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Asker ik &leminde 
manevra mevsimi 

Fransız, İtalgan ve /ngiliz orduları 
bügü.k manevralara başladılar 

Fransız ordusu italyan ordusu inglliz ordusu 

1 yf ) 

idare işleri telefona : 20203 11atı • kmılt 

Adllyemlzin yeni ve mühim kararlan 
Adliye 

Vekilimiz 
"Son Posta,, 
nın lzmir 

muhabirine 
mühim 

beyanatta 
bulundu 

Ceza kaıiunu 
değiştirilecek -CDrmD meşhut 
kanunu hiikDmlerl . 
genişletilecek 

"'9içre hududuudan gelditi 
farzolunan bir hicuma 

karp ko,acak 

Sicilya adasına hücum 
edecek ve adayı Z81>ta 

upqacak 

300 tayyarenin ve yüzlerce Her mahkum yediğini ve sarf ettiğini lıauınır bir 
tankın iştirakile Şimalde hale getlrilecelı, t';/Jmer Bankla lıonuşalugor 

harekata başladı İzmirde bulunan Ad~ Vekili Şükrü_ 
Saracoğlu bugün İstan~ıla gelmekte • 
dir. Adliye Vekili İzmirde kendisile gö- , 
rüşen Son Posta muhabirine en mühim 
adli meseleler hakkında ınalfunat ve im
bat vermiş, ceza kanununun değiştırile • 
ceğini, cürmü meşhut kanununun geniş
letileceğini, mahkUmlann Sümer Bank 
fabrikalarında çalıştırılacağını, İstan -
buldaki belediye islihhanesinden istifa
de edileceğini söylemiştir. · Şükrü Sarac
oğlunun beyanatı aşağıdadır: 

Türk Grdusu 
Trakyadaki manevra 
hazırhklan hat"aretlendi1 

Londra 9 (Huswi) - Garbt Avm-1 Pransanın şark hududunda, İsviç -ı edilmektedir. 
~nın üç mühim mıntakasında askeri reden y~ tasavvur olunan bir hü İtalyan ordusu da manevra ile meş· 
•uyük manevralar yapılmaktadır. c.ıma lı::arşı müdataa manevralan icra guldür. (DetJamı 2 inci aayfada) 

ispanyada Krallığın iadesi 
muvafık görülüyor 

lngiltere, ltalya ve Belçika eski Kral Alfons'un üçüncü 
oğlunu tahta aetirmeğe karar verdiler 

• Paris 9 (Husu •
1

,.... r harip hakkım '6nlrnaja muvafaat et -
aı) - Paris • Soir ~ mişl.-dir. 
Razetesinin bura- Fakat, bwaua haricinde, iki demt a-
dnkı siyasi ma - rasmda daAa mühim bir noktada maıta-
ha(ilden elde et - bakat elde edilmiftir: 
tiği malumata gö- : İspanyada krallığın ibdaiL 
re, İspanya hak • ı Gerek Londra, gerek Roma makamları 
kında İngiltere ile İspaııyaıun şimdi.ki vaziyetmi dijzeltmck 
ltalya arasında için yegane çue olarak bunu bulmuş • 
tanı bir anlaşma lardır. 

Atatürk lzmire 
davet edUiyor 
bnir 9 (Hususi) - Belediye re

isi doktor Behçet Uz, Atatürk'e İz· 
mir şehrinin sarsılmaz tazimlerini 
arz ve Büyük Şefin fuar günlerin
de İzmiri şereflendirmelerini rica 
etmek üzere İstanbula gitmiştir. 

Belediye reisi İstanbulda ayni 
zamanda Başvekile fuar hakkında 
izah.at verecek ve kendilerinden a -
çmı törenine riyaset etmelerini ri
ca edecektir. 

- Çok yakın bir mazide ceza kana • 
'nunda esaslı değişiklikler yaptık. Şimdi • 
ki ceza kanununu milli bir ceza ka -
nununa intikali takip ettiğimiz yolun ta
bii neticesi olarak görüyoruz. Bunun 
içindir ki 933 yılındanberi başlatnl§ olan 
Adliye VekAleti istatistikleri alelWııu.m 

(Devamı 12 inci sayfada) ıfokrü s~ 

Sn isi RrinR hP.S \ Rir lr~tllin irt~mı 

yılda 317 milyon Suriyede 
harcayacağız günün meselesi 

İı.mir 9 (Hususi) - Ege mıntakasında Şam, 5 ağustos - Burada yeni bir şe3 
sulama işlerini tetkik eden Nafia Veki- yoktur. Lübnanlılarla Suriyeliler arasın
leti su işleri umum müdürü Salihaddin da bitip tükenmek bilmiyen münakaşa • 
tetkikleri hakkında demiştir ki: larla, Filistin meselesi günün dedikodu 

- Ege rnıntakasında sulama işleri et - mevzularıdır. Arada bir Cezire, yani şi .. 
rafındaki etütler bir ayrı. kadar tamam • mali Suriye ile Dürzülerin Şamdan mem 
!anacaktır. Sulama işlerine ait projelerin nun olmamaları hiıdiseıeri araya karışı· 
bir kısmı hazırlanmıştır. Bunlar pey - yor ve günler, en sıcak ve ağır saatlerin
derpey münakasaya konulacak, derhal de bile, biraz dedikodu ile canlanarak ge· 
inşa faaliyetine geçilecekti.r. çip gidiyor. Hatay meStlesinin münaka-

Çal ve Çinede birer su barajı inşası ta- şası büsbütün hafifledi. Yalnız İsken -
karrür etmiştir. Salihli cıvarmda Mar - derun muhafızı ikide birde Şama gelip 
mara gölü sularından istüade edilerek gidiyor. Hatay intihabatı umanı gelin -
bir su bendi kurulacaktır. Bakır çayı - ciye kadar bir takım şeyler yapmıya ça-

(Devamı 2 inci Bayfada) (Devamı 12 inci sayfada) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltere Hariciye erkanından 
bir diplomat geliyor 

lngiltere hariciye nezareti erka- Sayın misafirin Büyükadada ola-
hasıı olmuştur. İspanyanm müstakbel kralı Alfonsu• 
İtalya kendi gö- üçüncü oııu prens J\lan d'A8tü.ri ola -

nüllulerini İspan- --'- S: caktır. 
Yadan çekme - Prens Juaıı t? A.C.ri Bu hal çaresini İngiltz başvekih Çem-
~e. İngiltere de, Frankooua ma - (De1'omt 11 inci sayfada) 

Adalat susuzluktan kurtuluyor 

Bir birahane sahibi 
şeftali çekirdeği 

yutarak öldü 

nından biT .zat bu ay sananda lı · racağı ve bu makıatla kendisine b ·,. 
tanbala gelecelı ve hükumetimizin ' 
miıaliri olarak bir müddet kalacak· köık tahıiı edileceği haber veril -
tu. mektedir. 

Tepebafm«k La· 
la birahane6inin 
sahibi olllll ıcos .. 

lieybeliadada hususi l'efıbbisle yapılan bir artezi1en ti Llla, enelki 

..-aşbrmasında sıayet aıür •e içilebilecek bir su bulaııdu ~ :-enı: 
bir fenabt eeçir· 
.. otomobflle 
.,.. Btlediye 

~i'11d~:li"ıı n.tat'HllliDe nak • 
ı'""°' '''~'""'"'. ,,, 

/ 
lediltdrea, yolda 

~. 
K.ınatıa na • 

dı!eae güre Uk KOICi L4le 
,.mek emasmda yedfli llftalileıden bi
rinin ~ yutm°" fenalık bun • 
dan sonra haf ~. 

Adliye tabtbt ceeed1 dh muayene e -
et.et, ~ ı.owm ilserine, 

·•de it •ım llt ı W ıaz- U lıMI ı lllf fal blıılarümuma bar veım•fiiı\ 

Pek yakında gazetemizde okuyacağınız bu aşk 
romanı hakkında Selimi İzzet diyor ki: 

- Kalbimin masalı çok yakından tanıdığım bir 
genç kızın kalbinin masalıdır. Temiz bir aile kızı 
olan bir genç kız ... 

Soruyoruz: 
- Size kalbini mi açtı? .. 

Selami İzzet diyor ki: 
- Bana bit" gün daha izin veriniz, yarın söylerim ... 

Siz de muhakkak bizim kadar sabırsızlanıyor -
sun uz değil mi? Haklısınız. 



-------------------------.... 
Her gün 
----· 

Türkiye temiz ve ucu• 
Otelci/ite, temi% 'lJe ucuz 
Pansigonculuga muhtaçtı~ 

Yaun: MuJaittba atrr• -

B
• ster harici, ister dahlll olsun, turiz

min inkişafını temin için birinci §art, 
memlekette temiz ve ucu~ otel bulun
masıdır. Sade o~l delil, ~miz ve ucuz 
pansiyon da turizmin esas şartlanndan
dır. Halbuki Türkiyede bunun ne 'biri ve 
ne de diğeri vardır. Modern konfor mc
seleıinj bahsin haricinde bırakıyorum, 

alellde bir temizlik ve alelade 'bir te -
mizlikle mfiıenasip bir 'tlCUzhık kafidir. 

* 

SON PO~TA 

Resimli Makale: X Yaşamakta müvazene X 

Atustoe ıo 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamaılı 

Su işlerine beş yılda 
81'1 milyon 
Harcayacağız 

(Baş tarafı 1 ine! sahifede) 

~ 

nm temizlenmesi, Gediz suyundan isti" 
fade edilerek arazinin sulanması hak " 
kındaki etütler tamamlanmıştır. Bunlıtf 
da bir aya kadar münakasaya konula • 
caktır. Sulama işlerine 317 milyon ura. 
sarfodilecektir. Egedeki sulama işleri ~ 
senede, bütün Türkiyedeki sulama işleri 
beş senede ikmal edilecektir. Arazi su -
lanarak kuraklığa mani olunacaktır. N,
fia Vekaleti sulama işlerinın bir an öncı' 
ikmalini emretmiştir. 

Heyet Bursaya hareket etmektedııt 
Susığırlıktaki sulama işleri tetkik edile" 
cektir. Mühendisler bütün mıntakalardt 
faaliyet halindedir. Sulama faaliyetinjJ) 
ilk merhalesi Ege mıntakasıdır. 



Moğol prensi kuvvetlerile 
Çinlilere · yardım J ediyor 

Tank ve kamyonlarla müsellah 5000 kişilik bir Japon kıtası 
Pekin sokaklarinda geçit resmi yaptı 

otomobil kazasında 
2 çocuk öldü 

Ankara 9 (Hususi) - Ankaradan Kı
zılcahamama giden bir otomobil Karga
sekmez uçurumundan aşağı yuvarlan • 
mıştır. Otomobilde bulunan Emine ve 
Mehmet adlı iki çocuk derhal ölmüştür. 

Yanlarında bulunan babaları da ağır su
rette yaralanmıştır. 

..,.. . 

E 
e Filistin mes'elesi 

mandalar komisyonunda 
• J spanga işleri 

ne safhada? 
Yazan: Selim Rapp Emeç 

Alakadar makamlar tahkikata başla

mışlardır. Kazaya şoförün dikkatsizli -
ğinin sebeb olduğu zannedilmektedir. 

B u mıntakada devamlı bir sulh 
St ğhk Bakam Manisaya gitti ve sükün tesis etmenin başka 
İzmir 9 (A.A.) - Urlııdan İzmire av - türlü imkansız olduğu iddiasile Filis -

det eden Sağlık ve Sosyal Yardım Ve - tinin üç parçaya taksimi meselesine 
Londra 9 (Hususi) - Şanghay tay- ,rnüsademeler olmuştur. Çin müfreze- dir. Şimali Çindeki Japon askeri mev- kili doktor Relik Saydam doğruc& kara dair İngilterenin vücuda getirdiği plin 

yare meydanı ile şehir arasında irtibat ,leri şimal istikametinde geri çekilmek cudu 40 bindir. yolu ile Manisaya gitmişti~. Oradan An- bir hayli muhalefete maruz kalıyor. 
kesilmiştir. Kamyonlarla sevkedilmiş mecburiyetinde kalmışlardır. Çinliler Japonları püskürttüler karaya gidecektir. Bu muhalefet, bilhassa Filistinin yerli 
bulunan üniformalı Japon askerlerin - Kalgan'dan bildirildiğine göre bir Nankin 9 (A.A.) - Şimali Çin cephe- • Arap halkından gelmek.le beraber, bun 
<len mürekkep bir müfreze Şanghay kaç bin kişilik bir Mogol ordusu Prens sinden bildirildiğine göre, Japonlar, bu- ltalyanlar yeni bir torpido da, daha ziyade müessir olan Irak ve 
tayyare meydanına girmeye teşebbüs Teh'in kumandasında olarak Chahar'ın gün Hanken bölgesinde muhasamata baş muhribi J8pldar Maverayı Erdü~. hükfımetlerinin mü -
etmiştir. Bu.nun üzerine bir .. çarpışma şimalinde taı..., .... üt etmekte ve Japoniar lamışlardır. L" (AA.) L" 'd C taleasıdır. Bu hukfunetler, aslen Arap-

k k l kl t f k k ·~ Topçu ateşi himayesinde bin kişilik bir ıvourne · - ıvourne e a- ı ı kA lan F"list' · h h · Yu ua gelmış ve arşı ı ı u e ur - tarafından himaye edilmekte olan Sua . . N . . dek" t "d hr"b" ar a mes un o ı ının er angı 
t . 1 t kuvvetle hücuma kalkan Japonlar, şı"d - mıcıa era ısının ı orpı o mu ı ı b' tl taks" edilm . ın· dogrw şunu tea . ı 0. unm~ş ur. . .. Juan'ın c::arkmı tehdit etmektedirler. d · · d" ·1 · r B · ltı ta ır sure e mı esm u 

Bır Çınlı ve bır Japon asken ol - .. detli bir muharebeden sı>nra püskürtül - .enıze ın 1~h~ışrdaır. ~ ~: . ne- olmıyacağı mülahazasile hem İngiltere 
nıüştlir Japonlar Çin gazetelerini kapatıyorlar müşlerdir. sdı. aynı tezga ha ~rı idınl e dınşab: hükfuneti, hem de Cenevrede, Millet -

ikinci Japon fılosu Şanghayda !lm.ek_ t~ olan u nevı torp 0 ar an ı- ler Cemiyeti nezdinde teşebbüste bu-1aponlar Pekinde geçit resmi yaptılar Tiençin 9 (A.A.) - Japon memur- d 
Şanghay 9 (A.A.) - Yangstse vadısin· rıncısı ır. lunmuşlardır. Bu sebepledir ki bir müd 

Pckın 9 (A.A.) - Dün öğle vakti ları burada bir çok tedbirler ittihaz et- de kain şehirlerin tahliyesi işini ikmai dettenberi Milletler Cemiyetinin man· 
Pekin'deki 5000 kişiden mürekkep, :mişlerdir. Posta idaresi ve Japonlaştırıl- etmek üzere bulunan bir çok Japon tor - BüyQkadada dalar komisyonunda müzakere mevzu-
tanklarla ve bir çok kamyonlarla mü- mış bir çok Çin gazetesi kapatılmıştır. pido ve ganbotıarı, Şanghaya gelmiştir. Heyecan uyandıran unu teşkil eden bu taksim keyfiyeti 
sellah olan Japon kıtaatı şehrin başlı- Müteaddit araştırma ve tevkifat kay - Şanghayda ikinci Japon filosu, mu - Bir hadise bir türlü bir hal şeklini alamıyor. İn· 
ca so~aklannda bir geçit resmi yap - dedilınektedir. vakkaten tahaşşüt etmiş bulunmaktadır. .. · .. .. giliz murahhası, taksim projesini mü· 
nuşl~r ve Japon s~vi~ ahali ~~fından Siyasi mahfeller, ümidi kesmeye Japonlar iki şehir tahliye ediyorlar Du~ akşam Buyük.adada ~ltınordu dafaa ederken, hükfımetin, Filistinde, 
~lk.ışı~nmışlardır. Ittihaz edılımş. ola~ mahal olmadığı ve harp imkanı kadar Tokyo 9 - Tebliğ: caddesınde etrafa yayılan bır yangın devamlı bir süklın ve huzur tesisini an· 
,ıhtıyati tedbirler, Japonların endışe ı- . . v Çin merkez orduları ~imal istikame _ başı.angıcı haberi Adanın bu kısmında cak bu suretle mümkün gördügwünü id-
çın. d ld kl go··sterı"yordu. Çinli barış ımkanı da mevcut oldugu kanaa- d h d t F c o u arını · . ded" 1 B··ı·· J d tinde ilerlemeğe devam etmektedirler. en ışe ve eyecan uyan ı~ış ır. ırı- dia etmic::tir. Fakat mandalar komisyo-
ahaı·ı, mahsus bır" husumet eseri olarak tın ır er. u un apon or usunun ba d ka kesıf dumanın 4-ı 

Bu ordular Pastingfu civarında işgal et- nı~ . c~ın. an çı n nu, harici alemin bir çok noktadan cid· 
evJerinJe kalmışlardır. harbe gi~esi~e mah~ k_~ın:ıada~ an - mekte olduklan müstahkem mevkileri tesırıne ınzıma~ eden. kadın ve çO:uk di muhalefeti ile karşılanan bu projeyi 
:\Woğollar Çinlilere yardım ediyorlar la~ak mumkün olacagı umıt edılmek- takviye etmektedirler. feryatları bu cıvardaki m~allelerı a- bir türlü benimseyememiştir. Bundan 
Şangh~y 9 - Japon ve Çin ileri ka- tedir. Japon kolonisi Hankowu 7 ağustosta yaga kaldırmış, her~es evınden d~arı ötürü müzakerelerin Ağustos sonuna 

takolları arasında Tiençin'in cenubu Pekin - Tiençin hattı üzerindeki Çin tahliye etmiştir. Japonlar bugün Nan _ fırlam~tır. Han halın~e oda oda kıra- kadar devam etmesi çok muhtemeldir. 
şarkisinde şimendifer hattında hafif vilayet kıtaatı mevcudu 120 _!:>in kişi - kini terkederek Şanghaya gideceklerdir. ya ver~lme~te. olan hır otelde Ya:1gt!'1 Fakat bu müzakerelerden ne netice çı
~11 • • • • ııı ııııeıeıııııııııııııeeıııııııı 11111111 •••••• ıııı ııeıııııııeı ııeııııııııı ı ııııe ı ıı ııT çıktı dıye ıtfaıye de ha~rdar ~dıl~ış kacaktır? Burasını da şimdiden kat'i-

N f • k•ı• • t tk• k f Beyşehir gölün de ve der~a! ya~gın mahalline yetışmışse yetle kestirmek mümkün sayılamaz. 
la Ve 1 iMiZ C ) Bi de hakikı vazıyet kısa zamanda anla - * 3 r gen ce Akbabalar şılmıştır. ispanya vaziyeti etrafında devlet • 

h 
• d d •• d •• Hücum ettiler Etrafı saran fırının .dumanını göre- lerin meşgul oldukları başlıca mesele, 

Seya atın en On U . . rek caddeden geçenlerın yangın var gönüllülerin geri 
~~yşehırde~ ya.zılıy~r: Mem~eke~~ -~ demeleri üzerine otelin ~!kanlarında Japanra ltl•rl ı çekilmesi ve kar-

ınızın garp cihetındekı Beyşehır golu oturanların korkuyla sokaga fırlama - fh ? lıkl ·· d 
1 

1 
k ... t"b l 1 a· d"'k V kA ld k b .. .. k h . l . ı· b" ne - ada şı ı muca e e nafıa Vekilimiz Ali Çetınkaya, zevce· gördü ve _ıyı ın ı a ara on. u . c a-. o u ça uyu ve er ışe e verı.~ ı ır ları hadiseye sebebiyet vermiştir. -.:ı F k 

1-k d -.:ı h ··ıd ·· o A .:ı l 1r ,_ b" ı..'Uen ran o ve al, klZl ve beraberindeki zevat il.! bern- }etimizi a a a ar t>UPn rec::m ı VP ııc:'.ıc: ı ;go ur. rt~ n~uo ıınnn Pn nr.sı..- ır 7'.•• k • - • 'cilulll:>ij et ıı~wucı.u:auuu ıu.u"1u ... u1 

ber bu sabah saat s,ıo de Münihten şeb- müesseselerde tetkikat yaptık. Her ıkt ye.z:inde böyle ~i~ ~öl, bu sıcak ya:~~- ı ur ıye temız '!'e UCUZ muharip hakkının tanınması'dır. Sov _ 
rimizc gelmiştir. Vekili, istasyonda, Al· memlekette de her şeyi ar~um.uza açık le~n~?e -~a~_a .~1ç.~lır .. şeylerde~ d~_gıld~~~ Otelcilige, temız ve ucuz yet Rusya hükfımeti, gönüllülerin geri 
nıan sdir~ İsveç sefiri Vılhelm Winther bulundurdular ve c_umhurıyetin .. şe~.ef Buyuklu kuçuklu yuzmeye duşkun bu D • / ht t çekilmesi hakkında bir karar verilme-

! .. k b 11 g d k tün halk bu gölde yüzmektedir Ge - ransıyoncu ut'fa mu aç ır d uh . ı· k 1 . . ·· k ve st-faretleri erkanile İstanbul vali ve· ve itibari e mutenasıp a u er or u · • · , 5 en m arıp ı mese esının muza ere 
kili Şükrü, vali muavini Hüda~. ı;enc _ İsveç kralı ve bay Hitler tarafındar. çenlerde buraya gelen Konya mebusu (Ba§tarafı 2 inci sayfada) edilmesine mullrızdır ve bu itirazını, 
rıl F.k• cm ve bir çok doc.;tlarile gazeteci· kabul edildik. Memleketiı;ıiz hak~.~nd:ı doktor Osman Şevki Uludağ da, halkın ki, Avrupada oteller, oda kirasından zi - değişmez bir kat'iyetle Londra komi _ 
ler k .rşılamışlardır. iyi temennilerde bu~unduıar. Atat~r~e bu şevkini arttırmıştır. yade konsomasyondan kazanırlar. tesine ifade etmiştir. 

Vekil trenden inince herkese ayrı ayn de, kendilerinden selam ve memleketımız Burada bir de garip bir vak'a olmuş- * . . . Almanya ile İtalya ise, evvela bu me 
iltifat ederek ellerini sıkmış, garda bir hakkında iyi temenniler getirdik. ,tur: 17 yaşında, Vehbi isminde bir genç Daha pek. ç~k şey say~bilı~ım_. Fak~t, selenin bir karar altına alınmasını, on-
aaloncia kabul ettiği bir muharririmize İstanbulda ne kadar kalacağım belli ,su yüzünde, Akbaba ve diğer bazı kuş- bu kadar hır ışaret, ~u ~le~ bıle~lc~ın dan sonra gönüllüler meselesine geçil-
IUnları söylemiştir: değildir. Bu. buradaki işlerimize bağlı- ların hücum ve savletine maruz kal- dikkatini davet etmege kaftdır. Türki - mesini istemektedirler. Tarafların ta-

- Her iki memlekette de hüsnü kabul dır. mış, üç dört saat kadar mücadeleden yede. bir_ otel, ~nsiyon ve lok~nta me - biyesi şudur: 
- __ .... -·~ sonra 6 kilometre mesafedeki Yılanlı- seles~, bır temız ve ucuz ~nsı~on m~ - Sovyet Rusya, Faslı müslüman as -

D h•ı· k•ı• \Af Ju Yugos) adaya sığınmıştır. Çocuğun uzun müd- selesı vardı~. Bu meseleyı tedrıç yolıle, kerleri de ecnebi diye geri çektirmek 
a 1 ıye Ve 1 1 Or OZ aV det görülememesinden endişeye düşül- fakat s~ı ~ır gayr:te ~ay~narak h~llet- istiyor. İtalya ile Almanya da buna 

Ankaraya do .. ndu.. Nazırları müş, motorlü bir kayık gölde çocuğu mek ka~ı~dir. ~lverır ki alakad~r ~ues - muhalefet ediyorlar. Bilmukabele bu i-
aramağa çıkmıştır. Kayıkla gidenler, seseler ışı ellerın~. al~ınla.r. ~u ışl~rı hal- ki hükumet Frankoya ve Valansiyaya 

Ankara 9 Ağustos - Dahiliye Vekili p l t f d D kı.lise- Yılanla adada Vehbiyi bulmuşlar ve letmeden evvel Tü~ı~ede ~ır turızm ha- muhariplik sıfatının bir an evvel veril-
apaz ar ara ID a getı"rmic::lerdir. Çocuk başından geçen reketi uyandırmak ıçın mılyonlar sarfı- . . . t' 1 

Ve parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya d h lk ·ı A d•td•l ~ - 1A eh k " mesını ıs ıyor ar . 
Yanında siyasi müsteşarı Abdülm~ttalip ler e a a . ı an e 1 1 er hadiseyi anlatmış: na niyet e~enlere de~ek szım. r . ı: Çünkü, bu takdirde, Frankonun e -
Oker ve Ankara meb'usu Mümtaz Okmez Londra 9 (Hususı) - Papalık maka- - Bir iki saat dinlendikten sonra ·~man.' :11ılyo~ları bu ışe sarfed1p. bı - lindeki faik deniz kuvvetlerile hüku -
olduğu halde bu sabah Ankaraya gelmlş mı ile aktedilen anlaşmadan sonra Yu • tekrar dönecektim.! demiştir. tır~eym. Temız ve ucuz otel v~ ~an~ıyon, metçi İspanyol limanlarını müessir su-
istasyonda Ankaradaki meb'uslarla Da- goslav hükılmetile ortodoks ruhanileri a- temız, kolay ve ucuz se.yahat gıb~ bır ç~.k rette ahlaka altına alabileceğine kani -
hiliye veka~letinin ileri ge!eni.eri tarafın- Tasında husule gelen gerginlik elin de - Antep mekteplerinde çift yardımcı şartları temın etmedıkçe bu- dirler Sovyet Rusya da bu hakikati 

vam etmektedir. tün bu milyonlara yazık olur!> · 
dan istLl{bal edilmiştir. Anlaşmayı imzaladıklamıdar. ve tas - tedrisat yapılacak Muhittin Birgen (Devamı 12 inci sayfada) 

Muğlada bir gün 
Bir gece devam 
Eden bir yangın 
Muğla 9 (A.A.) - Göktepede dün baş· 

lıyan yangın bugün halk1n ve askerin 
çalışmasile söndürülmüştür. 

lngiliz ltalyan 
Görüşmeleri 
Roma 9 (A.A.) - İngiliz - İtalyan gö

rüşmelerinden bahseden Popolo d'ltalya 
gazetesi diyor ki: 

Bütün İngilizlerin birdenbire İtalya
:nın dostu olacakları ümit edilemez. He
nüz ve daima İtalyan siyasetinin bir çok 
ttıuhasimleri mevcuttur. Görüşmelerin 
kolay olacağını kimse zannetmemekle -
dir. 

Kalb sektesinden ölUm 
Dün saat 8,30 da, 209 numaralı trarn

\•ay a:abas!le Kurtuluştakı evinden işine 

giden Osmanlı bankasında kahveci Bo
ğos, trllmvay Altıncıdaire önünde ikc>n 
üzerine fonalık gelerek düşü.p "ölmüş, 
kalb sektesinden öldüğü an!a§ılnlıştır. 

dik ettiklerinden dolayı afaroz edi!en Antep, (Hususi) - Kültür direktörlü-
bilfımum nazır ve meb'ıts~arın ısimlerı, ğü vaki tehacüm karşısında önümüzde
dün Yugoslavyanın bütün ortodoks kil:- ki ders senesinde alınac:ık talebe mikta
selerinde okunmuş ve halka ismi geçen rı ile meşguldür. 
kimselerle temasta bulunmamaları tav - 936 - 37 ders yılında vilayet mektep-
siye edilmiştir. lerinde 7800 küsur talebe mevcuttur. 

Önümüzdeki sene bu mi'~tarıu hayli ar~ 
Sivas kongresinin tacağı anlaşılmakta ve ona göre yer ha

zırlatmak için çareler araştırılmaktadır. 

YıldÖnÜmÜ Maarif idaresi, her mektebin alacağı 
. • A azami talebe miktarını tesbıt etmekle be 

Sıvas (Hususı) - 4 Eylul 1919 bu- raber merkez kazasile KHis ve Nez!t 
günk~ Cumhuriye~i~izin temel ~aşı o- merkezlerinin bir kısım mekteplerinde 
lan Sıvas kongresının toplandıgı ta - .. ı··k tedrıs· at 1"" .. tatb"k" . . .. .. s· k d" b"" yarım gun u usu.unun l ı-
rihtir. Bu mıllı gunu ıvas en ıne u- . d"' .. ktcdı"r B"" ··k h l · · . nı uşunme . uvu şe ır erımız -
yük bir bayram olarak kabul etmış ve d t tb"k dilen bu usul. ·a d 1 ·celer 

d.. 1•1.. k t h '" tl e a ı e .ı: y a ı nen her yıl ort ey u u coş un eza ura a . r 
kutlulamıştır. Kongrenin yıldönümü- vermış ır. _______ _ 

nün bu yıl daha iyi bir şekilde kutlu -
lanması için bir program hazırlanmak
tadır. Vilayette Vali Nazmi Toker'in 
başkanlığında bir komisyon toplanmış
tır. Sivas, bu milli günün yurdun her 
tarafında tezahüratla ku!tlulanmasını 

fatemektedir. 

Berlinde 1 15 kişi 
tevkif edildi 

Bir lngiliz filosu Yunan 
sularana gidiyor 

Atina 9 (Hususi) - Buradaki İn -
giltere elçisi ayın yirmi altısında ma -
nevralar yapmak üzere İngilterenin Ak 
deniz donanmasına mensup büyük bir 
filonun Yuna sularına geleceğini hü -
kumete bildirmiştir. 
-···-.. -·····-··························· .. -··-·----

Berlin 11 (A.A.) - Geçende tevkif pılan nümayiş esnasında 11 S kişi tev
edilen Protestan rahipleri lehinde ya - kif edilmiştir. 

Sabahtan Sabaha : 

endişe 
~--------------------------
Yalnız bir 

İyinin kötüyü, güzelin çirkini yenmesi ilk bakışta kolay görünür. Kir
linin temizden daha makbul oldu ğunu kim iddia edebilir? Beyazın kara
dan daha cazip olduğunu kim inka r edebilir? Fakat zevki terbiye gör -
müş, gözü iyi şeyler görıneğe alışmış bir zümre için o kadar sade görü
nen bu iddialar içinde her sınıf, her tabakadan insan bulunan cemiyet 
için, kütle için hiç de basit değildir. 
Sokağa tüküren her insan bu hareketin iğrençliğini bilse polise vazüe 

düsmez. Yediği karpuz kabuklan nı kapısının önüne atan insan bunun 
çirkinliğini takdir etse belediye nizamlarına lüzum kalmaz. 

Fakat seneler<lenberi sık sık temas ettiğim (sokak terbiyesi) nin an
cak otomatikman hareket edecek polis ve belediye memurlarının sıkı 
mücadelesi ile yerleşebileceğine i nandığım için kuru!acak belediye te.ş-

kilatının böyle sistemle çalışacak unsurlarla takviyesini istiyordum. 
Bugün 1stanbulda gördüğümüz manzara bu noktadan beni o kadar 

müsterih ediyor ki artık bu bahsi tazelemeğe lüzum görmüyorum. Çfln
ki.i artık hayalimde yaşayan İstan bul yavaş yavaş belirm~ başla&. 

Hcrgün neşredilen ceza listeleri ne bakzyorum. İstanbulda yen tmri1 -

1 

rcnler, sokağa çöp atanlar, tramva ydan atlayanlm' ve yolun ortasından 
gidenler tifo vak'aları gibi azalıyo r. Artık beni bu sistematik çıaJ.ışmayı • 
terkctmek tehlikesiurlcıı başka en dişeye dilşilren hır teY ,ok. 

il 
Şunn inanmalıyız ki tifo gibi sal gın hastalıklar ,.ur, '8Çe?- hbt bel• 

diye nizamlarını takip siHterni bir v. pvşediJI im.da utodan daha eltm °"' 
lan (sokak terbiyesi) felce uğrar. Aman dikkat edeJlin. 

{Jlfb!llltıı 06UJ 



4 Sayfa 

T ruva harabelerinde 
yapılan hafriyat 

Bulunan eserlerin miizeJer idaresine teslimi münase
betile hafriyattan elde ediİen neticelere bir bakış 

SON POSTA 

lstanbulda altı 
Hayvan sergisi 
Açılacak 

MükMatlan Hususi İdare bütçesin
den verilmek üzere, 2500 lira müka • 
fatlı altı hayvan sergisi açılacaktır. Se.r 
g~~e~? sırasile, 19 Ağustos perşembe 
gunu Beykozda Bozhane köyünde 1 1 
Eylfilde Kartal kazasında Pendikt~ ı 
teşrinievvel cuma günü Silivride k;za 
merkezinde, 7 teşrinievvel persembe 
günü Çatalcada kaza merkezinde 1 O , 
teşrinievvel pazar günü Veliefcndide 
koşu mahallinde, 22 teşrinievvel cu -
ma günü de Yalova kaza merkezinde 
açılacaktır. 

Birinci, ikinci ve üçüncülere azami 
15 lira olmak üzere ikramiye, dfüdün
cülere de birer lira kıymetinde tabaka 
vesaire gibi hediyeler verilecektir. 

Birinciliği kazanan yerli boğa yav
ruları da Hususi İdare bütçesinden mü 
baaya edilecek, Silivıide açılacak bir 
depoda bir sene beslendikten sonrn 

' ihtiyacı olan köylere verilecektir. Bu 
hususta yapılacak masraflara karşılık 
olmak üzere hususi idare bütçesinden 
4000 liralık tahsisat ifraz edilmiştir. 

Beykoz hayvan sergisi için hazırlık-
Au:mea tar.ırada 'truftlllll eenup kapısmdan şimale doğru açılan yol lara başlanmıştır. Sergi münasebetile 

Truva hafriyatında bulunan ve İs - siyen Grek ve Truva devirlerine ait bir sünnet düğünü ve muhtelif eğlen
tanlmla getirilen kıymetli eser - kıymetli eserler ve harabeler meydana celer de tertip edilmektedir. 
ier 130 sandık dahilinde, Müzeler ida- çıkarılmıştır. Mükafatları umumi müvazeneden 
resine teslim edilmiştir. Çıkan eserlerden kısmı küllisi altın- verllecek olan 1 700 lira mükafatlı u -

Truvada ilk hafriyat te.'lebbüsünü cı ve yedinci devirlere aittir. Bunların mumi hayvan sergisi de ı 9 eyhilde, 
yapan Şilman isminde birisidir. Şil - ekserisi de gayet san'atkarane yapıl- geçen senelerde olduğu gibi, Edirneka
rnan, yetmiş, seksen sene kadar evvel ,mış destilcr, vazolar, ziynet eşyası, ga- pı temizlik ahırlarında açılacaktır. 
Truvada hafriyat yapmak üzere imti- yet az miktarda, Romalılara ait mes - Merkep aygırı alınacak 
yaz almış, muhtelif yerlerde çukur - kUkat vesairedir. Bizans eserlerine pek 937 Hususi Muhasebe bütçesine, 
lar açmış, derinlere inerek, ele geçir - az, Ansiyen Grek eserlerine de en - merkep aygırı mübayaası için 500 lira 
diği yükte hafif, bahada ağır, heykel der olarak tesadüf edilmiştir. Sekizin- tahsisat konmuştur. Bu parayla Kıb _ 
ve aıtm nev'inden kıymetli şeyleri a - ci ve dokuzuncu tabakalar, hemen ta- rıstan aygır merkebi satın alınacak .ve 
}arak memleketine götürmüş, bazı mü mamen Elenistik eserlerle göze çarp - vilayet aygır deposunda beslenerek i _ 

Ağustos 10 

Bir yan_kesici yakalandı 
Soyulan adam, yankesici yakalandıktan sonra soyul

duğunun farkına vardı, suçlu mahkum oldu 
Sabıkalılardaın Mehmedin dün Sul - dürürüm! demiş, koynundan bir bıçalC 

tanahmet 3 üncü sulh ceza hakyerinde, çıkarıp havaya kaldırmış, tam vuraca. 
yeni bir hadiseden dolayı, duruşması ya - ğı sırada, oradan geçen terzi Koço elini 
pılıruştır. tutmuş ve bıçağı almıştır. Kadın da dü• 

Hadise, şudur: Evvelki gün, akşam üze. şüp bayılmıştır. Sahak düR asliye ikin• 
ri Marko isminde biri köpri.i üzerindeki ci ceza mahkemesine verilmiş, Koço, ar• 
parmaklıklara dayanarak: Şirketi Hay- kadaşı Sotiri ve bahriyeli Ahmet şahit 
riye iskelesinde çalınan radyoyu dinle - olarak dinlenmişlerdir. 
miye başlamış .. Müzik m(!raklısı olan Sahak, bıçak çekmed!ğıni, Anniğiİı 
Marko, radyoda~ dağılan musiki ile o kendisini görünce korkudah düşüp ba ~ 
kadar serme5t olmuştur !d, \)u sırada ya- yıldığını söylemiş, şahitl.erin iiadelt-rine 
nına yaklaşan yankesici Mehmedin far- itiraz etmiştir. Müzakere neticesinde 

mahkeme Sahakın 6 ay haps>ne kararı 
kına bile varmamıştır. Mehmet te adam-

vermi.ştir. 
cağızın dalgınlığından istifade ederek, 
ceplerini araştırmıya başbmıştır. Fakat, 
Marko gene bir şeyin farkındı!. olmamış· 
tır. 

Bereket VQrsin ki, tramvayla köprü 
üzerinden geçmekte ota!l polis Saffet, 
yankesiciyi tanımış; derhal tramvaydan 
atlıyarak, Markonun cep~ednden topla -
dığı 55 kuruşla kaçmıya haztrlanan Meh-
medi cürmü meşhut halinde yakalamış
tır. O dakikaya kadar, jşia farkına v::ı -
ramıyan Marko da, bu vaziyet karşısın
da, şaşırıp kalmıştır. 

Suçlu Mehmet Sultannhmet 3 üncü 
sulh cezada yapılan dunı~masında cür
münü inkar etmek istenıi~s·~ de, hadise 
şahitlerin ifadelerile de s:ıb:t olduğun -
dan, 7 ay hapse mahkum edilerek, der
hal tevkif olunmuştur. 

Hırsız Ham ceza yedi 
Sirkecide ekmekçi Mehmedin dükka -

nından, Mehmedin içeride olmadığı bir 
anda kaı.-ada bulunan 27 lirayı çalarak, 

Poliat~: 

Y erebatanda bir eve hırsız girdi 
Alemdar mahallesinde Küçük so -

kakta oturan htanbul komutanlığı da· 
ire müdüriyeti memurlarından Avni ,. 
nin evine evvelki akşam hırsız girmİıj"' 
tir. 

Hırsız bitişik evin bahçe duvarın .. 
dan atlamış, evin mutfak kapısını aç • 
mış ve Bay Avni ile zevcesinin yattık· 
ları odaya girmiştir. Hır~;ızın yaptığı 

gürültüden uyanan bay Avninin zevce· 
si; hırsızı şezlongun üzerinde bulunan 
bazı eşyayı karıştırırken görmüş ve: 
-•Hırsız var! ' 

Diye bağırmıştır. Bay Avni dcrha] 
uyanmış fakat hırsız o zamana kadar 
odadan, ve evden kaçmıştır. Mahalle -
nin bekçisi aranmış fakat bekçinin i .. 
zinli olduğu anlaşılmıştır. 

zelere satmıştır. maktadır. cabında dağlık olan Çatalca ve Şile ka-
932 de ba.şlıyan son kazıdan evvel, Hafriyat esnasında, biri ElenistiR, zalarına, katır yetiştirilmek üzere gön kaçmak üzereyken, bahriye neferleri ta-

gene bir defa hafriyat teşebbüsü ya - biri de Romalılara ait olmak üzere iki derilecektir. rafından yakalanan Hacı adliyeye veril-

Yerebatan mahallesinin bekçisi hır .. 
sıza biraz ötede rastgelmiş, kovala .. 
mışsa da çok hızlı koşan hırsızı yaka .. 
lamağa muvaffak olamamıştır. Bay Av· 
ninin kaybolan eşyası yüz lira kıyme -
tinde tahmin edilmektedir. 

pılmış, fakat, bir sene devam eden bu mabede, ~omalıla~a ait bir ~aman:a, mişti. 
calısmadan da pek rnüsbet bir netice cenupta bır asken rasat kulesıne, şı - y en İ fl nfzP.po ız.t,e. Jiacının Sultanahmet 3 ü:ıcü sulh ceza 
aun~mamıştır. ~UQ~UC"J ~.lU>'<UUU...<ı uJ• '1"15'-' VlJ h-...~.... h k • d ı d d 

a yerm e yapı an uruşması sonun a 
932 yılında başlıyan son hafriyatta ye, muhtelif mezarlara, büyük küple - volcu salon un un --1. ~ suçu sabit olmuş, üstelik kendisini yaka- H .a L K o p E R E T 1 Bayan ve Bay Sempl, Bay Lands, pro- re, gene Romalılara ait bir zafer abi- ,.. 

fesör Blegen, Bay Barlter, Bay Cas - desinin harabelerine tesadüf edilmiş, lnşaaft başlıyor Iıyan ba,hriye neferlerine de serbest bı - _,....1"9'9r"f'"':'T7:'!.li~ Bu akşam 
key, Bayan Marion Rawson, Bayan Bayan Marion Rawson da birinci Tru- rakmaları için 10 lira teklif ettiği anla- B e ylerbeyi l•k• 

S 1. M b ı t · şılmıştır. Suçlu 1,5 ay hapse mahkum e- ı t• t _. Dorothy Rawson, Bay per ıng, rs. va ~urunu u muş ur. İstanbul Liman İdaresi tarafından • ıya ros unwa• 
f .. H'll B Ik' · b" "k T b dilerek, derhal tevkif olunmuştur. Blegen, Mrs. Hill, pro esor 1 • ay ıncı uyu ruva sarayının u - yaptırılacak olan ilk· büyük ve bütün KIRK YJL-

Carol ve Bay Geval'den mürekkep lunduğu yerde de, Truvalılara ait dört techizat ve tesisatı havi modern antre- Metresini vurmak istiyen D A BiR 
bir hey'et işe baş1amış, bunlar, sıra ile, büyük höyüğe rastıanmıştır. ponun inşaatı münakasaya konulmuş- Ermeni mahkum oldu 
ihtisaslarına göre, .kendilerine taalluk Dercettiğimiz resimlerden biri Tru- tur. Bir eyllılde inşaata başJanacaktlr. 12 Ağustos Per-
eden işler çıktıkça gelip çalışmış ve vanın cemtp kap1~ile muht~lif tabaka- Gerek antrepo ve gerekse bir teşrini - Beyazıtta, Bakırcılarda gi~mekte olan 
mesailerini bitirdikten sonra memle - ları, Truva ve Romalılara aıt su yolla- evvelde yapılmasına bac:Jan k 1 Langada oturan Annik iı;mind~ genç bir şembe akşamı 

d' k 1 1 rd b' · · k ·a · · ~ aca o an Heybelladatla PIAj gazinosunda 
ketlerine dönmüşler ır. . 936 rınıht, 11:1fede . eln ır~ıhn baı e~ındı' ~ve yeni yolcu salonu sekiz ay içinde ik - kadının önüne, bir sene dostu olarak ya-

En müsbet ve verimli hafrıyat mu .e ı ~vır ere aıt a~a ~len, . ıge- mal edilmiş olacaktır. şadıktan sonra ayrılan Sahak çıkmış: ESKi HAMAM ESKi TAS 
ve 937 yılları hafriyatıdır. Bu son iki ri, hır tetkık esnasında, ey ete rıya - Trabzon liman şirketinin t f' _ _Haydi yürü bakalım eve: .. Yoksa öl- Operet 3 perde 
yıllık çalı§111a ile, birinci tabakaya ka- set eden Bay Blegenle hükumet komi- sinde bulunmak üzere Lima asl_kı~e . 

. A . H l'l KA ·1· "st kt a· n ıncı • dar inilmiş, Elen, Roma, Bızans, -~ _-_ ~::_ı __ ~-1- __ ~~ı ı go erme e ır. Müdürü Hamid Saraçoğlu, Hukuk mü- J • d 
Şehir fşferJ:---=---s;pfiiktşferJ: ~:~~!PEs:i~v~:;~::m;r:~:.o~:~i~~~ş~; 1 ZIDlr e _41-------•ı' 
Çöp tenekeleri kapalı olacak • Son Tifo vak'alari Trabzon liman şirketinin tasfiye ı~ı Foto HAMZA RUSTEM 
Ev ve apartımanlardaki çöp kutula- Son 48 saat zarfında şehirde 13 ti- 15 Ağustosta bitirilecek ve hevr'et on.ı 

fo vak'ası teşhis edilmiştir. Bu müd - yedi Ağustosta şehrimize dönecektir. 
rının ağızları kapalı bulundurulacaktır. det zarfında birinci aşılarını yaptı - Hey'et Trabzonda limanın ıslahı işile 
Her ev ve apartımanda oturanlar çöp- ranların sayısı 352 7, ikinci aşılarını meşgul olacaktır. Trabzoµ limanının j 
çü sokağa gelirken bu kapalı çöp kutu- yaptıranlann sayısı 6193 kadardır. yeni kadro ve bütçesi de bugünlerde 
Iarını kapılarının önüne koymuş ola - • • . • tasdik için vekalete gönderilecektir. 1 

caklardır. Ağzı kapalı olınıyan kutuln- Peşte şehır operetı Balesı geldı Yeni kadro bir teşrinden itibaren iie 
Kızılaym 14 üncü gece şenliği sahne başlıyacaktır. 

nn çöpleri alınmıyacak, sahibi ihbar c- programına iştirak etmek üzere Peşte 
dilecektir. Bu gibilerden ilk defasında Şehir opereti balesinden Bayan Liya, 
50, tekerrüründe iki lira ceza kesile - Klare, Anny, Bay Solli ve Golma'dan 
cektir. Bu kararın tatbikine bir hafta- mürekkep hey'et bugün şehrimize gel-

Lokomotif fabrikası 
Karabükle kurulacak 

Sevgili müşterilerine daha faideli olabilmek için mağazalarını 

genişletmiş eski mağazalannın karşısına nakletmiştir. 

'/eni Magazalarrn sevgili müşterilerine bir hediyesi 
olarak bütün fiatlarda mühim tenzilat yapılmıştır. 

Sergisinde • • 
ızmır 

. Güzel bir pavyon hazırlayarak orada da sayın mü~terilerim bekliyecek, 
güzel eserlerini gösterecek ve en taze en yeni fotoğraf malzeme 

ya kadar başlanacaktır. mektedirler. 
-----..--~ 

· Hamamcıların su derdi 
makinelerini ucuz fiatla satacakhr. 

Memleketimizde kurulması mukar- Setin flatlara ucuz takat P•flr. ve maktudur. 
~er olan lokomotif fabrikası için bir a., j 
~~~~~~~~~ ~-::::.M•a•i•a•z•a•:-z•m•i•~•E•m•i•rl•e•r•z•a•d•e•ç•a•~-~.ı•N•o•: •4•' •5•,6•,7•'•8•'•9•d•m•.••
Junınak üzere bu müessesenin mümes- .ıı1 

henüz halledilmedi 
.sili Vayt dün şehrimize gelmiştir. 

Vayt, bugün A vrupadan şehrimize 
gelmekte olan Nafia Vekili Ali Çetin -

Şehir suyu idaresi şehirde yeniden 
300 terkos musluğu açmağı kararlaş 
tırmıştır. 

l3u.nlar peyderpey ve, en kısa za -
manda ikmal olunacaktır. 

Şehir suyu idaresi sokakların gece
leri terkos suyu ile yıkanmasına razı 

olmamıştır. Çünkü terkos suyu istih -
lfıkatı günden gifoe artmaktadır. Bır de 
şehir bol suyla yıkanacak olursa terkos 
suyunwı ihtiyacı kar.ştlayamıyacağı 

tehlikesinden korkulmaktadır. 
Hamamcıların derdi 

Kırkçeışme suvunuıı kesilmesi üze
rine susuz kalarak kapanan hamamlar 
hakkında hamamcılar cemiyeti reisi 

b
. h . . . h kayayı ziyaret ederek bu mesele hak-

Ahm:t . ır mu arrırımize şu ıza ~tı kında görüşecektir. Fabrika, Karabük-
vermıştır: te kurulacaktır 

c- Eminönü ve Fatih mıntakasın - Karabük d~ fabrikasının inşaatı-
da 4 7 hamam mevcuttur. Bunlardan nı üzerine alan İngiliz müessesesinin 
30 kadarı Kırkçeşme suyu kullanmak- "d" .. M ke · d .. .. h . . . • . mu uru a nzı e cuma gunu şe -
ta ıdı. J?ıger 1 7 sı Halkalı suyu sarfct- rimize gelecek ve yanındaki mühen -
mektedır. dislerle birlikte karabüke gidecektir. 

Hamam müstecirleri, mal sahipleri-
le yaptıkları konturatlara suyu da it -
hal etmişlerdir. Şimdi mal sahipleri 
Kırkçeşme suyu kesilince terkos işine 
yanaşmamaktadır. Esasen bir çok ha -
mamlara terkos boruları uzaktır. Bu 
bakımdan belediyenin bu işe kat'i bir 
çare bulması icap etmektedir. Belediye 
nezdinde ~bbüsler yapmaktayız. Fa
kat henüz derdimize çare bulunamadı.• 

Bir kadın kolunu makineye 
kaptırdı 

Eyüpte Defterdar cad<lesinde aske
ri dikimhanede çalışan 25 yaşında Meh 
met kızı Ayşe dün sabah sağ kolunu 
çalıştığı makineye kaptırarak yaralan -
rmş ve Haseki hastanesinde tedavi al
tına alrnmıştır. 

lstanbul Belediyesinden: 
1 O Ağuıtoı 937 Salı gününden itibaren Karaköy köprüsü üze· 

rinde aeyriiıefer ' icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile Be· 
lediye tenbihi hüküOllerine göre qağıda yazılı huıuaat tatbik 
edilecektir. 

Sayın hallnn ve bütün veıaiti nakliye ıahipleri ile f O• 
lörlerin arabacı ve ıiirücül.,.in aıağıdaki maddelere 
riayet etmeleri ilan olunur. 

1. - Halk köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraftan di· 
ğer tarafa ancak çivi ile iıaret edilen ıaha dahilinden ge~ 
çecektir. 

2. - Bütün nakil vasıtaları, bu ~aya geldiği vakit buradan 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtik· 
ten sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil 
vasıtaları bu sahaya gayet ağır gelmelidir. uB.» «488ll,ı 



Su buhranı 
ltıazilllde kuabamn MI ibtiyaanın dörtte biri hile 
~rplanaau7or, Menifoalalar da M1auzluktan fiklyetçi 

··-

SON POSTA 

Bir sel felaketi 
Kargıda seller bir çok 
hayvanın boğulmasına 

1 

sebep oldu 
Kargıdan yazılıyor: Kargıb arabaeı J 

Akif Osmaoeıkla Hacı Hamza arasında, 
içerisinde 32S liralık ticari eşya olan 

arabasile suyu az olan çaydan geçerken 

birdenbire gelen bir sel arabuile hay
vanla.n ve Akifi alıp K.ızılırmağa gö -
,türınii§tür. Akifin üç beygiri boğularak 

ölmüş, araba parçalanmış, arabadaki 
malları da aeller götürmüştür. Akif, 

Stı nffttıa.tın ~ Nuil!ldM bil' o&'fitlil ,ırmakta bir müddet suların cereyanına 
tiazilll (HUQISf) _ Kasabamızın mev-ı Nazilli beledi esinin ötedenberi ta- tabi olarak gittikten sonra kenara çı

'-t su tefkilltı gündeB güne inkişaf e- sarladalı cOvac~ mwktindeki sulan ,kabilmiş, Ovacık köylü Mustafa, Akili~ 
deııı Nazillinin ihtiyacına kiti gelmek- bir 811 enel kasabaya indirerek ,ehriıl değirmenine götürerek hayatını kur-· 
: çok uzaktır. Dereköy mevlriindeJo BU ihtiyacını kAfi derecede temin etmesi .tarmıştır. Bir asırdır, böyle bir sel ve c;orum (Hususi) - Çorum HafkeıriD. 
liin~yudan çıkanlara~ depo edilen su, en ~irinci zarurettir. Bu tıemat i~ muk- afetin görülmediği söylenmektedir. de her .saha~ ~e~ bir ~ g6rlll-
~ un muayyen saatlermde çarşı ve ba- tazı çarelere tevessül edilmesi lAzımdır. Seller bundan başka iki da ·ıe mektedir. Koyculük ve içtimai maave
~evlere yayılmakta, akşam üzeri er- Su ihtiyacı Nazillinin en başta gelen SO kada, k da ~ .. ~ .. .~ net kolu ile musiki şubeli mennblann-
rtı den ve bazan öğleden sonra kesil- hayati bir derdidir. Belediye her §eyden r oyunu a p gotürmuştur. dan yirmi kişilik bir heyet köylere gl-

deelttedir. Nazilli gibi yaz günlerinin 4Q evvel bu ihtiyacı karşılarsa halka en bü- Bı•r derek tetkiklerde bulUDmUfhır. Heyet 
btr l'ecei ~araretinde cayır cayır kavrulan yük iyiliği yapmış olacaktır. manda bir arasında bulunan doktor, 'b9yta?' Te mQ.. 

)M __ fehrın su ihtiyacı normalin de fev- İstaııb ld . kte ola bel hendisler köylünün derdlertle yakından 
;:ıae temin edilmiş olmak lazımdır. diye r . ~ E a _yazBı"l~rme h tten b'l e- ÇOCUg" U boynuzladı al8kadar olmuşlar ve il&çlar dağıtmışlar-
~lb ki eısı mm ı gının seya a n ı ıs- d Z. 1 IUn ~. · hali hazır su teıkilatı kasaba- tifade başka memleket su teıkilitıru tel· .ır. ır~~t .~emur arı da zirai ifler tıv-
ltıe dortte bir ihtiyacına tekabül edebil- kik ederek Nazillide ciddi faali te Amasya (Hususi) - Zara nahiye - nnde koyluye kanferamlar vennifler-
ı.... .ktedir. Geceleri hiçbir geşmede su çece~i ümid edilmektedir. ye ge- sinde feci bir hadise olmuş, azgın bir dir. 
"lllun 15 Evin :temail ıwı.ı n-n.a.. cim±! .___ 
11•• nıamakta, gündüzleri d-e çeşmeler manda bir çocuğun karnını deşerek öl- -=-- .....,- -
1 °betıe akmaktadır. Bu vaziyet; halkın Merzifonlular da IMISazluktn ~~ dürmüştür. Mesele şöyle olmuştur: * 
~· s~yu noksanlığı, memleketin te- Merzüon (Hususi) - Merztfonda bu Kürt kızı Fatmanın altı yaşındaki 
) lik ışlerinin güçlük ve geriliği kadar yıl çok sıcak vardır ve bu yüzden içile- Halil ismindeki oğlu çeşme başında oy- Gönen (Hususi) -
d:ngın hadiseleri üzerinde de mahzurlar cek ve kullanılacak sular çok azaldı- Halkevi temsil kolu 
n ğul rınaktadır. Bu hafta içinde vukua ğınde ehemmiyetli bir su buhranı baş- narken ilerden gözleri fırıl, fırıl dö - küçükleri Halkevi• 
"e en nen iki manda iri boynuzlarile çatışa . bo . 
gö .. ~~n~ınlarda ~ ~zlığının zararları lamıştır. Ellerinde bakraçları mahalle ' nın çay yu gazıno-ı 
~lnı~tur. Çarşı ıçınde Hacıgüzelin mahalle, sokak sokak birçok kimseler çatışa çeşmenin yanına kadar geliyor- sunda yapılan sahne-
~ ede aid otel binası saat on beş aıra- su aramaktadırlar. lar~ B~. sır~da ~andalardan birisi ço -ı de bir temsil verm.iş
Jıe~d.a tutuıarak tamamen yanmıştır. Bununla beraber öfleden SOllra mun- cugun uzerıne hucum ederek kaşla, göz 1 !erdir. .Kartal. is
i edıyenin yangın makinesi faaliyete tazam bir rüzgAr etımekte, sıcatın dere- arasında kamını deşerek çocuğu yere mindeki milli piye
~llliŞse de deposunda su kalmayınca cesini v.altmaktadK. Filkat 00 da so- seriyor. Bunu müteakıp mandalar kö- sin temsilinde, kü· 
il? er depolarda su bulunamamış ve o kaklarda dolaflll&yı güçleştirıyor. Çün- yün içine saldırıyorlar.. nihayet köy çükler çok muvaffak 
rtı ada makine de bozularak i§lemez ol- kü şehir dahilindeki yol fena halde bo- bekçisi silahile bunlardan birisini öl - olmuşlar ve alkışlan
~:r. Yan~ın gayretli .. ha~~ı.? ~~- zulduğundan toz fazladır. Şimdi Merzi- dürere~ ikinci bir facianın önünü alı -mışlardır. Küçükler, 
tir taşıdıgı sularla sonduru1ebilm1f- fonda civar il w ilçelerden hav9 tebdi- yor. Agır surette yaralanan Halil bir ayni piyesi temsil e~ 
._,, line gelınif bWçok yabancı vardır. iki saat sonra ölmüştür. mek üzere Sarıköy 
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sil etmi§tlr. Piyeste rol alan Nazife, BeJ.. 
tıs ve Nüvare çok muvaffak olmU§lar 
ve alkıflanın1§lardır. İllı: okul ölretmen
lerinden Naime halkevinde çocuk bakJ. 
DB w çocuk terbiyesi hakkında bir kon· 
ferana vermiştir. Konferanstan sonra 
musiki kolu da bir konser verml§tir. Ço
rum halkevinde müneVW!l" bayanlar da 
vazife almakta ve her sahada erkek a.. .... 
kadaflarından daha ziyade faaliyet p 
tennektedirlel'. Resimde üstte Çorum 
halt muaild kolu, altta da Bel.kil piye-
. tmacil edenler görülmektedirler. 

ııı 1111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı nahiyesine hareket 

Ak saray 1 n Ye ş i 1 ova köy Üne 1 JEpvslaglaadpatır1ı710ıggoiJr·çmen :!:!e~~;fe~~~:~~~~=~~eı;n gnıplmiflerdir. ~~:tu:::edönmüşt\lr. 
Bartm Halkevinde faaliyet Urfa (Hususi) - Halkevinin ar ko!11 

1 k t 1 k t 1 
t ı ( H ·) Ka B rt (H ·) Bari Ha& · tarafından tertip edilen halk gecelerine B e r ya p 1r1 1 yor ler:: :eri~ • . us~l:n 2 76~: ~oç·~ H.al:e. :~ri.nd. eu: .. uı:kl~en f .• ~~iyetin tam.eYI. , devam edilmekte ve bu gecelerde Urfa-

A.L_ 1 70 göçmen evi yaptınlacaktır. Evler ır .ımsa mı .. go e~me .... ır. a ~m 
1 

b t 1 st kted H ık nın tanınmış musikişinaslarının iştıraki-

~;:""'ray (H.....t) - ~ayın bele-!: imar edilerek fidanlık haHne ko- . . ı· 1 k t 1 k zengın ve guzel bır kutuphanesi varcıu. le incesaz çalınmaktadır. Bazı geceler de 
~ ~Qkiat.ma maiit J.Lrı..._;_.....__ 'U...ı ıçın azım o an eres e er amyonlarla B" k mevsime uygun sıhhi konferanslaı· veril-de ~ :~ ..,,,.__ uıu nulımq ve 5000 kavak dikilmiştir. Bu . v • • • • ırço gazete ve mecmualara abonedir. 

~() etılov~r. Bu ~en bir fırın, bir kıraatha- ~e~rdagından getırı~:ktedı:. Kremıt Gençler, buradan bütün gün Türkiye mektedir. 
~~ eski adı A· - 1 

1 

ne _ ;ar dükkinla bu bina üzerine bir ihtıyacını karşılamak uzere uç kremit neşriyatını takib etmektedirler. Manisa Balkevinde ikmal kunlan 
w_ .... ıken vilAyet de konleram ve sinema salonu inlt!:I edi- ocağı açtırılmıştır. Hazırlıklar bittik • Denizli Halk.evinde Manisa (Hususi) - Yeniden tamir e-
""~"' heyetı t ..- dildikten sonra açılan Halkevi binasın-
tı .. .ı - ara- Jecek, bel~ önündeki park: tevsi edi- ten sonra inşaata başlanacaktır. Denizli (Hususi) - Denizli Halkevi ~ sen zam n da, ikmale kalan ilk mekteb talebesi için 
ı-_. - y . a • lıeOek, köy içinde büyük bir su deposu temsil kolu, Ar kolu bandosunun da re- kurslar ı t B k l rd G · 
~ eplovaya yan·,ac·...ı.. :L: ı..·· .. t . 1 k _ 10 bine yakın sığır ve mandası vardır. açı mış ır. u ursa a azı o-
~ ... rılrn· t· ..,.... -, MU aopru amK" o unaca , tan fakatile Kızılcabölük nahiyesile Tavas, kulu öğretmenlerinden Yahya Kavn-ı•>•· 

ışır. Belediye köyü telefonla Aksaraya ba~- A k 1 K Ih' ah' ., ..... .., 
' ltöy 500 evli zifat arabul, iki yüz liralık mefruşat, cıpayam aza arını ve w ısar n ı- Ali Rıza ve Halil Er ders vermekte-
~ nüfuslu ve fakir fOCUklal'a 100 liralık kitap müb&- lamış ve telefon inşaatına bin lira har- yesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler e. dirler. 
~ nıahalJelidir. yaa edilecektir. . carnıştır. Yapılması düşünülen işler me- nasında halkla faydalı hasbıhali.er yapıl· Milis Halkevinde 
~ kazayı andı- Kö,de tahaile rağbet fazla olup beş yanında köyle Aksaray arasında munta· mış, Ana isimli milli piyes temsil edil- Milas (Hususi) - Lisede okuyan Mi-
taıı köyde beledi· sınıflı Dir ilk mektebi ve mektebin 200 zam bir yol inşası işi de vardır. miştir. laslı gençler Halkevinde bir liselüe~ ge-
)t taI-L--: dır Kızılcabölükte 1000-1200; Tavasta · v k 1 teşkilitı da ~ var . Belediye mektebin tev· Belediye teşkilatı yeni reis Ragıp Arı- cesı yapmaga arar vermiş erd1r. Lıse-
~cut o1up bele- Yl>ftlova ...... edi•.. sil işl.· için bu sene bin lira yardım ede- ka l ı2oo-l500, Acıpayamda l000-l200, Kızıl- lilerden müteşekkil bir takım da yakın-
"1'- b -:r ~ 11- kt n zamanında iyi ça ışmakta olup epey hisarda da 500-700 kişi temsilleri seyret-
l.ı ,,e ütçe91 10,11:;. -:...: ~#O,..... A-'~- cıe ır. d k 1 da Halkcvi takımı ile karşılaşacaktır. 
"ll' ., .~ ...... ..-.,.,, ,._.,. eser mey ana çı arı mıştır. Yenı reisin -------------
~r. Belediyenin başkanı kittbı, iki K~ visi mer'alara malik olup sakin- emelleri arasında köyün elektrikle ten- K oçoK 'MEMLEKET ı:iABERLERl ~==-

Samsanda şap baslalıtı 

~i .. belediye memuru, ciiploaıah bir leri çiftçi ve hayvancldıı-. Bu berekefü viri iti gelmektedir. Bu Zemin üzerinde = 
~ , uç tanzifat amelesi, iki a memu- topralilarcia çok iyi mahaul yetifir. Se- lılenlfon belediyesinJa lsabeW bir tedbiri 
~e bir fidanlık bekçisi varcbr. Geç8ll nede 350 bin kilo müsul kalkar. Bura- Aksaray elektrik şirketi ile temas edile-

Samsundan yazılıyor: Son günlerde, bu 
havalldeki çatal tırnaklı hayvanlarda ııt> 
hastalıtı görülmete ~aml§, baytar mildür
lütü icap eden tedbirJerl almıştır. 

~ki bütçe 3500 lira iken yenı belediye da yajcılık ta ilerlemiftir. Fenni şartlar ret müzakerata başlanmıştır. Anlatma 
~ Ragıp Arıkan ba bütçeyi yeni va- .e makinılarie eenevt 30 bin kilo yağ vlılkuunda köy elektrikle tenvir edilecek 
C..~nıenbaıarı bularak ~.115 liraya istihsal edilerek bu yağ ve peynirler An- ve bir de değirmen kurulacaktır. Yeni 
)~tır:. Güzel bir belediye dairesi karaya ve CİVM" villyetıere sevkedilk. reis Ragıp Ankanın mesaisi şayanı ka

Merzifon (Husuai) - Son kamyon ~
nnın blrblrlni kovalamasından dolayı buna 
b1r çare dÜfünen belediyeınls, Merzifon& 
utrıyan her malı:inejt kontrole, fOförünün 
ehllyetnamesini tetlı:ilce başlamıttır .. Bozuk 
malı:inelerle ehliyetnameaiz fOförlere ıureU Bili4a köy mahtarlannm toplanba 

~ ış, koy mer'asmdan 400 dönamlük Köyün 35 bine yakın koyun ve keçisi ve yıttır. 

~ Bugünlerde bir kuy -
~Yıldız görünecekmiş 

bey. 

P•z•r Ol• H• .. n Bey Dlror Ki : 

Kuyruklu yıldız am
ma kuyruğu pek büyük ete.. 
ğilmiş. 

... Bu yü2daıı belki ımy. 
IQjıınu göremiyecekmişiz. 

lcat'iyede seyrüsefer yaptınımıyacattır. Bllldan yazılıyor: Türk hava kurumu 111• 
inebolada bir lhırıns yakalandı besinde. 75 köy muhtarının lştiraklle blr top. 

İnebolu <Hususi) - Kastamoauda Ataç- lantı yapılmış, istihsal maddelerinden hava 
ollu hanından bazı eşya çalan Kayserinin kurumu için ayrılacak yüzde 2 nln çeşltlerlle 
Vehabiye nahiyesinden Çerkes otuııanndan toplanma §ekillerl ha!Ckındalı:i hava kurumu 
Osman otlu Ali §ehrimizde çaldılı eşyalan ızenel merkezince ittihaz edilen kararlar ten
satarken yalcalanmış mahfur.en Kastamonu- dllerlne anlatılmıştır. 
YI. gönderllml§tlr. Muhtarlar, bu izahatı hassasiyet ve heye-

Bir kadın çocuk diişürirkea öldii canla dinlemişler, köylülerin, havalanmızın 
İnebolunun Camll kebir mahallesinde ma- halı:imlyet.i namına yapılan bu yardıma seve 

nav Rızanın karısı Şerife çocuk düşürmek seve iştirak etmekte olduklarını söylemlşler
:lçln mahiyeti meçhul bir koca karı lllcı iç. dir. 
mit. fakat çocuğunu düşürürken ölmüştür. 
Bu bir iddiadır. Doğru olup olmadığı zabıta Bir mahküm Hekimhan hapısanesinden 
tahkikatı neticesinde anlaşılacaktır. .kaçarken yakalandı 

Kargıda tayinler Hekimhan (Hususi) - Heklmhanın En-
Kargıdan Yazılıyor: Kaza varidat memur güzek köyünden Mustafa katilden mahküm 

muavini 16 Ura maaşlı Nuh Aydın. 20 lira olarak hapısanede yatmakta idi. Mustafa, 
Hasan Bey - Hele yıl • maaşla varidat memurlutuna, taballat tA- bir gece ceza evlntn damına çıkmış, beş met

dız görünsün, İstanbula ge- t1b1 Emin öztürk varidat memur muavinll- re yükseklikten atlıyarak kaçmak üzere iten 
len her yıldızın olduğu gi- ltne, Meclrözil mahkemeal zabıt lcAtıbl KA- nöbetçi tarafından görülmüş ve yalcalallDUf
bl bunun da pefine burada lllD Otlrsea de Eminden 1nh1W eden tahal- tır. Katli Mustafa, bu auama neUceainde ba-
1* lll&'i Jm:rruk tıeJrdır, iM IEitlpHIJ• ıer1lan taJJn edllmillerdlr.. sa 1Wlertndeıı ele ~. 
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• 
Istanbuldaki Alman, 
pazarını nasıl geçirir? 

Memleketimizin g lizelliklerinden iatif ade etmeği bilme
diğimizi anı.tan yeni vr. f8J•m dikkat bir miaa1 

8011 POSTA 

Deniz De Denizcilik: 

Fransız gemiciliği nasıl 
Bugün de bize dait • k• f lt • ? 

Muhbir, gazete yazı ifleri. müdü - JD ışa e l e 
rünün odasına girer: "* * '* 

- Bir laabe!' getinlim. 
_Mühim mi? FTan.alar J..U ;,lerlnJJıi aiy-.tl.ainJe hiiyi/ı bir •bat ve 
- Mühim! göat.,-miflaJir. Olead.,. Jıi 6.rnian aularea eooelki siya.etleT · 
- Söyle bakalım nedir? bcm ana hatları bqiıı bile Jnam eda Jum~. 
- Sokakları sulamaya başlanuşlar. ----=--y-.-

2
-.-n-

1
--A-h_m_et_C_e_m_a_l_e_ttl_n_S_a_r_a_c_o_A_•u __ ...._., 

-Sahimi? ... 
- Sahi ya! 
- Sokakları sulamak lüzumunu ev-

'1'elden yazmışmıydık? 
- Yamııştık: amma blfka gaz.ete -

ler de yazmışlardı. 
- Onlara bakma.. Sen bu haberi 

şöyle yaz; •Mütemadi neşriyatnnız .na
zan dikkati celbetmiş ve belediye ao -
kakJan sulamaya başlmu~.> .. 

- Bir haber getwdim. 
-'Mühim mi? 
-Mühim! 

•epcı cewd &.po.as - Söyle bakalım nedir? 
Bir Alınan l;ill turizm bir DW1 ibadet- çalı d4>leri, ağaç pdeleri ~ FfleT· - Şehrin sıhhatini bozan çöplükle-

tir; Allahm altı IÜJlÜlade çalıP.> yedınti dil'-> Almanlar bundan memnundurlar; tin bir an evvel kaldınlmMı karan ve- · 
gününde istirahat ettiğine inanmış o- :Mtta., yerlileriıı, göl kenarında yalnız ribniş. Dii•gcı•n n tnıydk geınııerindetı Fransız bandıralı Normandı 

lanlar araaında Almanlar kadar bu ye· gez.ip dolai1JUtkla iktifa ettiklerim ve Se- _Biz §ehi.rdeki ç.öpliik1erin kaldı -ı ~-~ m••Mh•™;mi Fr~ ücaret ıeın_ı-f Fransa hükOmetinin ~DllZ ~~~' 
dinci günü istirahat ve eğlence ile geçir- _panca de1ibnlılanıım deniz kostümleri- nlması lüzwnunu yazmış mıydık~ ciliğine baarediyonmı; aze Franaı ü- losu.na yardımlarmı e.sırgemedıg:.nı 
meğe meraklı pek az insan vardır. Bcı le göle atılan A1mu kı7.1arm& hususi bir _ Yamııştık aımna başka gazeteler careti bahriyeainlıı içyüzilııü anlatmaya göz önünde bulundurmak icab eder. 
buçuk günlük İngiliz haftasını Avrupa- alika ile seyrettiklerini gömlek te onla- de yazmışlardı. çalı§Scağım. Frana;ız tüccar gemiciliği Bugün başlı başına bir devlet 
da en evvel tatbik edenler onlardır. rın hoşuna gidiyor. _ Onlara bakma, sen bu haberi şöy- dünyanın değille bile berhalde Avrupa- lü olan (Ticareti Bahriye nazırlığı) ~ 

Türkiyede yeg-dtıe iıeş'kilatlı turistler Böylece ilk 1fleıi göle atılmaktan iba- le yaz; cBu husustaki mütemadi neşri- da en es'ki ve en dikkat çeker bir ıv!tr- dır ve bu nezaret servisleri sırf Fr 
de Almanlardır. Bir .Alman cemiyeti o- r~t olan Alman gezinicileri gölden sonra yatımız belediyenin nazarı dikkatini lıktır. Fransanm sahilleri vüs'atlidir ve ticaret gemiciliği i§lerile meşgul ollll 
lan Tentonianın muhtelif içtimai teşki- gazinoda yemek yiyorlar ve oradaki te· oelbebniş ve şehirdeki çöplüklerin bir aşağı, yukan (2000) deniz mıU uzunlu- Devletin deniz ticaretine yardınııJI 
ıatı arasında bir de gezme ve turizm teş- mizlikten Ye f.iatlardaıı da memnun olu- an evvel kaldmlması karan verilD'lis- ğundadır. Binaenaleyh Fransızın denize bir neticesi Fransada yelkenli ge 
.kilitı vardır. Bu tep.ilit, mewimme gö- yorlar. Güzel, berrak. mavi gölün kena- tir.• ve denizciliğe çok ehemmiyet vermesini adedinin çoğa'lmasını temin et 
re Almanlan en güzel ve en ucuz tarzda rında geçirdikleri saatlerden memnun- • pek tabii görmek icab eder. Halbuki hükumet yelkenlilerden zi 
gezdirmeği düfÜJ\Ür. Bizim gerek İnan- durlar. Bu gölü, İsriçrenin güzel gölle- - Bir haber getirdim. 'Fransızlar yaradılış itibarile fazla se· buharlı gemilerin üremesini arzu e 
bul içinde ve gerek civarında bilmedı- rine benzeten pek çok tabiat benzey~lerl _Mühim mi? batk.ar olmamakla beraber deniz iflerin- tedir. 

var. Fakat, burada oradakilerden daha _ Mu""hı"m.' deki siyaset w gidişlerinde büyük bir iimiz ne kadar çok yer vardır ki Alman, Yelkenlilerin çoğalmasının sebeb 
lar onlan pek ıuzel bilirler. Meseli, Ulu- bqka, daha güzel bir teY göze çarpar: - Söyle bakalım nedir' :Sebat ve azim göstermişlerdir. Hatta gel;nce, hük\.ımetten yardım gören 
daim zevkini onlar çıkarırlar; Sapanca- Meyva cenneti! - Kırkçeşme suyunun .mikroplu ol- burulan asırlarca evvelk! siy~seU:rıinin kenti sahibleri bu yardım sayesinde 
nm keyfini de onlar sürerler. Nıçin? Sapancanın etrafmdalrl meyva bahçe· duğu tesbit edilmiş, ve QCŞmeler kapa- bazı .ana utları vardır ki bugun bile de- ton bile hamule almadan dünyanın 
Çünkü onlar turizmi severler ve tcşkı- !erini tasvir eden makale: blıruş. · v:am eder, durur. ucundan diğer ucuna sefer etmek fı 

cFabt, diyor; nerede bu meyva ct>Il· - Biz bu i(: }ıakkmda evvelden bir M~la Akdeniz aeferleri (166l) yılın- tını elde etmiş olmalnndır. Bu sure 
Jitlı turizm yapmasının usullenn~ bilır- ı.- d ki · ı· h faza ed--'"' bugu" ., 

neti? İfte, her tarafta, etrafta!> Rakı- şey yazmış mıydık? a m ızarnını mu a ~·t:A n_ dünyanın en ucu-ı hamule nakleden 
ler. kat.en, bu. gölün etrafın6alo toprak güzel - Yazmıştık amma baş'ka gazeteler kadar devam etmi.Jtir. mileri Fransız bayrağını taşıyan ge 

Bizi bu mülihazalan kaydetIJl(>ğe sev- d Fı d · ti tinin ı.._ıı..emiğini işlenmi§tir. Tabiaün yarattığı güze! şey- e yaznuşlardı. ıransız enız care UÇu. lerdir. 
keyliyen ,ey. Türkische Post gazetesin- b --L1: ... •• ud oof ~·r Hat 

lerden ibirrnöu ve bu arada bilhass!l mey- - Onlara. bakma. en hu haberi cilv. şara WUUJyaw vuc _ a &- ırın...,ı · . - Ucuzluk ta ranbeti d~ .. du,.un de Sapancaya dair okuduğumuz küçuk y-o- • :r:',J_ u=tnrbti--·ı.a..----c:1~--'- C"YTCl bil- .._ "6~ 6 
va ıouraaa.1>0ıaur. -ıaşmooan etıK yu- 1e yaz: «Xıncçeşme su1annm mı rop - . .1-~b-: :-~~:~· : 

bir makaledir. Makale Sapancaya cMey- b .Fran deniz ticaret vardı Mesela küne güçlükle tahammül eden erik a- lu oldubJU hakkındaki neşriyatımız te- ır. sız • . 1 • 
va cenneti• namını veriyor ve onun gü- • skı Gok ıle Bntanya arasında daha ğaçlan, kırmızı ymaklannı size uzatan sırini gösterdi· be1ed1ye çeşmeleri ka- • • 
Mlliklerini anlata anlata bitiremiyor. ' n--alılar v ...... denizm" ın· kıy· 1--...... m· gü:nel feftaliler, köylü çocukların ağaç patıyor.> .nuuı -., u.cu- -

llesela, cSapanca, diyor,· kop:-üden iti- meden e~ .... 1 ,10\-a ... ., •• 0&omilen" _..:ı..,·ıc dn... 
dallarından ördükleri sepetler içine otu- Muhbir, bu tarzda' vazmaya artık ""'~ ra. ~ •- IUCIL v-baren sayılırsa gidip gelme sekiz saatlik J kurlanmf. 

bir yoldur; böyle bir seyahat, bir pazar ran güzel elmalar, bunlar oralarda o ka- öyle alışmışt1 ki haberi getiriyor, ve 
dar boldur .ki, biraz 90llra, meyv.a ve göl getirdiği haberden kimseye bahsetmi _ Hatta sonralan Fransa ile İngiltere 

gezintisi için p uzundur; fakat, insan, da - - ·ı · l ,__ '"--1 
dostu Almanların meyva bahçelerine da- yor, derhal ezberlediği formüle uygun arasın surup ıı JD1§ o an mua.rel.11::' er 

buna hot ve neteli bir cemiyet içinde, ğıldıklanın ve oradall taşıya'bilecekıeri bir tarzda yazıyordu. bile Fransız şarab ticaretinin ve nakli -
demiryolu idaresınin bu gıbi oemiyeUe- ne varsa beplini satıa aldıklarını görli- «Mütemadi neşriyatımızı nazarı dik yatının önünü alamamıştır ki cidden p
re verdiği hual8I bir vagon içinde ya- yoruz; 80JU"a tren mmanı geliy« ve bu kate alan tifo artık tamamile bitmiş _ şılacak bir hidisedir. 
parsa aeyahat saatleri çabuk geçer. Hu- sezme ibadetini ı.qe içinde yapaıı Al- ür.• · Müstemleke imparatorluiu 
susı1e, Marmara ve adaların, güzel köy manlar hususi vagoalanna doluY<Jl"lar, cSıcaklar hakkında . ._..,,:ı gı· _ Djğer taraftan Fr.anljlıların elinae bu-
manzaralannın ve İzmit '-o-rfezı·n·ın daı- pet ,__.._. Jarla • .:;""'" -ın .J~ı mız ya hınan ~n· - •--1 -'Lel de Fran""""" A se --~· ıneyva _, ......... , gu fE!" .zılar ı::. ·ı·-da .1 .. _ d"kl-- . • a-·.lf musıcııUCA er _... 
ma de~""'n manza 1 d . .a dJWI rMUın nazan ı ... tıerını d . ti _.. . . k; .... r, .. d ı..r .... -:. .. b" 6"'i""' ra arı arasın a ınsan re1t, eğlenettk, hatta bir de pria tuttw- lb 11. - . d b . iha . enız car.,,..ınm m ~& a __ ,.... ır 
seyahatin farkına bile varmaz!• k ! •--·b la ..:ı=-- 1 ce e ıgın en u ışe n yet veril - imil olm .. .,t... :Mesela Fraıw.z -. 

rara s...u u uuuUyOl" ar. miştir. Bir kaç gündür hararet dere- . . . . .......--· · . . a-
Makale, yolu, Sapanca muhitini ve bu Onlar iN meyva eıeıınetini böyle hay- • a- .. k b. . tted· mıcıliğı, Holanda .gemıcıliğı, in -

Y-'l da"'larla b h l d k S cesı uşu ır vazıye ır:.. ·ı· "cili·ır;,: "b" b" 
.... ,.. 6 a çe er arasın a ı a- ranlıkla seyredtt ve kafta1ık gezme :iba- ~ .... h·rd k" ku kl :k h kk d gı ız gemı & gı ı ecne ı mem -

panca gölünü, kıvrak bir üslüb ile tasvir d ı Iark ,..__ .. __ c":I"' 1 e 1 ra 1 a ın a yp.z- lele il ınd sel 1 k 
et erini yapar en kim bilir, .uuw- dığınuz yazılar nihayet tesirini göster- b- e_ e~. ink~~ fa tmi der _e:ld. yaopara 

ettikten sonr:a bu sene orada yeni açılan bulda ne kadar inaıı vardır ki lbütün d' On .. d b . fasıl 
1 

uyumu~ 1P e Ş egı ı.r. • an ... 
. ıırazino eth d" A ı. gun en erı a ı sur.ette ya- 1 F _ 1 k 1 ı:. yu m e ıyOT. c mma, her şey- Jilnünü tavla OYJıaınak ve kahve içmek- - -

1 
• . vatan a ransız mustem e e crı arasın-

den evvel göl , diyor; soyun~cak yerler le geçirmiştir! gan yagmur ar vesaıre vesaırc ... • daki nakliyatı temin etmek siyasetini 
s::::=:ı-ıı:::::ıo--..-c:z:ıı------=--~=-..;__________ iMSET takib etmiştir. 

Ailelerde çocuk 
Yıldönümü 
Yepıt.öyde oturan bir kadın otu)'tlCUlft 

lııenden eonıJQr: 
- • Bu RDe çocuğumuzun yıldönümü

nü tes'it etmek istedik, aile nruı.nda ko
nUJuyorduk, blri çıktı: 

- Firenk icadıdır, vazgeçiniz, dedi. on
liiftiit. Fakat benim asıl anlatmak 1stet'll
lhn bu detfl. 

Biliyorum ti bu munascb t.le hnzırlnnnn 
pagtamn tlııerlne çocuk knç yaşındaysa o 
tadar mum dlklllr. Ziyafet başlarken 
mumlar söndiirfilur. lşt..e oıı-renmek lste
dlğlm nokta budur. Bazılan mumun so
nuna kadar yanması lfızım geldiğini • 
bazıları ise ı.ıocut tarafından sondurul -
mesı icap ett.ığjnı söyluıorlar. Hanglal 
doğru?. 

* 
Çocuğun yıldönümunil tes'it etmek ger. 

çekten bir garp ananes!dlr, takat guzel bir 
annnedlr k1 bir.e n~ln daha evvel gclme
dlğlne ve neden aromlzda d:ıha stır·aue 
taammum etmedi ne tee f edcblllru. 

Çocuk bqlıbaşınn bir vnrhktır, nllenln 
en esaslı servetidir, ona her yıl mu:ıyycn 
bir gunde kendJ varlığını idrnk e Urecek· 
llnlz. bu nrlıtın elinizde bulunması do· 

layısile blzu.t siz aevlndnl&l '.lzbar ede • 
cekslnfz, sonra bu yıldonümü tamdıklan
nızın toplanmasına Teldle teşkll edecek, 
gülQp oynıyac.ah:ına. O eün için Jıtç 1Jlr 
kederiniz, sıkıntnuz )'Ottur, -.e ertesi gun 
kcndinUde yeni bir t.unet bularak çalı§.. 
mıya .toyulacakaın"' lıldba!chk ti çok 
lyJ blr tısuldur. 

* Mum meselesine gelince: l3lr1nclsl 
Rusl:ırda., lktnclsinde garplılarda fk1 usül 
vardır. Ruslar mumun sonuna kadar )'anıp 
kendiliğinden ıtmmesinl belclerler. Garp
lılar lse .bu vaztre,ı çocuta btrakırlar. Mum 
sonuna yaklqınca çocuk tarafından sön- t 
dürülecek, Ye bir lnzaya gelmemeal :tçin f 
pastanın üzerine sağlam yer1eşttrnecek, I 
cereynmız btr yere konulacaktır. Bizde 
Rus usıııunfi tatbik edenlerin de bulundu
tunu blllyorum, fakat etserıyet prp usu· ı 
lunü tulanır. Bence müreccah budm. 
Çun.til tendlai için bayram yapılan ~ -
cat bu bayramda bir roil alnuştU'. Hllfuıe 
aklımıza daha IJI yer edecektir. 

* Şl llde bayan <K. C> a: 
Kocanızın muhakem811 daha dolrudur. 

H detll, mantığa ehemmiyet vermek 
J!zım. 

ftY.ZS 

lngilterede 
Güzellik 
Müsabakaları 

Sonra Fransız ticaret denizciliği yalnız 
insan ve eşya ta~ımaya inhisa: etmez: 
'Balıkçılık bu memleket ıdenızciliğıniie 

çok büyük roller oynallll§tır ve ha18 da 
oynuyor. MeseIA bizim Karadeniz ve Ak
deniz yahlan çocuklarına benzetebilc:>
ceğimiz F:ramailann (Bask) ları bahk
çılik yapmak için ta Kanada w Ameri
ka kıyılarına kadar uzanmı§lardır. Bu· 
gün bile şimali Amerikadaki (Kap Bre
ton) (Brrtorı lıııumu) işte o cesur balık· 
çılardan kalma bir hatıradan baflta bir 
~y midir? 

Artık Fransada yelkenli balıkçılık gfü. 
geçtikçe inkıraz bulan bir sanat halınt> 
gelmiş bulunmakla beraber bugün bile 
küçük teknelerile, Atl3~ Okyanusunu 
her 1ene geçen Fransız balıkçıları eksik 
değildir. Yelkenle babkçılığın inkırazı
ına mUkabil buharlı teknelerle balık av
lamak 'Siyaseti tabıi o nisbette inkişaf 
ediyor. 

XaboeaJ ı..Jdanm nimetleri 
'Fransız ticaret gemiciliğinır. inki

şafında Franm .kıyılarında seyrüsefor 
hakkını Fransız bandırasına inhisar ett.
ren kabotaj kanununun da pek büyuk 

Ingilterede genç .bi.lar ar.ısında yehi faydası olmll§tur. 
bir güzellik müsabakası yap?1mış, İngil- Diğer taraftan Cezaır, Fas ve Tunus 
terenin en güzel kızı ıseçilmiştir. Re - birer mÜiLemleke değil, birer Fransız 
simde müsabalcaya giren gıa:zel1erden bi- \•iüyeü l.elikki edildiğinden ana vatan
risiniıı pek kalabalık olan jüri heyeti a- la bu Afrika vilayetleri de kabotaj hnk-
zalan önünden leçi§i görilmektedir, kından istifade etsel~ gerektir. 

iiini bilen her tüccar malını :Fransız 
milerile sevketmektedir. 

Her ne kadar (1918) yılınd1 de 
yardımı bir müddet için kesilmişs•: 
9011lan (Mesajeri Maritim), (Koıfl 
panyi Jeneral Transatlantik) gibi bil 
seyrisefain şirkeUerile devlet arasırı 

bir takım akidler yapılmış, yardını ' 
tahsisat sistemi bu suretle yeni.den b' 
lamıştır. 

Bu suretle devlet kendisi ve bandı 
sının faydalı gördüğü seferleri rnuntl 
zaman yapbrabilme.lctedir. 

Şuurlu bir denizcilik siyaseti 

Fransa hükümeti çok purlu bil' ' • 
niz ticaretini himaye.. siyasetim ~ 
ediyor. Denizlerde hem bandırasını il# 
laştırmalc, hem de bir harb vukuuO 
elde sür'atli yardımcı kruvazörle: 
lundurınak emelile yukarıda ismi geÇL' 
:ki şirketten (Transatlantik) müeSse' 
sıne büyuk sür'atli gemiler inşası hı# 
sunda azami yardımda bulunuyor. ~ 
sela meşhur (Normandi) nin iıışaSl 

kabildendir. Yoksa sırf ticaret bakıJJ~ 
dan hiçbır şirket bu kadar sür"atL 11 
bu kadar pahalı tekneler yaptırma)' 1 
ze alduamaz. 

Hiç şüphe yoktur ki herhangı bir ıı•1' 
wkuunda bu dev gemi derhal bır ro1' 
vin kruvazör haline getirilecektir. 

Zaten umumi harpte Amerikada l:J&I' 
lunan Alman transatlantikleri bövıc 1" 
reket etmediler mi? Birdenbire ;'nuı~ 
kruvazör haline getirilerek if.ngılizle 

ba ına bela kesilmediler miydi?.. .. 

Belli başla Fransız seyrisefain tirketlJ 

Fransızların meşhur seyrisefa.n 
ketleri şunlardır: 

Kompani J eneral TransaUanUk, 
Mesajeri Maritim, 
Kompani Südatlanti'; 
Reüni şaryör, 
Pake, 
M.ikst, 

;ır 

Frcssine, 

Fa bre. 
'k 

Bunlardan maada şileb işleten b rç<1 
müesseseler dnha varclır. . 

Hulasa bugünün Fransız geıtl c ,t' 
için dünynnın en ileri ve müterııkkı \ 
lıklanndnn birisidir diyebiliriz. 

A. Cemalettn Saracv91" 
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[ Doğu röportajları 1 ffŞPOlt'@§.. lotomobil ile istanbuldan Avrupaya 
Başı göklere değen dağlar delinirken PirbtC::~:~:ıiti Bir R u ~en köyünde 

hafta tatili akla gelmiyor tsı!!:~!n!~!~ı~!ptlan şenlik günü neler gördük?· 
spor hareketleri arasında bir de futbol vazan •• IT il R z b feuş uçmaz, kenan geçmez dallarda ıimdi yurdun 

. bu kö,e&lni de demir atlarla ören binlerce vatandaşın 
hummalı çallfışı fÖZe 98J"PIJOI" 

maçı bulunması için İstanbul mıntakası ı 1 "BSı 1 1%8 O il 
faaliyete geçmiştir. Mevsimin hayli iler- - 6 

• 

Aşkaleden yazılıyor: F.Jrat SUJUDU r 

hıcaklıy'an iki dağ.. sağda Kop, solda 
~erycmana silsileleri. İnsan zekaaı, iJl.
san azmi neler yapmıyor? İki yıl öece 
kuş uçmaz kervan geçmez bir yer o\an 
bu yurt köşesinde bir kaç yıl soma ana 
'toprağı birbirine bağlayacak çelik yol ,., 
hazırlanıyor. 

!emiş bulunmasına rağmen yapılacak Cenubi Romanyadan alabildiğimize 
futbol maçı için Atina mulıteliti İstan - Yugoslav hududuna gidiyoruz.. Bütün 
bula davet edilmiştir. Fakat Atina muh- köyler 0 kadar güzel evlerle süslenmiş, 
teliti bu davete icabet edemiyeceğmi bil- ınsanları o kadar temiz giyinmiş ~: Re
dirmiştir. fah iginde oldukları besbelli... Petrol 

Bunun üzerine İstanbul bölgesi Pire denilen kaynar su, memleket ahalisini 
muhtelitini getirtmek için teşebbüse gi· baştanbaşa ihya etmiş .. Dört sene evvel
rişmiştir. kile bu sene arasında dağlar kadar fark 

Pire mubteliti bu daveti kabul ederse var .. o zamanki harabeler, mamure olu-
İstanbul - Pire arasındald temsili maç a: vermiş .. Allahın talihli insanları bunlai .. 
ğustosun sonunda Taksim stadında yapı- Tabiatin yardımile hiç yoktan zengin o-
lacaktır. lan milletlere baYıJ.ıyoruın.. Hanj, kulü-

Deniz müsabakalan besinin altında define bulan fakir insan· 
Eminönü Halkevi spor komitesi su sporu lar gibi.. Dün ekmek parasına muhb~ 

için geniş bir program ha-ıırlamıştır. ken, bugün para harcetmek için zevk ve 
Su spodarile meşgul klüplerimizden safa yerleri açıyor .. Ne mutlu 0 millete 

Galatasaray, Fenerbahçe, Altınordu, Bey. ki: Toprağında petrol çıkıyor .. 
1loır: ve GWıeş klüplerimn Bakırköyde Bütün memleket topraklan, Rumen 
yapılacak müsabakalara iştirak etmele- nüfusuna göre az olacak. Bundan dola
riBi temin edebilmek için çalışan komite yı bazı yerlerde kilometrelere<! gidildiği 
bu klüplere müracaat etmiştir. halde köylerin arası açılmıyor.. Köyle:

Deniz vesaitini yarış yerine kadar gö-
Wııiip, avdette hepsini yerlerine bırak _ birbirlerine o kadar ya.kın, o kadar biti· 
mak suretile yapılacak yardımlar temin şik yapılmış ki: İnsan kendinı uzun bir 
edildiği takdirde k:lüplerimizin .iyi bir şehirden geçiyor zannediyor .. 
&pGl" hareketi olacak bu müsabakalara Garib bir hal: Köyler hududa yaklaş-
girmeleri çok kolaylaşmış olacaktır. tıkça güzelliklerini, insanlar da temiz-
Bakırköyde yapılacak müsabakalarda liklerini kaybediyor .. Burada, öteki köy· 

yüzme, su topu, yelken, kürek yarış - lülerin müreffeh yaşayışı görünmüyor .. 
lan yapılacaktı.r. Hududa yaklaştıkça crefah~ ta insanla

Deniz müsabakaları önümüzdeki pazar rın üstünden dökülüyor. Yırtık panta
günü öğleden evvel ba~layıp akşam geç lon kirli gömlek, ezik şapka: Hudud 
vakte kadar devam edecektir. köylülerinin kıyafetini teşkil ediyor .. 

bir al!ka ve dostane bir sevgi ile koltuk 
kucak aralarına alıp uzun masalarının 
baş köşelerine oturttular .. Eliınize şarab 
kadehlerini, önümüze şarab testilerini 
dayadılar .. c Yaşasın Atatürk!> dediler!.. 
Biz de c yaşasın Karol!> dedik. Onlar Cıa 

cfunin. dediler biz de .. 

Başladı mızıka milli bir hava çalma
ğa ... Hep beraber elele utuştular. Bir 
halka yaptılar. Bizleri de aralarına aldı-Yirminci asırda iktısadi, içtimai ve 

\llusaı korunma bakımları üstünde eh
enınuyctli bir yer alan - zaman kazaıı
.tna- mefhumu bozkırlar içinde didinen 
insan kalabalığı ve şu hummalı faali -
Yetin tek ideali halinde daha iyi anla'1-

Uşak stadyomu 
Açıldı 

Amma köy binaları gene taştan, gene lar .. Ben sarışın bir güzelin yanına düş· 

lıyoı._ 
Uşak - Beş şehir atletizm müsaba-* kaları ve stadyomun açılış töreni ya -

Bugün pazarm~.. Yaprakları çok pılmıştır. Daha sabahtan itibaren stad-
günler kopmadan duran takvimin göz- yom önü çoluk, çocuk, kadın, erkek 
lertıne serdiği yeni tarihle birlikte gü- ,binlerce vatandaşla dolmuştu. Bu mü-
nün pazar olduğunu da okudwn. sabakalara iştirak etmek üzere Mani-

Buralarda işçinin ve memurun paza- sa, Denizli, Kütahya bölgeleri atlet 
rı günde 9 saatlik bir çalışma<lan son- B!r dajda 1010 meu'eiik bir ttinel kafileleri şehrimize gelmiş bulunuyor-
l'a semaver başına kurultmca gelir. Başı aıçıhy« .lardı. Gediz klübü de Uşak'ın mutlu ve 
&öklere değen dağlar dalinirkeD hafta ,hendis bay Fahri ve diğer arkadaşları .. kutlu günü için otuz kişilik bir kafi~e 
tatili akla gelmiyor. 'I'ü.Delill infaat ve ilerleyişini tetkik e- ile gelmişti. Yeni stadyomun açılış to-* diyorlar. Makineler işliyor, lağımlar reni büyük_ ve ze~g~ maruuar ifade e-

- Baba kaç kuruş günlük alıyonun? tozu dümana katı)'OI', kazmalar wrulu- ,decek mahıyette ıdL .. . . 
23 üncü kısmın civar köylülerinden r Gene yarışlar ve bu toren ıçın Af -

b yo · ı,.;.,. • t b' h ir işçi ile karşı karşıyayız. Çene$ini Bu faaliyet arasında bazan bir k~ç yon'dan yüzlere~ ~ı aşıyan ır usu-
Çevreleyen ak sakalı oldukça ihtiyar işçinin hep bir ağızdan çağırdık.lan hır si tren de ge~ıştı .. 
~at vücudünün dimdik duruşu pek türkünün nağmelerini duyuyoruz: .. Bütün kafıl~ler ıstasyonda ve şeh -
~ç olduğunu anlattıran muhatabım «Çelik ağlarla ördük an~ yurdu dort ,rin giriş yerlerınd~ spo::cu ve halk ta: 
ktıreğine dayanarak cevap veriyor. baştan.• rafından coşkun b.ır şekılde .~~rşıl~ 

- 80 kuruş oğul. * ,mış ve komşu şehırler gençligı sevınç-
0 işine koyulurken ben omuzundan • b" le kucaklaşmıştır. 

r- k Bütün bunlar 1939 yılının mesut ır ' B ""tün bölgeler alfabetik sıra ile ve .e erek soruyorum d d .. rt b" anını el · u 
- E · bu · · · d edi r gününde ana yur u 0 ır Y alkışlar arasında sahaya giriyor ve de-ltıu? barı para sem ı are yo ele bağlıyacak çelik yolun açılışına ha- ·rin bir sempati topluyordu. Yüce san-

:_ . .. - zırlıktır. . . o cağımız bandomuzun çaldığı istik.la! 
l Eh diyor .... Allaha .. şu~ur bu yo!- On üç yıl önce, Hasta adam şımendı- marsı ile direğe çekildi. Kaymakam A-
~~ ya~tıran .TI?ı~let, huk".1111.et z~v~l fer yapamaz diyen Avrup~lılar ~u gü:1 dil Ôzleçi sporun bir milletin üzerinde 
€orınesın hanı ikı yıldır elimız, evımız bütün dünya ile birlikte Turk muhendı- t 

1 
b.. ·· k tesirlerden ve büyük ()-

Para ·· d .. 1· b d oktu N" e er: Türk yap ıgı uyu 
le . . go~ . ~ ev.~e~ce u a Y . . · ıc : sinin, Türk işçisinin, 1:1hayeı . az- neminden bahsederek sporcu gençliğin 

!'inı bılırırn okuz davar sahıbı oldu minin başarıcı kuvvetıne gıpta edıyor- b.. le şamil ve umumi hareketlerinin 
lar. ay b b .. ··k b' d ~ . . . Lar. . . . • yurt nam ve hesa .~a ~yu ır eg~-

- Şimendifer köyünüzün içıne gırı- Ve bu sebebtendir kı her mkılabı be- ri olduğunu tebaruz ettıren çok vecız 
Yor memnun musunuz? nimsemiş olan bir kütle ruhu ile bu b ' .. 

1 
le töreni ve stadı açtı 

N d. ~ 1 neye f Y .. dük" ır soy ev . 
- e ı~orsun ogu ?n~n. v a • alanda da Demir ağlarla or ana · Altı şehirden 1 50 sporcunun iştirak et 

dası yok kı en yakını ıstıklal boguş - yurdu dört baştan diye gururla haykır~ f v. b .. ille resmi geçit fevkalade mun-
'llıası_ ~ ?ünlerde asker gıda ve .cephane mağa hak kazanmış oluyoruz. ~mu~e heyecanlı oldu. 

damlı, gene boyalı, gene süslü .. Kerpiç-
ten evler, topraktan damlar, çamurdan 
sıvalar, örümcekli pencereler görünmü
yor.. Ne itikadi bütün insanlar! Sokak 
kenarlarında, tarla ortalarında İsa 
çarmıhı.. Kuşlan iiırküten bostan 
korkuluğu gibi, bunlar da günahkar in-

sanları ikaz için çakılmış galiba.. Öyle 
ı.annediyorum ki çarm.ıhların çokluğu 
fazla çapkın oluşlarından, dünya zevkini 
çıkarmıya f.az1a düşkünfüklerinden 

ileri geliyor Allah neşelerini art
tırsın: Ayni zamanda çok nazik 
insanlar da.. Yol göstermekte sey -
yalılara çok yardım ediyorlar .. Eğer ara
bamızın lastiklerine çiviler gırmeyip 
ikide bir tozlara, topraklara bulanma-
saydık, Romanyada cfevkalade> bir se· 
yahat yapmış olacaktık.. Manzaranın 

güzellikleri, yolların borukluğunu unut
turacaktı .. Halbuki lastiklerin ikide bir
de çivilenmesi, bana gördüğüm güzel 
şeyleri unutturmağa çalışıyor .. 

Rumen hududundan çıkışımız pek a
henkli oldu.. Bugün kral cKarol> un, 
tahtına döndüğü günmüş.. Her tarafta 
şenlikler var.. Hudud l?limrüğü bir 
istasyon binası dahilinde.. Binanın arka 
kapısına vardığımız zaman ön tarafm
dan, tren yolunwı geçtiği cihetten mızı
ka sesi geliyordu.. Öğrendik ki kral şe-
refine bütün köylü kadın, erkek, çocuk, 
oraya toplanmışlar, aralannd;ı eğlen:

yorlannış .. Türk bayraklı otomobilimiz 
istasyon kapısına yaklaşınca biz1 büyük 

tüm. Daver bir zabitle elele verdi. Mızı
ka çalar biz oynarız; biz oynarız mızıka 
çalar .. Hava karardıkça kararır .. Gidece
ğimiz yol uzak. Geçeceğimiz yerler dağ
lık .. cKörle yatan şaşı kalkar!. derler; 
biz de sarJıoşlada chembezm~ olduk: 
cmahmur. laşmağa başladık .. Samimiyet 
ilerledikçe ilerledi. cGece burada ka
lın!> diye tutturdular Ne yatacak bir o· 
tel, ne oturacak bir gazinosu var.. Alla· 
hın dağında bir köy.. Aman zaman <le~ 
dik. Gücelen izin kopardık. Yanımıza 

silahlı bir jandarma ık.attılar. Hes:.ı.psız 
insan, otomobilin etrafını aldılar. Mızıka 
yol kenarına dizildi. Alkışlar, y~alar 

arasında c: merasimi mahsusa• ile yol al
dık.. Arkamızdan adeta nümayiş yapı-
yorlardı .. 

Vasfi R. Zobu. 

Cumartesi ve Pazara 
Yapılacak 
Yllzme müsabakaları 
Tü.rk Spor Konunu İstanbul Böl~esinden: 

H/8/937 Cumartesi günü saat 11 de Hl -
sarla Bebek, 15/8/937 pa.7.ar günü gene sa
at 11 de Bebekle Moda arasında iki muka -
vemet yüzmesi yapılacaktır. Su sporları fe
derasyonu amatör olan her yüzücünün bu 
yarışlara iştirakine müsaade ettiğinden mü
sabakaya girmek: arzu edenlerin müsabaka 
günleri saat 10 da Bebekte Galatasaray klü
bünde tertip hey'etlne müracaat etmeleri 
kifayet eder. Müsabıkları her iki günde de 
bir motör saat 8,30 da Sirkeciden alarak mü
sabaka mahalline götürecektir. 

\ ~lı ıçın ne sıkıntılar çekınedık. Aşk 1 . M""k rrem Fuat Günçel B h ·n atletizm yar1<:Janna baş-llı . uh ta b .. 1 • beli . a e. u e eş şe rı ~ 
. tıyar m a un goz~erı rsız 

1 
d Dö t saat devam eden yarışlar 

hır noktaya dikildi onu düşünceleri ile J
11
mir s:por lılüplerl t::C ~eye:anlı ve alikalı oldu. Bu ya - • 

~~aşa bır~karak ~za~~ırn. ~ 'r larda Uşak dokuz müsabaka içinden 
.. Bın beş yuze yakın-~·~. ınsan kalaba- IJ.irleşiyor_ . . . 'a~ı birincilik, bir ikincilik, üç üçün -

h~ı ·:: Fırat suyunun ustunde ı:nuazzam Izmir 9 (Hususı) -: Izı_ni~ ~r ış- cülük almak suretile 23 puvanla birin
kopruler yalçın kayalaqın mılyonlara leri yeni bir safhaya gırmıştir. Eskı Al- . ld Afyon iki birincilik dört ikin -
!nal · d . . d cı o u. 

olan delinişı. tınordu klübü binasın a._ıçtı~a e en es .cilik iki üçüncülük almak suretile 16 
lCoca Erzurwndan başlayıp Kop etek- ki Altınordu ve Buca kluplerı mensup- puvanla ikinci oldu. Manisa bir birin -

ielinden Sansa boğazına uzanan ve ları hararetli münakaş~~rda!;l so~ra 'cilik ve üç üçüncülük almak suretile 
<>radan Sivasa yürüyen bir kuvvet. ,bölge hey' etin~ de tensıbile Uçok ıs - ' ı o puvanla üçüncü oldu. Denizli bir ü-

.. Bu kuvvet mesafele:_ aşan .. hı~~e mini kabul etmı~ler, fonna olara.k .Al - .~ünçülük alarak 3 .puvanla dördüncü 
l'ürk işçisinin başarıcılıgını, Turklugun tınordunun rengı olan kınnızı lac_~ver- oldu. Gedizli misafir sporcularımız U
a~in i ve nihayet bir kütlenin idealist di muvafık bulmuşla~. ~un_un. uze - .sağın bu sevinçli gününün akşamında 
\tarlığını gösteriyor. rine yeni idare h~!'~tı seçılmıştır. . ,Çok başarılı bir müsamere verdiler. Sa-* Eski Altay klubu de Buı:ıova .~le lon baştanbaşa dolmuştu. 

birleşecek, yeni ad altında faalıyet gos- · 
N°ihavet yirmi üçüncü kısmın bin yet- terecektir. Eski Göztepe klüb. ü Doğan· Bı"r kadın tramvayda bayıldı ıtıiş metrelik koca tüneli. 

spor namını kabul edecek~ir. Izmirspor- Taksimden Harbiyeye gitmekte o-Duv rları sızan sular sarmı§, rutubetli 
bir koku ve bu ha va içinde donuk do
:tıuk ışık v~ren elektrik lam balan. 
Dağ deliniyor, kazılıyor ve onun ar

kasında toprağa koca taşlarla mozayik 
«İbi ören Türk işçileri. 

İşte kısmın değerli 8.m.iri mü -

la da Egespor birleşecektır. lan bir tramvay arabasında, Maçkada 

Cim Londos Par iste güreşiyor '22 numarada oturan. şoför Recebin kı
Atina 9 (Hususi) - Yunan güreş şam- ,zı Emine, üzerine bır fenalık gelerek 

piyonu Cim Londos dün Parise gitmiştir. ,birdenbire bayılmış, sıhhi u:ıdat oto -
Cim Londos yarın (bugün) Noviner ile µıobilile Şişli çocuk hastan.esme kalclı -
güreşecektir. plmı.ştır. 

Bir türlü intac 
Ettirilmigen bir 
Nüfııs işi 
Burdurdan yazıldığına göre. ortamek

tep sekreteri Rasim, üçüncü ve dördtincü 
çocuklarını nüfusa kaydettirmek için ev
velce bulunduğu Balıkesire müracaat et
miş, oradan d:ı., kaydının çıkarılıp gönde
rilmesi içln istanbulda samatya nüfus 
memurluğuna bil' tezkere yazılmıştır. 
8.9.934 tarihinde başlanan bu iş, ha.J.a Nr 
türlü bitirilememiştir. Evvela, Samaty:ı. 
nüfusunda böyle bir kayıt bulunmadığı 
bildirilmiş, eldeki nüfus tezkereslnln su. 
'l'eti çıkarılıp gönderildikten sonra bu se
fer de defterin o sayfasının fersudellğin
den kaydın okunamadığı bildirilmiştir. Bu 
yüzden, çocuklar, nüfusa kaydedileme
mektedlrler. Bu gibi işlerde çok titiz o
lan ve kendisine kadar akseden her işi 
ehemmiyetle lıicellyen İstanbulun değerli 
nüfus müdüründen bu işe de bir hal ça
resi bıılmıuını temenni ederiz. 

D. D. Yollannda bir işletme 
müdürile niçin görüşülemez! 

Okuyucularımızdan Tevfik Sonceley ya
zıyor. 

- D.D. Y. Avrupa hattı 9 uncu işlet· 
me müdürlüğünde bir işiniz çıksa 
müdürü görmeniz veya herhan · 
gl bir mesele hakkında goruşme • 
niz pek güçtür. Çünkü ne zaman gitseni2 
odacılar size içeri girmek fırsatını ver· 
mezler. Muhakkak ki, amir bu hususta bir 
emir vermiş değildir. Bu vaziyet kendi
liğinden tehaddüs etmektedir. Bu husus
ta işletme direktörü Bay Cemalin nazan 
dikkatini celbederim. 

* Okuvucu.lanmızdan İbrahime: 
- H~ni.ız 16 yaşındasınız, yani küçük

sünüz. Hayata kadar müt.ehnınmil oıma
ğa çalışınız. Patronunuz belki sizin iyi -
Uğiniz için size çıkışıyor. Kazancınıza ka
naat edlniz. İleride gün geçtikçe bu ka -
zanç yavaş yav~ artar. 



1 Sayfa, 

Tarihi tetlılkler : 

Sultanahmet meydanının taribJ 

Y-ı TurH C.. -·-

• 801! fOITA 

C:=:::::::K~A-D-l~N-=---=1 
A ' • •1 Roplarınızı 
urgU takım ve JI e Şıklaştırınız 

fııllllZ. Mavi vepa piye Oatar mavi sil
rtntız. 

Ağaçlıklı bir yerde bulunacaksanız bll 
yefillik içinde gözlerinize ye§il ve gri <fi 

bakar yeşil boya uyar. Kapalı bir saloıY 
da bulunacaksanız göze pek çarpmıyaJl 
ve gözlerinize uyan her renk kullanab!
lirsiniz. 

Tırna1tıarınıza gelince, onlan ya t ıbt
senizin, yahut ta elbisenize koyduğunu' 
göz alıcı bir süsün renginde boyamahS1'" 
nız. Herhalde üstünüzde bulunmıyan aY; 
n bir renkte boyamamaya tok dikk' 
etmelisiniz. 



10 At-tos 

1950 sene.Mde ıyol fcenat"uu-ında 

ağcı; yem&e bunları gôf'eceğiz. 

Ne etti 
Muallim sordu· 
- Yüz paralık 

francala, beş kuruş
luk kaşar peyniri, 
yüz paralık ta tere
yağı aldın ne etti: 

Talebe cevab ver
di: 
· - Bir sandoviç e- ......_..,_.. 
fendim. 

* Ayıp olacaktı 
Mirasyedilet· ara. h.;;,ij~ll!llı..--~ 

sın da: 
- Yeni bir otomDo 

bil mi satın aldın? 
- Mecbur kaldım 
- Neye? 
- Bir otomobil ga-

r·------------------
Radyo dinlerken 

Erkek radyoyu açmış, radyonun 
yanındaki koltuğa oturmuş, gazete
sini okuyordu. Kansı içeri girdi: 

- Mademki gazete okuyorsun, 
ne diye radyoyu açtın? 

Erkek hiddetlenmişti: 
- Sen de amma tuhaf kadınsın, 

gazeteyi kulağımla okumuyorum 
ya! 

SON POSTA 

- Ne olur, boy hırsızlar, §U baWi· 
yağı şi§esitıi de götürüveriniz! 

Veresiye 
- Sayfiyeden er· 

ken döndünüz .. 
VIecbur kaldık. 

- Orada soğuk 
başlad.ımı da? 

- Hayır, fakat 

bakkal, kası!b vere
siyeyi kesmi,e :ba§

ladılar. 

* Ateş verirseniz 
' Yangın yanıyor, it
faiye sön.dürmeye 
çalışıyordu, bir ka
dın yangın yerine 
sokuldu. İtfaiye ne-
feri sordu: J 

- Burada M işin 1 

var. 
rajına girip telefon 
etmiştim. Bir ,ey al .. 
Irıadaıı çıkmak ayıb 
<>lacaktı. 

- Hericeıe elint öptürüyor. Acaba tam manasile bir sosyete kadım da on
du mı, yok8a ihtiyar olduğu için mi? 

- Evde ateş yak~
cağım, biraz ateş ve
rirseniz. 

Bir plaj tablosunun önünde durdu. 
Ressamın adını defterine yazdı. Arka
daşı sordu: 

· - Ressamın adını neye defterine 
Yazdın, tabloyu satın mı alacaksın? 

- Hayır, fa.kat ressamı görüp hangi 
Plaja gittiğini öğreneceğim. 

Avam 
Fakir delikanlı zengin adamın kızmı 

istemeye gitmi§ti z~ adam bıraz 
d~ündü: 

- Kızımı size verebilirim, dedi, fa
kat kızım henüz pek gençtir. Bu kadar 
genç evlenmesine razı değilim .. bir kaç 
sene beklemek lazım, eğer buna razı i
&erıiz, hay hay, size aöz verebilirim. 

· - Teşekkür ederim bayım, bekle
?iın, yalnız kızınıza ayıracağınız ser-

Bazı bazı 
Doğruluktan bıkarım,. 
Bendeniz bazı bcaı .• 
Çabuk baıtan çıkarım; 
Bendeniz bazı bazı .. 

Bu iılere gözüm pek, 
Fazla değil hem pek pek; 
Atarım bir iki tek. 
Bendeniz bazı bazı •• 

Çapkın değilim amma, 
Alırım hiç darılma; 
Bir güuli yanıma 
Bendeniz bazı bazı .• 

Sokulurum her yere, 
Dönerim birdenbiTe 
Sarıf1.ndan e•mere. 
Bendeniz bazı bazı .• 

\retten bu müddet zarfında bana biraz ---------------....ı 
avans yapamaz mısınız? ......... .__........ ...._, __ _ 

- Oğkm, bugünlerde epey yaramaz 
oldu. Yakaladım, bir temiz dayak 
attfüı. 

O da gitti 
Mağazanın tahsil-

darı mağazaya gircti: 
- Feliket .. 
- Ne oldu? 
- Tahsil ettiğim 

iki yüz lirayı kaybet
tiın. Daha fenası ... 

- Daha fen ası? 

- Bir lira da be. 
nim kendi param 
vardı, o da gitti. 

* A~ırn:ıs 
Şapkanı neye 

\restiyerde bıralmu· 

j'orsun, çalarlar diye 

l1ti korkuyorsun? 

Faydası dokanacall 
Adam, yanında karısile polis kara

koluna girdi: 
- Kadınlan çalan adam yakalandı 

mı? 
- Heni.iz hayır. 
- Teşekkür ederim. 
- Neye sordunuz? 
- Tutulmadıysa belki bana da fay-

dası dokunur da ... 

Tanışmak istiyor 
Koşucu, müsabaka meydanında ko

şuyordu. Koşucunun nişanlısı bağırdı: 
- Hüseyin, Hüseyin, biraz dur, ya. 

nımda eski bir arkadaşım var, seninle 
tanışmak istiyor. 

Eminim 
Avcı anlatıyordu: 

- Benim köpeğim ~k zekidn-. 
Dinleyen cevap verdi: 
- Ben de böyle olduğuna eminim, 

siz ne vakit bir av görüp nişan alacak 
olsanız, köpeğin.iz bir ağaç arkasına 
saklanıyor. 

MNW 

ile raıaa ılyllyeylm 
Bayan, hizmetçiye çıkıştı: 
- Bak buraları süpürmemişsin, ben mi 

süpüreyim istiyorsun? 
- Ne yalan söyliyeyim bayan, bunu 

istemiyor değilim! 
~ 

Değlftlrmlştlm 
- Dün nişanlınız yanınızda imiş. 

Ben birdenbire tanıyamadığım için se
lam vermedim. 

- Tanıyamazsınız tabu .. 
-Niye? 
- Nişanlımı değiştirmiştim de .. - ······---·---·---·-._..._._ ___ _ 

- Bayan Neclô. ?te kadar da koca
sına benziyor. 
- Hangisi Bayan Neclô.? .• 

Baba, oğul 
- Gene benim bah

çeme girm~, elma a
ğacına çıkmışsın. Ba

banı görürsem haber 

vereceğim.. 

• - Haber vermek 

·i8tersen kolay, o da 

armud ağacına çıktı. 

* Bu hale geldim 
- Neye hep b8.§I1l 

havada yürüyorsun? 
' - Söyliyeyim, §im-

- Hayu-, belki la· 

!Urlar diye. Cambazlar, den.iz ban.yosunifcır.• 8onra tfinlentyoffar. 

di sinemadan çıkttm. 
perdeye çok yakın o
turmuştum. Bu hale ı 
geldim. 

Sayfa 9 

Amerikalılar 1'1oridada bü,tt bir JCamp kurmaşlardır. Hes- :iımyen otomebille· 
buraya gıeimekte, ara:besmm içinde gttniıerce yatıp kalkmaktadır. 

lııgiltaede bir Mkeıi eğlence esna 
~:ında tilki maskesi takmıj matosik • 

letli askerler 

Büydk harpte Frans.tZ cephesinde as.. 
VÜ§en Amerikan askerleri namma 

dikilen Ü>ide 

Mmanyada, netıa Jade ..ı de gezinti. 
Jer terti&ıi IDWtt •"il c 

Da-.fs kupamm. kazanan Amerikan 
tent.çihri 

Fransız kadınlan arasında yeni b'lr spor baş göstermiştı.r. Ik' fı.çıdan yapılma 
arabayı motos!k.lete çektirmek, günün en beğenilen e.ğlencesidlr 
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. d . Çabak, IJl ....... ,.... JIJenlım, ..... INdlaradl .,. 

ı en ı z a blbedl ,., 11•l•ı bl...... itki ""** mldelednl tabdt 

Dikkat ve ed:!ıer ~lik, Hazımmzlık' 
MAZON Hazlmsazlıj, mide elfi6i ·~•mn gldadr. 

lnk ..__ def ... .1 ... Baınnden life llAZOlf llluuı 
lwm .... mo bir mbtMIJ m .ltahzada byu 

iYi ~ZIM ağırhk bat dönmeleri laiıaederler. M EYVA Tuzu kabul elmez. llAZON jalm boıoz maıtaama dikkat = ~~- ve Boton eaa deposu latanbul Tml ~ 

1&'111 11.l•• 
lstanbul Dördinci lcnr Memurlatundu : 

Mehmet Beb1i tarafmdan 118 lki'u ll1llDM'Ulle bcJl'C ._ pua mabbl • 
Jta.cle nısıf bi-1 Vakıf paralar idareaiDe hlrincl denıoede ipotek~ olup 
borcun ödmmemestnden c1ola11 puaya çnrilmellne karar verilen ve )'elDinli 
aç ehli vukuf tarafından tnwnvna S. Ura klywıt tüdir edDa llodıcllda Bay-
darlıane maNı11esbıln Barhor eaddelinde tllki .. ,m ltl, 141, 148 numaralı, 
111 tarafı bahriJe cernh kolalal..,...n mltebit lblD bWlll w Sapbi P8la 
w1eri bahge9(, sol tarafı ile arkua SUpld Pllp ftl tıt'ed - w bahçeli 
ve cepheBi tarltflm ile maMat deran111l a cm n.ı wra ...,ı leml haYi 
mıbabçe bir bap kmalm evMf w .-aı.. .,... ll1tll1'm'flk. 

Gayri menkuHbı 144 mımaraJı unnnl. ı• nwralı .._ w ıe a....ıı 

181Ambk olmak ilzere ilç methali varmr. 
14' numaralı metbaldea plldiJd8 •mini çimento Wr bıfkk, lmkçepne suyu 

akan bir musluk ve yan tarafta bir set i1zerlncle bir kuyu, tlört erik ve bir incir 
apCı ve harem taratma &eçi1en bir kapı wrdlr. 

146 ~ ıaan. .......... aıemia ta : Z...fld mermer clfteli Wr tqiık, 
al tarafta mermer dateJi 1lir ,taddor üzerlade jit w doWıiı bir oda, _.,mı 
talla daşeJI diler bir oda w bir lleJl ve tllf1 Mu te11mhlr tBafma ,.._ bir 
merdiven ve wmtni ınerwr a,n ptıh 4iw'f paıerel I* _.,.k (buradan çi • 
mento ha•makh bir awdtvenle arka babçeJe w ....,.... •ı lae Ç1Jnlmık
tadır.) 

Biritlci W : Bir da lwinde birinde J1k w dOlap, birinde .. 11fak blr sandık 
odası olan iki oda, .,,., .. pJAmhk cib etiDe &8Plea bir irap, llir hela, bir ara· 
bit üzerinde wmını w -- mermer 1* M--. ..., bir WA, ve halen 
bpatıhmf birinci kata pbn bir merdiva. 

lkfad W : CunetAa Wlmelt ilk IOfa _....... ,et ft dol.... iki oda ft 

~heli. . 

o~ 1Cd : Ahfap .,ttrıt, laiblde zemini pnko .. etrafa ...., korblukla 
lıir tlruı olan bir oda ft llir heJI. 

14 B "~ •14..ı.t ........ zemin Jı:ata : Bu 1aama bir aWldan ghilmelte 
olup içeride -'"' mermer diJteli bir tatlık üzerinde kırkçt!flM suyunu havi bir 
çepne, yük ft dolaba olan bir oda, harem banma ~n bir kapa, bir heli, :ıemini 
çimento ve Wıte,,.. iki lıllpm olan bir mutfak, btr Jdler. 

BiTind kat : Bir _. ~ Jik ve dolabı olan üç oda, lııir he1A. bareme 
aeçen bir kapıdan ibarettir. 

lkinci kat : Birinci btm aynidir. 

Umumi n-tı : Bina ahl&Ptır. 148 nuwalı 1rww1a t.moas kemerli iki dehliz 
olup biri araheJık ve cQeri üstil potrelh odunhlk&ur. lttipltnde 1mkçepne IU)'U 

hazinesi ve 6ntincle bir musluk ve yan babçe,e çaba 1rtlfekl lllr merdlven var
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iTALYAllA 
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....,.._ -- --iDiie 

ŞUBELERi 
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'l'IW. - 11111111111 ..aı . 
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"Bu sırrı hiç bir 
vakit zevelme 
lfta etmedim,, 

dır. Arta bahçede 3 incir aj:aeı mevcuttur. A1Uüi dehHz'Jerln ._.. bamen çi· cŞamdl, ealdllndea dwba tala sen-
mentodut. ön eephede Mrinci tatta etrafa demir parmakbJdı bir balkon vardır. flJ'orm. Bllbukl bir m1lddet, mubaJ>. 
Zemin kat pencereleri demir parmaklıkh w diAeı' pencereJer 1rwoen bfeelldir. beti ft ae't'gtsl azalmıpı. Sebebini de 
Binada elerktrilc ve lm~te 18"1 vardga, l>ilfJOrdUI. Banşutıuklanm, beni 60 
JfaMcın : Umum Dhlısı- '131) metre mlrablm olup 11anua m men mlrabbal Jaşlannda Ye adeta ihUyarlamlf gibi 

üpp bina, -18 metre mlhatJbaı hamam, bft'I' D w cnıaı 2T;ıt-Jll!ltrr'llftll'mı.tı~._..._ ..... a.-1_,.an--tse-...-d'lll 11b~ 
da ild mujfat w ild blD babçıedir. - IOdlllfOllllL Z9Yalm bwıun 

Yakanda hudtld, ...ı ,,.. aımhr 711111ı P1il min1mJ1ıa ,._ llÇlk arıtır- mrma 'f'lklf deliJdlr. Patat bua da 
_,. be ... olap ....... -,< m 1N 8t1 ~ -- dmemflde herket 1 .... o8d llDAft1 Tobloıı tremıne 

medJUllWL Kull•nmtta b••1hll• 
tarafında~ - ......, tailfd• l .... Perııne l&nfl aat atlndeD blr&GDIOllra•bdaraenorve 
H (• din) tin 11 (Gll aMiP) lrillar f lr_.,.,. 91* a1tawww de atrl11C1k· ae kadar taze g4ı1hdlfona.• Tobloa 
tar. Arttaw IMMWl " ! mm ..,...._ JID ,.._.. -.mt .......,. tak- knmlnl, clldln ldlceJl8lertnı. pnollk 
dtlııle ea - arttı..,. W"&ll 1ııüi k•lmelr 8- 1-lNIT tarihine ml•dtf fullfetlne irca 1\ia 1 .... YUltadıı. 
Cami da.l llat lt dm • ,_ bdaı- dair ...... ,.._ ..... cüa lkiDcl arttirma • Terklblade VIJaUda J8pdan f&Jan& 
_. pJri •ıMul .-mdt"'e •• b,metlnln " 'rS ini ba1dulu takdirde liayret lelUlt 'k8flla cefterl o1aa 
• IDD.....,.. ihale...,,._ w hıhn•• takdirde 2280 •meah kanun hü- cBlooel• IHYCllddar. Ve ceırber, gene 
Jdimlerine ~aatlp &eri larakılac*- Talipleria m.aJwamen IDJ.JDetinin 'ft satlam clld bQceyrelerlnl beillye
,Gzde yedi buMu niabetinde pey akçesini veya _. I* B-kanın teminat ret ikaz '" ihya eder. 
mektubunu hAmi1 bulunınalan ıtvmdır, Müterakim verliJ,er ile vakıf icaretl 81• de iNi icadının r • .. tllını 
w Belediyeye ait tenvirat 99 tanzifat J'IMmm atıf bedeltnchm tenzil oluna • ı•peblllr.ıatz. 
eaktır. Taviz bedeli miti rife·tdttir. W n-wı lera ve UJAs kanununu llz de J81Ane clld 11D91U11 o1aıa 
f126) ncı maMeefnfn dBrdiladl fla..a tnfita ba pJd menkul (izertnde Totaıoıı kremhıl tııllanınıı. Attam· 
ipotekli a11"lrlılar ile diler allbdarwn ft irtifak ı.ldD Mltlphy'pin bu hakla- ... rllmazdan enel (pembe rengtn.. 
rmı ve hqsmdJe fllz w amrile dair ôlaa lddia1arılll, Sin tarldnclen itibaren deki) Tokalon krem.ini " •bahları 
(20) yirmi g1n içinde evrakı mtbbltelerile blWirmelerl, alaıi hüde haJdan tapu (IJepz nnglndekl) Tokalon lı:remfııl 
llclllerile aaWt olma~ •bi bedetiala ~ ... barlc 1ralaeülan ci- ollemmı Mllkani,_ bee1eJtC1 ve 
Wle allbdannm ifba mı!cd-un _.., fllauma ,.. harebt etmeleri ve a.e,ulatndlr. 
daha fazla nyıJOmat abuk isttJenlerin m.ıa dcJ9Ja IMllDUalJe miracutlan 
Bin olunur. (~ 

-----------....,------------·---...... ----------------
Nafıa Vekiletinden: 

l - Eksiltmeye bnulml ~ Dçlt lıfencter. llWaat uneJfJatı llhaarıcla ya -
pı1acal Belevl, Celllt ve Salhk lamlpıflm '"'8eh, Jretif bedeli: cl30,444. Uta 
c44. kurutıur· 

2 - Eksiltme: 1'1 •lmtm dl tarlaiM ilıılthJu Salı sini saat 15 ele Nafia Ve
klletincle Sular Umum ımdlrJüll S. wqJttme Jromi.lyona oduıncla kapah 
ıarf usulile yapılacaktır. 

3 ..... İstekliler, eksiltme prtnameli, mukavele pro~ BQmdlrlat iflen ge.. 
nel prtnamest, fenni prtname ve projeyi cS. lira cS3• lturuf bedel mukabilin-
de Sular u-. llidirlq6nden alabiljrler. 

f - B1aıiHmeJ9 lkebflmek için ilteklilerin c'l'1'1L lira •21• Jmrutiuk muvak· 
bt temtnat ftl"*" ve IO bin Hnilk Hatla • iflerinl ıuhhlt edip muVlffa -
ld1etle hlUNillne ve ba kabil • lflıerial ~ fmnl bllill7etl o1dqwıa 
dili' Nafia Velrlletindea almPUf mliı.hhltllk vesi._,,, ibra etmeleri. 

İetelrUlerin teklif mettuplarmı tkincl mlMldede ,azalı aattm bir saat evve1iıie 
kadar Sular Umum Midürlqilne matbu mukabilipcle 'ftı" deri IAz•mdır. 
PGitacla oıa eectlnnelu kabul edilmes. .... c4'132· 

Yüksek MGhendia mektebi sablalma Komisyonundan: 

OSMANU BANKAt 
TtJalt ANONiM ş1Bftl 

usl8 ., ...... : 1• 

~.....- ...... 11na 

• Tilrkl,..ma bltlıca feldrlerile 
Parit, llanllya, N"ıs. Londra ve 
Maııçllter'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
lran, Filistin ve YahntaWı'da 
Şubellri. Yuplavya. P.omanya, 
Suriye w Yun•ntetanda J'il,.U.J 
vardır. ,, 

1 lataabul Belecliyeai binim 1 
1Dt 

71480 kuru c 2 kuftlt 15 amtim ) 
52000 brag& yullıf ' • 21 • ) 391 lira 
58000 sap saman ı • '15 • ) 

BelediJe TemlzUk ve AygıT deposile müeaseaat hayvanlarına lüzumu o1an ~ 
btlda cm.ne Wr JriJop.mun muhammen bedelleri yazdı ot, ~ ve saman ka· 
palı arfla ebfltmeye konulmuft1ır. Eksiltme 16/8/'m pazarteli IÜJlii mt l~ 
de Daimi Endimencle yapılacaktır. Şartnamesi Levazmı Müdt\rlülllnde &6rfile

bilir. feteklQer HM> numaralı Jranuuda yUlk Wllilr.a ve IHAl'Dda göRerllen ilk 
teminat makbuz w,a meltabile beraber tekttf mektublanm hal kapalı zarf· 
Janm J'Ubnda JU1b g6ncle saat 14 de kadar Daimi ErıcümtM vermelidirler. 
Bu .. ttm m verilecek zarflar kabul olımmaz. (1) (4'50) 

l'iorya ileri pllnlarmıa wnlM tatbiki için yaptınlacak harftalaruı yapıJJMSI 
ili aç* ebilt.me,Je koııalmupv, Buna 2400 lira bedel tahmin edilmıftir. ~ 
na!Dlll Lnulllı lliidilrlQinde lirillebJUr. t.t.etuıer 2490 No. lı kanunda JUl)ı 
"9ib n 180 UraJık ilk temiDlt makbuz w,a meldubile beraber 16/8/931 pa
artlll ... w& 14deDaimiEndi,nwtde1ıın1mmahhrJar. (&) ftlll) --DftPAnl• ..ı.. li•mn olan • kilo Jr&ele, • a,.t vidala yarma, '10 ayak 
,.ıa., ao .,. battal ..... bnman IÇlk ebPtmqe Jron111...,.mr. Ban1anıı 
heııme •Ura bedel tahmin o]ım!!!Qf&u. eum--ı lıenzım JllidirJQ8nde 
g6rlllblllr. Wet!tJ= W Ho. lı bmmcla ,.mı ftlib ve 43 Ura 50 kuratlak 
ilk ....... t ......._ veya mM*ubile 1-aber 18/8/0I pawtell &ini IUt H d• 
Dmml •ciJnende bulunmmlıcluiu'. (4112) ... 

Adet Eb'adı Bir tanesinin muhammen bedeli 

1'114 -«»x40 100 kurut 
483 '15X50 150 • 
90 150X100 358 • 

121 150X225 720 • 
10 200x300 1350 • 
2 450X300 .. • 

MIO • 
Belfdiye daire, pbelerlle hastane Ye eliler mües11Hlere lii__. olan JUb-

ncla ·mfkdan ve eb'adı yuılı bayrak açık eksiltmeye koııulmuftUr. Şartnameıd 
Levazım MtldtlrlQOncle a&mebilir. istekliler 2490 No. h tanwıda fazılı vesika 
ve 288 Ura 48 kuruşluk ilk teminat inak bdz ftJ'& meldubile beraber 16/8/WI 
puadlal lflnfl saat 14 de Dalınt Encflmenc:le bulurunahdır1ar. (B.} (4814) 

tık teminatı 

Bmlrdll 18 inci lDekteblnbı tamiri '182,07 . 58,88 
Heybelfada Dk mektebinin tamiri 1188,46 81,21 
Yubnda bPf bedelleri JU1lı mekteplerin tamiri •Jft. a,n ac* elmOtmeye 

konulmuftar. Kelif evra1d1e prtnamelert Lnuım lftclilrlilllbMfe piilebilir. 
İstıeklilıer MIO Ko. h 1rammda yazılı vesikadan b8fb Bayındırhk Direkt&'li· 
tünden alaeald8n im elall,.t veslklllJe 18/1/IS'I pmrtl!ll 8lııtl mt ıt de Dai• 
mi .. " ... bulaamahdlrlar. (!.) (fm) ..... 

Ketlf bedeli Tlll Ura fJI kurut olan Pwrba!lçecle ,apılaeak 'l'armabı!em 
pe inpatı llÇlk ebilıme,e konulmqtm. Ktıtif evrakı ft prtDammi Lewzım 
MüdiirlQCiade g6ıülebWr. 'istekliler HIQ. ile. h Jmende- Jaa1ı waihdan ..,.. 

lra belecli)'e fen iflerl mldürlQbde6 ahaMuı - elall,.t .. ! r - .,.w 
Nafia Bekaatipden b6Jle bh- it yaptıjma dair resDa1 1* Wllllil aetlılllellf " 
5'19 lira 12 kurufluk ilk temhıat makbuz veya mekhıblle heial>er D/8/Wf pa-
zaıiell gün6 mt 14 de Daimi Encfimende bulımmalıd1rlar. (1) (f781) ... 

Belediye zabıtası memurlan tarmndaa mala• w · dOIMnlarda yapılacak 
kontrol defteri içbı lGmmu -oWı e tilrlil malmne açık ebiltmeJe koııuJmar 
tur. BunJann llepllne mı lira 80 kun1f bedel tümin ......... Liateaile pr'-
nameal ve nibmmelerl Levazım Müdürlqlncle 15rilleblltr .. t.e+•ıs M10 Ho. 11 
bmmda JU1Jı vesika w no lira 39 kurutlut ilk teminat wekbmr veya ınetta
bile beraber 18/8/91'1 pmrteıd linl saat 14 de Daimi E11ınlawıMe balnnJMlı-
dırlar. (B.) (4'190) 

1Ceti:f bedell 1900 lira 80 kunq olan Büyülrdere JDe1ft ftdan1ı1Jn4akt yapılacak 
havuz tamiri puarbla korıulmU§tur. Keflf evrakı ve prtnameal levazım m6· 
dürlüiünde görlllebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yuılı vesikadan başka 
bu it için Nafia llrildürJillllnden alacaklan fen ehli,et veaikasile 142 lira 51 
kurutluk il'k teminıt ta\PD veya mektublle beraber 11/8/9!'1 ~ pil 
.,t 14 de Daimi Bndhnende balunnualıdırlar. (1) (508'1) 

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - Villyeüer eri meyden .... J'llP&ll'ılaeak JW&ola)arla Şeref haDerl, Tll 

merdivell •e istinat dUYU'lan tnpatı lrapab adla ve fthid fiya"- eblltmeye 
koıınwftur. 

2 - Muhammen kefil bedeli l()"l,'100 lira • tuıupır. 
a - Eksiltme 11/8/tr13'1 çarpmba günü sut 15,30 da Vekllet binasında topla• 

nan. Satınalma Komisyommca yapılacaktlr. ' 
t ~ Muvakkat t.ımlnat 8385 lira 00 tunıttur. 
ı - İstekliler ba lfe aid prtname, proje ve evrakı l lira 15 Jmrut muJrabiDDM 

Vlllyetler tdarall U. llüdiirlqünden alırlar. 
e - tateırHJer JfafJa Veklletinin 193'1 aenesl lçbı, muteber mU.teahhitut ver 

kalı ile Dahiliye Vetaletinden alacaldan veaika11 ve Jranynt vesaiki ibraza meo-" 
lmdur1ar. Mektebin 118'1 mllH 9l!'Dllli 90D11Da bclar Oıtiyaeı olen (41'100) kilo etmek 

açık ebiltme)'e kcwualmattur. tık teminata (Ht,05) lira ft maha'P'!'lll bedeli 
(11) kuruŞm. Eblltmeıd "'8/Jm taribiDe ratlıyan puart8ll giııi Pat (14) 
de yapılacaktır. 

Şartnamesiııf g6rmet lltfJenlerin be!' lfln ft ebiltme,. lfreeekJerln belli 
liln Ye saatte Gümüptıyunda mektep binuı dahilindeki Jr.omiqona müracaat
Jlq. .. olunur. (4a) 

7 - lstetHJer teklif mektublarmı 3 
veBae tadar Velrllet ,..aln>a 

Har lllrla banka muameleleri ~ .,.~ 0e g&aderileeek teklif ., inci maddede 7azıh ...-. 
p par. i Komiayoıı Reislilln• 1e1mif buJ•m'Pl11 prttır. Postada olacak pcUgn•ler --·...- , 

~----------·! tclihnez, dl8h c4ll8I. 



10 Aimto. 

IATll ILANI 
latanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Cafer tarafından Vakıf Paralar İdare.>inden 2~074 ikraz numarasile borç alınan 

para mukabilin<ie birinci derecede ipo!e k gösterilmiş olup borcun ödenmemesin
den dolayı paraya çevrilmesine kara'" Verilen ve tamamına yeminli üç ehlı vu
kuf tarafından 1403 lira k.iymet takdir edilen Bakırköyünde Yenimahalle Ara
hk 80kakta 10 numaralı şarkan ve şimal en Baron vereeeleri arsası. garbcn 
tarik ve cenuben kireççi Kegork veresesi hanesi ile mahdut bir bap hanenin ev-
saf ve mesahası aşağıda yazılıdıl'. 

Zem.itı kclt : Üçü mozaik altı basamakla girilet z~mini taro.iman döşeli bir 
antre ü~rinde solda bir oda (bu odanın altı bodrumdur). Antreden camlı bir 
kapı ile geçilen bir aofa üzerinde bırinci kata çıkan bir merdiven, ark.ada zemi-

ni kırmızı çini döşeli ve maltız ocaklı, &abit dolaph bir mutfak ile mutfağın 

içinde zemini karosiman döşeli bir gusül hane, tulumbalı bir kvyu ve bahçeye bir 
kapı ve arkada küçük bahçe (mutfağın altı sarnıçtır). 

Birinci kat : Bir sofa üzerme karşıhkh iki oda, alaturka bir hela, sabit bir 

dolap; 
ikinci kat : Bir sofa üzerine karşılıklı ıki oda, alaturka bir hell, iki sabit do-

laptan ıbarettir. 
Umaımi evsafı : Bina ahşaptır. Yaa cephesi tamamen saç 'kaplıdır. Bodrum ve 

zemin kat pancereleri demir parmaklıklı dır. Arkada birinci kattan başlıyan bir 
çıkma olup ikinci katın üstü Osıli-:ondur. Elektrik tesisatı mevcuttur. 
Mesahası : Umum mesahası 74,5 metre murabbaı olup bunun 59,5 metre mu

ra~baı bina, geri kalan bahçedir. 
Yukanda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup şartnam<?Siniu 16-8-937 tarihinden itibaren dairemizde herkes 
tarafından görülebileceği gibi l6-9-S37 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 (on dort) ten 16 (on altıya) kadar dairemizde açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be§ini bulmadığı tak
dirde en son arttınnın taahhüdü baki k almak üzere 1-10-937 tarihine müsadif 
Cuma günü sa.at 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırma • 
sında gayri menkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde 

en SOll arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hü
lruınlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yü7.de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ni veya milli bil' Bankanın teminat 
ınektubunu hamil bulunmalan lazundır. Müterakim vergiler ile vakıf icareai 
ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil oluna • 

caktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve if1is kanununun 
(126) ncı maddesinin dördüncü Iıkrasına tevfikan bu gayri menkul ür.erinde 
jpotekli alacaklılar ile diğer alakadararu n ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masariie dair olan iddialarım, din tarihinden itibaren 
(20) yirmi gün içinde evrakı miisbiteleri le bildirmeleri, aksi halde hakları tapu 

sicillerile sabit olmadıkça satış bedelini n paylaşmasından hariç kalacakları d
hetle alakadaranın ifbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmelerı w 
daha fazla malumat almak iatiyenlerin 936-2488 dosya numarasile müracaatlan 
ilan olunur. (5075) 

-- - ------------------------
lzmlr lskôn Mttdttrlüğilndenı 

Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin .ff8ğıda cösterilciiii veçhile 
lnpsı için kapalı zarf usulile yapılacak münakasa ilanıdır: 

t - İDfll edılecek binaların evvelce yapılan illndaki kE!flf bedelleri dun görül
düğünden Nafia formüllerinin köprii ve pelerde tatbik olmıan tahlil fıat 

eeaslarma göre yükseltilerek bu kerre ycnid~m muhammen kiymet tesbit edil· 
11111 W bu eVlerin tiplerile hangi kazala nn huıgi mevkilerinde yapdacağı •
ğıda gösterilerek 8/8/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden mü
nakasaya konulmuş ve 23/8/937 Pazartesi günü saat ü~ bmir istin .müdür.lü-

iüode müte§ekkil komisyonca ihalesi mukarrer bulunmup&r. 
A - Menemen kansının Maltepe :ki yünde 91 tek köy tipi kigir kaza rııerk.e

shade 14 tehir tipi k.lgir. 
B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek köy tipi kigir. 
C - Dikili merkez kazasında 31 ,ehir tipi ldgir. K.u.anm Çandarlı ilahiye • 

ai.ade 158 tek 31 çift kagir köy tipL 
Ç - Foça ka:zamım Bağarası mevkiin de 17 tek, 10 çift köy tipi klcir. 
D - Kemalpap kazaınan yulıı(a.t"ı Kızıl ca ve ParR köylerinde 22 tek köy tipi 

üıir. 
E - Torbalı kazuuun muhtelif köylerinde 38'1 tek ve 48 çift köy tipi klgir. 
'I' - Kupdu• kazamnın muhtelif köylerinde 29 tek köy tipi kagir. 
G - Çqme kazasının muhtelli köyle rinde 103 tek köy tipi klglr. 
2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç olmak üzere beherinin 

muhammen bedeli 356 lira, 57,5 kuruıtur. Çift evlerin 625 lira 48,25 kWU§tur. 
Şehir tipi evlerin 4 O lira 46 kurll§tur. 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiye nler toptan teklif yapabileceji gibi ooar, 
yirmişer evin inşasına perakende suretil e de iştirik edebilirler. 

4 - Her müteahhit tip itibaıile kaç evin taahhüdüne i§tirik ~ene bu evle
rin beherine kooulan muhammen kıymetinin % 7,5 ğu niabetinde ieminat ver
medikçe münakasaya iştirak edemez. 

5 - İnşa edilecek göçmen evlerine ait kereste iskan dairesince iııpat ma -
hallerinde aynen müteahhide teslim edileceğine göre yukarıda beher ev için ke
filleri mucibince konulan muhammen kiymeiler kereste bedeli tenzil edilmek 
ınıretile konulmuştur. Kerestes: enlecek olan bu binaların malı.emesi, ilçiliji 
hesap edilerek anahtar tesliım retile ihale edilecektir. 

8 - Münakasaya iştirak etmek istiye nler fenni ve umumi şartname ve plin
lan görmek üzere İmıirde İskin müdürlüğüne kazalarda kaymakamlıklara mü
racaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya iftırik edecek olanlar teklif mektuplarına mes'ul olan şeriki 
mimar veya fen memuru ile müfterek imza edecektir. c2735> «5065• 

1 Devlet Demiryollan •e Limanları işletme Umum idaresi illnları 1 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları ile liste No. ları aşağıda 

yazılı 11 kalem çinko, kurşun levha ve borular, 2 .kalem teneke levha ve 15 ka· 
lem makas ve Sinyal hatlan için çelik ile pencere makaraları, vinç, asansör ve 
palangalar için tel ve tel halatlar 13/9/1 937 Pazartesi günü saat 15 den itibaren 
sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz etenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 
1/7/1937 T. ve 3645 No. lı nüshalarında intipr etmiş talimatname dairesinde 

alınmış vesika ve tekliflerim ayni gün uat 14 de kadar kom.iayon reisliğine 

vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpqada te-

mellüm ve sevk şefiiginde dağıtılmaktadır. (5078) 
Liste No. İsmi Tahmin bedeli Muvakkat teminab 

l 
2 
3 

Çinko kurşun levha ve borular. 
Teneke levha. 
Tel ve halatlar 

Lira 
6153,50 
1940 
8050 

Lira 
461,51 
145,50 
803,75 
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Adalar aasuzlulltan ıı• d K JJ v • d • 
Kurtuluyor Spanya 8 ra lgID ta eSI 
Türkiyemizin en güzel yerlerinden bi- f k •• •• ı •• 

ri de Adalarımızdır. BüyUkada, Heybeli, muva 1 goru uyor 
Burgaz ve çıplaklığına. rağmen Kınalı 
tabiatin en şirin yerleridir; fakat ada -
lann şimdiye kadar halledilememii mü
him bir derdi vardır ki bu güzelliğin de
recesini azaltmaktadır: Susuzluk. 

Evlerin çoğunda sarnıçlar vardır; fa
kat adalara fazla yağmur dii§mez ve kışın 
da kar az düşer, hararet derecesi lstan
bulun diğer yerlerine nazaran dalına 2-3 
derece yü:bek olduğundan yağan kar da 
tutmaz ve binaenaJeyh amıçlar taınam 
dolmaz. 
Adaların bu susuzluğunu bidermelr. 

için vakit vakit bir çok tasavvurlar or
taya atılmıştır; Anado1u sahilinden de
niz altı borularla Elmalı suyunu ver -
mek, kuyu açmak, arteziyen tecrübeleri 
yapmak ve saire .. 

Arteziyen tecrübesi bu yıl Hevbelia
dada İstanbul çiçekçiler ve fidan yetişti
renler cemiyeti reisi Mehmet Sadığın 
bahçesinde ve şahsi teşebbüsle yapılmış
tır. Kuyunun açılması arteziyen müte -
hassısı bahriye mütekaidi Şükriiye veril
miş ve tecrübe muvaffalciyetle neticele
nerek gür ve güzel bir su bulunmuştur. 
Bu kuyu, hiç durmadan 24 saat su ver
mek kabiliyetindedir ve şimdiye kadar 
adalarda bulunan arteziyenlerın en bü
yüğüdür. 

Suyun çıkma11nı, alakadarlar memnuni 
yetle karşılamışlardır. Yeni kuyu, Hey
belide sevinç 11yandırmL~ ve bu işle be
lediye de meşgul olmağa başlamışbT. Su 
tatlıdır. Belediye sular idaresi, tahlil için 
nümmıe almıştır. 

Sondajın muvaff.akiyetle netlcelenmesi 
adalar için mühimdir: Demek ki, a".ia -
larda su vardır. Bu yeni bulunan kuyu 
şeklinde beş altı kuyu daha meydana çı
karılırsa Heybeliadada susuzluk mese -
lesi kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

Mütehassıslann söylediklerine göre, ye
ni tecrübeler, Heybelinin ve diğer adab
rın yüksek yerlerinde yapılmalıdır. Bu
radan çıkacak sular, daha v. masraflı m0-
törlerle, bir kaç yerde tesis edilecek de -
polara doldurularak oralardan da evi.e
re verilebilir. 

Belediye, Heybelide bol su çılrtığını 

haber alınca arteziyen mütehassısı Şük
rüyü, Büyükadada sond~J yapmağa me
mur etmiştir. Şükrü bu işle meşgul ol -
mağa başlam!Jhr. Mütehassıs, Atatür -
kün millete hediye ettikleri çiftliklerin 
bir kımıında da arteziyen kuyulan aç -
mıştı. 

Tarihi tetkikler 
(Bq Uı'ra.fı 8 iftci aalüfede) 

önce Venediğe vergisini vermemekte 
olan Zara şehrini zapttetiler. Sonra Ve
nedikliler bu aç ve azgın sürüyü Bi • 
zans üzerine lliirdü. Haçlılar gittikçe 
mikdarları azalarak, fakat gene de kor
kunç ve büyük bir kuvvet halinde, 
(1203) senesi haziranında Bizans önün
de görüldü. Bizans kargaşalık içindeydi. 
Bir sene kadar muhasaradan sonra Ve
nediltlilerin idaresi altındaki ordu §ehre 
girdi Onun girmesile beraber de tarih
te eşine pek az tesadüf edilen korkunç 
bir yağma başladı. Dokuz yüz senede bu 
şehre toplanmış olan en güzel sanat e
serleri mahvediliyordu. Madenden yapıl
mış olan her ıey ya silah yapmak yahut 
para basmak üzere eritiliyordu. Kiliseler 
deki en kıymtli ve m.ukaddes e§Ya bile 
bu yağmadan kurtulamadı. Bunlar ara· 
sından dört tane güzel at heykelı sağlam 
kaldı. Latinler bunlan Bizanstaki bütün 
sanat eserlerinden üstün bulmuş olına-
1ılar ki, oldukları gibi Venediğe götür -
diller. Orada Sen 1'ark kilisesinin kapı
sındaki revaklardan birinin üstüne koy
dular. 

179'7 de Fransa ihtilalinin brgaplığı 
içinden çıkan yirmi yedi yaşındaki genç 
Korsikalı general, Napolpon Bonapart, 
italyadaki Fransız <>rdusunun başku

mandanlığında Avusturyalıları mağlfıp 
ettikten sonra Venedi.ğe girmişti. Orada 
Sen Mark kilisesinin kapısı üstündeki 
tunçtnan atlan büyük bir hayranlıkla 
seyretti ve şu eıpri verdi; 

- Onları en küçük bir zarar bile ver
meden Parise götürüniiz! 

Atlar Pariste tamam on sekiz sene 
Karuzel zafer takının üstünde kaldı ve 
milyonlarla insanı kendilerinin güzellik
lerine hayran ettiler. 

Napolyon 1804 de imparator oldu ve 
Avrupayı baştan başa haraca ke tı veya 
kendi akrabasına taksim etti. Fakat bu-

(Boşta.rafı 1 i1ICi •yfadts) dan Bntiş Kaporol gemisine yapılan bom 
be!'layn du§iinmüş ve Musoliniye yaz • bardıman münasebetile General FranlıiD 
dığı mektupta ihsas etmiftir. Bu hus - nezdinde ikinci bir protestoda bu1unmut-

ta Fransanm muvafakati de alınmak Ü· 

zeredir. 

Belçika kralı üçüncü Leopold de bu 
işin başarılmasına taraltardır. 

Cenevreden alınan haberlere göre ba
len İsviçrede bulunan kral Leopold ile 

eski İspanya kralı Alfons bu mesele hak
kında görilJeceklerdir. 

Bu müzakere ve ıörü§melerin netice • 
sini beklemek üzere, ademi müdahaıe 

komitesinin toplantılarının da iki hafta 
kadar tehir edildiği söylenmektedir. 

inpterenlıı ikiDd protestosu 

tur. 
Asi ma'ltamlan, bombardımanın hi • 

kUmet tayyareleri tarafından yapıldılmı 
iddia etmektedirler. Fakat, ayni günd& 

yanlışlıkla bombardıman edilen İtalya"l 
.gemisinde bulunan bitaraf mÜ§8hldın 

kat'i ifadesine nazaran, muhacim tayya .. 
relerin asilere ait olduğu anlaşılmakta • 
dır. 

,. 

Dün de Hamburga gitmekte olan bi~ 
Yunan gemisi bombardunan edilnıİf, fa .. 
kat isabet vaki olm&ml§tır. 

Garbi Akdenizde seyrüsefer yapan b·i-

tün gemılere, kara ile daimi surette teı .. 
Londra 9 (Hususi) - Hük:Umet, Ce • siz temasında bulunmalan tavsiye eo 1-

zair açı'klannda asi tayyneleri tarafın - miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l __ in_h_i_sa_r_Iar_.u __ • _M_üd_iır_· _ıu .... · ğü_··_n_de_n_:_I 
L - Kayseride inp edilecek karabarut, dinamit, kapsül tecrid depolariyie 

bekçi kulübesi ve etrafının tel örgülerle çevrilmesi itleri kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

U. - Keşif bedeli (11957.06) lira, muvakkat teminat (895.35) liradır. 
ın - Eksiltme 23/VIIİ/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on bette 

Kabata~ta İnhisarlar Levazım ve lfübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV. - Şartname, lr:epfname w sair eksiltme evrakı (60) kuruş mukabilinde 
her gün İnhisarlar inşaat §ube8i müdürlüğünden ve İnhisarlar Kayseri Başnıü
dürlüifinden alınabilir. 

V. - .Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik, şartname, keşüname ve sair 
ebiJtme e\'l'&kı ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme günü en geç saat on dörde kadar yükarıda adı geçen komiQon 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (4998) 

500 Adet balta sapı 
500 > kazma sapı 
90 > yığın sıyırma çapası 

150 > posta kazmıw 
200 • > küreği 

l500 • tahta kürek 
85 > hap küreği 

tOO > Kopça küreli 
250 > sivri kürek 
500 > kürek sapı 

1. - Yukanda yazıh malRme pazarbkla atın alınacaktır. 
n. - Pazarlık 19/VIII/193'1 tarihine rasthyan Perşembe g(lnü saat 18 da Ka-_ 

bataşta Levazım ve Kübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m. - Nümuneler her gün 8ÖIÜ geçen şubede görülebilir. 
ıv. - İltelrlUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte "1 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı seçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (4991) 

1 - Nümuneai muciOinoe 250000 adet uzun ni1&11 fi~ puarlılda satın ah
naealdır. 

2 - Pazarlık, 19/VIII/93'f tarihine rastlıyan perşembe günü aaat 15 de K~ 
batqta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune her IÜD 8Öl:Ü geçen pbeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte " 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. c4923> 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. ZIRAA T BANKASINDAN: 

Bankamızın merkez, ıube ve ajansları için LO'ZUMU KADAR MEMUR • 
LINMAK UZERJ: müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 
apjı 30 dan yukarı olmamak tarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 Y8§1Ddan evvel memur
luk sınıfına geçemezler.) 

Orta mektep mezunlan için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları için bir 
.ene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 30, orta 
ücaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek
tep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mü
tenasip surette ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili bilenlerin ücreUeri emsalinden on liradan az olma
mak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirmi 
liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla TEKA'ODE TA. 
Bİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlanna ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BA
LIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİY ARBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMl'l. 

ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUL, İZMİR, KAS. 
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESUN, MALATY~ 
MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SIVAS, TOKAT, TRABZOM, 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için 19 ve 
20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunları için 23 ve 24 Ağustosta saat do
kuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyacaktır.) 
'Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya,. 

pılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnamelerde 
görülebilir. 

1steklılerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mO.. 
dürlüğiıne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tari-
hine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

nun cezasını pek acı olarak gbrdü; Va- sına sürüldü. Onun gitmesile beraber döndüler. Bugün gene orada bulunuy~ 
terloda İngiliz, Alman, Rus müttefik or- Karuzel zafer takının üstündeki dört lar. (Arkası varJ 
dularına mağlQb olarak Sent lleler. ada- t~ç at ta Venedikteki eski yerlerıne Turan Ca• 



Adliyemizin yeni 
mühim kararlan 

ve 



10 Ataatos SON POSTA 

Son Poatamn tefrikuı: 4 

Bir gece 
teslim 

bfniileıji( Makyaveli 

Ka.ptan Bum Bum 
Ahmet Cemalettin Saraçoilu 

vapura küçük bir erkek çocuk getirerek bana 
ettiler. Bu çocuk Çin ihtilali ile tahtından 
indirilmiş olan Çin imparatoru idi. 

Sayfa i~ 

İKİ MEKTUP 
Yazan: Peride Celal 

- Hiç üzülme dedi. Biz de kocamla 
böyle evvela yazık dedik, faka~ sonra. 
çaresini bulduk. 

Merakla yüzüne bakıyordum. O güle
rek devam etti: 

- Ne yaptık biliyor musun, Hasanın 
mektubunu Ferih:aya, Ferihanın mektu
bunu da Hasana yolladık ve bu suretle 
bir yuva kurulmasına sebeb olduk. Ev
lendiler. 

Hayretle elimdeki mektubları işaret 
ettim: 

- Peki bunlar? 

- Onlar mektubların asılları değil, 

Tercüme eden: 1. Hulüsi 
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Azerbaycan da son iltihatçı 
Z81oğıuı 

.. R ü .st em 
Yazan: Eski Tan:n Başmuharriri Muhittin Birgen 

Batum yolunu tuttugum zaman Öğrendim ki, dostlarım 
w talebem ailemi yalnız bırakmamışlar, istasyona kadar 

gidip kendilerini uğurlamışlardı T oır.r is-yal varır gibi : - Ben Giv'i seviyorum ağabey, 
evlenmemeğe ahdettim. Bu sırada her tarafımdan birden bir defa olarak anlıyan1ardan biri ben olu- d d• Q d b k •ıe 

kaç kol bana yapıştı ve beni havaya kal- yordum! e ı. n an aş ası 
dırdı. Gençlik artık coşmuştu. c.Yapma- Kendisine iltifatından do:~yı teşek- Kardeşinin bu ani foveranından hayret 
yın!•, cetmeyin!• derneğe vakit olma- kür ettim. Dargın olmadığım hakkında 1 eden bakışlarla bakıyordu. Onun sôzü
dı. Beni havaya kaldırdılar ve alıp teminat verdim. Rusyadaki kadar bü- nü bitirmesini sü.k.Urıetle bes.ledı. Zer
götürdüler. Omuzdan omuza geçirile- yük bir inkılap içinde bundan daha bü- re kadar korku eseri göstermedi. Ga
rek, heyecanlı sesler ve •yaşa!• nida- yük yanlışlıklar yapılabileceğini ve bu yet sakin bir sesle: 
lan arasında merdivenden indik ve gibi şeylerin tabii görülmesi icap ede-1 - Evet, ağabey! Givi seviyorum. O 
mektebin iç kapısından değil, büyük ceğine kani bulunduğumu uzun uzadı-' da beni seviyor. Neden mevkü yok
cacldeye .açılan kapısından çıkıp, cad- dıya izah ettim. Beliti o zaman söyledi- muş? Sarayda, babam cia .. annem de .. 
deden dolaşan bu kafile, benı böylece ğim sözler, resmi nezaket icapları dola- sen de onu seviyorsunuz. Halkın da J 
evime kadar götürdü. Orada beni yere yısi1e biraz mübalagalı idi. Fakat, ben .hürmP.tini kazandı. Onun, bir hüküm
indirdikleri zaman, hemen kendimi o kadar da dargın değildim. O memle- dar oğlu kadar zarafeti, kibarlığı var. 
topladım ve bu ihtiyatsızca hareketin ketlerdeki vukuat arasında bu gibi nhva ,Burada, sarayımızda kalırsa İranlı ol
devam etmemesi içın, etrafımdakilere lin tabii görülmesi icap ettiğine haki- masının ne gibi bir mahzuru olur? O, 
tenbihte bulundum. katen kani idim. Fazla olarak, bana bana iyi bir koca olmakla kalmaz. Evi-

Bana en çok yakın olan ve yaşlan karşı bidayette Çeka tarafından hiç hu- mize de, her halile en muvafık bir da
itibar ile hem daha makul, hem de öte- şunet gösterilmemiş olduğu gibi bilah- mad olur. 
kiler üzerinde nafiz bulunan muallem- ara fazJasile nezaket de gösterilmişti. Derebeyinin oğlu, kız kardeşinin 
talebelerimi bir tarafa çekerek bir gün Benden ziyade Türkiyeye karşı göste - mütaleası önünde çabucak yumuşadı. 
sonra, hareket esnasında kimsenin is- rilen bu dikkat ve itina, nihayet benim Kız kardeşine dürüst muamele ettiği
tasyona gelmemesini sıkı sıkı tembih şahsım üzerinde tecelli ettiği için, bu ne pişman oldu. Giv .. bir Turanlı ol
ve şimdi de hemen dağılmalarını rica itibarla da şikayet edecek bir sebeb yok- saydı .. hiç olmazsa bir asilzade bulun- - . ~--;;.. -
ettim. Siyasi zabıta, bu sevişen talebe tu. Doğrusunu söylemek lazım gelirse saydı, kız kardeşine ondan iyi bir koca _ Ba 8fldaa vaqeç Tomris .• BafJam Ulier alına ~ kOpenrf 
ve hoca arasındaki alelade dostluk nü- Bakuya giderken başıma gelebile - mı olurdu! Bunu da takdir ediyordu. 
mayişine milli ve siyasi bir renk vere- ceğini tahmin ettiğim biçimsiz şeyler, Mülayim bir sesle: renize, sağ bulundukça böyle bir şey yüzüne malmın mahzun baktılar. So?Y 
bilirdi. Bundan tevakki etmek lazım- arasında ben bu hadise kadar hafif ini - Kardeşim! dedi. Bilmelisin, ki.. yapmamıya söz verdim. ra .. birbirinden biraz mesafeyle aynldJ~ 
dı. Bunun için, sade o akşam değil, er- tasavvur etmiş değildim. Bu, bile bile 1 babam, seni Arşak derebeyinin oğlu 0 - - Evet.. mertlerin sözlerini tutma- lar. Kılıçlarını çektiler. Atlannı süre' 
tesi aiin de ayni suretle rastgeldiğim kaybedilen lades oyununda benim için 

1 

lan akrabamızla evlendinnek istiyor. ya mecbur bulunduklarını tasdik ede- rek birbirinin üzerine atıldılar. Her i• 
talebeme ve dostlarıma ayni şeyi sıkı , hiç bir süpriz yoktu. ,Onun buraya gelişi, işte böyle bir iz- rim. Sen, he~ireme söz vermiş olabi- kisi de çok maharetle at koşturuyor" 
sıkı tcr;-bih ettim. Hariciye nazırının neden dolayı bana divaç. içindir. lirsin. B~. de,. onun ~üyük. ~.ard~i ol- kılıç sallıyordu. Gelgelelim .. Givin stJ 

Bir !'Ün sonra, ben Tifüse mütevec- bu kadar iltifat ettiğini anlayıp tatmin 1 - Işin böyle olduğunu, sen söyleme- mak _selahıyetıle senı verdıgın sozden daha çevik hareket ediyor .. süvarisuıilJ 
cihen B:>kfıdan ayrılmak üzere istas- edici sözleri söylerken, hem bu iltifat- den biliyordum. Ağabey, rica ederim, affedıyorum. . en küçük gem ve baldır işaretleritl' 
yona geldiğim zaman orada yalnız Kü- lann sebebini bildiğimi kendisine an - bu izdivaç meselesinin önüne geç. Ben, - Bunu kabul etsem bıle .. muhterem göre yürüyüş değiştiriyordu. TermeJdlS 
liefi ve maarif erkanından yalnız iki tatmak, hem de onu biraz daha tatmin Givi seviyorum. Ondan başkasile ev- kızkardeşiniz Tomrisin, bana verdiği at 1·se c· Jın kl be b iki·~· - - d ·· di di-· . b .. ı , ıns o a a ra er, çev ı 
aziz dıJstu gördüm. Bunlardan başka etmiş olmak için, konuşmamızı bitir - lenmemeye ahdettim. soz enb rucbu.

1
ed. P eı:ne ~ı ukilruedc~- te Givinkiyle rekabet edemiyordıl-

yal1ıı~. <sP.farethaneye mensup bir iki mezden evvel biraz gülümseyerek: - Tecrübesizsin kardeşim. Bu aşk- unu, ana ı ırmenıze, sızı tev ıp a· w de' 
dostla 1smail Hikmet ve Halil Fikret - Herhalde, dedim; emin olabilirsi- tim vazgeç! Bunda devam edersen hem etmediğini anlamak mecburiyetinde - ıv .. atının çevikliginden istifade e 
vardı. Ben, Tiflisteki işlerimi görmek niz. Türkiyeye dost olarak dönüyorum 1 kendini, hem G1vi tehlikeye sürükler- yim. Sizin sözünüze inanırım. Bunu da rek Termekin, aman vermek istemiyeJl 

' ve orada muamelesi ikmal edilecek pa- ve orada, hatıra gelmesi ihtimali ola-j sin! Babam, bunu haber alırsa, kıya- bana temin ederseniz istediğinizi, hiç savletlerinden kendini kurtarıyor .. kılı' 
saporlumu almak üzere Tifüse iki gün bileceği veçhile, düşmanca neşriyat metleri koparır. tereddüt etmeden yaparım. cı, daima, müdafaa vaziyetinde kull!I' 
evvel ve yalnız o1arak gidiyordum. A- yaparak intikam almak fikrinde deği - - Ağabey! Babam seni sever. Senin Termek.. Givin bu suali önünde şa - nıyordu. Böylece, hasmını epeyce yor· 
ilem. beni takiben yola çıkacak olan 1 lim. Türkiye ile Rusya arasında hü - hiçbir sözünü kırmaz. Eminim, istersen şırdı. O, kızkardeşini küçük düşüremez- du. Onun yorulduğunu .. kılıcını iste ' 
Memduh Şevket beyle birlikte gelecek- küm sürmesi icap eden dostluğa muha- bu işi halledersin. di. Bahusus böyle bir vekaleti olduğuna diği gibi kullanamıyacak hale getird~ 
ti. lif hareket etmemek, her Türkün vazi- Termek.. cevab vermedi. Kız karde- dair yalan söylemek zilletini kabul ede- o zaman : 

Üç ~ün sonra. Ba ''fıdaki sefarethane- fesidir. - şi, çekilip gidince, uzun uzun düşündü. mezdi. Derhal: - Asılzadem! Sıra bende! Kencuııl 
yi kapatıp artık onu konsoloshane yap- Bu sözlerim, Kafkasyanın hariciye Ne yapacaktı? Bu meseleyi, hastalıklı - Hayır .. hemşirem, bana böyle bir iyi koru! 
tıktan sonra memlekete dönen Memduh komiserini kat'i olarak tatmin etmişti. babasına söyliyemezdi. Hasta adam .. söz söylemedi. Bilakis, ölünceye kadar Diye bağırdı. Termek, göz açıp kapıl'. 
Şevket beyle birlikte Tifliste aileme 1 Memnun oldu ve kendisine veda ederek teessüründen fenalaşabilirdi. Herhal- seni seveceğini itiraf etti. yıncaya kadar, Givin bir kasırga gib' 
iltihak ederek Batum yolunu tuttuğum! dostça ayrıldım. de, Tomrisi boş bırakmazdı. Suyun ba- Giv .. merd bildiği Turanlının bu na· yanından geçtiğini, kılıcını kaldırıP 
zaman öğrendim ki ben gittikten sonra Aradan on beş sene geçti; bu müddet şı Givde idi. Onu, Çermişten gitmiye muskfırane itirafını işidince: indirdiğini gördü; fakat, nasıl olmuştıl• 
gerek dostlarım, gerek Bakunun tanı- zarfında benim bu sergüzeştimi ya1mz ikna edebilirse .. aile şerefini zedeliye- E 'f. . 1A "k 1 k d 1 
dığımız hanımlan ve gel'lek talebem, a- dostlanm bilirler. Tiflisteki sözümü cek dedikodulara meydan vermeden 

0
- Y omnsk~~ tayı d" ?. a~ .. al r eş~ ki ona bir zarar gelmemişti. Bunu, Gi' 

. . h" 1 b km 1 . 1 k "d d" nun, sana ve ıue ver ıgıru soy esey . k 1 k dis" . b t ı· ~wTlt' ilemı ıç ya nız ıra amış ar, gelıp git tuttum ve Türk _ Sovyet dostluğunun mese e apanır, gı er ı. d" .1. . b . A k d be . vm ı ıcını Efl ıne ısa e et ırc..- 1 . . . . ın, sevgı ımın enı rşa ere yıne d" - . h 1 k d 1• 
mışler ve ıstasyona kadar gelıp kcn- kanaatli bir taraftarı olarak yaşadım. * fed tt" w. . kt z 11 k _ ıgıne am etme isterken, altın 9" 
..3" • • - 1 1 dı E . a e ıgıne ınanaca ım. ava ı ı bit 
uılcrını _ugur.amış ar . n zıyade dik- Bu dostluk hakkındaki fikirlerim :hiç Termek t b" d" a· . h d zın günahına girecektim. Kahraman atın yere çömeldiğini gördü. Çevik 
kate degcn hır şey de fakir düşmüş A - değişmemiştir. Bugün, bu hikaye bir d B 

1
" a ıdna Som ı. ıv,ı an. a k , hareketle yere atladı. Ancak, ozamsflr 

b b · ecek b lmakt • . . ara ı. u ama ı. ra, sora onun gıt- ız. 
zer aycanın u yıy ... u an acız tarih olmuş denilebılecek kadar eski- t'gw· . t"k t" ..• a· a· 'k b Diye bagwırdı. Delikanlı, sevincinden Givi_n_, a __ tının bacağını kesip kopardığı• 
~nsanlannm benimkilere taşımış ol - dir. ı ı. ı~ ı ame ı ogren ı. ıve, asa anın 
dukları hediyelerd"' M .. ··ım k k kı hanemde atla gezerken rastladı. az daha, derebeyinin boynuna sanla- nı gordu. 

ı. anen çozu ez ve opmaz pe sı . w T k · ~ l Kıl cı· 

Dost 1 b 
wl l b wl ld - A b Gıv .. derebcyinin oglunu gördügwü caktı. Termek: erme .. atıyıe oya anmadı. ı . 

ça ayrı iŞ ag ar a ag ı 0 ugumuz zer aycanı - · · ı · · nı kaldırdı ve a a larak Gi · üzerı· 
Tifüse geldiğim zaman sefarethane- Türklere tanıtmak arzusu olmasaydı ve zaman, bulu!°1alar.~nı tesadufe hamle- - Buna sevınme, Gıv. dcdı. Gıtme- y y o vın 

mizde, pasaportlarımın hazır olduğunu bilhassa, Azerbaycana Rus inkılabının derek o~u guler yu:ıe karşıladı; fawkat mekte ısrar edersen kanına susamış ne saldırdı: 
.. .. ı·· y 1 -tt h"t K fk , g·r·ş devrinde bizimkiler tarafın _ Termekın durgunlugunu, kızgınlıgını olursun. Sen, ortada durdukça, kızkar- (Arka.on var) 

gormuş um. a nız, mu e ı a as) a ı ı - t b k 1 ·· - "dd" . d . A k d be ,. · w 1 ·1 - _,.,, 
d 1 tl . . h . . k . . . b da oynanmıc: olan fena rol ;çin gos eren a ış arını gorunce, cı 1 bır eşım, rşa ere ) ının og u ı e ev ---------ev e ermm arıcıye omısennın e- n "' · . 

1 
il k k b w • b b b b b · · ,_ _____________ __.. 

· ni görmek arzusunda bulunduğunu ve Azerilere Türklük namına, bir gün böy mesc e e arşı ~rşıy~ ulundu.~unu lenmıyecek.. a am, unun se e mı ( ~ 1 

eğer Tifüse uğrarsam !kendisini bi: le aleni bir teessüf ifadesine ahdetmiş anladı. _Yal~ız, .~azil< ~ır. tebess.umle, anlarsa, To~risi evlatlıkt~n redded:ce.k Bir Doktorun 
yoklamamı rica etmiş olduğunu başka- bulunmasaydım, bu hikayeleri yazmıya ~ermekın_ so~ soylemesını bekledı:. De- Sonra, dedıkodularla aıl~ şerefımız G .. r·k 
tip olan - şimdi sefir- Nebil bey ban~ Uizum görmezdim.. Beni bunları yaz - li~anlı, hıç bır. nıukaddemcy.~ .. ı~_zum mahvolac~k. O 7:an:1a.n, s:n~n ka~ın, b~ Un U 
söylemişti. Gidip bu zatı - maalesef is- mıya sevkeden sebeb sade bir arzu de- gormed:~· kes:~rme yoldan yurudu: kadar fel~kEnler~z~ t~lafı .e~mıye kı- Notlarından 

Salı 

(*) 
mini hatırlayamıyorum - gördüm. Beni ğil, bir vazife duygusudur. (Arka:.'1 var .-. ~ıv_. Bugune kadar dost yaşadık. fayet ctmıyecek. Gıv. Aılemızı mahvet-
çok nezaketle kabul etti. r ·:nnar' . r • .. ' . · . . . . . . . r·-; Bırbırımızde~ dos.tça a~rıla~ım. Şimdi me! Kendine de kıyma! .. . . 

Baküda yapılan cyanlışlıktan. dola- ı Nöbetçi 

1 

kas~badan gıtm:nı teklıf edıyo~m. - Asılzadem! ~ok mutces~ırım; -~a-
yı çok müteessif olduğunu söyledikten 1 Gıv .. meselenın aşkına taalluk etti- kat bir şey yapabılecek mevkıde degı -
sonra bu hata tamir edilmiş bulunduğu l E czane_ler_ ğini anlıyarak sarardı; fakat anlama- ~im. ~.~ü~pnüz! Hemşireniz,. bir kız 

Sıcakların asabi 
Olanlara 
Tesirleri 

b k h Umumiyet.le sıcak cünılcl asabiyeyi ıeıı 
te hiç bir mahzur ka!mamış olduğu hal- !ardır: - Niçin asılzadem! Beni, ne için, ül- !ehi.keti gözüne alıyor. Ben, u a ra- bih eder. Ruh hnstahklanna akıl ha! • 

cihetle artık derslerime devam etmek- ı Bu gece nobetçı olan eczaneler şun- mazlıktan gelerek: ıken sozunu tutmakta ısrar edıyor .. her 

de memleketime dönme kararında ne- 1stanbul cihetindekiler: kenizden böyle biıde..-ıbire kovuyorsu- man kıza nasıl vefasızlık edebilirm? tahklarma müptela olan znvnııııann h"8ıJ; 
den dolayı ısrar ettiğimi anlıyamadığı- Eminönünde: (Beşir Kemal), Be - nuz? Kabahatim ne? Termek .. Givin bu cesaretini, merd- tahklarının şiddet devri umumıye 
nı söyledi ve bundan dolayı da belki yazitte: (Haydar), Küçükpazarda : - Kızkardeşimin tecrübesizliğinden liğini takdir etmekle beraber onun ıs- yazdır, sıcak mevsimlerdir. Bu glbıttrlfl 
kendilerine dargın bulunduğum fikri- (Hikmet Cemil), Eyüpte: (Mustafa istifade ettin. Onu baştan çıkardın. Sa- rarına kızdı: sükunet devri ekseriyetle kı§tır. 
ne düştüğünü ilave etti. Arif)' Şehremininde: (Nazım Sadık)' rayda, sana karşı gösterdiğimiz emni-1 - Giv! O halde ölümüne hazırlan! Yalnız akıl hastaları değU doğrudal1 

Derhal anladım ki hariciye komiseri Karagümrüktc: (Suat), S&matyada: yeti suiistimal ettin. Bu hatalarını tamir Burada, çarpışacağız. Seni öld~rürsem, ~~;1'~~~r:~;::ıs~~~e~:~e!~~r~~ •Sl; 
benim, Kafkasyadan, yani Sovyetler

1 
(Teofilos), Şehzadebaşında: (Üniver- edecek meziyette bir adam olduğunu 1 ortada bir mesele kalmaz. Olürsem, kavga ederler. Bazan bu kavgalar da~ 

memleketinwden ~argı~ ve düşman ?la- 1 site), Aksarayda: (Ziye. Nuri), Fe - bildiğim ~çin hakkında babamın gaza- ailemin şerefine kurban olurum. 0 vahim ve kanlı akibete kadal' varır. ";! 
rak ~yrıldıgımı ıstemıyor, son dakıka- nerde: (Emilyadi), Alemdarda: (Sır- hını tnhrık etmeden meseleyi dostça zaman sen burada durama7.sm. Durur- cağın şiddetinden kurtulmak için d~ 
da bır kere de 'O gönlümü almak ar- n Rasim}, Bakırköyde: (l\ierkcz). helletmeyi üzerime aldım. Nasıl tekli- san ça'buk halkın ve babamın gazabı- tavsiye edlllr. Bu duşlar ılıktan başlı)' .... , 

l • de ·ıer tedricen soğuk derecelere kadar çıka•• 
zusunda bulunuyordu. Bilirim ki, eğer Beyoğ u cihetin kı : firni kabul ediyor musun? Dedigim gibi ' w Em" . k' k 1 blHr 
o dakikada eski Türkiye olsaydı, yahut İstiklal caddesinde: ( Dellasuda ), şimdi, hana giderek .. esyalarını alacak ~1~. ugra~ın._ ~nın~. 1

:: :çsan da.. ay~ olanlarda, çok f1şman ve 4~ 
istikliU harbinden mağlUp çıkmış bu - Galntadn: (Hüseyin Hüsnü), Tak - ve kimseye sırrımızı sÖylemeden gide- 0 ursHen d~ agt zın -~~ Dırhso: nl çırm~dz - olanlarda, t.ansyonu yüksek oıanı•rd'. 
lunsaydı benim yüzüme hiç bakan ol- simde: (Limonciyan), Pangaltıda : cek misin~ s~n. ay 1• a ım i."Ur. a a ote ere gı e- tıcak çok fena ve menfi tesirler ~ 
mazdı Değişen ve muzaffer bir Tür- Halaskargazi caddesinde: (Nargileci- As 1 d ı E fle h b . lım.! Bu gibllerln sıcaktan dikkatle ib~ - ı za em. se a er vereyım p k" 1 d , R 1 ~r 
kiyenin eli kalem tutan bir fikir ada- yan), Kasımpaşada: (Vasıf), Hasköy- ki.. istediğinizi yapamıyacağun; çünkü - ·r e ıd ab~lza ~·d u arzunuzu o - etmeleri bllh;.ssa ba.şlarını güneşten 
mının haricte şimdi kıymeti degwişmiş, de: (Barbut), Beşiktaşta: (Ali Riza), h . . k di . d lm sun ı a e e ı ecegım en mc.mnunuro. f batna eımeleri ltzundlr. ~ , emşırenıze, en sın en ayn ıyaca- . . .. .. • - _. 
yüzüne bakılır, gönlünün alınmasına Sanyerde: (Osman). ğımı vadettim ve bu vaadımı rem· l Ikı suvan atlarını dort nala Kaldır .. <•) Ba noU&n kMip aakla7ınu, ~ ..... 
itina edilir bir insan olmuştu. Yeni Üsküdarda: (Ahmediye), Kadıkö - de teyit ettim. Sizi memnun et~C?k1~5~ dılar. On dakika gittikten sonra bir bit ..aa.e J&p.qtulp uUekalyoD , • ..-- _ 

~rkiycnin hariçteki kıymet ve itibarı- yünde: Altıyol ağzında: (Hifat Muh- terdim; ama görüyorsunuz ya.. hane- kuyu başında durdular. Bir söz söyle ~ ffılnnb amanm~da ba noUar ~ ~ 
nm. ne derece yükseldiğini, bu suretle, tar), Modada: (Alaettin), Büyükada- ,danınızdan olan çok muhterem hemşi- meden, ikisi de, bir müddet birbirinint'-ı_u_,,_ııa_ü_4ln_ım_n_'1'_e_bWr_·---~ 
kendi şahsımdaki bir müşahade ile, ilk da: (Halk), Heybelide: (Tanaş). 

""' .... • ...... .,.._.., !%! - • - ·-- - E 
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, ' 
KANZUK 
MEYVA TUZU 

EN BOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARF..LERİ1''DEN İSTlH· 

SAL EDİLMİŞ TABİİ BİR 
MEYVA TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmalarını, ekşiHklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızlıklannı en emin surette ıs-

1 
lah ve insana hayat ve canhlık bah
şedeı 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
~ BEYoGLU • İSTANBUL ... p 

SELANIK BANKASI 
Tesıs tarihi : 1888 

• !dare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yıınani&tanJaki Şubeleri : 

SELANiK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Tokat Asliye Hukuk Mahkemesiııde1t: 
karsın İğdir kazasında mukim Tokadın 

lleve gormez mahallesinden Çankçı oğlu 
lia.cı Ali mahdumu Hacı Osman aleyhine 
Tokadın Deve gormcz mahallesinden Ça -
?ıkçı oğullarından Osman oğlu ölü Suley -
lban kansı Muazzez tarafından ikame olu
nan tescil davasından dolayı icra kılınan 
hı.uhakeme mtiddelaleyh namına daveti -
Ye üzerine merkumun İ~dlr kazasında bu -
lunduğundan bllatebllğ iade edilmesi ü -
Zerine H . u. M . unun 141 inci maddesi mu -
Clbince Uftnen tebliğat icrasına karnr veri
lip Son Posta gazeteslle yapılan ilan üze
?lne de mahkemeye gelmediğinden muha -
ieınenln gıyaben yapılmasına ve ilanen gı
Jap kararı tebliğine ve bu baptaki muhake
lrlenın 2/ 10/ 93'7 t.anhlne talikine karar ve -
'tilınış olduğundan yevmi mezkiırda Tokat 
418llye hukuk mahkemesinde bizzat veya u-
1\ılüne tevfikan bllvekflle isbatı vücut etme
il aksi takdirde muhakemenin gıyaben ya
Pılacağı llftn olunur. 

İşbu ilanın bir sureti mahkeme salonuna 
l.&ılmııtır. 

DIŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankarn cııddesinde: M~sP.rret oteli 
karşısında (88 ) No. lı muayenehıı· 
nesinde hergnn srıııt on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

ooYcE-0-Rl-EN_T_B_A_NK .... I 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TürltiyeJeki pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banlıa ifi * 

1 

SON POSTA 

N -c -c 
1- ~ 

Sivri stnekler, şQphell ve / 
tesirsiz mavilerle alay ederler .., 

~ ·- ~ 
FLiT, batan haşarat 61dOrOcO mayilerin fevkindedir. 
'90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formDIO hiçbir vakit taklit edil· ~~~ 

..1 i: 

iL -• • Q. 

E o 

'memlştlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyenJUdOrOr. ŞOphell'rfiayileri red~e.diniz. Hakiki 
ve yeg6ne Flit aldığımza emin olmak ıçın; siyah ku
pkh. ve asker resimli san tenekeye dikkat ed" iz. 

A. 

Nafia Vekaletinden: 
14 eyliıl 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme eksiltme 

komisyonu odasında cem'an 5427 lira muhammen bedelli galvanize 30 ton m/m. 

lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksilt -
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnameei ve teferrüatı parasız olarak vekalet malzeme müdürlü -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira 3 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplannı talimatnamesine göre Vekaletten alınmış mal
zeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 14 eyltıl 1937 Salı günü saat 14 de kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (2352) (4713) -· 

Orman alım satım komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Mikdarı Muhammlm fiyatı Muvakkat Te. 

Sadeyağ 1000 Kg. 65 Ku. 64 lira 
Pazarlık surctile mübayaa 11/8/1937 salı saat 11 de. 
1. - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yukarıda müfre

datı muhammen fiyatı, muvakkat teminatı yazılı, sadeyağı 28/7/1937 gününde 
yapılan münakasada talih çıkmaması do1ayısi1e 11/8/1937 günü saat 11 de pa
zarlıkla alınacaktır. 

2. - Pazarlık İstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde toplanan orman alım 
satım komısyonu huzurunda yapılacaktır. 

3. - Pazarlığa girebilmek ıçin yukarıda yazılı muvakkat teminatın Maliye 
veznesine yatırıldığına dair makbuz göstermek ve 2490 ıwıyılı kanunda yazılı 
evsafları haiz olmak lazımdır. 

4. - Şartnameyi görmek isti yenler her gün Büyükdere Bahçe köydeki Orman 
Fnkültesinc müracaatları ilin olunur. (5024) 

Devlet De miryolları 9. cu işletme Direktörlüğünden : 
7 Ağustos 1937 Cumarteei gününden yeni bir iş'ara kadar İstanbuldan saat 

22,10 da kalkan 56 No. lı Banliyö katarı her gün Küçük Çekmeceye kadar uza-
tılacak ve 8 Ağustos 1937 den itibaren de (K. Çekmeceden saat 0,30 da kalkıp 
İstanbula 1,17 de varmak üzere) 227 No. lı Banliyö katarı yene her gün K. Çek
mece • İstanbul arasında ifliyecektır. 

Fazla tafsilat için iStasyonlarr.ı müracaat olunması. (4970) 

Y.arılüiıra ve kö1t~r1 biraz FLiT TOZU 
(.~iniz. H"l'lrat derhal itle/ olur. 

ı ......_: J. a,...,ı., lııtaaaıııt. '-lata, Yoywodı Maıı ı 

KIZILAY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni dera yılıaaı haz1Tlanmaktad1r. Okul geceli ve parasızdır. 

Okul, ıenç bayanlann haıtabakıcı ve ziyaretçi hemtire yetite· 
rek, haatanelerde Te umumi ııhhatle alakadar olan müeueseler
de çah§malarma mahsustur. 

Tahıil müddeti üç fıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor profesörler Te muallimler tarafından verilir 

lıteklilerin iyi ahlaklı ve aıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları prttır. Diğer prtlarımızla fazla izahat için yazı ile veya 
bizzat lstanhulda Akıarayda Haseki caddesinde Okul Direktör
lüğüne müracaat edilmesi. 15 eylôl 1937 den ıonra müracaatler 
kabul edilmiyecektir. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komis
yonundaa: 

Okulumuzda mevcut Kitap evinde 2447 liralık keşfi mucibince yaptırılacak 
:Moble tesisat işleri açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 16/8/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü bi

nasında Liseler muhasebeciliğinde- toplanan okul komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 183 lira 52 kuruştur. 

Bu ije ait prtname keşif proje okuldan görülüp öğrenilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin en az bin liralık bu nevi rnoble işi yaptığına dair resmi vesika ve Ticareı 

Odasının yeni sene vesika&ı ve teminat makbuzu ile belli gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (4730) 

~ıHAR 
~ESMOR 

lş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara s1thiplerine 
senede kura lle 20,000 lira mllbafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna lıadar keşide tarihleri: Eglill, Birinci Teırln ve Birinci Kanun 
aylarının illı günlerL 
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100 gıam ıi'kletinde 

1 lıilo 1ıı'bul edıımiiiniz ? 

1 MÜltAS:EBIT ! 
Elektrikh bir so~uk hava cihazı alaca~ınız vakit bu ciheti dDşOnmezseniz: 
'Gayet ehven ve cazip •artlara kapılarak yapacaQınız 
'mubayaattan bllAhare nadim oıacak•ınız. 
Makul bir tetkikten •onra görecek•lnlz ki haklkt bir 
FRIGHDAIRE'ln tam mana•lle maQrur sahibi olabilmek 
için vereceQlnlz her kurue mahallına masruftur. 
SoQuk hava cihazlarının en ·idareli olan EKOVAT ••· 
vesinde Paıaıo•ı•• a•gaı-t cereyan sarfeder. · 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE dlQer 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

F Rı G ı DJ-\ı fl~ 

BOURL~ _BiRADERLER VE Ş!! 
.JSTANBUL - ANKARA - IZMIR 

ve bütün SATIE Şubelerlnda 

Yama nnikt FAIGIDAIRE ile 
werilen resmf 5 senelik temi-
nat istemeli unutmayınaz. 
e;;-teminat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmanın 
nteccenen te~ilini tekeffôı 
eder. 

.. 

-
TÜRKİYE BiRiNCi ~----, IA~ o i K KAT~, 

T E R A Z 1 F A B R 1 K A S 1 Yavrularrnı yaz hastahkla ADEMi iKTiDAR 
Ha.aau, zarif Ye mukavemetli 

Her ciu T O P A N E tera.;Jerl 

Tarb ve ölçü aletleri n 
AfM1~ 
o,,,..~ 

ll•m' · ı 11 terc:h 

rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda o.na sü
tüdür, fakat her hangl bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan <;ocukla
ra verilecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkadıı mütehassıs dok

t-0rlar nezdinde hazır

lanan ve memleketimiz 
doktarlarmca takdir 

edilen: 

BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞ~ 

Merkaya rinde• ..tl1111111& 

dikkat 

S. M. A. 
markah 

Vitaminli süttür 

ir PROFI LAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Fazla tafsU&t tstiyenlcre nıeccaneıı 
Istanbul, T alatakale caddesi No 68 

Sahş depolan: Kantarcılar cad. No 46 
Marpuççular caddesi No 51. J 

llteratür gönderillr. Galata posta. 
kutusu 1256 

~·-------ı _______________ ,_ --- Her Eczanede arayınız . ..-ı• 

~ANKARADA~ 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi. 
1937-38 ders yılı tedl'isata yeni yaptırılan Kolej binasında başlanacaktır. 

İlk, Orta ve Lise kısımları varciır. İlk 60, Orta 80, Lise 100 liradır. Kayıt 
ve fazla tafsilat için cAnkarada Türk Maacü Cemiyeti Lisesi> Müdürlüğüne 
müracaat edilmesi. c499fü 

iele Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarlanna : 

"Krema makinaları,. geldi 
Bu maklnalar dOnyanın her yerinde 
sOtçnlnk aleminde bOyflk şöhret ka
zaamış ve en verimli makina olarak 

tarunmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmişUr. 
TUrklye umum setıf deposu: 

Tahtakalede PO" ··ER hraş bıçakları deposudur. 
Taşra satış ycrlerJ. Erzurunı: Türbe civarı No. 29 ŞUkrn Hasan GQral 
Konyada: Mehmed Knşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

ANADOLU 
Milli Ticaret İş Evi 

Taşra ile her nevi ticari muamele 
yapılır hususi aile işleri ve siparişleri 
alınır. 

İstanbul Eirkeoi Aşır Et. Cad. 
İhsaniye Han No. 5 

HiDDET 
Ve asabi nöbetler sıklattıkça, 
çarpınb ve bayılmalar devam 

ettikçe hayahn ze•ki mi kalır? 

K A R D O L ile teskin 
çaresi var. 

12 Ağu.stoe Pe11embe günil 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Büyük SCNNET OUgUnü 

Münir Nurettin 
T elefoa 41 °'5 

Şark Malt Hülusası 
lttah ve kuvvet için en birinci ilaçtır. 

Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemik
lerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren anne· 

)erin sütünün çoğalmasına yardım eder. 
BllOmum ecz•nelerde bulunur. 

en muannit cild yaralarından kurtulmak 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

SUADİYE PLAJINDAI 
11 Atustos ~37 Çarşamba gnnn akşamı saat 10 da 

MOnir Nurettin Konseri 
TIFOBIL ~ 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratito hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
lıaplandır. Hiç rahatsızlık verme~~ 1 

Herkes alabWr. Kutulu 00 Kr. J 

Son Posta Matbuaın 
_ ... 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp .EMt.v 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAK.LtG"' 


