktan 
silkinerek aşağıya indi, ve müşterinin ba
vullarına yapıştı. Uzun boylu Sahibin 
arkasından, valizlerin ağırlığından yalpa 
vura vura merdivenleri çıkıp ta taraçaya 
vardığı zaman müşteriyi tanıyabildi. Bu, 
iki sene evvel kendisini, nehirde boğul
maktan kurtaran adamdı. 

- Genç Sahibin, ebeni sevemiyeceksin 
öyleyse .. .. diye sızlan<lığını, genç kadı -
nın da, inliycrek chayır, seviyorum seni.. 
fakat bir şey var ki...t dedığini işitti. 
Manolya ağaçlarını sallıyan rüzgar, ak
şamın yaklaştığını haber verdi. Uzaktan, 
daha hala içki istiycn büyük Sahibin hid
detli hiddetli bağırdığı ve küfürler sa -
vurduğu duyÜluyordu. 

BAŞ 
Diş, Nezle 
Ne~ralji 

- Çocuk olma Naidu, diye cevab ver
mişti. 

ve bntnn 
karşı 

Niksar Belediyesinden: 
Ve bug:in Naidu, yurdundan epeyce u

zak bir ülkede bir otelde ayakkabı boya
cılığı ediyordu. Fakat hayatını kurta -
ran insanı asla unutmuyordu. 

Naidu, Sahibe selam verdi. Kısa, heye
canlı cümlelerle kendisini tanıttı. Uzun 
boylu Sahih, ona tekrar rastlamaktan do
ğan bir hazla, yalancıktan Naidunun ku
lağını çekerek: 

Naidu, daha hala ayni yerde oturmuş, 
hayatını kurtaran Sahible, onu seven 
Memsahibi düşünüyordu. Hazır vakit 
varken neden kaçmıımışlardı sanki? .. 
Doğrusu bu gecikmeye dayanamadı. 

Niksar belediyesinin yaptırmakta olduğu elektrik şebekesinde kullanılmak üzere 
İçeriden bir takım sesler geliyordu. 1320 Kilo Çıplak bakır tel 25 M/M2 lik 

Memsahib daha hala ağlıyordu. Naidu, 
Memsahibi pek seviyordu. Bembı:!yaz, al
tın gibi, ve şefkatle konuşan bir kadın -
dı bu ... 

Naidu ayağa kalktı, ve bütün kainata 
karşı ağzını açarak esnedi. 

290 Kilo , , > 16 M/M2 > 

- Ala, ala .. memnllll oldum. Burada ne 
180 Kilo > » » 10 M/M2 > Sert çekilmiş tek olacaktır. 

Yarın, ayakkabılarının ne kadar hari
kulade bir surette parlıyabileceğini h:ı -
yatını kurtaran adama göstermiş olacak
tı. Şükran ve minnet borcunu, bir par -
çacık olsun böyle san'atının ustalığı ile 
isbat etmek istiyordu. 

1790 kilo bakır tel 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Teller İs· 

Lakin, Memsahibin kocası büyük Sa -
hib, hayvanın biri idi. Daha dün kendisi
ni merdivenlerden aşağıya tekmeliye tek
meliye yuvarlamamış mıydı? .. O esnada 
sarhoştu. Burası doğru amma .. herifin a
yık gezdiği var mıydı sanki? .. 

yapıyorsun? .. diye sordu. 
- Ayakkabı boyuyosum Sahih. 

tanbulda teslim alınarak bedeli pt::şinen verilecektir. ~steklilerin 13/9/938 gü -

- Amma da çırpınmıştık, değil mi? .. 
nünden evvel Niksar belediyesine müracaatları. (5845) 

Naidu, Memsahibe acıyordu. Kolların
aa ezikler, bereler vardı .. Büyük Sahi -
bin onu dövdüğüne inanıyordu. Bir ke -
resinde: 

- Hayatımı size borçluyum. Fakat bir 
gün bu iyiliğinizi ödiyeceğim Sahib. 

- Ne ödemesi bu böyle .. haydi düşün
me bunları. Sen gene işine bak.. haydi 
git, diyen Sahih, otele girdi. Fakat Naidu, 
yerinden kımıldamadı. Ve genç Sahibi 
gözlerile takib etti. Genç Sahih, Memsa
hibin bulunduğu tarafa doğruldu; 

- Esma, sen de buradasın na... dedi. 
Sonra bambaşka bir sesle sordu: 

- Beni reddettikten sonra her halde 
onunla evlerunedin. 

Ve bu kararla, ayakkabıları aldı, u -
sanmadan, yorulmadan onları boyadı. ci
laladı, parlattı. Fakat bunlan yaparken 
de, otelden gel~n bazı seslere kulak ka -
barttı. Büyük Sahib daha halfı içki iste
mekten usanmamış, ve kimsenin duymı
yacağını sanan bir kadın da hllfif hafif 
ağlamakta devam etmişti. 

ile ve AKŞAM 

- Sen benimsin, öteki adamı sevcbi -
lirsin. ben seni aldım, kazandım. Ve bu
nu daima sana hatırlatacağım, anladın 

mı? .. dediğini ve Memsahibin de, sanki 
bir yeri acırmış gibi bir feryad kopardı
ğım duymuştu. 

Naidu, genç Sahible kadının evvelden 
birbirlerini tanıdıklarını anladı. 

Bir müddet sonra, iki erkek sesi işitti, 
bir şeyler konuşuyor gibi idiler. Hemen 
karar verdi. İki büklüm eğildi ve çiçek 
tarhlarından geçerek, seslerin geldiği 

her yemekten sonra muntazaman diılerinizi fırçalayınız. 

Otele yeni bir müşteri geldiğini anlı -

Diyerek Yasefle beraber otelden si
vişeceklerdi. Artık ondan ötesi kolay

dı. Nasıl olsa, İfa
kat hanım başını 
yaıttığa koyar 
koymaz uykuya 
dalardı. 
Akşamı sabır

sızlıkla etti. Saat 
yedi sularında, o-

Genç kadın cevab verdi: (Devanu 13 ncü sayfadııt) 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

da kapısı hafif ki otelci para ister. delerinde ağırlık 
hafif vuruldu. Bizim de ufak tefek duyduklarını söyli-
Arkasından, Ya- masarifimiz oluyor. yerek, ha7.rnı taam i-

se(in yılışık çehresi göründü. Gurabi Halbuki benim ya- çin sadece birer bi-
e(endi derhal bir kaş, göz işareti çaktı. nımda sade bizim ra içtiler. Kocakarı 
Bununla demek istiyordu ki: paradan var. Acaba ise tıka basa yedi. 

- Sen sakın bir şey açma. Benim bir mikdar para Adeti vechile, karnı 
ayrı bir planım var .. seninle ağız birli- bozduramaz mıyız? doyar doymaz da es-
ği edelim de, sonra harekete geçelim. • Yahudi, ilk önce nemeğe, gözleri u· 

Kurnaz yahudi bunu anlamıştı. San- anlamadı .. sordu: falmağa başladı. Çı-
ki hiçbir maksadla gelmemiş imiş gibi - Emen iktiza kıp yattı. 
davrandı; İfakat hanımın hal ve hatırı- mi? Ben bir iki bin Yasefle Gurabi e-
nı sordu: lei vereyim. fendi kapıdan çıktı-

- Ep kapali oturuyorsun, buyuk Gurabi efendi he- lar, orada duran bir 
hanum. Yarun seni bir parça yezdire- men işareti çaktı. taksiye bindiler: 
lum. Burada yormeye değer çok şeyler - Olmaz! Mutla- - Şoför! Banea-
var .. dedi. ka para bozdurmak sa'ya!. 

Ertesi gün için paytonla şehrin her lazım. Haniya, se- Araba Bükreşi, 
tarafını dolaşmağa karar verdiler. Ko- nin bir adamın var- meşhur Baneasa or-
cakarı Takvora kızıyordu. dı : Geç vakit, ınağa- . . . . .. .. ~ hanına bağlıyan şo-

- Herifi buralara kadar, dünyanın zalar kapandıktan Odanın kapısı hafıf hafıf vuruld1.ı. A-.·k asından, Yasefın yılıŞlk çehresı goru.nd11. senin üzerinde sür-

masrafını edip getirdik. Guya bize sağ- t50nra bulunuyor, diyordun. Birazdan ı - Aman, buyuk hanum! Olmaz!. Yi- ı atle ilerliyordu. İçeride, köşeye rahat
dıçlık edecekti. Nerede?. Necmi ile bir- -seninle çıkıp onu arasak, olmaz mı? deceğimiz adam yizli iş yapiyor, niçun ca yaslanmış , keyfinden ellerini uğuş
lik oldular, yıldızları hemen barışıver- Bu sefer, Yasefin kafasına dank de- para alişverişi yasaktir. Bizi kalabalik turan Gurabi efendinin çenesi açılmı.ş, 
di. Artık biribirlerinden ayrılmıyarak, di. Kadın dalgası en ihtiyar, en bitkin yorursan yanaşmaz. Senin ilan yezme- bülbüller gibi şakıyordu. 
Allahın günü gezip toziyorlar. Bizim e- insanları bile ne kadar kurnaz, ne tür- ğe işallah yarun yideceğiz . _ Ey! Anlat bakalım Yasefaçi dos-
fendi de kendi havasında .. ben, işte bu- lü becerikli kılıyordu! Ciddiyetini zer- - Ben burada bir başıma .korkarım. tum!. ' 
ralarda kapalı kaldım .. diyordu. rece bozmaksızın: Buna da kocası cevab verdı : N v tt" . ? 

. . ~ - e agna ırayım paşam. Yasef de zaten Takvoru çekemiyor- - Hay hay! dedi. Saat sıkize dugru - Ne varmış korkacak? Yatıp uyur- . ' . V• 

du. O da dili döndüğü kadar ermcniy i yidersak, buluruz. Ama yeri bir parça wn. Koskoca otelin her odasında bir, :-- Bıraz~an, ~ezburelerle ~mşecegı-
çekiştirdi. Buraya fuzuli olarak getiril- uzaktir. iki insan yatıyor. Hizmetkarlar, knpıc:, mız_ sa?d .. et~ .. nasıbedar ola.~agım:z e~
diğini, ona edilecek masrafla birçok - Olsun, varsın. Ayni zamanda da tabesabah avakta. Bir elini çırpacak ol- vakı bıpayanı.. huzuzatı dunyevıyeyı .. 
~eyler alınacağını ve nihayet, Avrupa biraz hava alırız. san, başına yetmiş kişi birden toplanır. Marya nam peripeykerin hüsnünü, ce-
çöl demek olmayıp, her yabancının, İfakat hanım öteden atıldı. Hem bu saat henüz erken; önce aşağı- malini.. hasılı bir mukaddeme, bir gi-
her yerde kendi kendine meram anla- - Hep siz hava alıyorsunuz. Benim ya inip yemek yiyelim. Biz, ondan son- rizgah yap. 
tabilcceğini söyledi. canım yok mu? Ben de siz ilen beraber ra gideriz. Bu sözlerin tek kelimesini aniamı-

Derken, Gurabi efendi, hafif hafif gelereğim. İfakat hanım kandı. Lokantaya indi- yan yahudi, sade aptal aptal gülüyordu. 
öksiirdükten sonra: Gurabi efendi ne cevab vereceğini ler. Gurabi efendi ile Yasef, gündüzün Taksi, dünyanın en güzel caddelerin-

neşreden ulu ıhlamur ağaçları altın

dan süzülürken, sağlı sollu bahçeli ka
zinolardan gevrek kah.kaha sesleri, kıv-

rak cazband nağmeleri geliyor, Gura· 
bi efendinin neş'esini bir kat daha ar
t!rıyor, had mertebesine çıkarıyordu. 

Alçı ile tahtadan yapılmış takı zafe
ri dolandılar, şimendifer köprüsünün 
altından geçtiler, aşağıdan yukarıdan, 
başdöndürücü bir hızla vızır vızır işle
yen hususi ve taksi otomobillerin ara
larından süzülerek Baneasa ormanhğı
nın medhaline vardılar. 

- Mahbubei can, nadirei hüsnü a~ 
Marya s4ltana nerede mülaki olacağız, 
Yasefaçi, dostum? 

- Yaniya ki nerede bulacağimizi mi 
soruyorsun? 

- Evet. 
- Ormanin içerisinde buyuk bir 

kazino var. Orada bekleyecek. 
- Muhakkak mı? 
- Oy le sanirim. Soz verdi. 

- Ah, ben o sözü veren ağıza kur-
ban olayım! 

Kolunun kaba etine kuvvetli bir çim· 
dik yiyen yahucli, yerinden sıc:radı .. 

- Kindine yel, mumiyiz bey! Ben ne 
maryayim, ne de burma! 

- Latife ettim, dostum. Farti heye· 
canımdan ne hallettiğimi, ne haltedc
ceğimi bilemiyorum. 

Baneasa'ya vardıkları vakit, kazino 
hıncahınç dolu idi. Müzikanm çaldığı 
oynak havalara ayak uyduran çiftler 
durup dinlenmeden, asfalt pistin üze
rinde dansediyorlardı. 

Gurabi efendi ile Yasef, kenar bir 
yerde bir boş masa seçip oturdular. Et· 
rafa bir göz gezdirdikten sonra, yahudl: 

- Yideyim, bakayim, bezin pilıg 
oralarda mı? 

Diyerek, uzaklaştı. Yalnız kalınca, 
Gurabi efendi şal yeleğinin cebinden 
ufak bir ayna ile bir makas, blr d• 
ufacık esans şişesi çıkardı. A-L.. __ , 
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Ya.zan: A. R. 

Gözlerde büyüyen Dersim eşkıyaları 
- Yüzbaşı efendi! .. Görüyor musunuz? 
- Evet. ' 
- Ne yapacağız? .• 
- Telfış etmeyin! .. 
- Fakat .. çoluk, çocuk? .. 
- Ben de onları düşünüyorum ... Lakin 

ortada, henüz korkulacak bir şey göre -
mi yorum. 

- Ya bir tecavüz vuku bulursa? 
- ..... . 
Cevab veremedim. Daha doğrusu, veri

lecek cevabı, çok lüzumsuz bir kahra -
manlık nümayişi teiakk.i ettim. 
yarım saat, sükfuıeUe geçti. Sonra, 

Dersim ağalarının konakladıkları yerden 
yaruınıza doğru bir adam geldi. Ve ge -
lirken bize seslendi. Aramızda, şu kısa 
muhavere geçti. 

- Yüzbaşı efendi! .. Ağalar, selam e~-
yor. 

_ PekaIA.. aleykümüsselam. Yir1h.ı otuz adım uzakta, teara martini ku cağında. duran adama hiddetle bağırdım: 

Sayfa 1..J 

Hikiye: Ödenen borç 
(BC!§ tarafı 12 nci sayfada) 

pencereye kadar uzandı, içerisini araştır
dı. 

Bambodan yapılmış bir masanın iki u
cunda iki adam karşı karşıya oturmuş ko
nuşuyorlardı. Genç Sahib: 

- O ilk önce benimdi. Ona böyle mua
mele edişine bakıyorum da asla sevdı -
ğine inanmıyorum. Ve Memsahib daha 
hala beni seviyor. Senin ismini taşısa bi
le, kalbi benim .. diyordu. 

Öteki adam, alaycı alaycı güldü, cevab 
verdi: 

(

1 
- Paran olsaydı, emeline kavuşur, ve 

onunla evlenirdin. Yegane servetin ab-

rek, ayakkabılarının giydirilmesini bek
lermiş gibi bir vaziyet aldı. Naiclu, karn 
gözleri yanarak ve elleri makine gibi jş. 
liycrek, uzun konçlu ayakkabıları Sahi
bin ayaklarına giydirrneğe koyuldu. 

Sarhoş Sahib: 
- Hay Allah belanı versin senin. Bun

lar hiç boyanmamış.. diye köpürclil, ve 
elindeki kı11bacı çoauğun başına doğru 

salladı. 

Naldu, her sabah bu gibi muamelelere 
alışık olduğu için hemen boynunu eğe -
rek yüzü koyun yatıvcrdi. Sarhoş adam 
ayağa doğruldu, ve ileriye doğru bir kaç 
adım atacak oldu. Birden durarak: 

ı dallık .. amma o da para, pul ile değil ki... - Bu ayakkabıların içinde bir şey var, 
J . Laf dö~şü bir müddet böyle dev~ et- .çivi midir, nedir? .. diye söylendi. 
tı. Tepesıne kan fırlıyan genç Sabıb ta- Başını arkaya çeviren genç Sahib, fu

l raçaya çıkınca, Naidu sindiği köşeden fı- tiyar rakibinin sendelediğini gördü. Hc-
1 sıldadı: men yanına seğirtti, ve tekr::ır iskemle • 

- Ben buradayun, Sahib, buradayım. sine oturtarak ayakkabıları çekti çıkar
sana yardım etmek için izin ver, canımı dı. İçlerinde hiç bir şey yoktu, görün
bana sen bağışladın. Şimdi de bırak nez- müyordu. Fakat adamın topuğundan si· 
rimi ben yerine getireyim... cim gibi kan sızıyordu. 

Genç sahib, kendini toparladı ve kat'i, İhtiyar Sahib: 
emredici bir sesle: 

- Bunu mel'un çocuk yaptı .. dıy~ mı-
- Haydi, böyle işlere burnunu sokma, rıldandı. 

sen, git ayakkabılarını boya! .. dedi. 
Ertesi sabah güneş gene altın ışıklannı 

saça, saça gökte göründü. Serin bir rüz
gar da nazlı nazlı esmeğe başladı. 

İki Sahih bir gezinti yapmak üzere a
şağıya indiler. Naidu genç Sahibin pırıl 

Genç Sahih, engin bir şaşkınlıkla Nni
duya baktı. İhtiyarın birden değiştiğini, 
nefesinin ağırlaştığını, mosmor kesildi • 

ğini, ağzından köpükler saçıldığını gör • 
dü. Beş dakika sonra da büyük Sahih Öl• 
müştü. - Size haber gönderdiler. - Ne istiyor, bu. herifler? .. 

- Ne haberi? .. 
- Guya; bu taraflardaki uşaklar, zen-

- İşittiniz ya? .. Artık, rahat rahat u-
yuyabilirsiniz. 

pırıl parlıyan ayakkabılarını bağlamak 
tesis edemiyerek koca bir insan kütle .. .için diz çöktü. 
sini vahşet ve süfliyet içinde bıraka~.. Genç Sahib: 

Genç Sahih, Mernsahibe haber vernıiye 
giderken bir çocuğun uzakt3, tepelere 
doğru tırmandığını gördil. Naidunun 
kendisine ibadet dolu ışıklarla bakan 
gözlerini, hatırladı, ve onun: 

gin bir tüccar kervanı geçiyor diye ha -
ber almışlar; yolu bağlamışlar. 

Dedim. 

* 
onlara; ellerindeki silahı, hazan kanlı bır _ Ne güzel boyamışsın! .. Şimdiye ka-
şakavet aleti, hazan bir dilenci değneği dar böyle ayna gibi parladıklarını görmc
gibi kullandıran altı asırlık Osmanlı im- miştim. Aferin sana ... dedi. - E, ne olacak?.. Ertesi sabah, ağalardan biri yanıma 

- Şimdi ağalar, aralarında beş on ku-
ruş topluyorlar .. bunlara verip başlarını geldi: 
kurtnrncaklnr. Sizin de, aranızda biraz - Yüzbaşı efendi! .. Bir iki saat sonra 

paratorluğunun siyasetine lanet ettim. Naidu, cevab verdi: - Bir kan borcu idi bu, Sahih!.. deyt .. 
şi kulaklarında çınladı. 

biz de ayrılacağız. Siz, bu dağlarda yalpara topl::ıyıp vermenizi rica ediyorlar. 
* - Bir kan borcu idi bu, Sahih. 

_ İyi amma, biz tüccar kervanı deği _ nız kalacaksınız. Şu uşaklara, beş on pa
ra daha verin. Hem yol gösterirler, hem liz ki ... Ben, bir zabitim. Şu, bir başça -
de çoluğu çocuğu muhafaza edenler. Za-

Gidiyoruz. 

vuş .. iki de fakir aile var. ·ı ten buralarda adettir. 
Evet amma •. uşaklar, böyle şeyleri bı - muhafız, etrafımızda... Boyunlarından Dedi. 

mezler ki... sarkan pis torbaların içinde, yiyer.P.kle -

Rengi belirsiz, her tarafla~ı lime lime 
olmuş gömlek ve donlarının yırtıklar•n -
dan meşin gibi derileri görünen on dört 

ıd . k ı ğ Evet .. buralarda, bu iğrenç ve siifli ha-
Tapu memuru, yanuna ge ı, u a ı- rile martin fişekleri birbirine karışmış. 

reketin bir adet olduğunu hissetmiştim. 
ma eğildi: Bazılarında, çapraz fişeklikler var. Bun-- Azizim! .. Yalan ... Bu kepazelik, ağa- Büyük bir mecburiyetle: 

p kar Inr, kim bilir hangi şehid Türk neferle -ların düzenidir. Ben, bu heriflerin iç - e a. 
1 

d rı'nden soyulup alınmış? .. 
Dedim. Fakat bu adeti icad eden e,r en yüzlerini bilirim. Bu oyunu, ağalar ter- b d (Arkası ';a .. ) 

daha evvel; hükumet kuvvetini ura a filclri~~;~~~~~ili~a~~na=~~~~~~======================== 

~i~iE;l~~7~1i;:~E;~~~ ~ 
sun. Beş on para verip bu badireyı at - ~ = 
ıa~~ı1:İt. çocuk ... Bunlar, bu iki.aile bs - Bugünkü program 
bası kadar, beni de al~kadar edıyor, de - 1 S T A N B U L 
rin derin düşündürüyordu. !'1 Afustos 1938 Cumartesi 
Kadınlar ve çocuklar uyıınmıslardı. ö(;.Lf! NEŞRİYATI: 

Endişeli seslerle fısıldaşıyorlardı. Tam 12.30: Pltı.kla Türk musikisi. 12.50: Hava-
bu 91rada, tapu memurunun babası, o ih- clls. 13.05: Plfikla Türk musl.k.isl. 13.30: Or -
tiyar kötürüm de yanımrza gelmjşti. Ağ- kestrn: Novotniqen naklen M. Kemal Akel 
ı 'b' h k b' 1 . idaresinde. 
ar gı ı, ıç ır:n ır sese. . AK~AM NEŞRİYATI: 
- Aman evladım! .. Bu adamlarla dık- 18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye 

leşip te bir iş çıkarmayınız. Alimallah, bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Prof. 
hepimizi bir kulaktan bir kulağa keı:er .. Salih Murad (Fen müsahnbelerl). 19.55: Bor
çoluğu, çocuğu da pay pay ederler. C::ı- sa haberleri. 20: Saat t\yarı: Grenviç rasall-

cl k f IAk t paramıza gelsin. hanesinden naklen. Necmeddin Rıza ve ar-
nım~z::ı g ece e a e • . kndnşları tarafından Türk musikisi ve halk 
Dıye yalvarıyordu. şarkıları. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer 
Şurada, tek başıma bulunmadığıma Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: 

çok acındım. Ve: karanlıkta, Y!rri 0luz Saat Ayarı. Ork~tra. 21.30: Radife Neydik ve 
adım uzakta k::ıra martini kucağında du- arkadaşları tarafından Tiırk musikisi ve 

d ma hiddetle bağırdım. halk şarkıları. 22.10: Halk türküleri: Şaban 
ran a a . . ? ve Bayan Soyak. 22.50 : Son haberler ve er-

- Ne ıstiyor, bu herıCler ... tesi günün programı. 23: Saat ayarı. 
- Canım .. ne verirseniz verin .. g0n!ü-

* 

NEVR ZiN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez. 

Genç Sahib güldü: 

- Ayakkabı boyamakla, kan borcu mu 
ödendi? .. dedi. 

Tam bu sırada, sarhoş Sahih, şamata
cı bir sesle: 

- Ayakkabılarım, nerede diye gürle
di, ve açılır kapanır bir iskemleye çöke-

y ARINJd N08RAMIZD.&: 

Hırsızla Tommi 
Yazan: O. Henry 

Çeviren: H. Alaz 

BEYOGLU - TÜNELBAŞI - YENİYOL 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi ve Ticaret 

okulu 
Tam devrell Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihzari sınıflar. 

Derslere 16 Eylül Cuma günü başlnnncnktır Kayıd muamelesi 9 Eylfilden itlbnrcn 
hergün snnt 8 den 12 ye kadar: Nüfus teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahalll hükü
met doktorluğunca tasdlkll sıhhat raporu, çiçek aşısı kAğıdı ve tl!o aşısı ktlğıdı; altı 
rotograf ve mekteb tnsdlknamesl veya diplomaslle yapılır. 
Fazla maliı.mat. için 49486 ya tele.fon edilmesi. Kıı.yıdlar 15 Eylül Per§embe günü sıınt 
12 ye kadar devam edecektir. 

Ovacık 3 Seyyar Jandarma Taburu Satınalma 
komisyonundan : 

Cinsi Terinatı 

muvakkate 
Lira 

Tutarı 

Lira 

Miltdarı 
Kilo 

İhale tarihi ve günü 

Ekmek 2325 31,000 140,000 1/9/938 Perşembe j 

Arpa 1350 18,000 225,000 2/9/938 Cuma 
1 - Ovacıkta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve mik

darı ve teminatı, ihale günleri yazılık iki kalem erzak kapalı zarf usuliyle k
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler Ovacıkta Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca yuka
rıda yazılı günler saat 15 con beş> de yapılacak ve 14,30 za kadar zarflar kabul 
edilecektir. 

3 -Şartnameler 3 Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca parasız oku
tulur. 

Gönderilecek teminatlar hükfunetçe kabul edilecek şekilde olmalıdır. 

nüzden ne koparsa... Onun giLı yapm~yın, bafınız 
Bu sözlerden, Meta iğr•ndim, ve tik - A N K AR A ve dişiniz ağnmaga baıladı ı:ıı A!llllllJllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllflflfflfllflflflfllllflfllllfUfllflll~ 

sindim. Demek ki, heyQla gibi gözlerde 27 Ağustos 1938 Cumartesi hemen bir kaşe -= Tu·· rk Hava Kurumu == 
büyüyen (Dersim eşkıyaları) nda, süfli öliLE NEŞRiYATI: VRoz·N 

Fazla izahatın Komisyondan alınması ilan olunur. c3177> c5529> 

bir dilenci ruhu da vnr. 13.30: Knr~ık pHl.k neşrlyntı, 13.50: PHikln E ı E: G o s == 
d ,. Turk musikisi ve halk şarkılan. 14.15: Ajans • §==== • • YU •• K Pı • YA ~=E_-0 adama 05ru ilerledim. CebirndPn ç1- hntıerlerl. • • k J -

kardığun iki mecidiyeyi verdim. AKŞAM NEŞRİl.ATI: ahnız bir şeyJDIZ a maz 
- Git ağalara söyle. Bunlar, fakir in- 18.30: PH\kla neşriyat (Dans). 19.15: Türk icabında günde 3 kaşe alına· 

sanlardır. Ne kadar sefalet içinde yol _ muslklsl (Hikmet Rıza). 20: Saat Ayarı ve bilir. ismine dikkat. Taklidle- = · § 
culuk ettiklerini, onlar da görüyorlar. ara.ben. neşriyat. 20.15: Türk musikisi CHn- rinden sakınınız. ~= Beşinci keşide 11 / Eylul/ 1938 dedir. i1I 

1 tük Recal>. 21: Şan plMtları. 21.15: Stüdyo 50 000 B 
Bu parayı uşaklarına versin.er ve artık salon orkestrası. 22: Ajans haberler!. '•••••••••••••# - Jı / L • ·~dır 1 
k~~~~d~a~~zcltirme--------------~------------=Bay~i rnmge: • ~ ··· 
si~~im. V k"' J • d ! Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

Para gitti... Tapu memuru ile tabur kô- Maliye e a etın en: = ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat nrdır... • !§ 
tibi, bamı minnettarlıklarını bildirmek 2257 numaralı kanun mucibin~ ihraç cdilriş olan nikel bir kuruşluklar ahi- = Şimdiye kadar binlerce kişiri zen~o. _edeo b~ • pıyangoya; 
için bir takım Iilzumsuz sözlere giriş - ren kenarları dantelli olarak tadilen darbedilmiştir. - · ti ak etmek ıuretile ilZ de talıınızı dcneyınız ••• 
mişlcrdi. Ağaların tarafından gene bir Mevzuubahs paraların 1/9/938 tnrihinden itibaren tedavüle çıkarılacağından ~lllllllllllll;~lll~llllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllfllllllllllllllllllHlllllllllllll P' 
haber geldi. şüphe ve tereddüde mnhal kalmamak üzere ilan olunur. c3248» c5678> 

- Yüzbaşı efendi!.. Ağ::ılar selam edi -

::;:~· ::e~. ~~~~; :ı~~~dçı~~·rdi~~~ lstnnbul Musiki San'atkarları Cemiyetinden ~ 1 k t kl'f Bog" aziçi Liseleri Direktörlüğünden 
r- N' namemize bir fıkra ilavesi için idare hcy'etimızce nrzo unaca e ı 

Çolu~u, çocuğu muhafaza edeccklPr. ızam · 318 938 ç b .. ·· Bu""tu'"nleme sınavlarına Orta ve Lise kısımlannın son sınıflan h kkı d bir karar verilmek üzere umumi hey'ctlmizın · · arşam a gunu 
Bu teminata, cevab venniye lüzum gor- a t 1~ ~ Belediye civarında bir1e.şik l!.'snaf Cemiyetleri binasındaki Cemiyeti- 1 Eylülde ve diğer sınıflar 4 eyl~~de başlı>:acakhr. Alakadarlann 

medim. Yalnız, eşya denklerinin yrınına san c 1 bu ı'çtım' a" ı·ı:.ıı·raklcrı· mek. tehe müracaatla programlan ögrenmelerı. mı'z merkezinde toplanacağı bi dirir ve sayın azamızın .... "' gittim. Korkudan birbirine keneUcnmis 
olnn zavallı kadın ve çocuklara: rica olunur. 
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;• ···········································--································ ·-~ f Niğde tahrirat kaleminde baılayıp latanbulda 1-ıım-.. •--n.: darağacı altında biten memuriyet hayab: 77 ) '-· ................................................................................ . 
Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Mahmud Hamdi paşa saraya " Kendimi ( doymazlar 
def teri ] ne yazdırmak istemediğim için hiçbir emel 
ve arzum bulunmadığını atebei seniyelerine yüzler 

sürerek arzederim. ,, cevabını vermişti 

Bu iki paşa, birbirlerile baba, evlad rim, fakat böyle oldu. Siz burada bu
gib" yaşıyorlar, vali Abdurrahman pa- lunsaydmız olmazdı. Paşanın dangalak 
şa :le de mütekabil bir hürmet ve mu- ~~t~i yok mu? İşt.e onun ba~ getirdi
habbetle görüşüyorlardı. gı bır telgrafı venrken aldığı tavır ve 
Evvelce, uzaktan uzağa olsun Mahmut söylediği sözler, beni fena halde kız

Hamdi ve Arif paşalan tanımıyordum. dırdı, sinirlendirdi. Böyle hiç yoktan 
Macar asılzadelerinden olduğu halde başlıyan kırgınlık aradaki vasıtaların 
memleketimize iltica ve ihtida ~derek beceriksizliği, idaresizliği ile ilerledi. 
derece derece müşirliğe kadar yüksel- Müşürü ziyarete devam ettim. Fakat 
miş ve kendisini Abdülhamid Il ye zi- bazı müfsidler: 
yadesile sevdirmiş olan Mahmud - Vali, müşür ile barışmak için, 
Hamdi paşa tam alafranga bir hayat muttasıl muavınını ona göndererek 
yaşıyordu. yalvarıyor, gibi şayialar çıkarmışlar. 

Haftada bir defa muayyen bir gece- Abdurrahman paşa: 
ac mükellef ve danslı çay ziyafetleri - Artık müşür ile görüşmeğc niha
verdiği gibi, her akşam çayında d~ yet vermeniz iktıza ediyor, dedi. Bun
mutlaka sevdiklerinden kadınlı erkeklı dan sonra kendisine tesadüf ettiğiniz 
beş on kişi bulunuyordu. her yerde gene hürmetkarane davran-
Paşanın nezdinde bulunduğum sıra- makla beraber evine gitmeyiniz. 

larda, birkaç ay fasıla ile, iki defa ma- Ben de ziyaretlerime nihayet ver-
beyin başkitabetinden şifreli telgraflar dim. 
geldi. Bunlarda şöyle deniliyordu: Müşür paşa bir müddet için izinle İs-

«Hak samii müşiranelerinde berke- tanbula gitmek, galiba tamir edilen Ni
mal olan teveccühatı mülfıkanenin ye- şantaşmdaki konağını görmek istiyor
• bir eseri ibraz buyurulınak üzere ne du. Fakat her nedense padişahtan mü
arzu ettiğinizin serian arz ve i~'an. ş;:- saatle alamıyordu. Nihayet paşanın mu
refsadır olan iradei sen1yei şehriyarı u- sırrane ~stirbamı ürerine, Bulgaristan 
zerine tebliğ ve cevaba intizar olunur.> prensinin istanbulu ziyaretle avdetin-

Paşa, birinci telgrafa: den sonra bu iznin verileceği müjdesi
«Eltafı seniyenin her nev'ine mazhar ni aldı. Fakat bu vaid de yerine get~ril

olduğumdan kendim için hiçbir a_rz~ metli. 
emelim yoktur. Evlfıdlarımın, yanı ı- (Arkası var) 
kinci orduyu teşkil eden asikiri mülii- ................... - ......................................... . 
kanenin tetaküm eden maaşlarının ita· 
sını lazım gelenlere emrü ferman bu
yurulmasını istirham ve eyyamı ömrü 
afiyeti şahanelerinin müzdad oln_ı~.sın_a 
'dualar ederim.> diye cevab verdıgı gı
bi ikinci telgrafa da şöyle mukabele et- , ' 
mişti: 

cCenabıhak ömrü iciali mülukanele- z 
~ni müzdad etsin. Zatı şevketmeabı şa-
hanelerinden istihkakımdan kat kat S 
ziyade ve her tütlü eltafa mazhar ola- 4" 

geldiğim cihetle kendi~i (d~~~a~l~r s 
defteri) ne yazdırmak ıstemedıgım 1çın 6 hiçbir emel ve arzum bulunmadığını .,__.....__.. ....... ~..,___,.,, 
atebei seniyelerine yüzler sürerek arz
ederim ... > 

Mahmud Hamdi paşa, ilk defa ziya
retine gittiğim zaman, bana umduğum
dan fazla iltüat etti. Kendisine sık sık 
gelir ye çay ziyafetlerinde bulunursam, 
memnun olacağını mükerreren söyle
ÖL 

Mahmud paşa, vali paşa ile pek se
\•iştiklerinden, hemen her mülakatla
rında, tekaüd olunca Sultan Mahmu
'dun türbedarlığını padişahtan istiye
rek her türlü dağdağadan azade olduk
ları halde Nişantaşındaki konağında ve 
'.Abdurrahman paşanın Kuruçeşmedeki 
valısında birleşip uzun müsahabelerde 
bulunmakla bahtiyar olacağını söyler
di. 

Bu mütekabil hürmet ve muhabbet-
te benim de biraz hizmetim vardı. Çün
kü her ikisi arasında yegane vasıta ol
duğum için, sözlerini birbirine muhab
bet ve hürmetlerini artıracak surette 
süsliycrek naklediyordum. . . . • 
Komşu hükumetlerden bın, vılaye

tin merkeze en uzak köylerinden 280 
evli bir köyü tamamen yaktırmış ve 
kadın, erkek, çoluk çocuk olmak üzere 
elli kişiyi de öldürtmüştü. Memur ol
duğum tahkikatı yapmak zımnında 

muttasıl ulu dağlardan aşarak altı gün
de varabildiğim köyde, dizanteriye tu
tulduğum için bir aydan ziyade kal
mıştım. Bu esnada, Fransızların «Mal 
antandu> dedikleri yanlış anlama ka
bilinden olan bazı sebebler Abdurrah
man paşa ile Mahmud Hamdi ve Arif 
paşaların aralarını fena halde ~çm~ş. 
Padişah da banşmalarını emretmış, fa
kat gene barışmamışlar. 

iBunlan, Edirneye döndüğüm zaman 
esefle öğrendim. 

Aralarındaki dargınlığa rağmen, vali 
paşa, müşür ile görüşmeme mani olmak 
istemedi İlk ziyaretimde, bu hadiseden 
pek ziyade mahzun olduğumu milşire 
söyledim. 

- Evet, dedi, ben de çok müked.de-

~ 
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SOLDAN SAÖA: 

ı - Unla, yağla, peynirle yapılan şey -
gokyüzü 

2 - Siit veren bir bayTan - badıhava. 
3 - Karısı, anası babası, çocukları. 
4 - Faka baamamalt. 
5 - cBoynumun arka. taraft> demekten 

daha başka Uirlü demek daha doğru 
olur. 

8 - Altı okka. - yük.sek. 
7 - evermek> in zıddı - sıfat. 
8 - Emmek ma.!danndan emri hazır - lfı.

tife. 
9 - Tirenin ıanlı bulunduğu şey - rüz

~ar. 
ıo _ Beyaz - Bursanın meşhur meyvala-

rmdan blrl. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı _ Bir içld - dallı badaklı kmnıış!arın 

en ucuza. 
2 - Pli - k.ırınWya benzer bir renk - be-

yaz 
3 - Kabul etmemek. 
<l - İli.ve - bat.ıT.Iamamak 
5 - Hatırlasak - bir nota. 
8 - Alaturkacı bir bestekir - iskambilde 

birli. 
7 - Merhabalaşmak - yemek. 
8 - Keder - atlı natn vasıtası. 
9 _ Meseleler - dem. 

10 - Seven - emir. 

Evvelki bulmacanın halledilmiş iekli 

Güreşciler Macarları 
4 - 2 mağlôb ettiler 

Kafile ile gelen iki Mısırlı 
yüzücü bugünkü BoAaz.ı 

geçme müsabakasına 
iştirak edecekler 

Dün gece Yaşar ve büyük Mustafa güreşmedi/er. 
Kazandıgımız bütün galibiyetler tuşla oldu 

Festival mfinasebetlle futbolculanmızla 
karşılaşmak üzere davet ed.llen Mısır şam -
piyonu Ennadiyülehll futbol takımı dün n
at an altıda limanımıza gelen Romanya va.
puru lle şehrimize vasıl olmuş, o:ııaıa nh -
tımında merasimle karşılanmıştır. Ylont 
lki kişiden ibaret Mısırlı sporcu tarnesln1n 
on altısı futbolcudur. Bunlar, kaleci Azls 
Fehmi. Ha.san Zlhn1. müdafi İbnl:said. D • 
mil Mes'ud, Ahmedül Hasan, muavin Murad 
F~hml, İsmail Refet, Hüseyin Elfad, müha -
cim Mahmud Muhtar, Lebib Mahmnd, Ha
ni Kfunll, Abdülmecid, Hüseylıı Hamdi, Sa
llh Kavaf'dan ibarettir. Hasan Zihni, İbnl
sa\d, ve Marad l"ehml ve S:ılihten başka bü
tün oyuncular enternasyonaldır. Karneye 
Ennadiyülehli klübünfin umumi k§.Ubi Da -
vud Hamdi riyaset etmektedir. 

Mısırlılar arasında Mustara. Abdürazık ve 
Abdülmecid adında iki yüzi.ıcü de mevcud -
dur. Mısırlı yüzücüler bugün yapılacak olan 
Boğazı geçme müsabakasına iştirak edecek
lerdir. 

Boğ zı g çme yüzme müsabakası 
Festival komitesi tarnfındnn tertlb edllen 

makavemet yüzme y:ı.n~Iarmın blrlnclllğl bu 
g'lin Anadoluhlsarla - Bebekdeki Galntasn -
rny klübti arasında yapıl:ıcaktır. Müsabaka
ya s:ıat onda tıaşlanacattır. 

T arabya nis tur uvası 
Tarabyanın senellk tenis turnuvasının 

Döml finali bugün, finall ~ yann Tarabya 
kortlarında tek, çift ve muhtelit maçlar o -
!arak yapılacaktır.. 

Mevsimin son at yarışları 
Mevslrnln altıncı ve sonuncu at yarıştan 

yarın VeHefendi koŞU mahnllinde yapıla. -
caktır. Bu son müsabakanın çok hararetli o
lacağı zannolunmaktadır. 

Macar güreşcileri ile üçüncü ve son 
müsabaka da dün akşam Taksim stad
yomunda yapıldı. 

Birinci müsabakaya, nisbeten zayıf bir 
takım çıkarılmış, buna rağmen Macarla
rı 5-2 yenmiştik. İkinci müsabakada Jse 
misafirlere biraz daha müsamaha göste
rilerek 4-3 gibi bir galibiyetle iktifa e
dildi 

Güreşcilerimiz bu son müsabnkaya, en 
iyi diyebileceğim llir takımla çıkacakla
rı için, Macarlann hakiki kıymetini öğ
renebilecek ve bizim ekiple mukayese e
debilecektik. Bu bakımdan bu c;on müsa
bakanın ehemmiyeti fazla idi. 

Seyirci de bu ehemmiyeti benimsemiş 
olacak ki geçen müsabakaya nazaran 
stadyom biraz .daha kalabalık. 

56 kilo: Söke - Kenan 
İlk müsabakada 61 kiloda güreşen Sö

ke ikinci müsabakada 56 da güreşmiştı. 
.-.ndi Kenan ile gene 56 kiloda güreşi
yor. 
Güreş Greko-Rumen. Orta hakemi de 

Macar. 
Her iki güreşci ilk dakikalarını "birbir

lerine geldikleri el enselerle geçiriyor
lar. Bu el enseler ilk devrenin sonuna 
kadar devam etti ve berabere olarak bit
ti. Bunu takib eden birinci üç dakikaya 
Macar allta, Kenan üstte olarak başlan
dı. Kenan üstte iyi çalıştı, fakat ne çare 
ki netice alamadL İkinci üç dakikadayız. 
Macar Kenanın üstünde çalışırken ha
talı bir hareket yaptı. Kcnanın arkacian 
kolunu kıvırmaya çalışıyordu. Kenan gü
reşi bırakmaya mecbur oldu. Kenanın bu 
hareketinden istüade eden Macar bizim 
gürcşcinin sırtını yere getirdi. Macar ha
kem de tuş oldu zannederek düdüğünü 
öttürdü. Halk itiraz etti. Yan hakemler 
de bu karan saymadıkları için güreş ye
niden başladı. Ayakta itişme şeklinde de 
bitil. 

Netice: Macar Söke yirmi dakikalık giı
reştcn sonra sayı hesabile galib. 

61 kilo: Fabian - Halil 
61 kiloda güreşecek olan Yaşar 64 ki

loya çıktığını federasyona haber gönder
mek surctile bildirmiş ve tartı saatinde 
muayyen yerde isbatı vücud etmemiştir. 
Macarlar daha hafü güreşlere girerek 
kazanmak için kiloda düştükleri halö.e 
Yaşarın bu hareketini güreş ~janı ıyı 

karşılamamış ve bu vaziyeti alenen halka 
bildirmiştir. 

Güreş ajanının fikrine ben de iştirak 
ediyor ve Yaşarın bu hareketini doğru 
bulmuyorum. 

Fuar maçları tugun başlıyor Her ne i.se bi:ı müsabakayı seyretmeye 
İzmlr tuar maçlan bugün dört takım ara- devam edelim. 

sında yapll:ı.cak turnuva ne başlıy:ı.caktır. İkinci müsabakada 66 kiloda güreşen 
İstanbul, Anknra ne, İzmir de Trakya ile oy-
nıyacaktır. 

9 uncu Balkan oyunlarma 
iştirake karar verirdi 

12 Eylülde Belgradda yapılncak olan 9 un
cu Balkan oyunlarına iştirak etmeğe karar 
verllmlftlr. Vaktin çok gecikmiş olmasm:ı 
binaen i~tanbulda knmp yapmak lmk!\nı lıa
&ll olmadığından, atletlerimiz ı Eylfılde İs -
tanbulclıın hareket edecekler ve müsabaka
lara Belgradda hazırlanacaklardır. 

Finlandiya güreşcileri 
Sah günü geliyorlar 

Türk mllli güreş takımı ile karşılaşmalar 
yapacak olan Finlandiya mım güreş ekibi 
SJ.h g{inü saat 16 da şehrimize gelecektır. 

Finlandiyalılar blr gi.inlük ıstırahntten 
sonra Çarşamba. günü .saat 9 da. Taksimde 
Türk mnll güreş tnkımile karşılaşacaklardır. 

Fahian bu güreşini kilo düşürerek 61 de 
Halil ile yaptı:. Birinci on dakikada da 
sayı hesabilc galib sayıldı. İlk üç dakika
ya Macarın isteğile ayakta başlandı. Fa
kat lVJacarın alnından yaralanmasile ya
rıda kaldı. Güreş tekrar başladı ve bir 
itişme şeklinde de bitti. 

Netice: Macar 20 dakikalık Greko-Ru
men güreşten sonra ittifakla galib. 

66 kilo: Şevdi • Yusuf Aslan 
Güreş Grelro-Rumen. Müsabaka b~la

dığı zaman Yusuf Aslanın çok güzel 
hamlelerine şahid oluyoruz. Şevdi bizim 
tecrübeli Yusuf Aslana iyi dayanıyor. 

Birinci devre sona erdiği :zaman netice
nin ekseriyetle berabere bittiğini ilin e,. 

diyorlar. İlk üç dakikaya Yusuf Aslan 
Macarın üstünde olarak başladı. Yusuf 
iyi çalışıyor, fakat Macar kaçıyor. Macar 

Amerikah atletler Macaristanda kaçtı, Yusuf kovaladL Bir an geldi ki Ma

A vrup:ı. turnesine ~ıkan Amerikalı atlet -
lerın bir kafilesi bugünlerde Macarlstanda 
bulunmaktadır. Macar atletleri ile yaptı.ltla

rı karşılaşmaların neticeleri şunlardır: 
200 metre - Elerbe (Amerika) 21. 7/10. 
400 metre - Howalliı (Amerika) 47. 8/10. 

car kaçamaz oldu. Takatı kesilmişti. Sır
tı yere gelmek üzere idi, fakat imdadına 
gonk yetişti. Bu suretle muhik bir mağ
lubiyetten şimdilik kurtulmuş oldu. 

İkinci üç oakikada Macar Yusufun üs
tünde hiçbir şey yapamadı. Güreş tek-

110 mnnlalı - Wolcott (Amertlra} 14. 5110. rar ayakta başladığı zaman Yusuiun ra-
400 manialı - Patterson (Amerika> 52. kibini tutup yere vurduğunu qörüyoruz. 

8110. Hasmım çok güzel bastıran Yuı:uf 16 da-
Uzun atı.ama - Wataon (Amerika.) 7.m, kika 43 saniyede güzel bir tuş yaparak 

480 Sırıkla yüksek atlama Wormerdon CA - galib geldi. 
merika.} 4 m. 27. 72 kilo: Madara~ - Celal 

Gülle atma - Watson <Amerika) lG. m, 50. Güre~ serbest. İlk altı dakı'kada Celal 

daha hakinı güreştiği halde berabere 1 
lan edildi. Birinci üç dakikaya Macnı 

üstte başladığı halde Celalin daha iyıi 

güreşerek puvan aldığını görüyoruz. 

İkinci üç dakikadayız. Celfil üstte çalı· 
şıyor. Bu arada Macarı kaldırıp kaldırıp 
yere vuruyor. Bu üç dakika da bitti. 

Üçüncü üç dakikaya ayakta başladılar 
Celal daha hakim güreşmeğe başladL 

Beş altı saniye sonra da Celal rakibini 
kıstırdı ve fevkalade güzel bir tuş yaptı. 

79 kilo: Kavaç. - Mersinli Ahıried 

Macarların en iyi güreşcilerinden birı 
olan Kavaçla Mersinli Ahmed arasında
ki bu güreş serbest olarak başladı. 

Mersinli fevkalade güzel güreşiyo?': 
Halk kendisini alkışlıyor. Müsabaka seri 
ve zevkli geçiyor. İlk alh dakika bera· 
bere bitti. Biraz manasız bir karar ama 
bir şey yapmak cli.mizden gelmiyor. 

İlk üç dakikaya Mersinli yerde Maca: 
üstte çalışmaya başladı. Fakat Macarın 
Mersinliye hiçbir şey yapamadığını g~ 
rüyoru:z. 

İkinci üç dakika, Mersinli Macarı ezi· 
y9r.. Yerden yere vuruyor. Fakat Macar 
fevkalade güzel kurtuluyor. 

Üçüncü üç dakikaya başlar başlamu 
Mersinli rakibini tuttu, yere vurdu. Ne
ye uğradığını anlamıyan Macar sırtını 

yerde buldu. Bu güzel tuş 12, 16 saniyede 
oldu. 

Büyük Mustafa, idxnan yaparken ka· 
şından yaralandığı için 87 kiloluk mü· 
saba:ka yapılamadı. 

Ağır: Polataş - Çobaıı Mehmcd 

Güreş Greko-Rumen. Macarların en 
iyi güreşcisi Polataş ile Çobanın mü~ 
bakası zevkli olacağa benziyor. 

Daha ikinci dakikada Çobanın güzel 
bir bel kapmasfle Polataş yerde. Ço-
ban da üstünde. Çobanın altında çok f~ 
na vaziyette kalan Polataş bir tuştan çok 
zor kurtuldu. Bir iki saniye sonra Çoba· 
nın Polataşa nefis bir burgu taktığını g&. 
rüyoruz. Polataş bu burgudan kurtulmak 
için çok uğraştı. fakat 4 dakika 20 sani
yede sırtını yere yapıştırmaya mecbur 
kaldı. 

56 kilo: Har:vat - Emin 
Güreş müsabaka harici ve Greko-Rw 

men. Evvelki gece Emin bir haksızlık 

neticesi Harvat ile yaptığı müsabakayı 
tuşla kaybetmişti. Bakalım bu akşam ne 
yapacak. İkinci dakikada Hnrvat Emini 
altına aldı. Enıin çok gilıel bir köprli 
kurdu, Macar bastırıyor. Emin yenilme-
mek için müdhiş bir kuvvet sarfediyor. 

Halk kendisini teşci ediyor. Saniyeler 
çok heyecanlı geçmekte. Emin kurtuld~ 
Af erin çocuğa. Bu vaziyetten kurtulmak 
her güreşciye nasib olmaz. Ayağa kalk· 
tılar. Devre ayakta bitti. Birinci üç dıı· 

kikaya başlandığı zaman Harvat Eminl 
gene altına aldı. Emin gene köprüde, 
bundan dn kutruldu. Fakat çok yorul .. 
muştu. Müsabaka tekrar başladlğı za

man Harvat Emini kolaylıTtla bastırdı ve 
13 dakika 20 saniyede tuşla galib geldi. 

72 kilo: P.roka - Faik 

Bu güreşte müsbaka harici ve Grek<>' 
Rumen olarak yapılıyor. Faik ilk d ki,. 
kalarda Macan altına aldı. Çevırmeyt 

çalışıyor. Macar yenilmemek için müd-
hiş bir gayret sarfediyor. Proka alnmdııD 
yaralandı ve güreş bir müddet durdtJ. 
Müsabaka tekrar ve sert bir tarzda baŞ1 

lndı. Devrenin sonuna kadar dn ayaktD 
devam etti. 

Birinci üç dakikaya Macar altta, Fail 
üstte olarak başladılar. Faik çok güzel 
çalışıyor ve Macarı eziyor, fakat neticf 
alamadan üç dakika bitti. İkinci üç daıd1 

kada Macar üstünde çalıştı, fakat bir şf!f 
beceremedi. Son dakikalarda ayakta btt"' 
birlerine bir şey yapnmadan geçti. 

Netice: Ekseriyetle Faik galıö. 
Umumt netice: İstanbul rnuhteliti ....S 

galib. 

.. 
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SON POSTA'. Snyfa ıs 

OLO 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Ada çamlarının latif ve sıhhi kokuları 

VENÜS çam kolonyasında mevcuddur. Deposu : N U REDDİ N, EV L 1 YA Z AD E 1 S TAN BU L ~ 

üdürl""ğünden: 11 
1---------------=-a::=--=--==-----------------

. 
lnh·sar ar U. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 40,000 kilo bel ipi kapa1ı 
~rf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli, beher kilosu 58 kuruş hesabile 23200 lira ve muvakkat 
teminatı 1740 liradır. 

III - Eksiltme 29/VIIl/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubı>sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartnameler 1.16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve müba -
yaat şubesile Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

v _ Mühürlü tcklü mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme parası mak
buzunu veya banka mektubunu fötiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü saat 10,30 a kadar yukanda adı geçen alım komisyonu başkanlığma mak-
buz mukabilinde verilmesi lfizımdır. . c530h 

,.,.,,,,., 
Cinsi Mikdan Muhammen be. Muvakkat Eksiltmenin 

Sigara makine 
kolası 
Sigara paket 
kolası 

15.000 
kilo 

13.550 
kilo 

Beheri 
Lira K. S. 

20.70 

20,70 

Tutan teminatı saati 
L.Kr. Lira K. 

3105.- 232.87 10,30 

2804.85 210.36 11.-

I - Şartnameleri mucibince satın alı nacak yukarıda yazılı 15000 kilo sigara 
makine ve 13.550 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhanunen bedelleriyle mu vak kat teminatları hizalarında gösterilmiş
tir. 

III - Eksiltme 5/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında göste
rilen saatlerde Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralariyle birlilde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5508> 
NtıAN 

I - İstatistik, bilanço ve sair mümasili işlerde kullanılmakta olup tipometrc 
ölçüsü esasına göre hazırlanmış oian ve mikdar ve eb'adı listesinde yazılı bulu-' 
nan 3420 ndet Garnitür nümuneleri mucibince eksiltme usulile satın alınacaktır. 

I1 - Muhanunen bedeli 800 lıra ve muvakkat teminatı 60 liradır. 

III - Eksiltme 7/9/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11 de Kabaşat
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Listeler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği g:bi 
nümuncler görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü\•cnme para
larile -birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c57 l 7> 

MA/11 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adcd tulumba açık eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 160 lira hesnbiyle 960 lira ve muvakkat temi
natı 70 liradır. 

III - Eksiltme 2/IX/938 tarihine rastJıyan Cuma günü saat 11 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesin~ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralarlylc birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ,5533. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Dumlupınar Şehir yatı okulunda bulunan ve hepsine 1278 lira 20 kuruş 

bedel tahmin edilen 66 kalem eski ayna, battaniye, su küpü, pulluk, mintan, ce
ket, pantalon vesaire gibi köhne eşya satılmak üzere açık arttırmaya kımul _ 

muştur. Eşyaların listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istek
liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 95 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbu~ 
veya mektubile beraber 29/8/938 Paznrt esi günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ.) (5406) 

~ 

Memba su kaplarında kullanılmak üzere lüzumu olan ve beher bin tanesine 
170 kuruş bedel tahmin olunan bir milJ.on tane su kapsülü açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi ve nümunesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek _ 

liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka mühür apsül imalathanesi sa
hibi olduğuna ve bu işi yaptığına dair en az iki müesseseden 1000 er liralık ve· 
sika ile 127 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/9/938 
Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5560) · 

MA/11 

Ve-saiti nakli!e resminden olan borcu ndnn dolayı haciz altına alınan Doç mar
kalı. ve 224! plaka sayılı taksi otomobili İstanbul Şehzadebaşı Baruthane caddesi 
ttmıt garaJında 5/9/938 Pazartesi günü saat 11 de satılacağı_ilan olunur. c5895> 

,.,.,,,,., 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Doç 

markalı ve 1944 plaka sayılı taksi otomobili Beyoğlunda Yeşil sokak 24 nu -
maralı Hekimyan garajında 7/9/938 Çarşamba günü saat 11 de satılacağı• ilan 
olunur. c5892ı> 

Devlet Demiryoll rı ve Umanı rı işletmesi Umum idaresi ilanları 
Mubımmen bedeli 70,000 lira olan S adet 6 tonluk buharlı vagon vinci 

7 /10/1938 Owna günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın almncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reısllğine 
vermeleri IAzımclır. 

• Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
'.(6628) 

öbetci eczaneler 
Bu ı-ece nöbetçi olan eczaneler fUD -

!ardır: 

İstanbul cihetiııdekiler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: (Eş

ref Ne,,>et), Bcyazıdda: (Haydar), Sa -
mntyada: CTeo!llos). Eminönünde: (Hü
seyin Hüsnü>, Eyiibde: (Hikmet Atla -
maz), Fenerde: (Vltall), Şehremlnlnde: 
(Hamdi), Şehzade başında: (Üniversite), 
Karngümrütte: (Fuad), Küc;ükpazardo.: 
<Hulfısl}, Bak:ırköyünde: <Merkez). 

,Beyoğtıı cibetindekiler: 
İstlklM caddesinde: (Dellasuda), Te

pebaşında: (.Kinyom. Karnköyde: <HU -
seytn Hüsn fi), İstlklfıl caddcslnde: (Ll -
monclyan), IPangaltıda: (Narglleciyan), 
Be~tnşdn: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıkoy ve Adıılardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor), s:ınyerde: 

(Osman), 'Kadıköyünde: <Büyük, Uçler), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: 
<Tamış). 

-. ....... -...... ._ ........ ___ ................ _ ....... . 

sununz 
ÇOnkü ytıcudunuzda 
ıozumsuz yağ topla· 
nıyor. Ve rahatsız 

oluyorsunuz. Munta· 
ZRnıan tesiri kolay 
ve tabit olan MAZON 
alınız. Aynı zaman-

da varsa 

KABIZLIQI iZALE 
eder· MiDE ve uanakları· 
nıs, braciğcrlcriniz daha 
muntazam işliyecektir. HA· 
ZIMSIZLIK ve EKŞILlöt 
gidererek -.ucndonuzda fc· 
raht.le hiııııedecelı: i~ hanrı. 
ve aıhlı .. tiniz dııselccelr ve 

dai na nq'di ve xindc 
olacabnız. 

MAZON 
ME.YVATUZU 

.............................................................. 
r son Posta ' 

YeTIJl.I. Siyasi. Bavadi3 ve Balk eazetesı -···---Yerebatan. Çatalçefme tokat, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde ç1un yazı ve 
resimlerin bütü.a. hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-···-
ABONE FIATLARI 

:;:::=::====;:==;::::==i 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKfYE uoo 700 40U 
YtJNAN!STAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 270-0 1400 800 

,Abone bedeli peşindir. Aclrea 
değiştirmek 25 kurU§tur. 

-·-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen eoralı geri Derilme::. 
llanlmdan mea'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
~ ilavesi l.a.zundır. 

, ................................................ .. 
t Posta kutusu : 741 İstanb~ "ı 
1 Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 ! 
\ ............................................... -' 

·······················································•·····• 
Son Posta Matbaası 
································ 

Negriyat Müdürü: Selim Ragıp Eıneg 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAWPLERİ: A. !Jerna UŞAK.LIGİL 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTRiENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE E ECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 ,, 
40 " 100 " 100 ,, 50 ,, 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 ,, 
4,000 " 
5,000 H 

120 
160 

,, 40 ,, 4,800 " 
" 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıkt1ğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birinci kanun, 1 l\lart ve 1 Hazirn11 
tarihlerinde çekilecektir. 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

ı - İdare muhasebesine 25 lira maaşlı iki katip alınacaktır. Lise mezunu ve· 
askerliğini yapmış ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları· 
haiz bulunup yaşı otuzdan yukarı olmıyanlar arasında 27/8/938 saat dokuzdl( 

müsabaka yapılacaktır. Talihlerin imtihhan esaslannı anlamak için vesaikiylG 
müdürlüğe müracaatları. ~ 

(Teşrinisani 938 de terhis edileceklerden müsabakaya girip kazananların o va. 
kit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) 

• 
ı - Yerli malı 50 ton külçe kurşunkapalı zarf usulile. 
2 - 115 ton sümikok açık eksiltme ile. 

3 - 3000 kilo meşe kömürü ve 80 çeki kesilmemiş gürgen pazarlıkla satın 'h~ 
nacaktır. 

4 - Tahminen 6 ton muhtelif pik ve 40 ton kırpıntı matbaa kağıdı ve hurd11 
birer aded kalorifer kazanı ve saç soba pazarlıkla satılacaktır. " 

5 - Kurşunun muhammen bedeli 13250 lira ve muvakkat teminatı 993 lira 7li 
kuruştur. ; 

6 - Sömikokun muhammen bedeli 2357 lirn 50 kuruş ve muvakkat temin ~a 
177 liradır. 

7 - Kurşunun eksiltmesi 1 Eyl\ıl 938 Perşembe ve sömikokun eksiltmesi da 
2 Eylfil 938 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

8 - Meşe kömürü ve gürgenin pazarlığı 6 EylCtl 938 Salı günü saat 14 
yapılacaktır. 

9 - Yukarıda gösterilen eşyanın pazarlıkla sat~a 8 Eylfıl 938 Pcr§Cmb'S 

günü saat 14 de başlanacaktır. 
10 - Teklif mektubları eksiltmeden bir saat evvel müdüriyetimfzdeki ko iS:'.: 

yona verilecektir. Eksiltme ve arttırma .gösterilen saatlerde bu komisyonda 'a .. 
pılacaktır. 

11 ~ İstekliler §al'tnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 1.3 Aı s
tos 938 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 da idareye müracaat edebılirlc " 

c53!.. ,, 

.... 
Mühendis Aranıyor. 

Eti Bank Genel Direktörlüğün en : 
İngilizce teknik mubaberatı resen idareye muktedir bir maltine mühcna· · c ,; 

ihtiyaç vardır. Talihlerin tercümei ha1, diploma ve bonservis suretleri ve l 

fotoğrafiarile MK. rumuzu tahtında Etibank genel fürektörlüWne tahriren ..ı .. 
racaatlan. c5680> 



Bir inkılap vB, Üç 1 

Renk 

JITAN ŞEFTALi 
(Oltan•) (Pach•) 

FINDIK 
(Nolaette) 

COTY'nln Pariate dois 
de Boulogne methalin· 
deki taboratuar1nda ya• 
ratti'1ı yeni pudra renk· 
lerl, yazın sıcak canh· 
hOını cildinize bah9ede· 
çek ve yakışbracaktır - . 

Pudra tekniOinde iti· 
dilmemiş bir inkilapttr. 
isteyiniz. 

GUZELLIK HEM HAKKINIZ 
Hf!M VAZIFl!NIZDiR. 

MEŞHUR FRANSIZ "IJARKASI . 

NASIR ILACI 
En. eski nasırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keıer, naaırı 

yuınuıatarak dütftrür. 
INGILIZ .. KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

ROZET 
MütehasBısı: A. PALTt 

İstanbul, Yeni Postanı caddesi Büyl1k 
Kınacıyan Han No. 15, P. K. 808 

Liselere, okullar&, Spor klüplerine ve 
Kurumlara aid her nevi em.a7dan ve 
Bronzdan ROZET, MADALYA, MA • 
DENİ ETİKETLER 'H PLAK.ETLER'I. 
Talep üzerine meccanen '"katalog ve 

BiR DiŞi 
SiVRiSiNEK 

Müıaid bir yerde 5 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. 

Oozef Tiyera, Paskal Zukkarellı1 

Vatandef, gıdası kan olan bu bela tufanından koran 
Hl9 kırmet verllmlyen bu mel'un dUtm•n IAnesll• kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazltler de anaları gibi mntemadiyen çiftle
şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 
Bu korkunç U.reme neticesi kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvarJ.a. 
cıkları mahv ve hıarap olur ve sıtma meydan alır. 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 
· kam temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet

lendirir, i§tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tili ola· 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yilks ek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

Sabırsızlıkla beklenen 
300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Almanyada yapılan . ' 
LYDOR 

Marka Gramofon plAkları piyasaya çıkmıfbr. 
UrgUltll RE Fi K BAŞARAN B•r•• Behn• 

80331 
Sebeb (Türkü) BOOJ I Nig!hın mestine 
Köprüden geçti gelin (Saba Şarkı) 

(Ttlrkil) Ben seni sevdim seveli 
Nevtehh'll Mustafa (Buteniır&.r Şarkı) 

8 O O 31 

Elifim çıktı pencereden Bayan Ruhat ltık 

Yeşil yaprak (TürkU.) Karanlık geceler 
Kroki gönderilir. ' 

(Ttırktı) 8009 ı Yete~Kt"l1~~:) olsun 

OrıUblU Şevket Çaravcı (Hüzzam Şarla) 

1 

Ben yarime ne yaptırdım •aran Nermin 

1938 aen••I için 

Çocuk arabalarının 
Son partisi gelml9tlr 

BAKER Mağazalarında 
Reklam fiatına saWmaktadır 

35 Türk lirası 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun aantınıı 

Birinci aahile 400 lr111111 
l lıinci aahil• 250 . » 
V~ncii aahil• 200 » 
DiirJiincii aahil• 100 ., 
iç aahileler 60 » 

~~ ~it 

Son ıahil• .., 1 
Muayyen blr milddeı zarfınca 

fazlaca mikdarda ll!n yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 

istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilWarına 
aid işler için ıu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincdık KollektU ~Irk.eti 
ltahramamade Bao 

Ankara cıa44ed 

· Kara hisarlı Fatma (Hüzzam ,ark.) 8004 (Türkü) 8010 1 Seni ruyada gOrO.p 

TUrk1ls11 Cici bay (Duetto) 
POLYDOll Gramofon pllklaranı her yerde ıararla isteyiniz. 

Türkiye toptan satış deposu : VA HE '() T tJ C · AN 
İstanbul Sultanhamam Camcıbaşı Han 2 nci kat No. 10 . 180 

iZMiR FUARINDA 
TAR i Ş STANDINI 

Muhakkak 

.Ziyaret edbılz. 
En Nefis - Üzüm -Ve . incirleri 

Tarişte Bulacaksınız 
O'ıom Kurumu - l lnolr ve 'Pztlm l.'. S. Kooperat. 1 ri Birliği. 

ADEMİ iKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede · arayınız. 

( Post• kutuau 1258 Hormobln ) Galata, 


