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Çinde miSli görülmemiş BUYUK MANEVRALAR. 
müthiş bir harp başlıyor Kurmay Hey' eti ~~fta 

sonunda T rakyaya gıdıyor 
Bütün motörlü Çin kıtaatı Şimali Muhtelif mıntalıalardan aevlıedllen kıtaat 

Manevra sahasında toplanmaktadır 

Çinde toplandı, harbe -- -- · 

milyonlarca Çinli iştirak edecek 

Çinde bir Japon kıt'ası hareket halinde 

lq Londra J O (Husus!) - Dün, Şang-' bulan hldisenin mes'uliyetini Çinliler 
Y tayyare meydanı yakınında wku (Devamı B üncü ıayfada) 
~ .....................• , •..•....•......•••........•..•.... 

Caddelerde hareket 
inzibat altına alınıyor 

kö'!r.üde yayalar için üç geçit yeri yapıldı, dünden 
ıtıbaren halk bu geçitlerden geçmeğe baıladı 

Köprüde yapılan geçitlerden birinden halk geçerken · 
1oı:ihayet, büyük bir medeni şehirde ı Jnek ve öğretmek işine başlıyoruz. Şiın-
~ • _kta yürümenin usulünü öğren • (Devamı 11 inci sayfada) .. , ....................................................... ... 

izmlr Fuarı açılıyor 
Başvekil mühim .bir 

nutuk söyliyecek 
Fuarda bir gelinler gecesi tertip edilmiıtir. O gece 
40 çift evlenecek. lzmir Belediye Reisi şehrimizde 

Fucıra umumi bir bakı, · (Yazısı i inci •Yfada~ 

ı ı·a·d .. iiTS.i"B·gıne-
o öre çocuk 

doğurabilecek mi? 
lngilterede bulunan mayi 
hakkında doktorlarımızın 

mütalealan 

Dokt.or Tevfik Remzi 

İngilterede intişar eden Pompler 
Scimee mecmuası çocukların cinsini tes 
bit için bulunan mayiin İngiliz fennt 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Hayatında ağzına 
bir katre su 

koymıyan adam 
r 

1 

71 yaşında bir şef tali çekirdeği 

1 

yüzünden ölen Lalanın cesedi bu
gün gömülecek. 1500 garson yetiş
tiren Lali .Su yıkanmak için, şa· 

rap ise içilmek içindir, derdi.» 

!stanbulun en eski lokantacılarından 
Kosti Lalanın evvelki -akşam şeftali yer· 
ken birdenbire bir fenalık geçirdiğini. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

"Türkiye,_ Çin için 
Tek bir 
Örnektir!,, 

Adana 10 - Milletler Cemiyeti sıh -
hat işleri nezdinde Çinin mümessili olan 
doktor profesör C. Pen yanında eşı ve ve
kaletirnizden kendisine mihmandar ola
rak verilen kıymetli doktorlanmızdan · 
Remzi olduğu halde bugün şehrımize gel
mişlerdir. Doktor C. Pen hükumetimizin 
misafiri olarak Cemiyeti Akvam namı -
na ve Çinin talebi üzerme memleketi -

3 üncü sayfada 

Manevra sahasına sevkedilen ağır toplar Wın biri trenden indirildikten ıon!'cs 

Çorlu, 1 O (Husust muhabirimizden ı !etkile etmek ve teftişlerde bulunmak 
telefonla) - Manevra hazırlıklarım (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Gazeteciler yüzünden 
• 
lngiltere ile Almanya 

arasında bir hidise çıktı 
Londra 10 (Hususi) - Üç Alman ga· kOmeti de mukabelei bilmlsil olarak Tı· 

"zetecisinin İngiltereyi terketmesi hak - mes muhabirinin on beş gün zarfında Al· 
kında verilen karardan sonra, Berlin hü· (Devamı 3 ücü sayfada) ............................................................. 

Nafia Vekili şehrimizde 
tetkiklerde bulunuyor 

Lokomotif fabrikası kurulmasına dair avan 
proje dün Vekile verildi 

Dün Avrupadan avaet eden Vektı istaıyondCJ iılman ve lsveç et.çam araıın<ıo 
(Yazısı 8 inci sayfada.) 

Sellaıi lz.ıı:ete kalbini a~ pııç lı:ııı: lcimdlr ? 
Matbaaya gelir a-elaıez. arkacbJıaıız.ın etrafını lllrdılr, bunu 10rdak. 
Selimi luet dedi ki : 
- Söylemem dofnl olmu ... 
ArlcadAJlardan Sait lıyaa etti, 
- Biıı:, dedi, aözünüze inandık, lcarilerimize ndcttilc· dünkü ayı· 

mn:da, bu kızın kim oldupnu aöyleınek için bir fÜD dab izin lltedl• 
tinizi yazdık... Ôyle detil mi lmaet ? •• 

O.tadı balclcında ne ııöyleyecctini fqıraa lmsetin imdadına yaz( 
işleri Müdürümüz yetişti ; 

- f .. in istedi amma, aôyleriın diye vadotmedi. Bize bir genç laıı: 
lcalblni ifıa ediyor ya, bu lcadan kifi . •• Yalnız bize bir genç kız kol· 
binin masalını nasıl Öğronditini ıöyleıin ••• 

Selimi izzet gülümsedi : 
- Hatıra defterini okudum. 
Kalbimic mualı Bir genç kızın babra defterinden alınmıı demek ... 



2 Sayfa 

Her gün 
Ali Çetinkayanın 
Seyahati 

- Yazan: Muhittin Bire• -
~ 0 afia Vekili Ali Çetmkaya, bir ay 
U ~süren bir tetkik 5eyahati yapt?. 
Vekalet mevkiine geldiğ1 gündenbcrı 

bütün dikkat ve gayreti iıe Türkıyenin 
nafia işlerini ileri götünnegc çalışan Ab 
Çetinkaya, Türk inkilabınm mühım çeh
ıelerinden biridir. Hareketin ilk günlf' • 
rinde ortaya atılmış, milli mücadeleni.1 
ilk gayretlerini yapmış o'ar. Ali Çetin -
kaya, hakikaten kaya kadar kuvvetli ve 
sağlam, hedefe varmak uğrunda haki • 
katen çetin bir inkilap ve cidal adamı -
dır. fnkilabın mühim kuvvctler!nden biri 
cılan bu çetin mücadeleci, işe, evveli\, idnre 
ettiği Vekalet teşkilatının tcmi.ı: ve le
kesiz bir ruha sahip olmasını temin ga
yesile başladı. Belki biraı sert bir elle, 
fakat, her hareketinde bir muvaffaki~·et 
temin eden bir faaliyetle ginştiği bu işte 
muvaffak olduktan sonra, nafin işlerini 

ileri götürmek yolunda sistematik bir 
'tarzda çalışmıya başladı. 

* Bu çalışmanın kıymetli neticeleri mey-
dandadır: Yüksek tarifelerden dolayı bir 
aralık varidat kaynakları kurumıya baş
lamış olan demiryollarımızdn hır üırife 
inkilabı yaptı. Demiryolları, eskisinden 
çok daha ucuz bir kilometre maliyeti ile 
ileriye doğru yürümeğe başladı. YoJlar 
yapıldı ve yapılıyor, hülasa, memlekette 
şimdiye kadar görülmedik derecede yük
sek bir nafia faaliyetinin başı oldu. 

İnkilfıpçılar, ekseriya yıkmakta kuv -
vetli olurfar. Fakat, Türkıye inkiliıpçıla
rının hemen umumi surette tezahüı eden 
hususiyetlerinden biri de yıkmakta ol -
duğu kadar yapmşkta da kuvvetli olmak
tır. Ali Çetinkaya, Nafia Vekaletine gel
diği zamandan, bugüne kadar, kendisi -
nin yıkmakta olduğu kadar yapmakta da 
mahir bir inkiliip san'atkiin olduğunu is
bat etti. Bugün, onu inkilabın mühım ya
pıcı simalarından biri olarak görüyoruz. 
Ve emin oluyoruz ki İsveçte, Almanya -
da yaptığı tetkik seyahatinden Tiirkiyc
ye çok yeni şeyler getirmiştir ve yakın 
zamanda bu seyahatin faydalı neticelc -
rini görmeğe başlıyacağız. 

* 

------ SON POSTA 

Resimli Makale: x Tabiat kanunu ... 

İnsan cemiyeti teşekkül ettiği zamandan itibaren kanun 
yapmaya koyuldu, sosyal vaziyetini jyileştirmeyi, ekono
mik şartlarını düzeltmeyi, refahı artırmayı bir gaye bildi, 
mütemadiyen kanun yaptı. Yaptığında bir müddet sonra 
zaf buldu, kusur buldu, değiştirdL Yerine yenilerıni koy
du. Yarın daha iyilerini yapmaya çalışacaktır. Çünkü in
san yaratılışından seyyaldir, mütemadiyen değişir, bina
enaleyh onu idare eden kanunun da değışmesi tabiidir. 

Kainattn hiç değişmiyen ve mükenuneJ olarak yapılmış 
sade bir kanun vardır. Adına tabiat kanunu deriz. Hiç de
ğışmez. Ebedidir. Seyyareler sabit ve müteharrik mahrek
lerinde dönerler, güneş ve ay daima muayyen zamanların
da batıp çıkarlar. Bir kuyruklu yıldızın dünyamıza yakla
şacağını yüzlerce sene evvelinden hesap edebiliriz. Laye
tegayyir kanun budur ve insan henüz bu derece Iayete
gayyer bir kanunu kendisi için henüz keşfedememiştir, 
bundan sonra da edemiyecektir. 

( so~ 
Garip meraklarına 
Kurban giden 
lki lnglliz 

A~ASDNDA 

«-HERGüN BiR FIKRA • 
Ayna 

Bedevi lıir Arap Jjir gün şehre git
miş, şehirde cıyna gfrrmii§. Alıp çadı
rına getirmişti. Arabın, o zamana Jca
dar ayna görmemiş olan karısı çadıra 
girince aynaya baktı. Ve aynada geııç, 
güzel bir kadın. gördü: 

- Eyvah, dedi, koram üzerime ev
lendi. Çadırda bir başka kadın var. 

Hemen koştu. Olan biteni annesi
ne anlattı. 

Amasyanın 

En uzun erkeği, 
En kısa kadını 

) 

Amıesi çadıra girdi, aynaya baktı: 
- Ah kızım, dedi, sen yanlı§ düşü -

nüyorsun, bu kocakarıyı kocan ne 
yapsın, onu her halde baban alıp ge-

Nafia Vekilimizin seyahat esnasında Doktor Con Stothert Londra univer- B ·· · 
tirmiştir. u yaştan sonra uzenme J\masya munat>irimiz bize yukarı -Bauwerkszeitung ismindeki Alman ga - sı"tesı"nde kimya asistanıdır. Kee ise, 1 d" · · d · ·· kt" • • B 
ev en ığım e mı 9orece ım:.. da gördüğünüz iki resmi gönderdı. u zetesine verdiği beyanattan anlıyoru~ ki doktor Con'un can cig· er arkadaşıdır, o • -------------• k 
-- resimlerden biri Amasyanın en ısa bugün devlet dcmiryollannm elinde bu- da tıbbiyenin son sınıfında okumakta - I 

b k · ıA d" b" k"l le Başında 20 .sepe boylu kadınını, diğeri de en uzun boy-lunan şe e enın tu u ye ı ın ı ome r - dır. 

dir; sür'atle ileri götürülecek olan in - Bu iki ahbap çavuşun en büyük ve Taşıyan adam lu erkeğini göstermektedir. 
şaat ile bu şebekenin on bin ltilomelreye müşterek meraklan sandal ile gezmek- Hazırlanıyor Kadın t,t8 santim boyunda, 42 ki -
cıkartılması mukarrerdir. Bilhassa de - tir. Amma sizin bildiğiniz gibi akıllı, lo ağırlığındadır ve yaşı 2-4 dür. On ya 
~ryollarımızın Irak ve İran hudutlan -

0

uslu deg·ı·1. ı·çı"nde bin bir türlü heyecan Avr.upada da sık 
- şında kemik hastalığına yakalanmış, na kadar ulaştırılması için yapılacak in- ve tehlike olan şelaAlelerden geçmek, sık akla gelme - bo b"" 

güç halle yürüdükten sonra yu oy-

,
Sözün 

.Almtee ıı 

Kısası 
Orduda Sarı Çizmeli 
Mehmet ağa! 

E. Talu---' 

tE:!. oyadı kanunu, tatbiki vatan
;;;;;J) daşlar için hiç bir külfeti, hiç 

bir masrafı mucib olmad:ğı halde, hepi· 
mize, sıra malı olmaktan kurtulmak için 
upuzun bir de mühlet verdi. 

Böyle iken, gene bir çoklarımız, kendi
mize bir türlü bir lakab bulamadık.. Bui· 
duk ise de kullanmıyoruz. Hala biribiri
mize Ahmed, Mehmed, Hüseyin diye hi· 

tab ediyor, mektub ad.reslerinde gene es
kisi gibi bu göbek adlarını yazmakla 
kalıyoruz. 

Kanunun hükümlerini yerine getir• 
memekteki çirkinlik ve medeni terbiy~ 
noksanlığından vazgeçtim; fakat bu ih· 
mal ve teseyyübümüzle hazan zarar da 
görüyoruz: 

Günün birinde, bakkal Ali Rıza, yahut 
ki memur Hüseyin Hüsnü bir suç işliyor., 
Haydi, ne kadar Ali Rıza isminde blk
kal, ve ne kadar Hüseyin Hüsnü adında 
memur varsa teliışa düşüyorlar. Gazete
lere, haydi birer tavzih: cDenizabdal 
mahallesinde metresini Lıçaklıyan bak
kal Ali Rıza, yahut ki, sarhoş olup ta 
Maslak gazinosunda cam kıran memur 
Hüseyin Hüsnü ile aramızda hiçbir mü· 

nasebet olmadığından her türlü suite
fehhümc mahal bırakmamak üzere key
fiyet tavzih olunur!, 

İkinci misal.. 
Geçenlerde, bilmem hangi semtte, Hıi· 

seyin adında birisine memleketten para 
gelmiş. Postahane de bu parayı yanlış· 
lıkla başka bir Hüscyine vermiş. Şimdi 
öbür Hüseyin, kapı kapı dolaşıp sızlam· 
yor, posta idaresinden şikayette bulu· 
nuyor. 

Peki amma, ne hakkı var? Bu adam 
soy:adını kullanmış, muhabirine bildir~ 

miş olsaydı, böyle bir yanlışlığa mahal 
kalmazdı. Bence, soyadı kanununa ria· 
yet etmiyenlerin bu kabil şikayetlerini 
hükfunet nazarı Hibara almazsa haklıdır. 

Atalarımız, farkında olmadan bir 
soyadının lüzumunu meşhur bir darbı· 
meselle ifade etmişler: cOrduda San Çiz
meli Mehmed Ağa .. Ara ki bulasın!> de· 
mişler. 

Hükumetimizin bahşetmek istediği 
medeni hüviyeti red ile hfila bugün: cÜr· 
duda Sarı Çizmeli birer Mehmed Ağa:. 
mevkiinde kalmak istiyenler, bu geri 
düşüncenin doğuracağı acı akibetlere de 
katlanmasını bilmelidirler. 

şaata ehemmiyet verilecek ve demiryol- anaforların içine dalıp çıkmak merak - dik müsabakalar 
' tI I k i b k ı · le kalınıştır. Buna mukabil dehşetli 

1 
lanmız sür a e ra ve ran şe e e erı- lısıdırlar. tertip edilmekte _ 
le birleştirilecektir. Demiryollarımızm Son günlerde, yaz tatillerini bittabi dir. Bunların en hassastır. Yolda kendisine bakıp gü -
iktisadi kuvvetlerini arttırmakta büyük gene sandallarile Avusturya nehirle _ orijinaller! Ame _ lenlere şiddetle kızmaktadır. Evlenmek 
tesiri olacağı muhakkak bulunan bu in- rinde geçirmeğe giden iki delikanlı, rika ve İngiltere- isteyip istemediğine dair sorulan sual-

-·-· ·--=- ·-----·-·------
I<ahve kokusu saçan 

şaat için lazım gelen tahsısatlnr alınmış- uzun ve cidden neş'eli bir seyahatten de yapılmakta - ler karşısında daima boynunu büküp 
t

17
• Yalnız lokomotif ve vagon in§aatı sonra Avusturyada Salzach nehri sa - dır. Bunların ara- • susuyor. Bugünlerde Londra şiddetli kahve 

için 937-38 bütçesinde dört milyon lira- hillcrinde bir iddiaya girişmişlerdir. sında en :merak - . . kokusu saçan mektupelarla dolınuş -

mektuplar 

lık bir tahsisat ayrılmı§ bulunuyor. · s lzach nehrinin biraz ilerisinde lısı sepet taşım" Uzun boylu erkek ıse Amasyada hır tur. Bu mektuplar Brezilyanın kahve 
D"ğ ta fta ··~ . k" T"" k" a ' "' t dir B J 98 - 1 - · 89 k" ~ er rak n, ogrenıyoruı: . ı ur 

1
: kaynayan, köpüren ve hiç te iyi şöhre- mü~abakasıdır. ane · oyu ' ' agır ıgı ıse ı - müstahsilleri tarafından gönderilmek-'· 

yenın en ço muhtaç olduğu tesısat, yanı ı· 1 ş'um bi akıntı vardır. Ingilterede se.. lodur. 33 yaşında olan simitçi Hamdi te ve bu suretle kahvelerine reklam ya' J. • t d k k ,. t ı o mıyan, me r . 
ıman ınşaa 1 

a artı . at 
1 sur~t e tez - İki kafadarın iddiaları da, işte sandal- pet taşıma şam - saf yürekli bir adamdır. Boyu ile nis - parak süriimünü arttırmaktadırlar. 

gaha konulmuş olan ışlerdendır. Yakın larile bu akıntıyı geçebileceklerine da- piyonu, Şarlo ta - bet kabul etmiyecek kadar küçük bir Filhakika mektuplardan intişar e •. 
zamanda bunların da tahakkuk sahasına . d" fı d . dd tl" k h k k Lo dr ı 
g_.meğe ba.,ladıklnrını göreceğiz. ır ır. .. .. ra n an tertıp e- kafası vardır. den şi e ı a ve o usu n a ı -

-;, ~ O sırada yanlannda bulunan uçun - dilen ve birinci ların pek hoşuna gitmiş ve İngiltere • 
* cü arkadaşlarının bütün itirazlarına gelene 20 İngiliz Mı d k h den Brezilyaya bir hayli siparişler ve· 

Ali Çetinkayanın yeni bütçer.in kabu- rağmen iddialarını isbata kalkışmış - lirası verilecek o- aç·segre er en eyecan- rilmesine vesile olmuştur. 
lünü ve yeni tahsisatların verilmesini k"" k k k h"ld kl dan o"len adam lar, ure çe ere sa ı en uza aş - ]an müsabakaya 
müteakip yapmış olduğu bu seyahat, bi- mışla.r _v·e ak_ın_tıya _da_lmı_ş1ar~ır. hazırlant'-'Or. Re _ 
zim enternasyonal mübadele sahasındak; G d d B dd · " 

ı ış o gı ış.. ır ı ıa ugruna can- simde şampiyon iktisadi vaziyetimizle cie alakadardır. 1 k b b "k' d l'k ' 
Peştede Avusturya ve Macar takım

ları arasında yapılan son bir futbol ma

................... -....................................... .. 

arını ·ur an veren u ı ı e ı anıı - başında yirmi, e ~ Holanda, İsveç ve bilhass.ı Almanya gibi tl · b 1 t 
nın cese erı u unamamış ır. 1. d d .k. t 

bizim memleketimizin derece derece __ . . --·-· _ _ .. ·~- ın e e ı ı sepe 
çında seyircilerden birisi f ev kala de he .~ıiıliii...O.ıillıııiillİiıliiı..,..._._ _ _. 

yecanına kurban gitmiştir. 
kuvvetli müşterileri olan memleketler - yapılmıya muhtaç olan çok nafia işi var- olduğu halde gö -
den alınacak malzemeler, memleketim:- dır. Bu bakımdan Çetinkayanın bu işle- rülmektedir. 
zin ihracat işlerini canlandırmıys ) arı - rin başında bulunması bizını için büyük Şampiyon bu 
yacaktır. ümitler veriyor. Türkiyede yapılacak iş arada piposunu 

Nafia Vekilimizin yukarıd3 ziltretti - çoksa onda da azim ve başarma kuvveti da ağzından ek .. 
.• üz gazeteye yaptığı bevanat, Alman- az değildir. sik etmemekte -

yaya yeniden mühim klymeecrde sipa • Muhittin Birgen dir. 

İsmi Aaron Kaç olan yirmi altı ya
şındaki bu genç maçın bütün safiıasını 
hakiki bir heyecan ile takip ederken 
Macar tahımının dördüncü golü atması 
üzerine birdenbire üzerine bir fenalık 

1 gelmiş ve bir iki dakika sonra da oldu
ğu yere yığılıvermiştir. 

rişler verilmesi ihtimalle. ınin genişle -
diğini göstermektedir. Almanya ile ola:l 
iktisadi münasebetlerimizin yeni bır in
' işaf devresine değilse b"Ie her hald!! 
mevcut mübadele nisbetıermin muhafa
zasına kuvvetli surette yardım edecek O· 

lan bu imkan ve ihtimalleri:ı tahakku!< 
etmesini de ayrıca temennı etmeliyiz. 

İST R İNAN İSTER İNANMA! 
İstanbul belediyesi halkı bayat et ve balık yemekten 

kurtarmak iç:n gayet basit bir tedbire baş vurdu. Bun -
dan sonra et ve balık satanlar dükkanlarında bir soğuk 
hava deposu bulundurmak mecburiyetindedirler. Et ile 
balık bu depoların içinde saklanacak, bu şekilde sakla -
nınca da bozulmaktan kurtulacaktır. 

İstanbul halkının yıllarca şikayet ettiği halde bir tür
lü önüne geçemediği bozuk me'külat meselesinin bu de

rece basit bir şekilde halledildiğini gördükten sonra biz, 
şehir derflerinden daha bir çoğunun bu şekilde hal imka-

nı bulunduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen : 

Hülasa, Ali Çetinkayanı!l bu seynha -
tinden sonra Türkiyede nafia işlerinin 

yeni bir hamle devresine gireceği anlaşı
lıyor. Bu devrede Nafia Velfüimize tam 
bir muvaffakiyet di1eriı. Türkiycnin, 

1 STER 1N AN l STER I NAN M Al 

L------------------------------------------------------

Dün hava kısmen açık geçti 

Dün hava daha çok açık olarak geç
miştir. Rutubet derecesi yüksek olarak 
ko.ydedil-
mişiir. Güneşte 

hararet en fazla CJ 
58, gölgede 28, en 
az hararet te 18 

olarak tesbit <?dil- ~ 

miştir Hava tnz -
yiki 756 etrafın -
da görülmüş, rüz
gar saniyede 8 metre 
esmiştir. 

sür'atle yıldızdnn 

Güoq 5.('6 Öğle : 12.19 
İkiodi 164 11 Aqam : 19.16 
Yallı 21.01 tmu.Jı: : 3.09 

Rumi ıteDcı 1353 - Arabi 1ene 1356 
Hızır 98 



Çinde misli görülmemiş 
müthiş bir Jıarp başlıyor 

At t .. k 1 ı ~..,Üı,.l 
a ur 18~ ~ :'.:)? 

Köylü Arasında 
Atatürk dün saat 18 de Sinan kö

yüne gitmiş, helk ve köylü ile hasbı
halde bulunmU§tur. Köylüler Atatür
ke meyva ikram ve kabulünü rica et
mişlerdir 

Atatürk köylünün 

e Bir İngiliz - ltalgan 
yakınlaşma sına 

dogru mu? 

E 

Yazan: Sellin Karıp ~ - İnşallah gene buyur. Her zaman 
için bekleriz. Gelecek sefer geldiği-

ı (Bq tarafı 1 iftel ıahifede) Şanghay 10 - Çin mehafilinde be- Japonyaya yapacaklan nezaket ziya • niz zaman köyümüzü daha ziyad~ A vrupanın siyasi ufkunda mev. 
1e?:nlara, Japonlar ise Çinlilere yük· yan edildiğine göre, Çinin fazla bek • retini gayri muayyen bir zamana tehir §eJllenmif, daha ziyade gelifmiş, gn. cud kara bulutlan dağıtmak 

~~dirler. lemeğe tahammülü yoktur. Ve Japon etmele karar vermifür. zellelmİf bulacaksınız.• sözleri ara- ve gerginliği mümkün mertebe ortadan 
t.ııi:.~iıılıler, bu meyanda maktul düş - teklifinde müsbet olarak ne gibi bir e- Yarı resmi mahfeller bu gemilerin her smda ve çok samimi bir teşyi havası kaldırmak için Londra ile Roma ar.ısın· 
;;{ olan Japon mülazımı ile bahriye sas mevcut olduğunu derhal öğrenmesi ihtimale karp Çin sulannda bulunmala- içinde köyden aynlmıstır. da cereyan eden muhab~relerin yakında 
ilenerinin cesetlerini bu sabah erken - lazımdır. rını lüzumlu addetmekte ve bunlann hi- müzakere safhasına inti!tal edeceği anla· 

~d~ etmişlerdir. Japonya, Hopei ve Chahar eyaletle-- ni hacette Amerikan tebaasının tahliye- 60 d k d 28 şılıyor. Bu müzakerat, gene öğreniliyllr 
.Itır Çınlıler tayyare meydanı yakınında rinde işgal etmiş olduğu yerleri iade sini temin edeceklerini söylemektedirler. yaŞJD 8 8 JD ki Londrada değil Romada cereyan ede-
.._._takım siperler kazmışlar ve kum etmeği kabul ettiği takdirde :.:ulhun ak· Vuiyet vahim d b• •ı cek ve birinciteşrin ortaianna doğru 
-coaları ile barikatlar yapmışlardır. di mümkün olur. Bunlar, Çin'in derme Tokio 10 (A.A.) - Askeri mehafil, J8ŞID a ili e başlıyacaktır. Bu müzakerat ba1laymca-
lfit~yne.lmilel imtiyazlı mmtakadan yan edeceği asgari şartlardır. Şanghay hldisesi üzerine pek ciddi ve evlendı· ya kadar ortada öyle muallak meselC'lcr 
Jaın e halınde muhaceret yeniden baş- Nankinde vaziyet azimkirane bir hattı hareket takibine mevcud duruyor ki bunlat"i nasıl bir dil· 

ıştır: Changhai 10 (A.A.) _ Cumartesi ga. başlamışlardır. İzmir (Hususi) _ Temmuz ayı içfııde zen verileceğini kestirm::!k mümkün de. 
Misli görülmemiş bir harp nü Nankinde bir darbei hükil.ınet yapıl_ Ordu namına söz söylemeğe salA • İzmirde 113 çift evlenmiştir. Halbuki ge- ğildir. Bu meselelerin başında İspanya 

Jaı.ı Loncı:a l~ (Hususi) -_Çin makam- mış olduğuna dair Tokiodan gelen ha • hiyettar bir zat, Havas muhabirine be- çen senenin ayni ayındıı evlenenler 'll ahvali ve İtalyanın ilhak eylediğ~ Ha!>eş 
,.___ genış mıkyasta askerı hazırlıklara berler resmi Çin mehafümde hayret ve yanatta bulunarak vaziyetin çok va - idi. Temfuz ve ağustos aylarında öte • topraklarının mukadderatı gelmektedir. 
~:!'1 etmektedirler. infial' ile karııılanmıııtır. bim olduğunu söylemiştir. denberi fzmirde evlenenler azdır. tz • İngilterenin ne derece realısı bir mem· 

uıotörı·· k t' ı b"'t'" · l" ç· ır ır ıı::ı-Lı- J leket old .r... IA d D ha 1 d'd ı.ı u ı a ar u un şıma ı m Bir çok kadın ve çocukların çıkarılmış ~ apen fırkası mirde evlenme aylan teŞTinlerdir. ~6"" ~um ur. ~ .§ m ı en, 
~;asında ~haşşüt etm~k~edir. Hü- olmasına rağmen Nankin tehrinde asa •.. N~ .10 (~A.J - Çin menabiinden Son haftanın en şayanı dikkat hldi • İspanya ışlerile meşgul talı komitede 
ıt?]a , uzu~ .surecek olan bır narbe ha- yiş mükemmeldir. oğrenildiğine gore, Kvantung ordusu er- sesi İzmir evlenme dairesinde 28 yaşın • İtalyan ve İngiliz murahhaslarının göze 
~:mak ıçın halka tavsiyelerde bu - Tokyodan gelen hab~rlerde cumartesi ki.nıharbiye reisi General Sagaki Ti • da bir delikanlı ile 60 yaşında ihtiyar bir ç~ar dere_cede berabe~ce ha.reket edeı 

Bu ktadı~. . . . .. .. günü öldürülmüı olduğu bildirilen Ge • e~tsine gelmişt~. Tientsine pek yakın kadının evlenmeleridir. Yeni evliler gorunmelen anlatıyor ki, bu ıkı memle-
lrıiş . harbın, ta~ıhte mı_slı. go::ıılme - neral Wang-Chingwei, pazar günü ma • bır za~anda bepnci Japon fırkasının da mes'ut bir hayata kavuştuklarını söyle- ket arasında itilaf zeminı bulmak, zava· 
l>ılac:ılyo~l~rc~ ın~?nın ıştırakı.le. ya • reşal Chang-Kai-Chek tarafından veril • gelecejı ~ .. olunmaktadır.- Bu hal mektedirler. birin tekziblerine rağmen, pek o kadar 
ea-

1 
~ mıllı bır mucadele şeklını ala- miş olan ziyafette haZlr bulunuyordu. ise, yakında buyuk mikyasta muhasama· müşkül olmıyacaktır. 

g Söylenmektedir. tın açılacağı hissini vemıektedlr. Ja • B" "k İtalyanın işgal ve ilhak eylediğı Ha· 
'l' ~hay hiclisesinin neöceleri Amerika filom Japonyaya ptmlyor ponyanın, cem'an 4 fırkasını seferber et- Ug U beş topraklarının İtalyan malı olarak 

lt 0~1~ 10 - Şanghay hadisesinin şima- Washington 10 (A.A.) - Bahriye ne • mek arzusunda bulund'Ji'.ı · sanılmakta • •ı 1 İngilterece de tanınması meselesine ge-
ıe;!-11 deki vaziyeti daha ziyade vahım- zareti, halen Sintas ve Chefoocis bulu· dır. H&ll Asya kıt'asma geçmlt olan Ja· lFı GR6'lJraıar lince; bu mesele, biraz daha nazik ve ka· 
...., lrınesine ihtimal verilmemektedır. nan kruvazörle dört torpido muhribinin pon fırkalannm adedi ıek1zi bulmuıtur. nşıktır. Bir müddet sonr1 Milletler Ce-

- (B~~fı 1 üıd •1/fa4tıJ miyetinin bir toplantısı olacaktır. Bu 

" 'l'Br klge, Çin için Bı·r ko-:nu" Oazetecllel' glz'/Jnden uzeı: şebrimıze ge.len ~eı_ı-:ral Fah - toplantıda Habeşistan meselesi de gö:ii-
~ Jı ~ f reddin Altay, teftışlennı bıtırerek İs- §iilecektir. Acaba İngilter~ Habefistanı 

e bir Selıer bastı ınglltere ile Alm•nl1a tanbula dönmüştür. Hazırlıklar de - Milletler CemiyeÜnin bir azası gibı mi 
Ornektlr / Ara•ında Mdl•e çıktı vam etmetµedir. Askerlerimizin şevk telakki etmekte ısrar edecektir? Bu tak-

,, ve neş'esi çok yüksektir. Diğer mın - dirde, İtalya ile yapmak istediğı anlaş-
laılıd (Jlapmafı linci ıayfada) Sekiz ev, bir köprü 11kJJdı, (BClf&Cmllı 1 ltlCi ıavfad4) takalarda~ ~taat gelmektedir. Ordu manm manası kalmıyacakht. Yok eler 
'- e sıhhi ve sosyal ıeşkilatı etüt et - b• uk b• 1_ manyayı terketmesi ve yerine bafka bi· komutanlıgı ıle Kurmay Hey'etinin pa- azadan herhangi birine, bu memleketi. 
be ktedir. Profesör C. Pen ezcümle şu il ÇOC Y8 il ÇOa rinin tayin edilmesini latemiftir. zardan evvel gelmesi beklenmektedir. birlikten ayrılmış farzedecek bır tekl:f 

Yanatta bulunmuştur: h bojuld 1 ""' ayvan u Bu vui:yet bqısmda mesele hararetli ran Her'eti yaptırarak işin içinden çıkılmak istenir· 
, 11 • .a. urkiyenin en büyük bahtı memleke-"' Yaba ,. Adana (HulUll) _ Satmbeyltle ballı bir mahiyet kesbetmiftJr. Bütün mat • Erzurum 10 (A.A.) _ Trak bü··'"· se, o zaman, mesele daha basit bit tekıl 

•-·- ncı istilasından kurtarma yolun- b t b i-+ bahset "-"'-.:ıı· ya 3- alm1ıı olacakt E~ · t 'lt b fed ""41Jtf Q Mağara nahiyesinin Çalı köyüne N . ua u ıı•en me-.ı.cuır. manevralarına davetli İr --'-- 1 he , ır. ser, ngı ere, u a 
•- m cadelede şef olduktan sonra me· an cuuu:r • klrlı"a ra 1 !tal il dil ""Qi ve ı mur ile ı..-.. ı.. ...ı.:1.:1 .. tıı bir dold. f"'" • Manchester Guardian gazetes\ Times yeti bu ak~m şehn· · 1-:~: a zı 0 

ursa, Yıl '-' arasım • 
-. • IOlly. a inkılabında da pf olan bü- -~ ..,....... • ır- mtıe ge~utwr }hni• 1 kt U -"''k b 1 d 1T'1111, bunun tesiri Olarak k6-" ve ....._ • muhabirinin AJmanyadaa -ı..--1-...... m Misafirle""-'· .. •-- '- • ze -~ o aca ır. nutm1mak lizımdır 
• ır ı ere sahip :>imasıdır. Bizim şe- ---y ,.,. -• ~~· ---- ·~ ~ aapllUlda bir kf b &&llıfz 1 fını seller basmıştır. Dolu ve sel hayvan, Londrada bir mukabeleı bilmiail tedbiri uteri kıt'a ile kolord •. ı..... ' ir müddet için. Çünkü bu iki mem· 
11-._ maa esef askeri ijieriru henüz bi • u mı-, judar- leketin la da h ıı ı 1.1.-
.. &l!lll • mahsulit, ba" ve bahç-teri tahrip e•-r• olar-'- deJW1 Alman..,. ı.teri h-'-'-·-da ma ..... u. ' ara nn a etme en IU.llri 
L emıştir. Türkiye Çin için tek bir a ~ ......., ... a&&ı J- .,.. ~ ve l"'MO müfrezeleri tarafından ~ d ö ı ~ı:nektir.• hayvanları götürmüştür. hakikati söyliyen bir adamdan kurtul • JAm resmi ' .,_ ge,en ava, Ye bir itillfnaıne ile ort.ıı· 

ifa edilırUt ve orada General dan kalkar cinsten delild!r. 

1 
Köyden sekiz ev yıkılmıştır. Köy ci • mak için bulunmut bir bahane olarak te- Zihni ile vali vekili ve memurlar ve S r R E 

ltatistik Uumım l lldllrl vannda bir köprü de harap olmut ve sel· likki edilecelini kaydettikten sonra ba- halk tarafından karplanDUfhr. Heyet e ım agıp ~ 
it ~a 8 (Hususi) _ Beynelmilel is- ler götürmiiftür. Osman adında birisi • zı Almanların Londradaki meslek harici ,erefine bu akşam Ordu evinde bir ziya- Sıhhat Vekili Ankarada 
llL tiettk kongresine iştirak eden istatis • nin dört yqındaki otlu da sele gib(lif ve faaliyetleri baklnnda fÖYle yazmaktadır: fet verilmiştir. 
~\Unum üd'" - C lal b b h bojulmuştur. Nahiye müdürü derhal Çalı cHepsi de gazeteci olmıyan bir çok Al· İran askeri heyeti yarın sabah Trab • Ankara 8 (HUSU$i) - Egede tetkik 
..__ m uru e usa a Avru- köyüne gltmi• hüldllzıe•"e gerekli ted • lerde bulunan Sıhhat Vekili bugün İz 
~ §ehrimize dö_....ü.,.ür. .., ..,, mantar, makamlan aleyhtarı addedilen mna hareket edecektir. mirci 

.... 1• b"rl alı .... ..+ t · en phrimize dönmüştür. 
ı er n •• ..,.ır. İngilizlerin fikir ve hususi nayatları hak· -

lrım/terenin Türkiye - . Polonya ticaret kında tahkikat yapmaktadırlar. İçlerin · 
.1' 6 • de gazeteciler de bulunan bir çok İngi • 

«ıpangollara Ankara a =m~,. .. P• • ~ ~= =::"..ı:;r.:-:: : 
llir notası lonya ticaret anlatması Vekiller heyeU rilmektedfr. 

tarafından tasdik edildi. Almanyanm ve nasyonal - sosyalist re-
hııl.oııdra 10 (Hususi) - Hükumet, Is . G jlminin düpnanı addedilen kimseler hak-
~ol asileri tarafından muhtelif za _ azeteciler için tenziJatb kındaki malümat Berlinde günü &ününe 
lh...':J'da müsadere edilen üç İngiliz biletler bir deftere kaydedilmektedir .• 
~n dertı.al serbest b•rakılması Ankara 10 (Hususi) - Devlet demir· İngiliz makamatı, Almanyanın bu ted· 
~ '1 l'ranko makamatı nezdinde yeni yollan, gazetecilere verHecek tenzilith birine karp mukabil tedbirler almak is • 

li dd~tli bir teşebbüs daha yapmıştır. biletlerin Haydarpaşa, İzmir, Atlana ve tediji takdirde bu tedbirleri intihap hu
'e] u uç gemi Molton, ·Palmeston Ka- Samsun istasyonlarında satılmasına ka· susunda Alman makamları kadar zorluk 
ltaGr\?e diger bir vapurdur. Bunların rar vermiştir. Anadolu ajansının mü - çekmiyecejini, çünkü Berlinde bulunan 
~~ ettebatı daha evvelce serbest bıra- dür, muharrir ve muhabirler~ de tenzi- 15 İngiliz gazetecisine mukabil Londr:ı· 
~ :ıı. Gemilerin de bir kaç güne ka· littan istifade edeceklerdir. da 80 Alman gaseteclsl bulunduğunu ili· 
il: lrakılacağı ümit edilmektedir. K ve eylemektedir. 

- ~drit, ıo (A.A.) - Cumhuriyetçi- üçük Antant konseyi Diğer taraftan ayni mevzudan bahse-
s:::ıdüI~s yol~ boy~nda Sesena mın- toplanıyor den News Cbronicle diyor ki: 
~ du:•kı tazyıklerı~~ . devam ede - Bükreş 1 O - Küçük Antant daimi cTimes gazetesinin İngiliz matbuat a. 
Sı: sabah bu muhım muvasala konseyinin senelik içtimaı tarihi 28 A- leminde hususi bir mevki işgal etmekte 
~ ateş al~ına .almalarını kolaylaş- ğustos olarak kat'I surette tesbit edil - olduğuna kat'iyyen şüphe yoktur. 
ı-t Obrıuşn;:;~er ışgal etmeğe muva!- miştir. Konsey bu tarihte . Si~aia'da Times gazetesi muhabirinin hudut ha· 
ı.....~ier cih · . . . toplanacak ve bu toplantı iki gwı sü- riei edilmesi Adeta bir diplomasi hAcli • 
~ \r etten isıler cUmhurıyetçı - recektir. --~ d k ~ 
~la!ıueva de la Canada'nın ar - sesi çıkanıU&A eme o ur •• 

"de · nı~~er!.ne .!&a~z etmişler Türkkuıu Berlinde ecne1ııi ıuetedler toplanıyor 
8-bı~ert pusk~rtulmuşlerdır. Ankara 10 (A.A.) - Hava Kuru _ Londra 10 (Hususi) - Yirmi üç mil. 
~e ee • Se?astien - 10 (A.A.) - Bis- munun motörlü tayyare mektebi şim. lete mensup 100 den faıla Azası olan ._t d Ph~ınde yaralanmış ve neka- diye kadar etlik Türkkuşu meydanın • Berlindeki ecnebi muhabirler birliğj Ti· 
~lan ~ıni Penplune'de geçirmiş da yapmakta olduğu uçuş talimlerine mes qıuhabiri hakkında verilen brarı 
'be, d1iJı S Gaetan de .Bour~°: ~e '!<o- bugün Ergazi meydanında devama baş ve bu ınünasebetle huNle gelen vaziyeti 
.__ etnl'şt~t - Sebastıen vahsım zıya- lamıştır. Yeni meydan modem techi • tetkik etmek üzere yarm fevkallde bir 
~eket ıedır. Pr~ns, hemen Fransa·ya zat ve tesisata malik olacak surette ha- toplantı yapacaktır. 
-........::.:.: ecektır. zırlanmaktadır. Londra 10 (A.A.) - İngiltere hükd • 

IZnı• E t ) F metinin Alman gazetecileri hakkında it-Jr n ernasyona uaı . tihaz etmiı olduğu karardan rücu etmi. 

K 
• • yeceği ve Time& gazetesinin Berlindeld 

20 . omıtesınden: muhabiri,.14 gün .içinde ~rlini terke ic-
...... .:.~ta açılacak İzmir Entemas 1 Fu i in . bar edildıti takdırde yerme bqka bir 
·-eıı ve bestesi h la la n· yona a~ ç neşe veren bır tango muhabir gönderilmiyecejı b&yu. olun • 

azır Y8!1 ra e ıpr lira ikramıye verilecektir. c4M8ı. maktadır. 

Saltalma Sabeha : 

Vah zavallılar l 
------------------------Bu mevsim içinde Avrupada tedavi olmak bahanesile Türkiyeden otuz bın 

kitinin Paris sergisine gittiklerini gazeteler yazıyorlar. · 

Her memlekette oldutu gibi Tilrk iyeden de dışarıya para çıkarmak Y• 
saktır. Herhangi bir sebeble gideceklere ancak 25 lira için müsaade verilir. 
25 lira_ ile Avrupaya delil. bundan Edirneye bile gitmek jmkim olmadı· 
tına gore Avrupaya giden ve valizleri tıklım tıklım Avrupa eşyası ile dol•J 
olarak dön~n bu huıaiar paraJ'l nereden buluyorlar? Bunu merak eden bir 
gazeteci arkad&flDUZ Turinı klüp reisine sormuş. Bu meselevc hepimiz gi~i 
o da hayret ediyor. · 

Evet Türkiyeden yirmi be§ lira ile çıkan bir ·adam Peşte, Viyana, Paris ve 
Berlini nasıl dolafıyor ve heybelerini nasıl dolduruyor? 

Gidenlerin hepsi tedavi bahanes; le döviz müsaadesi aldıklan iddiasını 
doğru bulmam. İki yıl evvel .-..: .. u~-;. b- ··k b" " + _ _, &~""15""UI. uyu ır kazadan sonra ameliyat 
yaptırmak uzere .uvıçreye gitmek lizım geldiği zaman bizden tam kadrolu 
bir hastane ~eyetinin Sıhhiye VekAletince musaddak raporunu iste!IU§lerdj. 
Bereket ~rsm o sırada Profesör Ni11en tatilden döndü. Uıhdant~ bir ame
liyatla bizi bu alır muameleden ve seyahat külfetinden kurtarcu. Acaba bu 
mevsimde A vrupaya giden otuz bin 1eyyah ta bizim gibi tam kadrolu bır 
h~stanenin Sıhhiye Veklletince IDUladdak raporlarile mi se~ahat ettiler!! 
Hiç sanmam. Paris sergisiııı gezip, Gidolarda, Dovillerde dolap.rak prentan 
mağazalarmdan süalü i§ler toplayan hastalar bana meşhur Vani Efendınin 
fıkrasmı hatırlattı. 

Efendi sıcak bir temmuz gilnflnde yalısında misafirlerile otururken orta. 
ya bü~k bir falfur kAse ile buzlu vipıe hoşafı gelmiş. Efendt eline kepçe 
kadar bır hopf kafıil almış, mllafir lere de yüksük kadar birer çay 'caplJ 
dağıtmışlar. Efendi kocaman kafılmı doldurup buzlu ho§afı ağzına bo ltır-
ken keyfinden: 

18 

- Oooh öldüm! 
Der, mestolurmuş. 
Misafirlerden biri dayan8JD4lulf: 

- Aman. efendi hazretleri. Şu kapğı ltlUedin de biraz da ~iz ölehm.. 
Bunun gıbi hastalık bahanesile A vrupada gezip tozan otuz bın )erinin 

küçük bir tuhafiye mağazasını andıran bavullarile Avrupad•• d .. .:a··kl:.:erini · 
·· dük · •n on .. u gor çe msan: 

-Aman şu seyahat <.münını bize verin de biraz da biz ölelim! 
Diyeceği geliyor. B«rhM CahU JforJcoı/9 
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SON POSTA 

Haseki imareti 
Marangoz 
Fabrikası olmuş 

Evkaf, maarif ve müzeleı· idareleri 
arasında Haseki imareti yüzünden ih-

~ ..t;U çıkmıştır. Maarif idaresi ·bu ima -
reti ~ektep şekline koymak üzere bv
kaf idaresıne müracaat etmiş ve bu 
hususta müzeler umum miidürlüğünün 
de fikrini istemiştir. 

Aimtee 1~ -================== 

Beyoğlu ikinci noteri ve 
kitibi tevkif edildiler 

Evvelce bu noterde yapılm.ış bir vasiyetname sahte
karlığından dolayı tevkif edilen Yani serbest bırakıldı 

Bir müddettenberi İstanbul ikinci olarak tayin olunınuşlardı. 
noteri Hasan Ark ve katibi Ruşen Eş- Tahkikat son safhaya gelmiş ve rıo• 
ref hakkında tahkikatta bulunulmak - terle katibinin dün Sultanah.rnet 1 wcl 
taydı. sulh ceza mahkemesinde sorguları ya• 

Noter ve katibi hakkında kanuni ta- pı1mıştır. 
kibat yapılmasına sebep, bazı evrak ve Sorgu esnasında, noter Hasan j\r1' 
resmi kayıtlar üzerinde tahrifat yap - evrak üzerindeki tahrifattan haberdar 
tıklarının iddia edilmesiydi. Hadisey - olmadığını söylemiş. neticede noter 118 

le İstanbul müddeiumumi muavinle - katibi hakkında hakim Reşid tevkif }{a· 

ıinden Sabri ve naip olarak Sultanah- rarı vermiştir. 
met l inci sulh ceza hakimi Reşid meş- Ayni noterde sahte vasiyetname tatl 
gul olmaktaydı. Ayrıca da, küçük sanat- zim ettiği iddiasile evvelce tevkif olU: 
lar mektebi müdürü muavinlerinden nan Yani Cavalas ise, dün serbest bı 
Necmettin ve İsmail Hakkı ehlivukuf rakılmıştır. 

Yıktırılacak ye bugünk'tt çirklııliği orta dan kaJdınlacak otan Topkapı surlan 

Evkaf idaresi bu imareti mektep 
şekline koymağa muvafakat etn!emek
tedir. Müzeler idaresi ise tarih! kıyme
ti haiz olan Haseki imaretini h;:ıı ap ol
maktan kurtarmak için mektep şek -
line konmasına taraftardır. Ziıa, Ev
kaf imareti bir şahsa kiralamı~ ve bu
rasının bir marangozhane şekline kon
masına müsaade etmiştir. Müzeler U -
mum Müdürlüğü Haseki imaretini 
mahvolmaktan kurtarmak ve mektep 
şekline koymak üzere Maarif Vekaleti
ne verilmesi için alakadar makamlar 
nezdinde teşebbüse geçmiştir. iyilik niyetine karpuzcunun 

paralarmı çalmış 
Şehircilik mütehassısı Prust, ileri· Bu suretle İstan bulda Bizans sur -

şehir planının hazırlanmns'nda medar larına ait yalnız burçlar ve kapılar kal
olınak üzere kale ve duvarları tarihl mış olacaktır. 

Belediye halk 
Hamamları 
Açtıracak 

kıymeti haiz olanların listesini müze- Rumeli ve Anadolu Hisarı .surlarile 
ler idaresinden istemisti. Müzeler U- Topkapı sarayının etrafmdakı surlar 
mum Müdürlüğü bu huc;u~ta bir rapor Türk eserleridir. Ve çok sağlam bir hal 
bazırlıyarak Prust'a verreiştir. Prust de bulunmaktadır. Bun!ar aynen mu -
bu raporu da tetkik ettikten sonra Bi - hafaza edilecek, icap eden yerleri ta -
ıans surlannın kamilen yıkümasıru ka mir edilecektir. 
bul etmiştir. Bunların yalnız burçları Eski eserleri kor:.ım.a cem:yeti Prus
ve kapılan bırakılacak diğer aksamı yı tun bu tarzda~i k~rarın.ı i~abetli bir ka-

Belediye, Kırkçeşme suyunun kul -
lanılmasını yasak ettikten sonra kapa
nan hamamlann yerine halk hamam -
!arı ihdas edilmesini tetkik cU irmekte-

Çorlunun Yeni çiftlik köyünden Ha
san ve İsmail isminde iki kardeş, ka -
vun karpuz satmak için bir kaç gün ev
vel, motörle İstanbula gelmişlerdir. 
Karpuzları satmışlar, Hasan kazandı -
ğı yirmi üç lirayı, ceketinin iç cebine 

kılacaktır. 1ar olarak telakkı etm.Jştır. 
<lir. Az müşteri ile çalışan ve ~e!'kos te- saklamıştır. Sebze halinin önünde sa
sisatı kendisine uzak bulunan ve ha - tılan malı motörden, dükkana nakle -
lihazırda kapanmış olan hamamların derlerken, Hasan ceketini çıkararak 
tekrar faaliyete geçmelerini belediye bir kenara asmıştır. Bu sırada sabıka-Poliste: 

Çeşme ba~nda bir adaın yaralandı 
Kadıköyünde Kay•ş:lağı caddesinde 

Kayışdağı çeşmesinden su dolduıroak -
ta olan Göztepede Ebru sokağında 20 
numarada oturan Mehrrıet:e Eren!-.ö -
yünde oturan Abdullah arasında, eski 
bir kin yüzünden kav~a başl~m!~, Ab
dullah Mehmedi b;;akla saf~ kulağın -

aan yaralamıştır. Melımet Haydarpa -
§a Nümune hastanesine kaldmlmış, 
Abdullah yakalanmışt:r. 

24 saatlik belediye vukuab 
Son yirmi dört saat zarfında Bey -

oğlu kazası mıntakasnıdn sırtla ha.mal
lık eden 12, tramvaydan atlıyan 21, so-
kağa su döken 1, tC'mi.ıliğe .riayet et -
miyen 51 kişiye ce7.:ı ke.>ilmi~, -46 m1:;1r 
n:üsadere ve imha ~di.lmi.~, 91 ,kedi, 24 
köİ>ek yakalanmı~tır. 

Eminönü kazas; dahi1inde tramvay -
dan atlıyan 45, vapurdan athyan 5, 
markasız hama11ık eden 7, yere tükü
ıen 2, sokağa çöp döken 1 kişi yaka -
]anarak para cezası ah1mir-:tır. 

.Kültür işleri: 
Maarif Vekaletinde yeni teşkilat de imkansız görmektedir. Bu suı:-etle lılardan Hıfzı yanlarına yaklaşarak, 
Maarif Vekaleti orta tedrisat umum müstecirleri tarafından terkeJilen hcı- köylülere yardım" teklif etmiş, onlar da 

müdürlüğü 3 şubeye ink1sam ettirilmiş- marnlardan münasip gördüklerini . be- kabul etmişlerdir. Açıkgöz sabıkalı bir 
tir. Birinci şube resmi ve hususi liselere, lediye alacak daha temiz ve asri şekle <!ralık, meydanı serbest bulunca, Hasa
ikinci şube orta mekteblerie muallim soktuktan sonra halk hamamları namı nın ceketinin cebindeki yirmi lirayı a-
mekteblerine, üçüncü şube de terbiye altında açacaktır. ~ırarak, bir arkadaşına vermiş, sonra 
sistemlerinin tetkikine ve talebelerle B • b • d • ..- da, hiç bir şey olmamış gibi işine de -
muallimlerin tedavi ve sıhhi durumla- lll lT zrege vam etmiştir. Fakat, bir miiddet sonra 
rma bakacaktır. s köylüler işin farkına vard•.klanndan, 

İlk tedrisat umum miidürlüğti de üç U SlZlYOYmUŞ Hıfzının yakasına yapışmışlardır. 
şubeye ayrılmıştır. Birinci şube resmi Sultanahmet civarındaki Binbir - Suçlu, dün Asliye 4 üncü cezada 
ve hususi ilk okullar ve y:ıtı mektebleri- direk mahzenine su sızmakta olduğu yapılan duruşma sırasında, suçunu in
ne, ikinci şube millet mektebleri ve ilk ihbar edilmiş ve Müzeler idaresinin bu kar ederek: 
derecede hususi dershane·ıere, üçüncü hususta keşif yapması istenmişti. Mü- - Ben, iyilik sc~ve:r bir. adamım. 
şube de halk terbiyesi etl'.'afmdak: mesai zeler mimarlığı tarafından buı·ada ya- Şunlara ya~?1111 ed~y~ dedım, kar -
ile iştigal edecektir. pılan keşifte, suların mahzen üzerinde puzları motorden bırlik=~ .taşıdık. Yok-

Üsküdar 53 üncü mektep bulunan ve Ali isminde biri tarafm - sa, paralarını çalmış degılım. 
genifletilecek dan isticar edilen garajdan sızdığı arı- Demiştir: . . 

Üsküdar 53 üncü ilk mektebin ge- laşılmış ve garaj sahibinden burasınm Ancak dinl~nılen vşahıtlerle de H:.r-
:r.işletilmesi için belediye ve n:ıfia mü- tamir edilmesi istenmişti. Garaj sahibi zının suçu .sabıt oldugund~n, 2 ay mud 

h d. ı · t af d t •tk'k t apıl - burasını henüz tamir etmemis oldu _ detle hapsıne karar venlerek, derhal en ıs erı ar ın an e ı a Y ~ t kif 1 t 
w d Em' .. .. k k 1 v h ev o unmuş ur 

mıştır. Mektep binasına ilave yapıla - gun an ınonu ayma am ıgı ma - • • • · • • . 
cağı gibi bahçesi de büyütülecektir. kemeye müracaat etmiştir. A~hye Vekıh dün şehrımıze geldı 

Bunun için mekt~bin civarında bu- B I ç Ö l I Yirmi gündenberi Gölcükteki say -
]unan 3 ev istimlak P<lilecektir. er ara, ın ç 'P er fiyesinde istirahat eden Adliye Vekili 

Parasız ders Denize dökülecek Şükrü Saraçoğlu dün İzmir vapurile 
Şehremini Halk.evinden: Parasız fran- Belediye, Beşiktaş yakasındaki çöp- şehrimize gelmiş, vapurda karşılan -

sızca, ingilizce dersleri veriliyor. Evi- leri Hayreddin iskelesinde toplatmakta mıştır. Vekil şehrimizde bir hafta ka -
mizde ikmale kalan çocukların dersle- buradan kamyonlara yükleterek Azap- dar kalacaktır. 
rine ve kayıtlarına devam edilmektedir. kapıdaki çöp iskelesine denize dökül - Adliye Vekili Tirede yeni tesis edi-

lediyesi, vekil şerefine Şehlr gazino • 
sunda bir ziyafet vermi§tir. 

Vekil Ankaraya avdetinde yeni kU' 
ıulacak hapishaneler meselesile meŞ ' 
gul olacaktır. Bu yıl bazı hapisbanelel 
tamir edileceği gibi yeni bir zirai ha " 
pishanc kurulacaktır. 

Ustasmm parasmı çalan çırak 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel Sırkecide ustssl 
Abdurrahimin 15 lirasını çalarak İz • 
mire kaçan, fakat dönüşte yakalansll 
Hüseyin Sultanahmet 1 inci sulh ceıs 
mahkemesinde tevkif olunmuştur. 

Hüseyinin duruşmasına dün de de
vam olunmuş, neticede suçu sabit ol ~ 
duğundan, 2 ay hapse mahkfun edil" 
miştir. 

Hayvan satışları 
Bazı sürekçiler bazı vilayetıerden al• 

clıkları hayvanları götürüp başka vila• 
yetlerde köylerde satmaktadırlar. 13ıl 
hal hayvan sağlık nizamnamesinin 41 i~
ci maddesine aykırı görüldüğü için z1-

raat Vekaleti bu halin önün~ geçilmesi
ni vilayetlere tamim etmiştir. 

Hayvanlar, ancak şehir ve kasabalar• 
da hayvan pazarlarında satılabilecekti!• 

----··--·-------... ---
HALK OPERETi 

12 Ağustos Pel"" 
tembe ak,aını 

Heybellada PliJ 
gazinosunda 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Fatih kazasında da tramvaydan at
hyan 2, sokağa çöp döken 6, etiketsiz 
mal satan 2, cnddeyi i5gal eden 5, mu
ayene cüzdanı olmıya'l esnaftan S kişi
ye ceza kesilmiş, 1 79 el:;s!k ekmek mü
sadere edilmiş, ı 8 kedi yakalanmıştır. 

Bir an evvel ev katipliğine müracaat- mek üzere sevkettirmekte idi. Bu ~e - lecek orta mektebin aç1m töreninde bu- Operet 8 perde 
ları. kil Haı·reddin iskelesi civarında otu - lunmuş, İzmir Valisiyle birlikte pazar 13 Ağuş.tss Cuma akşamı 

Mü tef errlk : 

Hariciye Vekili Y alovaya gitti 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Ar:ıs 

Yalovaya gitmiştir. 
Dün gelen seyyahlar 

!jehtr işleri: 
ranları iz'ac etmiş olduğundan bugün- günü Bergamaya giderek Çandarlı BUyUkder• elle bahçesinde 
den itibaren Beşiktaşın çöpleri bura - plajının küşad resmine riyaset etmiş- J J 
dan kamyonlarla Azapkapıya götürül- tir. Pazartesi günü öğle üzeri İzmir be- Ş R N T E Y Z E 

Evkaf bdedfye iliill~nm ~nu m~&~,Heyre~~iskclesin~n, ~- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Evkaf ile Belediye arasında çıkan nize dökülmek üzere mavnalara yük

ihtiliıf üzerine teşekküi eden hakem letilecektir. 

Belediyesinden : hey'eti tarafından vücu.:la getirilen tah İstanbul ciheti çöplerinin denize dö 
kimname'nin ayrı ayrı birer .nüshası külmesi etrafında belediye temizlik iş-

Dün şehrimize Hellas Yunan vnpu- belediye ve evkafa verilmişti. Tstanbul leri müdürlüğünün yapmakta olduğu 
rile ekserisi Fransız o!f':'ak üzere 150 Evkaf Baş müdürlüğünde bu tahkim- tetkikler ikmal edilmiştir. İ5tanbul çöp 
seyyah gelmiştir. Seyyahlar iki gün name üzerinde tetkikat yapmak üzere leri denize dökülmek üzere Balattan 
~ehrirnizde kalacaklardır. bir komisyon kurulmu~tur. Komisyon, mavnalara yükletilecektir. Esasen Ba-

1 - lstan bul Belediye sınırı içinde sırtta omuz
da ve başta her nev'i eşya ve gıda maddeleri 
taşınması ve satılması yasak edilmiştir. 

Uçan adam gt:liyor tahkimnamenin ihtiva ettiğ i madde - ıatta bu işde kullanılmak üzE>re bir çöp 
Kızılayın 14 üncii gece şenliği ıçın !eri ayrı ayrı tasnif edecek, Evkafa ve- iskelesi mevcuttur. Bu iskele tamir e -

davet edilmiş bulumm Avrupa ve A - rilenlerle Evkaftan alınanları tesbit e- dilecek ve üzeri kapatılacakhr. 
merikada Uçan ;.ıdam nami:e maruf decektir. Şimdilik komisyon belediye Bu husustaki tetkikler ikmal edil
Vlan Del Monte beraberindt.? paratö -1 ile h iç bir temas yapm1yacaktır. Talı - rnişse de İstanbul ciheti çöplerinin de
nerleri dans kraliçeler: ismi verilen 1 kimncıme Ü7.erinde bir anlaşamamnzhk nize dökülmesi hazırlıkları biraz uza
Dona Terese ve Konehita olduğu halde olursa o zaman beleJiye ile görüşüle - yacağından bu mıntakanın çöpleri an
seyahat etmektedir. Kendi hususi oto- cektir . • cak eylUl ayında denize dökülmeğc brış 
mobilile bugün şehrirrı:zcle bulunacak- Florya Rus manastırının ist:mlakı !anacaktır. 
tır. Florya ve civarındaki köylere.len bazı. --------

yerlerin istimlakine devanı edilmekte- Bir eroinci yekalandı 
Kocaelide Ruam savaşı başlıyor dir. Florya yolunun tamıri kıştarı önce 
Ruam talimatnamesi mucibince h er 

sene bazı vilayetlerde yanılması lazım 
gelen ruam sa\·aşı için Ltanbııl veteri
nerlerinden (baytar) Nuri, Hamdı ve 
İhsan muvakkaten tayin C'Oildikleri Ko
i:aeli vilayetine dün harekE't etmişlerd i r. 

Ruam savaşı 15 ağustosta b ışlıyacak , iki 
ay sürecektir. 

bitirilecektir. Ayrıca, haien metruk bir 
halde bulunan eski Rus m~lTlastırı b;nası 

ile arazisi de değer pahasına göre satın 
alınacaktır. 

13u yaz inşaatı nihayete eren yeni plaj 
gibi daha iki plajın yapılmasına başla
nacak ve bu suretle salaş halindeki bü
tün binalar ortadan kaldmlacaklır. 

Gümrük kaçakçılık bürosu taraf•n -
dan ötedenberi takip edllmekte ohn s:ı 
bıkalı eroin satıcıl~rından Kürt Ş:ıkir, 
clün, birisine eroin satarken yakalan -
mış, üzeri aranırıca da dokuz pake~ da
ha eroin bulunmuştur. Şakir hakkında
ki tahkikata dev9m edilmektedir. Ka -
çakçı bugün asliye be~inci ceza mahke
mesine verilecektir. 

2 - T::ışE11a işleri ve seyyar satıcılık mazbut ve 
muntazam el arabalariyle veya motörlü vasıtalarla 
veyahut elde taşınabilecek küçük kaplar:a yapı
lır. Ancak elde taşımak suretiyle satılan her nev'i 
eşya ve gıda maddelerinin, bunlann nev'i ve ma
hiyetlerine uygun kaplar içinde bulundurulması 
lazımdır. 

3 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Be
şiktaş Belediye şubeleri mıntakalarında 1 Birinci 
Teşrin ve diğer Belediye Şubeleri mıntakalarında 
da 1 ikinci Teşrin 1937 tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. "B.,, "5134,, -
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Antalyada muvaffak bir \ Malfıtganın belli 
· . . Jd , Başlı ihtiyaçları Yurdda spor hareketleri 

mektep sergısı açı ı Karşılandı 
Malatya (Hususi) - Şehrın iman için 

yapılan planın tatbi" ıs e devam edilmek· 
tedir. İstasyonla 
şehir arasındak; 

dört kilometrelik 
cadde parke di)

şenmektedir. Hü
kümet önünde bü. 
yük bir park ya
pılacaktır. 

Balı'kesirde yapı

lan ve Ayvalık, Ban-

dırma, Balıkesir ve 
Bürhaniy.e atletleri
nin iştirak ettiği 

bölge atletizm mü-

sabakalıırmda Edre
mit ai.let!.eri (35) pu· 

vanla birinciliği ka· 
zannııştır. 

Yüz metrede Sü· 
leyman !birinci, 40G 
metrede Osman iİstasyon şehre. 

uzaktır. Bu yüz. 
den hald: nakil va
sıtası zorluğuna 

maruz bulunmak
tadır. Bu zorluğun 
izalesi iç.in iki oto
büs ıgetnülmiş ve 

kinci gelmişlerdir. Besimd. ıampiyon Edremid takımı göriilmektedir. 

Serginin bir cep hesinin görünü§il 

ll -:uıtalya {Hususi) - Mekteblilerin se- işler, ve tarlada çalışan çiltçi gösteril-

Malatya valisi 

Etem Akıncı 

işletilmeğe başlanılmıştır. İstasyonla şe· 
hir arasında otobüslerde yolculardan beş 
kuruş gibi cüz'i bir ücret almmaktadır. 

* Bartın Halkevi 
spor teşkUatı iyi ça
lışmaktadll". Safran
bolu gençlerinin de 

iştirak.ile, Bartın ve 

Zonguldak gençleri 
arasında bir futbol 
rn a ç ı yapılmıştır. 

Maç çok heyecanlı 
olmuş, Bartınlılar, 

2-0 galib gelmişler
dir. Zonguldaklılar 

~1 tedrisiye nihayetinde yaptıkları ser- miştir. Son resimle kolleksiyonda gene 
ıiler içinde fsmetpaşa ilk mektebi vilii- mektepçilik gayesine uygun olıırak çift 
,;et ve Kültür Bakanlığınca takdir edi- !>Ürme, tohum atma, tarls., başa~ har
nerek başrnuallim Ali Lülüye bir takdir- man~ değirmen, hamurka:-, fırın, ekmek 
,:nıe Vermiştir. Ve bu sergiyi 1500 den olu§U gösterilerek buradan da ekmek 

Bütün bu işleri başaran, icab eden 
tedbirleri alan vali İbrahim Etem Akın
cı hergün bizzat işleri kontrol etmekte, 
lazım gelen direktifleri vermektedir. 
Valinin alakası ve devamlı takiblcr! sa
yesinde Malatyanın bel1ı başlı ihtıya;

[an karşılanmış bulunm:ıktadır. Bunun 
ıiçin Malatyalılar imarcı vahlerinj büyü1c 
bir s:ı.ygı ve bağlılıkla sevmektedirler. 

oyunun sonuna doğ .. 
ru sahayı terketmişlerdlr. Halkın spora karşı alakasını anlatabı:mek için dühu-
liyesi ıo kuruş olan maçın haSılatmm 570 lirayı bulduğunu soylemek kilidiı', 
Rosimde Bartın, Zonguldak, Safranbolu oyuncuları bir arada görülmektedir. 

ıla insan . t . ı· İşt .. d insanın ağzına gitmekte hazım cihazını 
~~. zıyare etmış ır. e gon er-
ai!~rn ~im tabiat köşesini ve başmual- dolaştıktan sonra kana ıarışması ve bi-
tnı. gostcrmekte olup şu suretle yaptl- lahare de harice ürazatı gösterilmekte-

§tır En 
0 

t d . .. d h dir. Diğer kısımda gıdala!" tasnüi gra-
ZJ.nı ,_· r a a ınsan vucu unun a- '" d . 1 ~ .. 11;1srnıdır. Bund&n insanın beslenme- fik.lerle gene Macar usu.un e resım er 
:a lÇın çiftçilik kısmına şerid çekilmiştir. ve rakamlarla her maddenin gıdai kıy-

llradan çift T ''" b"f" f1 •• meti açıkça tebarüz ettirilmiştir. Onun 
.rilmi v çı ıgın u un sa ıası goste- vanında giydiklerimiz görülmekte, bu-
tafya'J bö~ ge~e çift sürım resimden çcğ- J 

istihsaı. gesındeki topraklarla hayvanat 

fikl atunızı gösterir veya usulü gra· 
L .. ere Şeridlerle irtibat yapılmıştır. Alt 
"'Slllldaki 

masada buna aid mücessem 

~--------------Şarkış lada 
Belediye 
Faaliyeti 

)'e~t~kışla (Hususi) - Şarkışla beledi~ 
~tnakasabanın iman hususunda çok ça· 
diy tadır. Bele- . 
bin el= Yılda sekiz miiiiii!ll 
ile ~ra olan gelirı 
ları saba ihtıya~ .. 
!l'ı~kntı tatrnin et· 

edır 
. :Sır b · "
ijlttbe . uçu,. yıl-

!'eıs1.; belediyl' 
tıarı 'lde bulu-
ltasab hiustafa Alp 
besab ada belediy!' 
llo ına hır gazi. 

'ote t 11 ı;ı t ' 'Ve lokanta 
~.. 1 r ın a k t a. ~. \' e . Şarkışla Belediye 
bet Ili Yapılan '"k dıye gaziı~o- 1'ei&i Mustafa Alp 
.... ıda b· 

tır 
13 

ır tiyatro salonu da bulunacak-

rada kolleksiyonculuk nedir ve öğreti

mimizdeki manası tamamen verilmiştır. 
Elbise ve ayakkabı oluncay!l kadar bü
tün geçirdiği safha gösteri~miş ve alt kı
smıda da mücessem işlcrile irtibatları 

yapılmıştır. Diğer kısım; tenvir, teshln 
de ayni şekil gözetilerek en iptidai va
sıtala;la modern vesaite kadar seri ha-

linde tertib edilmiştir. Son köşedeki :~ 
ise bu sanatın çoklarının ikinci sıruftar. 
itibaren yaptıkları Antalya hava rasadı 

sonuçlandır. Üç senelik muntazam ça
lışma mahsulü olan bu çizgiler memle
ketin senelik iklim vaziyetini tebarüz 
ettirmektedir. Hava rasad çizgiler! ya
nında bilhassa üzerinde c ?• sorgu i.§areı. 
olan kutu calibi dikka!tir. Sene içir.de 

çocuklar ders harici hatırlarına gelen 
sualleri bir kağıda yazıp içine atarlar . 

Her hafta veya on beş günae bır çar
şamba günleri öğle sonu sınıf muallimi 
huzurile bu kutu açılara1t soruların ce
vabları muallim tarafından doğrudan 

verilmeyip sınıf kütüphanesindekı 

müracaat kitaplarından öğretici me
saisile buldurulmakta ve bu suretle ço
cuklar müphemiyetten kurtarılmakta. 

zevklerini temin hususuna ve lıayattal:i 
müşküllerini çözebilmek çarcs;nc çall§ll
maktadır. 

Asfalt yol Çorluya ulaştı 
Tekirdağ (Hususi) - Nafıa Bakanlığı 

şose ve köprüler umum müdürü Ali Ta
lib Güran Tckirdağında yol ve köprü iş
lerile, İstanbul • Edirne asfalt yolu in
şaatı ile meşgul olmuştur. Asfalt yol 
Çorluya kadar ikmal edilmiştir. Tekir
dağında ana cadde de genışletilrnektedir . 
Bu cadde üzerindeki esk ve biçimsiz 
dükkanlar da yıkılmakta, yerlerine yeni 
ve güzel dükkanlar yapılmaktadır. 

* Çanakkalede Big~ 

İdmanyurdu ikinci 

takım gençlerile bi

rinci takım futbol
cuları arasında yapı

lan maçta Biga ikin

ci tak1 m1 Kalelileri 

yenmiş ve bire ka~ 
iki ile galip gelmiş-

Kara pmar istasyonunda bir kaza tir. 
Vilayet mıntan-istanbUl - Adana katarının Karapınar is

turonunda tevaktufundan 1blllst1tade su aı- sına ait bu seneki h"k 
mak üzere vagondan aşağıya inen Malaty:ı- maçları Biga spor a· 
ıı Abdullah oı:tlu 41 yaşlarında Osman. ts - lanında yapıla~ 
tasyondn1tl. çeşmede fazlaca kalml§ ve tre -
nln hareketini gorünce biraz evvel indiği va- Biga gençleri yedi 
gonn binmek isterken tekeriklerin altına yu- grupla karşılaşacaktır. Neticede hangi 
varlanmıştı.r. xazanın çok lni olması dola_yı- grup sona kalırsa mıntaka şampiyonı.:. 
sile katar vaktinde durdurulamamış, Osma. ilnn edilecektir. Resimde Biga ikinci ta
nın sağ ayağı üzerlnden geçen tekerlekler kı 1 g-rülmektedir 
ayağını diz kapağından aşal!ıya ikiye böl - m sporcu an o . 

Kastamonu • Taşköprü maçı ınüştür. Yaralı derhal şehrimiz memleket 
hastanesine götürülerek tedavi altına alın -
ımştır. Kastamonu (Hususi) - Taşköprü ve .................... ,,~ ........................................ . 

Devrekli kömür 
amele birli~inden 

amelelerinin 
bekledikleri 

Toprak a1tı7'.da çalışan DtVTeklı1erden bir kuma 

~a elediye su işlerini de düzene koy- Antalya kültür direırtörJ. Kemal Ka
bıaıa Çahşnıaktadır. Aynca buğday ma- ya okullardaki yakın alakası yerinde ıve 
&aba rı Yaptırılmıştır. İstasyon ile lca- kıymetli yardımlarile Antalya kültürii
!t-.._ 1 ~asındak·i· yolda bü~iik bir köprü :''U'U"'nuş J nü :zenginleıtirip kuvvetlendirmiştir. f ş- Devrekten yazılıyor: Zonguldak ltö-ı mek uzere maden ocaklanna ·gitmekte-
fla\'e Cdil v~ ~oy yollanna bazı köprüler te bu kıymetli ve tedrisat maksadına uy- mür havzası yeralb oca..'t.Iannın amele- dider. Ocak mes'ulleri ücretli olarak 
bir de h mıştır. Belediye bu yıl içinde gun sergiler direktörün öğretmenleri lerini te .. ır:ı eden Devrek köylüleri ver- her köyden birer amele sevk memurları 

al Yaptıracaktır. ~ 
--.o;;=====~;;;~~===::r::m:::~~k:uvv~e~t~U~irşa;d~a~t~la~n~m~ah~s~u~1ü~· d~ü~r~. =:::=~~g~isı~·~n~i ~v~e~rm~e~k=ve:,~e:v~in~in!,~masr:!~af~m~ı~go~·r:- tutmuşlardır. Bu memurlar On beş gün-p O de bir ameleleri. aybaşında ocağa gön-

aza r la Hasan Bey Diyor Ki: dermek için köy köy doıaşmaktadır1ar. 
Aybaşlannda Devrekten on beş kamyon 
iki gün iki gece amele . taşımaktadır. 
Devrek mıntakası ayda beş a!tı bın ame
le değiştirmektedir. 

. .. Nihayel insanların 
kalblerini sökilp ..• 

•.. Yerine çelikten kalb 
takmıya karar vermifler. 

Hasan Bey - San'ki 
bu keşfe ne lüzum vnrdı. 
'Ta§ kalbll insanlar dünya
dan mı ki? .. 

Her ocağın bir dolctoru bulunmakta ve 
amelelerin hepsinden amt::lP. bırliği için 
para kesilmektedir. Buna rağmen işçile

ri köylerdeki ailelerine bakmnğa gelen 
doktor yoktur. Ocak idare.ı.erınin amele
lerin ailelerine bakmak üzere bir dıs
panser açması ve doktor bulundurması 
yalnız ameleleri sevindirmekle kalmıya
cak, onlardan kesilen para mukabilinde 

ailelerinin sıhhatlerini koruma işi başa
rılmış olacaktır. Devreltin beş altı bin 
amelesi bunu beklemektedtr. 

• 

Kastamonunun futbolcu gençleri burada 
karşılaŞmışlardır. Sahanm çamurlu ol· 
ması oyunu biraz güçleştirmiş, zevkin! 
kaçırmıştır. Birinci haftaymda Kasta
monulular bir gol attılar. lkınci hanayın. 
da da dört gol daha attılar ve bir gol ye
diler. Bu suretle oyun be?Şe karşı bir sa· 
yile ve Kastamonuluların galebesilı 

bitti. 
Tekirdağında deniz müsabakaları 

Tekirdağı (Hususi) - Tümen komu· 
tanı General Mazlumun delaletile yapı· 
lan subaylar, erler ve denız klüpleri, ka· 
yıkçılar, çocuklar arasında yüzme sür'at 
ve mukavemet, kayık, bot, dalına, ördek 
ve yağlı direk müsabakaları çolt güzel 
ve eğlenceli geçmiş, müsabakalarda 
Trakya Umumi Müfettişi Kazım Dirikle 
saylavlar ve Çanakkale, Edırne ve Kırk
lareli 'Valı1eri de bulunmuşlardır. 

Tekirdağında avcılık 

Tekirdağ (Hususi) - Tckirdağında 
vali Sakıbın riyaseti altında toplanan 
Tekirdağ avcı.lan yeni :idare heyetlerini 
seçmişlerdir. Tekirdağında avcılık faa
liyeti oldukça hızlıdır ve avcılık sporu 
hergün biraz daha inkişaf etmektedir. 

Lüleburgaz AltıOk spor kongresi 
· Lüleburgaz .Altıok spor klübü gençle· 
ri kongrelerini yaparak, yeni idare he
yetini seçmi§lerdir. Yeni idare heyeti 
reisliğine Muammer Erdem, kaübliğe 
Must&fa Üstüner, veznedarlığa Hüsnü 
Karıştıranlı, kaptanlığa Faik. murnkıb
lığa Adnan Cenzi, öğretmen Hasan Men
gü seçilmişlerdir. 

İzmittCki karşılaşmalar 
İzmit (Hususi) - İdmanyurdu ile, İs

tanbulun gayri .federe klüblerinden Ka
dırga Gençler gücli takımı karşılaştı. İd
manyurdu hfıkim ve enerjik bir oyunla 
bu takımı 1-3 yendi. 
İdmnnyurdunun ikinci takımı, Ilcreke 

birinci takımı ile karşılaştı. 1-1 berabere 
kaldılar. 

İdmanyurdu ile Akyeşil önümüzdeki 
hafta tekrar karplapcaktır. 



İki kadın 40 sene karı 
ko,ca diye tanınmışlar 

Gençliklerinde sevdikleri tarafından aldatıldıkları için 
erkeklerden nefret ediyorlarmış, biri erkek kıyafetine 
girmiş, merasimle evlenmişler, tenha bir yere çekil-

mişler ve bütün ömürlerini yan yana geçirmişler 
Htıdu;e Rivierada 

.Juan-les-Pins civa -
rıncı:ı olmuştur. 

Mahallede kom .. 
§Ularının en ideaJ 
çift diye övündükle
ri, bır çoklarına ör -
nek diye gösterdikle· 
ri ana, baba ve üç 
kız çocuktan mü • 
rekkep bir ailenin 
iki ferdi de birbiri 
arkasına ölünce, bun
lardan kocanın haki
·katte erkek olmayıp, 
kadın olduğu ve 40 
senedenberi de böyle 
yaşadıklan hayretle 
anlajılıruştır. 

Hıkayeyi anlata -
lım: 

Sene 1897 dir. Kamil isminde bir { yaşıyan aileye nihayet mukadder felA-
Fransız kızı Londradaki Fransız banka • ket gelip çatmıştır. Anne ölmüş, bir sene 
lanndan birinde çalışmaktadır. Günler • sonra ideal koca ve baba diye anılan 
den bir gün, banka arkadaşlarının biri • Mösyö Bertin de onu taklp etmiştir. Ce
nin vasıtasile Skot isminda bir İskoçyalı naze memurları gelip o ana kadar erkek 
kızla tanışır. Daha görüştükleri andan diye bilinen ölünün bir kadın olduğunu 
itibaren her iki kızın kanlan birbirine anlayınca hayretten hayrete düşmüşler
kaynar. Fransız il~ İskoçyalı kızların, dir. 
aşk hususunda talihleri yoktur. Sevmiş - * ler, lakin günün birinde aldatılmışlar. Bertin, bıraktığı vasiyetnamesinde, ço
Ruhlarını derin bir hicran bürümüş. Ma- cuklarmın evlenmedikleri takdirde bü
zilerinde, böyle müşterek bir nokta bu
lunması, muhabbetlerini bir kat daha 
arttırmış, hatıralarını tazcledikçe erkek
lere karşı nefretleri faz)alaşhkça, fazla -
laşmış ve şöyle bir karar vermişler: 

- Fırsat bulur bulmaz, bir daha aynl
mamak üzere birleşecek, ve tam mannsile 
kan koca hayatı süreceklerdir. 

* O sıralarda Kamilin babası ölmüş, 

kendisine oldukça külliyetli bir miras 
kalmıştır. Para sayesinde, istedikleri ka -
ğıtları tanzim ettiren, kendisine sahte 
bir erkek karnesi çıkaran Kamil, banka
dan da ayrılmış, ve satın aldığı erkek el
biselerini giyerek Skotla birlikte Rivic
raya gelmiştir. Bu oyunda, Kamil erkek 
rolünü oymyarak Mösyö Bertin ismini 
almıştır. Rivierada, usulü dairesinde Ba· 
yan SkoUa evlcnen1 Mösyö Bertin, Juan
les-Pins civarında bir ev tutmuş, ve sözde 
karısile engin bir saadet içinde yaşamıyn 
başlamıştır. Altı sene içinde nur topu gi
bi üç tane kızı da olmuştur. Bittabi bu 
kızların, fakir ailelerden satın alınma, ü~ 
vey çocuklar olduklarım takdir edersi-
niz ... 

Muhitlerinde ciddiyetleri, birbirlerine 
karşı olan sevgileri ile maruf olan Bertin 
ailesini ziyaret edenlerin hemen hepsinin 
kadın oluşu, hiç nazarı dikkati celbet -
memiştir. 

Bertin, ne mahalle kahvesine çıkan, ne 
de erkeklerle haşir neşir olan takımın
dan ~eğildir. Buna rağmen gene herke
se kendisini sevdirmiştir. Bir koca, bir 
baba olmak bakımından da ideal bir in
san diye tanınmıştır. 

40 sene bu hilelerini açığa vurmadan 

tün mirasa konabileceklerini bildirmiştir. 

Kamil avukatına bıraktığı hatıra def· 
terinde hayatının bütün safhalarını gü
nü gününe anlatmaktadır, karısının, ha
mile olmasını istedikleri zamanlarda u
zak bir köye çekildiğini, yüzüne makyaj 
yaptığını, sonra yanında başka yerden 
tedarik edilen yeni doğmuş bir çocukla 
eve döndüğünü, bütün teferrüatile ya?. -
maktadır. 

Keşan - lpsala şosesi 
İpsala, (Hususi) - İki senedenberi a

melei mükellefe ile yapılmakta olan Ke
şan - İpsala şosesinin tesviyei turabiye -
sinin noksan kalan kısımlan ikmal edil· 
miştir. Taı fer§iyatının bu sene yapıla· 
mıyacağı söylenmektedir. 

inşaatta çürük malzeme 
kullanılmıyacak 

Aksarayda İnkılap sokağında üst ka 
tı çöken ev hakkında belediye tahki • 
kat yapmaktadır. Bir çok evlerin inşa
ları esnasında çürük harç ve malzeme 
kullanılmaktadır. Bunun önüne geçil
mesi için 1938 senesi bütçesine kona· 
.cak bir para ile bir malzeme laboratu
varı vücuda getirilecektir. İnsaat esna
sında kullanılacak malzeme bu liıbora
tuvarda muayene edileceW, bu suretle 
çürük malzeme kullanılmasına müsa -
ade edllmiyecektir. 

Bir tramvaya yıldırım isabet etti 
Yedikuleden hareket eden 54 nu -

maralı Yedikule • Sirkeci tramvayının 
romorkuna yıldırım isabet etmiş, nü • 
fusca zayiat olmamı~t!r. 

CÖNÜLiSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
ETzurumda Bayan (A. A.) ya: 
Erkeğin düğün bahsinde sizin kul· 

!andığınız tôbirle ccörr.erdlik> etme
si nişanlısına karşı beslediğı alakanın 
kuvvetine dclnlet etmez, daha ziyade 
düşüncesiz olduğunu gösterir. Erke· 
ğin zevcesine kesesinin kuvveti dere
cesinde kıymetli bir h;!diye almasını 
anlanm, yuvasını mükemmel döşeme
sini anlarım, bu sahada fedakarlık et
mesini anlarım, fakat üç beş yüz da
vetli toplayıp saz, söz ve orkestra ile 

yüzlerce lira harcetmesi aklıma sığ· 
maz, bu yolda sarfedilecek her fazla 
para yeni ailenin dayanma kuvvetin
den çalmrnıı bir ıeydir. Size tavsiyem 

karşılıklı bir anlaşma yapmak, sarfı 

mümkün olan para için en iyi sarf 
mahallini birlikte tayin etmektir. 

* Aydında Bayan A. C. ye: 
Mademki zararı olıruyan bır an'a

nedir, riayet ediniz, yenilik yapmak 
arzusu ile muhitinizde dedikodu u
yandırmayı makul bulmam. 

* Bcyazıdda EminbC1J mahallesinde 
Bay B. P. ye: 

Çocuk yedi yaşına kadar mutlak su
rette annesinin ihtimamına tevdi edi· 
lir. Babanın sadece bir nezaret hakkı 
vardır, yedi yaşından sonra tabi ola
cam vaziyeti .hfild.m tayin eder. 

TEYZE 

SON POSr~ 

Çivilenen köprü 
Eskimiş ayakkabı ile, eskimi~ köP. -

rü arasında ufak bir ayrılık vardır. Bi
rinin altına çivi vururlar, ötekinin üs
tüne. 

* Köprüye çivileri, sivri tarafları yu-
karı olmak üzere çivilediler zanneClen 
içini çekti: 

- Köprüde kar~ıdan karşıya geçe .. 
bilmek için ta Hindistana kadar gidip 
fakirizm öğrenmek icap edecek. 

* Polis çivili kaldırımın haricinden 
geçeni yakalıyacak: 

- Çivilerden hariçte gitmenin ya -
sak olduğunu bilmiyor musun? 

- Biliyorum bay polis. Ben de çi .. 
vilere basa basa yürüyorum. 

- Çiviler nerede? 
Altı çivili ayakkabısını gösterecek: 

- İşte, ayakkaplarımın alllarında! 

*· Bundan böyle sakın: 
- Köprü üstünde çivi kest~m! 
Demeyiniz, kaldırımın çivilerini kes 

tiğinizc hükmederler. 

* Evliya Çelebi eğer çivili köprüyü 
görseydi seyahatnamesine şu tarzda bir 
bend ilave ederdi: 

cŞehri Stanbulda karyei Esved oeni
len mahalden kudamülemin denilen ma 
halledek imtidat eden bir cisir vardı 

ki zerrin mıhlarla kaari bahre mıhlan
mış olup mıhlardan her bır.inin uzun
luğu üç yüz kulacı mi.ltccavizdi ve 
bunlar tadad edildikte bir milyona ba· 
liğ olurdu ki hazinei belediyeden üç 
yüz bin akçenin bu yolda sarfedil.diği 
kuyudu dcfatirde mesturdur. Ve minel
garaip!• 

* Amerikalı seyyah ha hrcı defterine 
yazacak: 

cİstanbulda bazan öyle fırtınalar O· 

lur ki, fırtına tesirHe kalilirım taşlan 
sökülür ve havaya uçar. Bunun önüne 
geçmek için belediye ekseri yerlerde 
kaldırım taşlannı çivilerle yere çivile
miştir. 

* 
Otomobıı sür'atle geçti, yaya giden 

güldü: 
- Senin de hakkından çivili kaldı

rım gelir! 

* - Cebenneme gider misin? 
Demişler, sormuş: 

- Aylık kaç? 
- Bana da: 
- Çivili kaldırımın rlışmdan geçer-

misin? 
Dediler, sordwn: 

- Cezası kaç? 
:IMsET 

Köpek gerine 
Maymunla sokağa 
Çıkan kadınlar 

, 

ft., -

-·~-- r----

İngiltereae iadınlar arasında yeni bir 
moda baş göstermiştir. Bu moda sokakta 
köpek yerine maymun gezdirmektir. Me
raklı İngiliz kadınları şimdi evlerinde kö
pek yerine maymun beslemekte, bu mas
kara hayvanı bütün huysuzluklarına rağ 
men sokakta gezdirmekten zevk .ıınak

Aiustoe ıı 

Nlkbinle Bedbin şehri dola şıyorla r 

Bedbine g_öre 
SİNEMA 

Yazan : Sallhattin Enis 
Herkes birbirini iüyor. Bağıran var, 

çağıran var, homurdanan var. Herkes gi
şe denilen bodur kulübeye sokulmağa 
uğraşıyor. Bu tehalüke sebep ne? .. Orada 
abıhayat mı dağıtıyorlar? .. Hayır! Sine • 
ma bileti... 
Paramız elimizde; fakat vaziyetimizin 

bir dilenci vaziyetinden farkı yok. Sa • 
kinleri bağıran, çağıran, küfreden ve 
homurdanan bu aleme cendere, hayır, 

girdap demek daha uygun dtişer. Ben 
girmekten çoktan vaz geçtim; faket bu 
girdap içinden çıkmak d~, girmek kadar 
müşkül... Hele önümüzde bir musevi ai
lesi var ki, mapamı iki jnsan genişliğin
de .. Yüzü mosmor, burun delikleri bir 
cins kısrağın burun delikleri gizi hızlı 

hızlı açılıp kapanıyor. Be kadın, sen, bu 
cendereye cüssene, kıyafct!ne bakmıya • 
rak bile bile girdin, bu sıkıntı cezayı a -
melindir, çek!.. Fakat beş yaşındaki ço -
cuğunu ne diye buralara kadar sürükle· 
din. Zavallı kocan, kendisine yol bııl -
maktan acizken, üstelik ayak altında e
zilınesin diye küçüğü de omuzuna oturt
muş, bu halile ohlıya pofhya yürümeğe 
uğraşıyor. 

Sağımdaki delikanlı yanındaki kıza o 
kadar sokulmuş ki, onların mülasık bir 
hilkat garibesi olmadıklarını anlamak için 
insanın hayli ihtisas sahibi olması lazım. 
Arkamdaki adam, bu vaziyete kl7.arak o
muz başımdan sesini aşırdı. 

Yürüyelim!. diye bağırdı... Her şeyin 
bir edep ve erkanı olmak Iazım .. 

Güçbela kendimizi sinemanın içine at
tık. Benim ceketimin düğmesi kopmuştu. 
Karımın §apkasındaki tüyün yerinde yeJ. 
ler esiyordu. Oğlumun ıse yeni çorabı 

boydan boya yırtılmıştı. 
- İşittik, işitmedik demeyiniz, ağam 

eğleniyor! .. 
Biz, gene bahtiyarlardanız. Hiç olmaz

sa bir ceket düğmesi, bir şapka tüyü ve 
nihayet oğlumun boydan boya yırtılan 

yeni çorabı gibi küçük küçük zayiat ve
rerek buraya girebildik. 

Bir sıra gözüm, deminki kadına ilişti. 

İki insan cüsse ve kıya fctinde olmasına 
rağmen vücudundan beklenmiyen bir 
hızla adeta kuvvetli kırbaç yemiş bir to
paç gibi olCluğu yerde fırıl fırıl dönüyor
du. Bırak işi yoksa olduğu yerde dön -
sün. Tek dönse de bağırmasa ... Vaziyetı 
derhal anladık ;madam: 

- Pırlanta iğnem de, pırlanta iğnemi .. 
Diye dövünüyordu. Cezasıdır çeksin 

derneğe hazırlanırken kadın pırlanta iğ

nesinin ziya acısı ve hıncile küçük oğlu· 
na öyle bir tokat aşketti ki, sesi ta kula
ğıma kadar geldi Bir an müdahale ede
yim, dedim. Karım eteğimden yapıştı. 

(Ko desinler Şahmeranın bağı var) 
kabilinden ben de kendi kendime söy -
lendim: 

- Ko desinler, biz de 'l!nemada eğlen
dik.. 

Salahaddin Enis 

lkmaıe kalan talebe için 
Eminönü Halkevinden: 
Evimizin halk dershaneleri ve kurs

)ar şubesi tarafından orta okul ve lise
lerde ikmale kalan talebeyi yetiştir • 
mek üzere muhtelif kurslar açılacak -
~ır. Engele kalan talebenin nihayet üç 
gün zarfında Evimiz Sekreterliğine 
müracaatla kendilerini! kaydettirme -

-J 

Nlkbine göre 
SiNEMA 
Yazan : ismet HulOsi 

Eskiden bir erkeğe benzerdi, hiç ses1 
çıkmazdı. Şimdi ise bir kadına benziyor. 
mütemadiyen konuşuyor. Sessiz zama ' 
nında içinde bir mabet sükuneti olur " 
du. Sesli zamanında değişti.. Kadınlatl 
hamamı gibi oğulduyor. 

Eskiden adına csinematoğrafya> der " 
lerdi. Evvela cya> sı düştü. Sinematoğra! 
oldu. Sonradan toğrafı da düştü. Sinema 
kaldı. Ve nihayet crna, sı eksildi. Kuşa 
benziyerck esine> oldu. 

* 
Şu sinema ne garip yer! Rejide hi9 

çalışmamış rejisörü, göğe çıkmamış ~·ıl " 
dızı, ve hiç operasyon yapmnmış opera• 
törü var. 

Projektörü gemilerde yol gösterme .
miştir . .Perdesi pencereye gerilmemiştit• 
Ve nihayet salonu hiç Nr zaman güne~ 
yüzü görmemi~tir. 

• 

* 
Eğlence mi arıyorsunuz? İşte sinema' 

Yağmurdan ka~mak mı istıyorsunuz? iş• 
te sinema! Sizi yakalıyacak alacaklıdaJJ 
yakanızı mı kurtarmak iı::tiyorsunuz! b· 
te sinema! Güzel kadınlnrı karşınızda ya• 
n çıplak mı seyretmek istiyorsunuz? tş
te sinema! Sevgilinizle başbaşa kalmak 
mı istiyorsunuz? İşte sinema! Velhasıl 
ne isterseniz isteyin, hepsini sinemada 
bulabilirsiniz .. 

Karınız saçlarının tuvaletini orada öğ· 
renebilir, kızınız şapkasının modelini O" 

rada seçebilir, oğlunuz coğrafya dersini 
orada öğrenebilir ve nihayet siz er ltişiı 
gönlünüzün sevebileceği kadını ora " 
da elde edemeseniz bile; vücudunun en 
ince hatlarına kadar orada seyredebilir• 
siniz. 

* Çehreleri birer fotoğraf camına ben " 
zetirsek sinemaya da fotoğraf banyosıJ 
diyebiliriz. Karanlıktan sonra lambalar 
yanıncn etrafınızda bulunanların hisle " 
rini yüzlerinden okumak mümkündiit• 
İşte yan yana oturan bir karı ile bir JcCl" 

ca .. Birbirlerine aksi aksi bakıyorlar .. BıJ 
bakışların manasını anlamak kolaydır] 
erkek kadına: 

- Sen de kadından mı ssyılırsın, kadııl 
dediğin perdedeki gibi olur! 

Demek istiyor, kadın da cevap veri " 
yor: 

- Sen de erkek misin? Erkek dediğiıl 
perdedeki gibi lüks bir şatosu muntazafl'l 
döşenmiş odaları ve bankada milyonları 
olana derler. 

Başınızı biraz çevirin, ihtiyar bir er· 
kek göreceksiniz .. Düşünüyor? Acııbn d!l 
§Ündüğü ne? Mutlak: 

- Ah, diyor, benim gençliğim olsaydı, 
hiç durmaz, perdede gördüklerimin caıl" 
lılarının bulunduğu yere giderdim. 

Biraz ötedeki ihtiyar kadın dudakisrı" 
nı kemiriyor, belli ki sınırli? niyt: sinir " 
leniyordur bilir misiniz? 

Perdedeki gördüğü yıldızın elbisesinifl 
bir aynını da kendi yaptırmıştır. j\111rı1:ı 
giydiği zaman perdedeki yıldıza bcrze • 
meyip rüküşe benzemi~tir. Şimdi onıJ 
düşünüp kederleniyor. 

tadır lar. .. 1eri. 

Kenarda bir genç kızla bir genç erI<elC 
oturuyorlar, sabırsızlamyorlar. onıarıJl 
niye sabırsızlandığını söylemiye bilıııeJSI 

(Devema 8 inci ıavfada.l 
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lslNEMAI 
Sinema yıldızlan ve spor 
Greta Garbo, Jaa Kravford, Clark Gable, Katherine. 

Hepburn ve diğe• yıldızlann yapbklan ıporlar 

a. ıt. o. """ ~ndaft gilıel Lorrcıine Krugft ienb Jcenanna 
'eden ha1'• ketleri ~aparkn 

ltoUvudun meıhur 
llhsiyetlerinden bi· 
l'i de hiç tllphesiZ 
'beden· terbiyesi pro
~rü d<>ktor Do • 
'tlald Loomisür. Bu 
Profesör sinema yıl • 
dııları ve san'atklr· 
larının spora karp 
Olan allkalarmı ıu 
IUretıe anlatmakta • 
4br: 

Joan Kf'avjordl 
iter sabah bir saa' 
~ddetle beden ter• 
bi)'esl hareketleri 
)aptıktan ı.pa hat. 
tada bir defa stadı 
de büyük çapta spor 
hareketleri yapır. 
ller gün denize gi .. 
ter ve bir müddet 
~- Yafllll bildi • 
ltınem, mazurum. 
l'tqt fUDU iddia e-
4'erim ki bu yıldıa 
- bet yapıdaki 
lfJıç kızlarm ~tu .. 
bt taı çıbrbr. 

• 

ICcıtherine Hep .R. K. O. nun güzel ıesU yıldın Thelma Leecü 
'"'"": İyi bir sporcudur. Spor hareketleri l sını tahdit etmek dolayısiie aç kalmak, 
01tı-aa her gün golf oynar. Pek uzak ol- bunu hiç bir vakit temin etmez ...• 
'uyan yerlere yürüyerek gider. Günde " 
~ kilometrelik yol katetmektedir. Fllmlerdelıl lıazalı 
~Cb'ole Lomba,.d: Tam bir sporcudur. Sahneler,, in tarifesi/ 

sabah ya bir saat spor yapar, yahut Bir çok filmlerde otomobillerin çar -
:~,!:,iner. Haftada üç defa denize girer pıştıklannı, tayyarelerin düştüklerini, 

"'-urek çeker. yandıklarını dehşetle seyrederiz. Kaza 
t..~u üç sinema yıldızı Hollvudun en kurbanlarının veya kahramanlarının 
~ sporcu olan yıldulandır. Spor sa- sevdiğimiz san'atkirlar olmaları heye -
~eaiııde bu iıiç sinema yıldızı uzun müd- canımızı büsbütün arttırmaktadır. 

t revaçta kalacaklardır. Bu sahneleri çeviren \'e bu hususta 
!?kek yıldızlardan en fazla fotojenik fevkalade cesaret ve maharete sahip baş

lolan ve sporu en fazla seven hiç şüphesiz ka adamlar vardır. Kaza sahnesi çevril • 
~'t~rt Taylordur. Kendisinı ilk gördü- meğe başlandığı anda bu adamlar, film 
'"lrl vakit muhakkak semireceğini söy- san'atkarlarının yerlerin~ geçmektedir -
~§tim. Bundan o kadar ürktü ki: Altı Ier. 

fta içinde tam beş kilo kaybetti! Düpedüz hayatları ile oynıyan bu a • 
bt Clark Gable gelince: Tam manasile damlar bu sahneleri kaça çeviriyorlar L'
!l r atlettir. Sporu sever ve takip eder. lir misiniz? .. 
S:-da semirmekten ürkmektedir. Fakat cYok pahasına> desek hiç te mübala-

biraz da oluruna bırakmaktadır!.. ga etıo.emiş oluruz .. Bu san'atkarların en 
lı <h-eııa Ga,.bo: Yüzmekten hoşlanır. Bu- meşhuru olan Kavanag kendisine mahsus 

U 'büYiik bir metod Ue takip eder. Baı- bir kaza tarifesi yapmıştır. Bu tarife ŞU• 
~ lpor hareketleri yapıp yapmadığını dur: 
ilınem. Fakat yapmadığım sanıyorum. 1 - Otomobil müsademesi: 495 Türk. 

b ~en sporcu olan Weısmüller ve Sonja lirası. · 
qente gibi 1811•atk8rlardan bahsetme • 2 - Otomobil müsademesi: (Biri ka • 
~ ltizum yok. Bunlar sinema san'atkan paklanac&JV: 660 lira. 
o~ 3 - Her iki otomobil kapaklanacak: an eneı fporcudurlar. a· 825 lira. ... ır de cbiç spor vıapmıyanlar> serisi 
•lrdır J- 4 - Otomobilden tayyareye ve tayya-... Bunlar da bir haylidir ... 
il reden otomobile geçmek: 495 lira .. 

)'a eın zayıf kalmak isterler.. Hem spor 5 _ Motosikleti duvara veya ağaça 
Pmazıar ••• Nasıl olur? .. Değil mi?.. çarptırmak: 165 lira! 

ı.r:uıııar Renee Adoree veya Barbara La 6-Tayyarenin denize düşüşü: 990 lir:ı. 
)e rrın akibetıerine uğrarlar ... Yani hiç 7 _ Tayyarenin ağaç üzerine düşüşU: 
~ek Yemezler ve günün birinde artık 990 lira. 

p &Jnak üzere hastaneye girerler... 8 - İki otomobilin müsademesi (der-
dir erhlz tamüssıhha adamlar için değil- hal yangın çıkmak şartile); 1320 lira! 
.ir. Spor inanı tam manasile mevzun 9 - Havada tayyarelerin çarplflD~&n: 

tekilde zayıflam_ Halbuki iştiha - 1650 lira! .. 

SOM POSTA 

Çok faydall 
iki icat 

• Aynah çocuk 
arabası ve 
pencereli 
şemsiye 

• 

~erikada bundan bir kaç ay evvel 
üç kişinin hayatına malolan çok feci bir 
kaza vukua gelınişti.r. 
· İki senedenberi evli bulunan bir karı 

koca küçük çocukları ile birlikte bir ge
ce gezmeğe çıkmışlardır. Bittabi çocuk 
arabadadır. Tam bir dönemeçte bulun • 
duldan sırada arkadan yıldırım sür'atile 
gelen bir otomobil bunlara çarpmı§ \'e 
üçünü de derhal öldürmüştür. 

Bu kaza günlerce gazetelerir. sütun -
!arını kaplamıştır. Böyle bir facianın te
kerrür etmemesi içiıJ Amerikada çocuk 
arabalanna şimdi bir retro,,,i'Zör (arkayı 

gösteren ayna), bir de .lnrmm fener ta
kılmaktadır. 

Pencereli şemsiye 
Şemsiye çok faydalı bir nesnedir. Par

dösü müşambalar pratik iseler de ba • 
şı !Ayıkı veçhile muhafazs etmemekte • 
dirler. Şemsiyelerin de buna benzer bü
yük bir mahzuru vardır. .Sık! rüzgarlı 

havada yağmur yağarken yüzünüzü mu
hafaza için şemsiyenizi ileriye doğru tu
tarken ilerinizi görme)t imkansızdır. Bu 
yüzden nahoş müsademeler vakua gel • 
mektedir. 

Zeki bir fabrikatör şemsiyenin bir 
kısmına bir nevi pencere açmış ve bu 
pencere mahallini selofon veyn mika ile 
kaplamıştır. 

Rüzgl.rlı ve yağmurlu havalarda şem
siyeyi öne doğı'u tutmaktan mütevellit 
mahzurlar artık ortadan kalkmıştır. 

-
Fransada sinema Ucretleri 

artıyor ... 
Son zamanlarda Fran~ız hükumeti ta

rafından verilen kararla:- yüzünden ti -
yatrolar ve sinemalar bir hayli zarar et
meğe başladıklarından sinemacılar bir -
liği 11 ajustostail itibaren sinema üc -
retlerini yükseltrneğe karaı vermiştir. 

Tereffü nisbe.ti •yüzde on beş olarak 
tesbit edilmiştir. -···-··-··-···-------··-·---··· .... --

inan mı yaca\tsınız, 
fakat doğrudur ? 

Amerikanın İllinois eyaletinde Çin
den daha fazla nüfusu vardır. 

Mısırdaki Ebülhevliv resmi günde 
iki bin kere çekilir. Pazarları ise bu 
adet be§ bine varır. 

Bir yatak çarşafını mütemadiyen 
bir yandan öbür yana doğru ütüle • 
mek genişliğini arttırır, boYU!lu kı -
saltır. 

I 

Amerikada yapılan diş dolgusu için 
senede 25 milyon dolar altına, ~ mil -
yon dolar da gümüı ve platine ihtı -
yaç vardır. 

Amerikada, fen adamlan günden 
güne artmakta, ve bu artı§, umumi 
nüfus artışı nisbetine göre fazla gö -
rülmektedir. 

___ I _K_A_D_l _N_I 
Yaz için en pratik, en 

güzel saç tuvaleti 

Bu sene Fransada plij!arda genç kız-1 bu söylediklerimize uygun saç herkeste 
lar ve genç bayanlar arasında en ziyade bulunmaz tabit Bu yüzden ppkasız ge
rastlanan kuvafür, şu gördüğünüz saç çirilen yaz günlerinde dağınık, perişan 

şeklidir. Buna şimdi tngilterede de rast- saçlara çok rastlanıyor. Resimdeki kuva
lanmıya başlanmıştır. Fakat orada henüz für işte bu dağınıkhğın önüne geçtiği 
Fransadaki kadar umumileşmemiştir. ~ç~n çok ~ğenilmektedi(. Sade olduğu 
B. d d ·· " Fakat pek ıçın ekserıyete de yakışıyor. 

ız e e arasıra goruyoruz. y 1 d k k la Ik. • 1A-t·k ba d 
apı ı§ı a pe o y. ı .1a:1 ı n 

az. arasına arka ve ön saçlardan önce bir 
Bu saçın umumi bir moda halini alma- kısmını koyup rulo yaparsınız. Uçlarını 

sına sebep olan şey pek pratik oluşudur. kulakların arkasına saklarsınız. Sonra Ö· 

Bazı kimselerin saçı kifi derecede - ne bür kısmı ayni şekilde bir rulo yapıp bu· 
fazla, ne de az - yağlı olduğu, be.ya ve nun da uçlarını kulakların arkasına giz· 
sair bazı sebeplerle kınlmadığl için ko- !ersiniz. Vikıi ilk zamanlarda bu iki ucu 
laylıkla yatar ve çabuk çabuk bozulmaz. ayni yerde muntazam bir şekilde gizle -
Bunun için saçın, ne fazla sert, ne de pek mek biraz vakit alır amma, pek çabuk 
yumuşak olmaması da lazımdır. Bütün alıprsınız. • • .. ..........,, . ..,.. ...... ~~ .... , 
Bacaklardaki yağlar 

nasıl eritilir? 
Kadınlar arasın • 

da modem dertler .. 
den biri de: Bacak • 
larda toplanan yağ 

çıkınlandır. Bunlar 
bacağın bilhassa diz 
den yukan k.ısmile 
bileklerde göıil. • 
lür. Yukan tarafı 
yamrı yumrulaştı • 
nr. ·r~ulll da arka· 
ya dogrtı filmil. gibi 
gösterır. Plij ı!ev • 
simi bu çirkinlikle • 
rin ortaya çıktığı 

mevsim olduğu gibi 
onların tedavi zama· 
nıdır da. 

Fransads doktor 
Bourgeors Lausan "' 
ne bunlan tahtadan 
veya alomhıyomdan 

yapılmış, ütü biçi • 
minde bır nevi ilet .. 
lerle tedavi etmek • 
tedir. Ütünün dl.iz 
kısmı bu alette dal
galı dalgalıdır. Bu 
ütü sapından tutulup yağların iisttınden 1 Denemek için isterseniz meselA on bet 
geçirilir. gün yalnız bir bacağıııızı muntazaman bu 

Böyle mütehassıs bir doktor tedavisi· tekilde tedavi ediniz. Bu müddet sonun • 
ne devam edemiyenler de şu basit usulle da iki bacağınızı yan yaM koyup bakınız. 
bu çirkinlikleri gidermektedirler: Pllj· Arada göreceğiniz fark, sizi şa§lrtacak -
da - resimde gördüğünüz şekilda - düzgün tır. 

büyük ve müdevver bir çakılta§ı bulu - Bu sürtme, bacalın yalnız fazla yağ çı· 
nuz. Yağ çıkıntılarının bulunduğu yerle- kıntılarını eritmekle kalmaz. Kan cere .. 
re bol bol, yağlı bir ltn!m sürünüz. Son • yanını hızlqtınr. Sürdüğünüı bo\ kremin 
ra bir kö§eye oturup çakıl tqını sağ eli- bacajın cildine nüfuzunu temin eder, diU 
nize alınız. (Takriben 14 santimetre bü- ve kayıcı bir taş kullanacağınız için bu 
yüklüğünde bir taş pek iyidır). sürtülme sonunda deri pürüzsüz, cilalı ve 
Bacağın önce üst kısmının dıprı tara· düzgün bir hal alır. 

fını, aşağıda~ yukan doğru bu ta§la oğu· Ancak §unu unutmamanız lazımdır: 
nuz. Elinizi yukandan ıışağı indirirken Her yaşta ve herkesin kolayca yapabile
bacağınıza çok hafif hafif d\)kununuz. Fa- ceği bu basit tedaviyi yalnız (varis) li· 
kat aşağıdan yukarıya doğru çıkarırken lere tavsiye etmeyiz. (Varis) ipiz varsa 
sanki o yağları ezecekmişsiniz gibi taşı doktora sormadan hiç bir şey yapmama• 
iyice bastınnız. Dışarısı bitince iç kısmı- lısınız. Diğer her hangi bir bayan bu u· 
na başlayınız. Ve daima dizden yukarıya sulden rahatça istifade edebilir. Kat'iy • 
doğru sürtünüz. yen zararlı değildir. 

Bundan sonra ayak bilı=klerine geçiniz. ---------
Onun da her tarafını dikkatli dikkatli ay- Yeni ilAn kuleleri yapbnlıyor 
ni şekilde sürtünüz. Aynl'fEyi icap ederse Taksimde yapılacak il8n kulesinden 

Belçikada, tavşan derisinden zamk dizlerinız ve kollarınız için de yapabilir - ,başka ikisi Beyazıtta biri Sultanahmet-
yapmıya çalıpnaktadırlar. siniz. Fakat daha hatif va. pvarlak hare- te olmak üzere üç ilin kulesi daha ya· .,_ _______ ..,.. ___ _, ketlerle. pılacaktır. 
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Dün sabah şehrimize geldiğ~i v~ be- r 118,5 milyon Reichsmar_ka kad~r. çıkm~~

yanatını yazdığımız Nafta VCkıli Ali Çe· tır ve bu suretle bu muddet ıçınde uç 
tinkaya öğleden sonra Floryaya gitmiş 
ve deniz köşkünde Atatürk tarafından 

kabul buyurularak tazımlerıni arzetnıiş-
tir. 
İsveçte İsveç kralı ve Alrnanyada B. 

Bitler tarafından kabul edilen vekil, sa
rnajeste kral ile Almanyanın lideri Hıt -
lerın selamlarını, Reisiiumhur Atatürkc 
iblag etmiştir. 

Ali Çetinknya, Başvekil İsmet İnönüne 
. de mülaki olmuş ve seyahatı hakkında 
izahat vermiştir. 

Lokoınotif fabriknsı 
Bir İngiliz grupu nawına lokomotif 

misli yükselmiştir. Türk!yenin Almanya. 
dnn ithalatı ise ayni sene1eı içinde 3G.5 
milyondan 79,4 milyon Reıcsınarka yük
selmiştir. 

Ali Çetinkaya bundan sonra beyana
tında Türk demiryollarının mazh:ır ol -
duğu büyük inkişafa işaret ec!erek şimdi· 
ye kadar yeni yapılan hatların 3000 kılo
metreye vardıklarını söylemiştir. • Ifali 
hazırda Türkiycdeki demiryolları şebe -
kesinin uzunluğu 7000 kilometredir ve 
umum şebeke tulunün 10,000 kilometre
ye çıkarılması için sür'atle çalışmakta -
dır. Sivas - Erzurum hattı inşaatı de -
vam etmektedir ve demiryolu şebekesi
nin Irak ve İrana doğru temdidi için 50 
milyonluk tahsisat kabul edilmiştir., 

l ___ o---ıl 
progra 

11·- Atustos - 93'7 - Çarşamba. 
İSTA1"BUL 

ötıe netrfyatı: 

12,80: Pıtıkla 'J:Ürk musikisi, 12,50: Hava
dis, 13,05: Muhtelit plfık neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.80: Pllkla dans muslklsi, 19.30: Kon
ferans: İnhisarlar b:ış mürakıbı Fevzi (Va
tandn.J'jın ver et \'nzlfesl). 20.00: Nezihe ve ar 
kadaşlan tarafından Turk musikisi ve hnlk 
ş~rkılan. 20.30: Ömer Rıza tarafından A -
rapça söylev. 20.45: Blmen Şen ve r.rkndaş
lan tarafından Türk musikisi ve halk §ar. 
kıları. (Saat tıyan>. 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pl~kla so -
!Olar, opera ve operet p3.I'Çıılan. 

YARINKİ PROGRAM 
ıı - Ağustos ~ 937 - Perşembe 

İSTANBUL 
Öfte nqrlyatı: 
12.30: Plflkln Turk muslklsl, 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plik ne§l'iyatı. 
A.lqam n yatı: 

18.SO: PlA.kla dans muslltlsl. lD.!O; Spor 

11 

lar erli • 
ı 

• 
gı a 

yarın şa or 
Dokuzuncu yerli mallar serglsi yarın ak- Serginin ayın on ikisinden sonra temdidi 

şnm sant 21 de knpanaca.ktır. Sergiyi dün 1çin b:ızı müracııatııır yapümışsn da uzatıl • 
Or eneral Fahreddin Altny, Japon sefiri, ması kabll ı;öriilememlştlr. Çunkü, bu ser " 
Gümrük ve İnhisarlar Müsteşarı Afill gez - giye iştirak eden milhlm firmalar eylfılde n· 
mişlerdir. _ . çılacak olan İzmir beynelmllel sergls1ne de 

Japon sefir! Sumer bank, Etlbank. Iş 1 tirnk edeceklerdir. Bu itibarla 0 ---1ar iz • 
b:ı.nkası iştirakler şubesi pavlyonlarmda hnm § .....,,,_ 
ve mamul maddelerlmiz hnkkında tetkikler mire gönderilecektir. , 
yapmış, bllhnssn. Etlb:ınk pavlyonunda kö - Serginin kapanına günü ynkln,tığındall 
mur. krom, bakır, kükürt madenler1m1ztn gezenlerin sayısı nrtmıştır. Dün aıqama kil• 
istlhsnlAtı ile alli.k.adnr olıhuştur. dar gezenlerin sayısı 452,800 klşldlr • 

~-..-.-~ 

Çorumlular su bu salar daha fazla 
istihsalal yapacaklar 

musahabeleri: E§ret Şefik tarafındnn. 20.00: Qorumun Osmancık ve Hamamözü mıntıı- rnJ :vnpmnk ~k mümkündür. 

·fabrikası inşası hakkınd~ teklifte bulun
mak üzere şehrimize gelen Mister Vayt, 
dün Nafia Vekili Ali Çetinkayayı ziya -
ret etmiştir. Mister Vayt, Ali Çetinka • 
yaya beraberinde getirdiği avan projeyi 
Yermiştir. Proje tetkik edilecektir. 

Vekil nafia işleri etrafında şehrimiz -
de de tetkiklerde bul~"lmaktadır. 
Vekilin bir Alınan gnzetesinc beynnatı 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya Almanya
daki seyahati esnasında Essen şehrinde 
çıkan cDeutsche Bergwerkseitung. un 
muhabirini kabul ederek Türk - Alman 
iktisadi münasebetlerı hakkında beya -
natta bulunmuş, ezcümle demiştir ki: 

1937 /38 mali yılı esnasında hariçten 16 
milyon liralık lokomotü ve- vagon alı -
nacaktır. Vekilin bcyanatın:ı göre bu 
mübayaaın Alman fabrikaları ehemmi -
yetli surette iştirak edecektir. 

Yeni bir beş yıllık plan ile bir çok 
muazzam nafia işlerinin baş:uılması ka
rarlaşmış bulunmaktadır .. Nehır mecra
larının tanzimi, bata~tıkların kurutul -
ması ve sulama işleri içio 31,5 milyon li
ralık bir tahsisat verilmiş bulunmakta -
dır. 

Sadi ve arkada§lan taro.fındnn Türk nıusi- knlannda kendir zirnnt.i ehemmlyeUl bir Belediye bu derenin önünü kesmek ve top· 
kls1 ve halk garkılan. 20.30: Ömer Rıza ta - meVkl tutmaktadır. Bu.rnlnrdan 1st1hsal edl- byacağı su ile Çorum §ehlr ve ovasını suta• 
rafından Arapça söylev. 20.45: Snflye ve nr- lip dlşanya gönderilen tend.lrln mikdnn se- mtı.k sebze ve meyvacılığın artmasını ikolaf1 
kadaglıın tarafından Türk musikisi ve halk nede on bln kilodur. Yeril tezgahlarda lp ve lqtırm ve iE!hrl ağaçlarla süslemek iste• 
şarkıları. (Saat tlyan). 21.il.5: Od;estrn. 22.lt': halat ıınııne getirilip :sarfolwınnlar hu mit- ml§ ve mütehassıs getirterek yaJ)llacak mııs· 
AJans ve borsa haberleri. 22;30: PlO.kla solo- dnra dnhll değildir. Vllfıyette ;vıı.pılnn plrlnç rnfı tesblt ettlrmlştlr. Burada yapılo.cak tcsl· 
lnr. opern ve operet parçaları.. ekim tecrübeleri de 1yl netice verd.lğlnden bu s:ı.tın ruıcak iki mllyon liraya mal olaca~ 

sene fnzla miktarda pirinç ekllmlştir. anlıyan belediye bunu mali kudretinin çot 

cTürk - Al~n tic:ıre: münasebetleri 
son senelerde pek zi~"ıö~ genişl~iştir. 

Türkiyenin Almanyaya olan ihrac:ıtı 

1913 senesindE' 37,9 milyon reichsmark -
tnn ibaret iken bu miktar 1936 senesinde 

Vekil Berlindeki Tempelhof yeni tay
yare meydanının A vrup:ının en muazzam 
tayyare meyd:ını olaca~ını ve bütün Av
rupa için bir örnek teşkiı edeceğim söy
le~Ur. 

ikb'ne göre 
(Ba§ tarafı 6 ncı .sahifede) 

Bıı yıl Osmancık mmtaknsında ynpilan pıı.- fevkinde bulduğu için tasavvurunu kuvvedell 
muk tecrübeleri de iyi netlce vermlşt!r. ö- fille çıkaramamıştır. çorumun İsklllp ve os· 
nümüzdckl yıllarda bu hnvallde pamuk zira- mnncık kazalarında geniş ormanlar vardır. 
ati de yapılacaktır. Bu mıntakada çiftçi da- Evvelce burada senede on bin metre mtk"nbl 
ha geniş ziraat ;vapmak husus~nda su nok- kereste ihraç cdlllyordu. Yozgat vlllyetl lte" 

lüzum vnr mı? Bir an evvel elektriklerin snnınd:ın şikli.yet etmektedir. IskiUp ve Os- restesinl tamamen Çorum ormanlanndan te• 
sönmesini istiyoı lar .. 

* 
mancık mıntakalannda mevcut sulardan ka- mln etmel.-tedir. Çorum halkı vllılyetın 6uıal 
nal :ve cedveller olmadığı 1çln kfıfl derecede ve zlral vazlyetlnden ço. memnundur. 
istifade cdllememektedir. 

Ancak bütün halk vesait olmadığındll~ 

• Sinemadan çılnyonız. ETkekler kmı -
vatlarını erkek yıldızın kıravatına benzi
yece-k bir Şl"kilde düzeltiyorl:ır. Ve ka
dınlar kadın yıldızın yürüyüşünü taklit 
ederek yürüyorlar. Şu sinema ne iyi şey .. 

Çorumun şimali carbislnde beş kllometre 
uza.klıktn Çomar deresi adında bir dere var- mahsulü. harice göndermekte müşldUfı.t çe'lt• 
dır. İki tarafı yalçın knyalarln çevrlll olan tiklerlnl ve mallann kucaklarında kaldığını 
bu derenin ovaya çıkan kısmı, kayalık tepe- söylemekte ve buraya Çankından bir deıntr 
lerln en dar ağ?;ı olduğundan burada bir ba- yolu kolu uzatılmasını istemektedirler. ua ı ıy 

İzmir belediye reisi dokt~r Behçe~ ":z l miştir. Esnafın hiç -~ir şekil~e ~yaret - Erkek kıravnt takmasıııı öğrendi, ~adın fstanbul Borsası kapanış 
dün 1unir vapurile ~ehr.mızc gelmıştır. çler aldatmasına musan:fo edılmıyecek - da yürümesini... 
Behçet Uz ikı gün kadar şehrimizde kala tir. Fuara geleceklerin açıkta kalmama- ismet Htıhisi fiatlan 10. 8- 1937 

Manisada üzüm ve 
Tütiin rekoltesi 

cak, Atatürk ve İsmet İn3nüne İzmirli - ları için otellerden baş·.rn evler de hazır- Manisa <Husus1> - Mant.s:ının birinci de- ı---------=-----=-----1 
}erin tazimlerini sunarak izmiri şeref - !anmaktadır. recede istihsal maddesi üzümdür. Bu yıl kı- Ç E K L E B 

K ad I n ; s t egv ine şın fazlo. soJ:ruklarından ve son sıcaklardan 11--------.---------ı 
lendinnelerinı rica cdecektır. Yeni başarılacak belediye işleri mahsul az olmuştur. Geçen yıl altı bin ton- .Açılış Kopanı' 

Behçet Uz kendisıle görüşen gazete - İzmirde üzüm ve digf'I mahsul va7.i - Giire ÇOCUh dan fazla çekirdeksiz üzüm veren Manisa Londra 63J.CO ~ı.oo 
cil re İzmir enternasyonal :fuarı ve iz- yeti bu sene diğer yıllarn nısbetlc çok /J Og.,llrabi/eceh fflİ? bağları bu yıl ancak on bin ton verebilecek- Ne-T-Yor'k 0,7901 0,7895 
mir belediye işleri hakkında şunları söy- :yi olduğu için bütün İzmirliler her za - tir. Tütün mahsulü nlsbcten tyldlr. Bu sene- Pa.rU 21.os 21.0S 

elıd Fu d B f 1 k MllAno ıs,oıss ıs,oııs lemiştir: ınankinden daha neş' ir. ar an son- ( as•rıra ı 1 inct sayf'f.r/.a) ki t.utün rekoltesi 14 bin kllo tadar o aca -
4

.
6937 

._
6930 

- cİzmir fuar günlerir..d:! b-tatürkun ra şehirde yeni yeni iı:ler yapacağız. ar::ıc:tırma he\.•'eti tarafından tekcmmu··ı ~ Pamuklar da kuraklıktan zarar eörmek- BA:eı 66.6085 .6JBS 
·-ı J tedlr. Bu yıl Manlsaya da hilkümet Akala tzmiri -reflendirmelerını rica etmek ve Kültürpark civarında bir çocuk hasta - t• · ·ıdi- · h b ek ·· Cenevre S.44 ~44 

:.-- j e 1.1rı gını a er vernı ·teaır. tohumu dlltrıtmıştır. zahire !yldlr. Yalnız 9 4 
kendı'lerı·ne İzmirlilerin tazimlerini sun- nes ve garaJ· santral yapıb.caktır. smet A ·· k , , . aor1a 63.3 14 63.S91 

ynı gazeteye gore aaın1ara, ıs - plar kısa kn.ldığ1 için saman sıkıntısı var- AmaterdaU \.4SSS ı.4'90 
mak üzere İslanbula geldim. Burada

1
iki paşa bulvarı ür..erinde kurulncak olan !hul ıteklenne göre oğlan veya kız çocuğu dır. prq zı. 25 22.6625 

gün kadar kalacak ve nyııı zamanda z - dünyanın en güzel binalarından b:ri o • doğurmalarını temin edecek olan bu T k Al 
1
. t I Viyan 4.1799 4.1797 

mir enternasyonal fuarının son hazır - lacaktır. rnayiin y\lz kadın üzel'inde tecrübesi llr - 'man ıcare an aşması adr1tı 13.708' 1'.7084 

lıklan hakkında Başvek:limiZ2 izahat ve- Bu sene kuraklık yüT.ün \"etlr ve ~'apılnuş, yüzde seksenden fazla müs - yakında imzalamyor eerUn ı.9640 ı.9640 
rerek her sene lütfettikleri gibi bu se - Osmannğa sularının bir kıSIDJ kesilmiş • b t b. u· 1 t 1 va.room 4.l790 4·179~ 

e ır ne ceye varı mış ır. Bcrllnde cereynn etmekte olan Türk - Al- Btidapefte .f. 4· 
ne de İzmire teşriflerile bizi sevindırnle- tir. Bu sene İzmirin iy:i sularından olan Doktorlarunız ne diyoılar? mnn ticaret anlaşmnsı müzakereleri iyi ve Bllkreo 106.497.S 106.497.S 
lerini istirham edeceğim. Tahtalıköy suyunun etüdüne girişile - Bu hususta doktorları.mızla konuş - müsait bir safhndndır. Diğer taro.ftnn Al - Beıgmd .H.39 S4.39 

Enternasyonal fuarın bütiin hazırlık - cektir. tuk. Doktor profesör Tevfik Remzi di- nınnyada bloke olan alacaklarımız: do. ıızaı- Yokohruna 1.7225 2.122s 
lnn ıkmal edilmiştir. Du seneki fuar her Yeni yapılan sağlık müzesi de mühim '\;or ki: ı maktadır. Zira Almanyndan lo'komotır "\'C MOSkOYa 20.435 .20.435 

d d h yıl 5-6 .. b. J A rl 1.... Bt.ok!ıolm S.07J8 S.0733 sennkinden daha üstün "" güzel olacak- bir eser ir. Bura a er yuz .n _ cAsırlardanberi hekimler. doğa _ gemi alaca~. Bundan sonra un :ge ye ,... 
tır. Bütün Vekiller ve Büyük Millet Mec kişinin gözü önünde çcx.-uklana nasnl bü- cak çocuğun cinsini tayin Vt! bunu ira- milyon llrdaa kad~ dD.lzr olblr -~eAlblfiğ kl almntektadldır S B A .M 
lisı· azalan fuara davet edılmişlerd~r. Bu yütüleceği ve sağldk ış!erınc ait grafik, d" 1 k bil ek · · kl, bunu ov ar.u.. man arın - A ı1 

ı o ara yapa m ıçın çare aramı'l- Jeye mütemayil göründü.klerl nnl~akta- ç '' 
seneki fuar memleket harıç V'! dabıJ:nierı resim ve istatistikler te.s}ıi!' edilecektir. Jardır. Bütün bu çareler daima muvaf- dır. Anlıışma yakında imza edllecektir. Anadolu fDL 41t 
gelecekleri çok memnur. edebilecek b.r Son Bayraklı benzin depolan faciası fakiyetli olarak gösterilmiş; fakat şim- peşin 
vaziyettedır. Geleceklerin her türlü is - hakkında adliye tahkikat yapmaktadır. diye kadar, hatt[ı son senelerde Şurbin- Bu yıl tütün mahsulü ~o!:u ~ :k:~eJj 

00.0l 
00.00 
0,00 
1s.ıu tirahatlerinin temini için tedbirler alın- Depoların B:ıyraklının ilerisinde her ger tarafından ileri sürüleni de dahil her yerde bereketli Aslnn çlmento 

rnıştır. türlü korunma tedbirlerin. havi bır yere olduğu halde rnuvafakiyet vcıınemiş _ 'Merkez bankası 00, 
İzmir fuarına mahsus oimak üzere de'":- kaldırılmasını düşünduk. Fakat bu iş · ç- k"' • · · · t · d Yenl sene tütün mahsulünün ge~cn sene- İIJ Bankam 00,0 

tır. un ·u çocugun cmsını aym c en kine muadil mlkdnrda olaca~ tahmin olun- Tele!on O. 
tet demirvollan idaresı ve \•apurlar ten- için dört yüz bin Hrıı k3dar bir p:mı 15 - ~m·1 nenin yumurtacıg· ı Pc babanın 

• J a ı ; an • maktadır. Geçen sene Ege mmtakı:ı.sı tüt.ün- İttihat ve De~r. 00.00 

Kapa1111 

O!l.Ol 
Ol>.OJ 
U.03 

ıs. 

00, 
O,OD 

zilatlı tarife tatbik edeceklerdir. zım olduğu için depo!a1·m şimdilik bu - hüvcyni mcnevisinin içinde bulunan lerl her tarafta iyi flat bulmuştu. Bundan şnrk Değirmeni .o:ıo 
Fuara bu sene geçen senekinin bir günkü yerlerinde kafaoktır.• bazı unsurların arasmdaki birlcşıncğc cesaret alan zürra yeni sene :mahsulünü dn- 'l.:!Ter~lco3=:._ ____ !!-_o:..:.o.:._•_o_.oo,;.._ __ 

misli fazla firma iştirak etmiştir .. Tir - Fuar komitesi taraf•nC!an hazırlanaı1 tabidir. ha bol mlkdnrda ekmiş bulunmaktadır. Yal- t S T t K R A z L A 
yeste-, Yunanistan \'e Kıbrıstan fuar için Fuar gelinleri gecesine haz•rllklar de - Eğer fizik ve kimya usullcrile yu- nız kuraklık yüzünden mııhsulün daha vc-11--------.....-------1 
hususi v:ıpurlar tahril~ edılecektir. Ge - vam ediyor. o gece kırk çift birdm ev _ murta ve hüveyni mcnevi üstüne rlmll olması temin olunamamıştır. Mnnmn- Açılıı KaJ>aııı,ı 
çcn sene İzmir fuarına 37 millete m~n - lenecek ve bir suvare tt>rtıp edilecektır. onların arasındaki ittihadı arıu edilen rih nl!\kadnrlar mahsul vazlyetındcn emin rllrt bOrcu I pe_şln 

gorünmektedirler. • • I ndell 
sup ziyaretçiler gelmişti. İzmir enternasyonal fuarı 20 ağustos şekle kalbedecek tarzda bir tesir yapı- • , u vadeli 

14.8!> 
14.ss 

14.9S 
14.375 

Bu yıl Hindistan, Irak, İran ve diğer cuma günü B~ekil İm1Ct İnönü tara - labilirse bu arzu tahakkuk edebHir. Gümrüklerdeki sahipsiz eşya 
rk memleketlerinden ,.e dimyamn her fından açılacaktır. BaşYeka açım töre - Bu hususta tecrübe ve yüksek sayı- satılacak 1' AB V İL A T 

tarafından pek çok ziyaretçiler gelecek· ninde mühim bir nutuk söyliyecektir. b- da istatistik netayicini görmek ve biz- Açıiq 
İ d • . . Gümrük ambarlanna ve antrepolara gelen Kap&.ıı 

tir. Ziyaretçill"rin zmir civarın a asarı met lnönünün lzmir seyahatine- İktısat zat bunları şahsen tecrübe etme.kliği - eş dan, ambarlarda ıfkl ve ıı.ntrepolıırda Amıdolu ı pe. 41>.b.S 
alüa bakunından çok meşhur CJlan yer- Vekili ile birlikte diğe vekıllerden ba - miz lazımdır. Bı.ı neticeye kadar bu i - dcfrt sene içinde sahibi '1kronyanlni- ııahlb- • ı vaden 01.00 OO.OJ 
lerden de istifadeleri icin tedbırler alın- zılan da iştirak edecek:erd!!'. şna olunan rivayeti bundan öncekiler slz sayılarak satılmaktndır. Fakat cskl tdh:ı.- • D pe. 40•6S 4:>.6S 

• JI n. oı.oo oom 
mıştır. Hazırlanmakta olan Ti.irk.iye ti- Bclgrad rndyosunun neşriyatı gibi bir tecrübe addediyorum. lftt reJiml lle bu eşyanın satılması da kon- ~d;;;;oiluiiııiiimiiiü.ii~ıii1niiıll1İlıııiilıi5iiJ•i.ssiı.iSlliJlll~ 
caııet odaları paviyonunda bütün lica - A k 10 (AA) B' .. Emrazı nisaiye mütehassısı doktor tcnjan müsaadesine tfıbi bulunuyordu. Yen1 -· 
ret odalarının mahSulleri ve memleket n ara . . - ıze verııen M h t" Ata d d . ti ki· kararname lle bu kayıdlar kaldınlmı~ oldu- ----------------

mallımata göre kısa dalgalı Bclgrad a mu a enı;ş r '· b'Undnn gümrük nmbnrlarında ve ant.repola-
sanayU iyi bir şekilde t~hir edilecektir~ radyo istasyonunda 1 S Ağustosla Türk - Son ?ele~ bbbı m:cmual~rda. bu rında mevcut .sahibsiz .eşyadan iki ve dört 
İzmir vilayetinin yaptırmakta olduğu pa saatile 20.30 da Sırpça, 16 Ağustosta hususa. daır bır şey goremedım. I~ senelik müddetleri doldumnln.r lli~bir ıor
viyonda da İzmirin, zmıi, kültürel ve sa- ve ayni saatte Türkçe olarak İzmır vnsı~asıle kız ve~a er~_ek çocuk ~·.ap~ - mallteye tabi tutulmadan çıkat'ılılrak daha 
nayi cephesindeki bütün hareketlerini b 1 .1 1 f h kk d k f lacagı hakkındakı tecrubeler, henuz ıd- çabuk b1r .şekilde satılaenktrr. 

b eyne mı e uarı a ın a on e:-Dns h . . . . ..
1

• 
canlı ir şekılde görmek kabil olacaktır. verilecektir. dia addını geçmemı§hr. Hu.asa bu hu-
Funrın ve şehrin muhtelif yerlerine ho- -~- susta şimdilik sarih ve 'kat'i bir şey yok 

parlcirler konmustur. Gazetecilere fuar- r tur. Yeni bir şeyden de malumattar de-

da bazı kolaylıklar gösterilE'cektir. Lo - B 15 A~·stos 10,371JePazattr egu_nyüaB·'~~•k 1 ğilim. 
zan kapısında gazrt ciler için ayrılan 

6
" u,, _ Viladiye ve nisaiye mütehassısı dok-

ycrde telefon tertibatı yapılmıştır. Fuar Derbendde at yanşlan ve pehlivan tor Rıza Ünver de diyor ki: 
dahilinde tesis edilen telgraf şubesi, a - güreılerl - Bunlar sabit şeyler değildir. Bu 

Karğıda ucuzluk 
Kargıdan yazılıyor; Burası, An:ıdolunun 

en ucuz yerlerinden biridir. ,Afağıda verece
ğim flatıar bu hususta çok guzel fikir vere-
bilir. Burada, Alf\ koyun ct120, kuzu 16, keçi 
16, s:uıeyaı;t b1rlncl 65, domates 1, karpuz 2, 
pntlıcan en mükemmel 1.5, bit.lncl taze üzüm 
10 kuruşa sntılmaktndır. çılma gününde, diğer telgraflara takad- O gün İstanbul halkı hususta bir çok nazariyeler vardır. Fa-

düm ederek gazete telgra[lıırını verecek- Tenezzüh trenlerinden istifade ederek kat bugüne kadar rnüsbet hiç bir neti- Merzifonda mahsul bereket1i 
tablabn bu yeşil cennetinde, meyva ko-

tir. kulan içinde çok heyecanlı ve zevkli bir s:e elde edilememiştir ve iddia mahi -
Fuar komitesi İzmir halkına beyanna- gün yaıayacaktır. yetini de geçmemiştir. Binaenaleyh 

meler dağıtarak, halkın hariçten gelecek l Halkın lstlrahntı lçln her türlü tert.1- şimdilik tecrübe sahasında buhman bu 
ıiyaretçileri iyi karşılamaları bildiril - 1 bat alınmıştır. şeyi ihtiyatın kaydetmek lbınıdır. 

Merzifon (Hususi) - Yen! buğday, arpa 
mnbsulü -çılmınp başlamıştır. KöY'lfiler, çok 
memnundurlar. Çünkü mahsul yıtlanı. 

nlsbeUo hem snzeı. hem de bereketlidir. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

10/81937 

FİATLAB 

Ct N S t Aşnğl Yulcorı 
~ 

K-;- 'P. k. l'· 
Buğday :yumuşak 6 1 6 ıı> 

Buğday sert s SJ. ô 
Arpa ÇU\'alil 4 2::>. " 24 
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11 Ağustos SON POSTA 

Son Postanın 

·- Denitlerin Makyaveli .. 

Kaptan Bum Bum .. 

Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Şanghay'a 
bana 

geldiğimiz zaman Çinin çocuk İmparatoru 
bir altın halka hediye etti. Bu halhayı 

hen uğur muskası olarak parmağımda daima taşıdım 
d 1_911 yılında bir gece süvarisi bulun-
u~ vapura küçük bir erkek çocuk 

getırerek bana teslim ettiler. Ben ço
cuğu cŞanghay> a götürecektim. Orada 
Çocuğu benden teslim alacaklardı . 

. Bu çocuk kimdi biliyor musunuz? 
Çın ihtilalinin taç ve tahtından rnah
tuın birakımş olduğu Çin imparatoru. 

O seferimde yolcularımdan hiç birisi 
aralarında ne kadnr kıymettar bir yol
~~ bulunduğunu tabii öğrenemediler. 
ıra kendisini dikkat ve ihtimamla ka

:nıirasında muhafaza ediyordum. 

k
rnparator takriben sekiz yaşlarında 

Ço zeki, çok cev\·al bir yavrucuktu ve 
~alnız Mandaren çincesi konuşuyordu. 
bani Çincenin çok kibar dilini. Ben ise 
d u

1
.dili. bilmediğimden başkamarotun 

f~ aletile kendisile bir kaç kere görüş
r urn ve bu taçlı çocuğun zekasına hay-
an kaldım. 

CUk «~anghay> a geldiğimiz zaman ço -
d" ırnparator bana bir altın halka he
~Ye Verdi ve bu halkayı ben bir uğur 
ta Uskası gibi daima küçük parmağımda 
~dun., ~lan taşırım. 

:nı .. er ıkı senede bir defa bir harb ge
tn ~~~nde. staj görüyordum ve bu staj 
g u .detıni tabii cÇing Tav» daki harb 
ernilerinde geçiriyordum. 
«1909 . d şa k . » senesın e Kayser, Aksayi 

_: takı faaliyetim dolavısile bana de-
"'1t sal·b . " . ı nışanını vermişti. 

cuşd~~an, iri yarı ve azametli bir vü-
un .. ~ ·· bir k gogsunde parlıyan bu nişan ona 

ği} ~;daha azamet ve şatafat verir de
zarn 'lrlı. B~nde de böyle oldu. Lakin a
tı et dcyınce sakın kibir ve gurur hn-
11.nıza gelmesin .. 

ba~!cYır, ha ırLJ3en daima o neş"eli, o 
an deni · nız ke l' zcı olarak kalmıştım. Yal-

1'9
10 

r 11 ferli bir denizci hani... 
ler g . yıJ~ veba salgınında kötü dem
:Vakı ~ırınış olduğumuzu hatırlıyorum. 
h;;,_ •. a Veba şimali Çinde ve Mançuride 

'4!\U'lrl .. 
Uğraa ~ surınekle beraber seferlerimde 
~'rau ıgı_nı «Dalni>, cTien-Tsin>, cTsing 
görü~ .. 1ımanlarında tek tük vak'alar 
da h uyordu. Hele cDalni• ile cÇekOO> 

ç· astalık salgın halinde idi. 
lÇinı~ hükumeti bu afetin önünü almak 
dolar er .~ı~an kuyruğu getirene yarım 
ÇinU 'lrlukafat vadetmişti. Artık her 
Qadı. var kuvvetilc sıçan avlamıya baş-

te:~.~iraz sonra öğrendik ki felaket
~ır:nı ı e kendine bir menfaat hissesi a
'llıük~ia alışmış Çinliler . bu nakdi 
~ıçan atı bol bol hak edebilmek için 
haltik•v: fare yetiştirmeğe başlamışlar, 

l3ir 1 are çiftlikleri kurmuşlar .....• 
de Çinlilere tenbel derler! .• 

-4-

llı\nn ve ((EMDEN» KORSAN 
KRUVAZÖRÜ 

1914 
duğu Yılı mayısında süvarisi bulun-
tu ,~~~ta~tsekretar Kraetke» vapu

lier b lımanında bulunuyordu. 
tafta s~e~ yolunda görünüyor, her ta-

l{ara uku~et göze çarpıyordu. 
Çinin Yolııe Aksayişark'a gelmiş olup 
larına v~ Japonyanın muhtelif liman
duk. g.dccek olan yolcuları alıyor-

- N' ası Isınız? -}(. .... 
_ T eyifler yolunda ya? ... 

ll'lenın ekrar görüştüğümüze ne kadar 

l. un oldum b'l · ı Şte h ı senız .... 
ler, do ~p bu yolda nazikane temenni
dostlukl ane sc lenişler arasında eski 
lar kuru~r tazeleniyor, yeni ahbaplık-

\7 e b uyor ve yarenlik ediliyordu. 
\7 en kumand k.. .. d e rna ~ a oprum e memnun 
dcı'1 g~~ur hareket hazırlıklarını göz
...._. -'Sırıvor Y l l ·•ııne u - • ' 0 cu arımın rahatını te-

""~·h l!raşıyordum 
ı"ı a . 

- A Yet «Kraetk 'Ç' · ·• Ulad . . . e» ın denızindcld 
I<arn o:;rf C'rı ıçın yola çıktı. 

v ararnda . 
eı köpük}" .' guvertede daima buzlu 

kıt r..eç· . u bıra şişclerile haşhaşa va-
-. rıyor k hk h Rını.le b ' a a alanından göbe-
f , craber k r C!"inı n . k ' arşımda oturan misa-

ıc; emlelcri hopluyordu. 

Tereddütsüz cevap verdim: - Şayedmiisaade ederseniz Eınden'de Amiral 
Miillerle ... 

Neş'e umumileşiyor, her kafadan bir 
ses çıkıyor, herkes ya bir macera anla
tıyor yahud da günün havadisleri göz
den geçiriliyor lakin her sözün sonu, 
her bahsin arkası bir şarkı ile düğümle
niyordu. 
. Aksayişark sularının en iri yarı, en 
şışman hele en neş'eli kaptanı olmak 
kolay mı ya! ... 

Zaten ben eskidenberi ~olcularımın 
neş'esini temin etmekle onlara en bü
yük hüsnü kabulü göstermiş olduğuma 
inanırım. 

Her seferinde ben bu kaideye riayet 
eder, kahkahalı neş'emi yolcularıma 

behemehal aşlanm. Lakin bu seferim
de gene kahkahalar ayuka çıkmakla be
raber her nedense derinden derine bir 
durgunluk göze çarpıyordu. 

yersiz görünüyordu ki böyle bir iddia
da bulunan bir kimsenin akıl müvaze
nesinden haklı olarak şüphe edilebilir
di . 

Lakin ihtiyar dostum benim sakala
rımı hüzünlü bir tebessümle kar§ııamış 
ve: 

- Azizim, Sibiryadan geliyorum, ce
vabını verrniştL Bütün yol müddetince 
asker dolu trenlerden, top ve mühim
mat dolu nakleden marşandiz katarla
rından başka bir şey görmedim. Ve 
bütün bu sevkiyat garba, yani Avrupa
ya doğru yapılıyordu. Bu yolculuğum 
hep böyle askeri trenlere yol vermek 
için beklemelerle geçti. Demek ki garb 
tarafında Rusya büyük tahşidat yapı
yor. Ve tabii bu tnhşidat ancak Alman 
hududunda yapılabilir. Demek ki gizli
den gizliye harb hazırlıktan var dos
tum ... 

Kamaramda eski bir dostla, yaşlı bir 
Felemenkli Piskoposla karşı karşıya lfıf 
atıyorduk. Uzun müddet Çinde rnisyo
norlik ederek saç ve sakal ağartmış o-
lan iri yarı ve müheykel arkadaşım ak Ak sakallı dostumun samimiyetinden 
sakalını sıvazlıyarak: şüphe etmeğe hakkım yoktu. Lakin ne 

- Evet kaptan Lauterbah, diyordu, de olsa bir harbin patlak vermesi bana 
evet muhakkak ki yakında bir harb bü- mümkün görünmüyordu. Çünkü görü
tün dünyayı allak bullak edecek.. nürde hiç bir sebeb böyle korkunç bir 

- Ne söylüyorsunuz ·mukaddes pe- ihtimale miisaid değildi. 
der? Doğrusu sulh ve salah adamının Vakıa hepimiz biliyorduk ki, Avru
ağzına böyle katil kehanetler yakışını- pada vaziyet gün geçtikçe daha gergin
yor... . !eşiyor ve er geç harb zuhurunu hepi-
Hakıkaten 19 l 4 mayısında bir harb miz bekliyorduk. 

ihtimali bana o kadar uzak, o kadar (Arkası var) 

.. ; . ., . , . . 

Tek, Fakat kat'i çare 

' 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevelliJ bü
tün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir bir k:ışe. 

Mideyi 
AL M A K TI R . 

bozm az, kalbi ve böbrekler i 
yormaz 

icabında günde 3 ka~e alınabilir 
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Hikô.g,eleri. 

Yakut gerdanlık 
Tercüme eden: ismet Hulüsl 

- Nefis, enfes! .. Ben bu kadal' güzel y akutlan bir arada şimdiye kadar 
görmüş değilim! 

Avukat Harling, karşısındaki ihtiyar indi. Biletini Londradan gellrken al
Musevinin Londranın en zengin ·kuyum- mıştı. Garda bir kahve içti. Tren geldi. 
cusu olabileceğine bir türlü akıl erdire- Trene bindi. Kompartimanda yalnız de .. 
miyordu. Ona tavsiye ederlerken: ğildi. Karşısında boynunda eşnrpı ci11 

- Londrada ondan daha emin, daha adam oturuyordu. Kuyumcu onunla alll-
becerikli kuyumcu bulamazsın! kadar ol~adı. O, hep gerdanlığı düşü· 

Demişlerdi. Tavsiye ettikleri kuyumcu nüyordu. Herhalde satacaktı ve elli bın .. 
demek bu idi: den fazlaya satması muhtemeldi. Bilhas-

- Ne dersin Mister Stm.. sa bu mevsim Londrada zengin Ameri-
İhtiyar kuyumcu elinin tuttuğu ger· ~lıların, racaların çoğaldılcları mevsim· 

danlığı bir kere daha gözlerine yaklaş- Ji. 
tırdı: Tren birdenbire durdu. İhtiyar ku-

- Nefis, enfes .. Ben bu kadar güzel yumcu yerinden kalktı. Pencereyi açtı. 
yakutları bir arada şimd •yP. kadar gör- Kondoktör elınde fener hattın üzerinde 
müş değilim. idi: 

- Olabilir .. Bu gerdanlık tam altmış - Ne oldu? 
sene küçük bir kasaba bankasının kasa- - Sinyal açık kalmış. Onun için dur-
sında saklı kalmış. du. 

- Acayib.. Kuyumcu başını içeri çekiyordu. Ağ-
- Evet, biraz acayib, gene gerdanlı- zına bir elin kapandığını hissetti ve 

ğın acayib bir hikayesi vardır. kendini vagonun döşemeleri üzerinde 
- Bütün kıymetli taşların olduğu gi· buldu: 

bi.. - Ara üstünü! 
- Bu yakut gerdanlığı Sir Con, isimli 

bir adam evlendiği zaman kansına he· 
diye etmek için almıştı. Dü_ğtln günü, 
kansı bir arabayla kiliseye gelirken ara
ba devrilmiş. Kadın da ölmüştü. Sir Cer. 
hemen o gün bu gcrdanhAı bankaya tes
lim etti. Kendi de bir köye çekild!. Daha 
geçende öldü. Gerdanlık, Sir Con"un ye
gane varisi yeğenine kaldı. Sir Can'dan 
kalan miras ta yalnız budur. Para ediı; 
etmiyeceği de bilinmez. 

- Bilinir, para edecel<lır. 
- Aşağı, yukarı? 
- Şu dakikada isterseniz ben size bıı 

Meşin mantolu kadın da yanı başına 
gelmişti. Usta bir el ceblermi bir anda 
boşalttı. Çantasında ne var ne yoksa ye
re döküldü. 

- Söyle bunak, yakut gerdanlık ne-
rede? ı 
Göğsüne tabancanın namlusu dayan~ 

mıştı: 

- Neden bahsediyorsunuz anlamıyo· ' 
rum ki.. 

- İyi ara! 
.Meşin mantolu kadının elleri tekrar• 

ccblere girdi. İhtiyarın paltosunur.. iç 
cebinden gerdanlık mahfazası çıkmıştİ. 
İhtiyar kuyumcu mahfaz'-!ya baktı: 

- Ah kalbim, bir şeyler oluyorum. 
Boylu boyunca yere uzandı: 
- Öldü .. 

gerdanlığa mukabil yirmi be§ bin ster
linglik bir çek veririm. Bu çeki kabul 
ederseniz, benim kazancım oa su içinde 
yirmi beş bin sterlindir. Çünki.:. en az 
elli bin sterline satacağımı ümid ederim - Kaçalım! 
Onun için bu çeki kabul etmenizi de si- Mahfaza ellerinde kompartunandan 
zin hesabınıza karlı bulmam. dışarı fırladılar ve tren birkaç saniye 

- Elli bin lira eder diyorsunuz. sonra hareket etti. 
- Bence evet! İhtiyar kuyumcu yavaş yavaş kendine 
- Şimdi ne yapılacak? gelebilmişti. Yerden eşyasını topladı.. 
- Gerdanlığı alırım, doğru Londraya Ceblerine koydu. 

mağazama giderim. Orada b!!' ıki giin * 
içinde satarım. Londradaki evine geldiği zaman gece 

Avukat, kuyumcuya baktı: olmuştu. Uşağı karşıladı: 
- Dtın gece bir vak'a oldı.:. gerdan!ığı - Nerede idiniz, çok merak ettım. Pcr 

evime götürmüş, hususi kasama koy- lis üç defa telefon etti. 
muştum. Bir hırsız evim<! girmek ist~di. Bu sırada telefon tekrar çalındı: 

İhtiyarın yüzü birdenbir~ değişmişti. İhtiyar telefonu açtı: 
_ Hırsız mı? - Siz misiniz Mister Harling .. Ne, ne? 
- Evet amma, gerdanlığın bende ol- Gerdanlığın mahfazasını boş olarak tren 

duğunu nereden bilecek, bu bır tesa- hattına yakın bir yerde mı bulmuşlar .. 
düftür. Bunun ehemmiyeti yok, edebsizler bana, 

- Ben tesadüf zannetmiyorum. Böyle bunak; diye hakaret te ettiler .. Gerdan
şeylerin ne olduklarını nerele!'e gittık- lık mı? Ha bir dakika telefonda bekle-

lerini adım adım takib edenler vardır. yin! 
Sizde olduğunu nerede!\ mı bilecekler? Trcnd':1 ~?~rken. port bagajdan alıp 
Bilirler. Hem o kadar bil"rler ki, şimd başına gıydıgı eski kasketini, başından 
burada benim elimde oJduğundar. bile cıkardı. Astarını kaldırdı. 
haberleri vtırdır. İş değıştı, ben d~rhal . ~ Gerdanlık, burada, şimdi avucumun 
hareket etmeliyim. ıçındc duruyor, felefonu kapar kapa-

Gerdanlığı .mahfazasına koydu Ye maz da kasama kilitliyeceğirn, bu yan
mahfazayı paltosunun cebine yerleştirdi: dan korkunuz olmasın .. Bcrı arabada is-

- Siz rahat rahat uyuyabilirsini7. Mis. tasyona giderken, gerdanıığı mahfaza
ter Harling, gerdanlıkla beraber bütün sından çıkarmış. kasketimin astarı ara
mes'uliycti de üzerime ahyorum. Şımdi- sın~ y~rleştirmiştim. Port bagaJa atılmış 
lik Allaha ısmarladık. eskı hır kaskette bir servetin sakl• oldu-
İhtiyar kuyumcu avukat Harlingin ya- i"ğ~u":"k-·i_m_i_n_a_k_I_ın...,a_g~e;;.;l~ir~d;,:.i _l{:;,i:.:;! .. :.:.. ----

zıhanesinden çıktı. Bir kadır.. gözünt- Varmki nushamızda: 
ilişti. Arkasında meşin bir manto vardı. 
Uzun boylu idi. Ve dalgın dalgın dolnşı- Bir damla SU 
yor gibi görünüyordu. 

Kuyumcu bir arabaya bindı. Gnrda Yazan: Sellilıattin Enis 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
921 yazında, cebimde seyahatimin ilk hedefini teşkil 
eden işe ait, bazı evrak ile M oskovaya müteveccihen 

Ti/ listen hareket ettigim zaman çok heyecanlı idim 
92 t yazında, cebimde seyahati~n ilk - Buz kimin su! Gamışı (3) dörtyüz 

hedefini teşkil eden işe aid, meşkük manat ( 4) ! 
kıymetli bazı evrak ile, Movkosaya mü- Kulağun zu tarzda seslerle dolarken 

Termek yarım kalan kılıcını yere fırlatarak bağırdı : 
· Vur, beni öldür ! Bu senin hakkındır ! 

-Giv! 

teveccihen Tifüsten hareket ettiğ:.m za- gözüm de karşıda bir levha okudu: - Giv! dedi. Senin pek kurnazça ha-
man, çok heyecanlı ve hatta biraz da «Buradan geçmek memnudur.• r~~et~_m:seleyi halledemez. İkimizden 
dalgındım. Tifüse geldiğim sıralarda Eğer, araya şu cManat> kelimesi ka- bırımı~m ~lınesi lazımdır. 
paramın bir kısmı çalınmış, çalan in- nşmamış olsa, bu istasyonu bir Anado- De~ı._ G~.v'.. hasmının bu çılgınca ba-
sanlar malum oldug· u ve para da adi lu istasyonu farzetmek kabildi. reketını ~or~ce, küçük bir hareketle 

atından ındı At diz · · · b k zabıtaca çalanların nezdinde bulundu- Yanımdaki bir pencereden bir Rus, rak T k: .. ~n gınını ıra a-
ğu halde o zamanki gürültü arasında elinde karpuz tutan çocuğa soruvor: ' .. erme ın onunde kılıcını kaldırdı 

' ' Sk Ik . • ve mudafaa vaziyeti aldı· 
para bize iade cdilmiyerek çalan1arla - o o stoıt (5) karpuz? A ·ı d 1 s· . . 
bulanlar arasında taksim edilmişti. Çocuk anlamıyor. Babası olduğu an- at~ b s1ı za em. d ı~ yaya. ~k~n benim 

" laşıla d k h"b" b " u unmam ogru degıldır Rusyadaki hayat hakkında uzaktan ög- n çar a sa ı ıne agırıyor: Derk T k. . · .... 
_ E t ı a·· d .. ( 6) . en, erme ın ılk darbesını on-

rendiğirniz şeylerin oradaki vakıalara Y a .. a. or, .ne eyup... ledi. !kinci darbesini de meharetle sav-
tamam uygun olmadığını da görmüş- Baba, o~lunu~. ~dadına koşuyor ve dıktan sonra, onun üçüncü hamlesinde, 
tüm. Takib edeceğim matlubat işinin Rustan ~e ıstedigını .. soruyor. Onun kar- kılıcına öyle bir hareket verdi, ki.. Ter
muvaffakiyeti meşkuk, tasavvur edilen puz~ fıat:nı sordugunu anlayınca bo- mekin kılıcının yarısından yukarısı, ha-
ticaret işlerinin sade neticeleri değil, zuk hır telaffuzla: vada parlıyarak uçtu. Derebeyinin oğ-
henüz mahiyetleri de meçhul idi. Ben, - Paltara t~... .lu, bu ikinciaczinin önünde bir şey yap-
iktısadi kuvveti çok zayıf bir keşif ko- Cevabını veriyor. Guya bin beş yüz mıya imkan bulamadı. Yarım kalan kı-
lu vaziyetinde idim. Ruble demek olacak. Müşteri, o zaman lıcını yere fırlattı ve göğsünü gererek: 

Bütün bunlar beni biraz dalgın ve benim de anlamadığım bir şeyler daha - Giv! yur! Beni öldür! Bu, senin 
heyecanlı yapıyordu. Hayatımızın 918 söylüyor. Fakat, «Atanın• ruscadaki hakkındır. Işte, ben .. gene sana meydan Delikanh atının gemini bıraktı, başını önüne eğdi. 
d y d y k l t d k.k vukufu benden fazla deg· il. Türkce ola- okuyorum. e ugra ıgı yı ı ış an sonra o a ı aya D bi saadet duyuyordu; fakat bir taraf- lar içinde mi yanıp kavrulacaktı. 
kadar henüz magylfıb olmamıo:tım. Aca- rak, sadece: iye bağırdı ve böyle bağırırken taı! da bu maceranın içinden nasıl çı- G" d" ·· 1 · · h daha k "' hırsından ·· 1 · d ' ıv.. uşunce erının, er an, a-
ba bu defa da muvaffak olabilecek: - ~aş~ ?üş~irem! (Anlamıyorum!) du goz erın en yaşlar boşanıyor- kacağını kestirmediği için de çok üzü- rıştığını .. ümidlerinin daha karardığı· 
miydim? Zihnimden hiç ayrılınıyan bu Deyıp ış~~ ıç~nden çıkıyor, bununla G.· h . . .. lüyordu. nı görünce düşünmekten vazgeçti Sab-
sual her dakika içimi titretiyordu U- beraber, muşterı karpuzu almıya karar d yıv.. azın bır tebessumle bakıyor- Tomrisi babasından isteyemezdi. De- retmekten .. kendisini hadiselerin cere· 

' · · b · b ·· bl · u anına sokulan t · d t murni ve resmi dilinden henüz bir kaç vermış, ın ~ş yuz r~ eyı verip kar- t ·k b" l' a mm gemın en u- rebeyinin kızını ona verrniyeceğini çok yanına terketmekten başka çare bula· 
kelimesini öğrendiğim karma karışık puz~ alıyo_~· Bın beş yuz ruble, otuz pa- t~ en, ır e ıle de kılıcını kınına sok- iyi biliyordu. Kızı kaçırmıya kalk~şsa.. madı. Büyük bir ümidsizlik içinde a-

ra bile degıl 1 u. b f 'k · · f ak eli t · " kalk 
bir alem içinde idim; büyük fırtına geç- .. . . .. .. . - Asılzadem! Ben, sizi öldürmevi ~~~n, u. ı r.ıne ışır e p e mıy:ce- yaga tı. Atına atladı. Yarını saat 
miş, fakat yüksek ve ölü dalgalar hala Gozlerune g_uçlukl~ ın_~ıyorurn; a- hatırımdan gegiıtnedim. . g:nı ke~tıremıy~rdu. Bu aşk.. hep boyle evvel, sevgilisinin gittiği yolu takib e· 
muhiti cemiyeti ve milletleri salla- caba, bende bırdenbıre boyle cAnado- h . . k pen, yalnı!z bır netıceye baglanmadan mı devam e- derek kasabaya doğru yürüdü. 
makta 'idi. Bu muhit içinde ben ace- l~ya geliş> intıba yapan manzara, ha- em~ı~e~z: oc~ oln_uya l~yık olduğu- decekti ve o, bitmze tükenmez :ztırap- (Arkası tJar) 

. , ' ... k~~AM&~~be~~~. ~~IB~em~ıs~~.B~~-~M-~~~==============~======-~=~== 
~1 kapta~, atcab~ hay.~tı~ızı~ ~emıs~ sa, tabii bir gurbet ve hasret duv:usu te~~dud ed~r misiniz? · MÜSABAKA iMTİHANI TEHiR EDİLMiŞTİR 
t.~yab~la okur ~~d~n,? ı erıye ogm go- içinde, ben mi öyle görüyorum? ~O za- ıye cebvak verdi. Termek, öyle çıl- O 1 İ 
ure ı ece ~1 ı ını. ·• man kendi kendimi kontrol için etra- g~ncasına a ıyordu, ki.. belki de, ken- T RK YE CUMHUR YETi ZİRAAT 

Arkamda Istanbul işgal altında, Ana- funa bakınıyorum. dıne kıy~ca~tı; fakat buna meydan kal-
dolu yoksulluk içinde, dişini tırnağına istasyon tenhadır; başıboş bir eşek ~a~ı; ~unku, Tornrisle Arşak derebe- BANKASINDAN : 
takarak son hayat mücadelesini yapı- kızgın güneş altında bir agv acın gölgesi' ykının oglu, atlarını çatlatacak derecede (İstanbul Yüksek İk:tısad ve Ticaret mektebi mezunlarının askerlik kampla· 

B 
• • • . oşturarak çıka geldiler Kı k d · yor. en onun muvaffak olacagından e- ne sıgınmış, karpuz kabuklarından. ken- · t b" · z, ar eşı- rının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müracaatlardan an· 

minim; fakat, ne zaman? Demek oluyor di hissesini almakla meşgul. Bir taraf- ~~n, a __ a h ~nere~ saraydan ayrılmasın- laşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylüle tehir edilniiştir.) 
ki arkasında, dayanacak kuvvetli bir ta bir kağnı, biraz uzakta bir harman oğ~~:p 're enn:~·· b:Arşak .~erebeyinin 1. - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet de· 
vatanı olmıyan, kendisi ile birlikte bü- yeri, -~~~eği, kadını, çocuklarile bir ara- ihtimaİinderm~g~ ~ delilık yapmak recesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar müfetti~ 
tün memleketi, bütün vatanı tehlikede da butun bir aile, harmanda bir taraf- ber kardeeş~. a. ~e. t~·bonunla bera- namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 
bulunan bir adamdım. Komünizmin ve tan dövn:ek, bir taraftan savurmakla ya 'yetişmi \~ınKızını t ~ ederek ora- 2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 
enternasyonalizm fikrinin idealleri ne meşgul. Istasyonun arkasından baş!ı- maz kardeş. 1:

1 
ız .. ~1 . ":1 .an atlar atla- Ticaret okulundan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı meın· . 

Yan kim bT ka ld tamir .. . . şı ı e sevgı ısının arasına gir-
kadar yüksek olursa olsun, bir insan i- . . ı ır Ç yı ır gor:nemış di. Bir göz atışile vaziyeti ka d T"t leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 
çin bir vatan lazınıdır; ben bunu hayat- bır şosenın yanı başındaki toprak yolu remekten kend· . 1 d vra ı. ı - 3. - Müsabaka 8, 9 ve 10 Eylfil 1937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Bankala· 
ta çok muhtelif vesilelerle çok muhte- takib eden gözler, uzakta bir köy görü- Termek at mı.~ amt·· ad ı. rında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek Ankaraya getiri· 

' . ff · k"l ·b· l" . . . · mın us un e şaşkın şaş-
lif muhitlerde çok derin olarak hisset- hor d ız~ ı _er gı ı, P ~sız, çızgısız, .kınbakınan Arşak dere beyinin oğluna lip, EylUl zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 
tim. Vatanı olmıyan insan kadar bed- den esesız hır kuruluş, agaçlar arasın- mahzun mahzun bakarak- 4. - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak prtile 

b h h 
~k k . a yarı kaybolmuş mütevazi evlerden B y ... · ··f tt" dl · (140) f dl a t ma lu yo tur. Tarıhlerde biz .. kk b' k"" M" - en .. maglub oldum. Hayatımı bu mu e ış namze erme ve şe namze erine (130) ar lira aylık verilecektir. 

de atanı tam ·ı t hl.k d 
1 

mure ep ır oy. ınaresi, boyunu delikanl d 0 ' Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına gı.re· 
. v l dk H man~sı e e ı e e o an ancak yükseltebilen cami ile beraber , . .. .. ~ya me yunum. y na karşı bir ınsan ar ı . albukı vatanı olmıyan in- ··• soz soylıyecek halde degilim! Onunla cekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 
san, çorak bir çöle dikilen bir ağaca Evet, burası _An~dol~du~, hem de A- çarpışmak, artık sana düşer! Belki sen Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzedlerl 
benzer: Çabuk sararır ve çabuk yıkı- nadolunun fakır hır koşesı. Anadoluda benden daha talihli çıkabilirsin! Haydi, ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlar 
Iır! bu tarzda ne kadar istasyon vardır! ,kardeşim! Onun karşısına geç! ise şefliğe terfi edileceklerdir. 
Şimdiki gibi hatırlarım; Tifüsten ha- Bu manzara beni birdenbire kendi- Deyince, Arşak derebeyinin oğlunun 5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul, 

reket ettiğim sırada, bu düşünceler ve sine o kadar kuvvetle çekti ve bağladı d~daklarında hazin bir tebessüm belir- ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
bu hisler içinde, arkası meçhul, önü ki saatlerce pencereden ayrılmadım ve dı. Sonra, kibar bir tavır ile: 6. - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhuriyeti 
meçhul bir insanın, böyle bir dakikada ya~~ş yavaş ~i~e~ trenin müte_madiyen . - Kardeşi~! B.~ni mazur gör! İkini- Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müra· 
duyabileceği heyecan ve rikkatle dolü degı~en muhıtını seyrettim. Istasyon- zın ~ranızd~kı muc~~ele~e karışmıya caat et~iş bulunmalıdirlar. 
göğsünü taşıyordum. dan ıstasyona, hep aynı müşahede, hep k.e~dı~d.e . b~r hak goremıyoru,m. Hele, Bu muracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 1937 tarihinde ele değmif olma· 

o zamanlar, Rusyada, yavaş vavaş, aynı Anadolunun tozlu, kirli, yanık ~ızı bırbırınıze saldıran sırrı anlamak sı şarttır. (2593) (5011) 

k J mmDrutl ıs~memem~~rmmtı~birmmab~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ 
anca yürüyebilen tren bir müddet git- 1 1 
ti: Tifüs, Azerbaycan hududuna çok ya- (Arkası var) amıyorum. Zaten, yarın, babamın ya- Devlet Dem iryo lları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

nına döneceğim. kındır. Bunun için, bir müddet sonra ______________________________ ... 

t 
. d" . . . h t 

1 
• . (3 ) Bizde de söylendiği gibi, kamış, Deyince, Tomris ona doğru döndü ve 

ren, şırn ı ısmını a ır amadıgım bır d t ' d ktir sesinin bütün tat! ı g" ·ı . · t d d d y es ı eme . ı ı ı ı e. 
ıs asyon d~ .ur Aug~ ~a~an, birdenbire ( 4) Dört yüz ruble, yani o zamanlar - Gitmenize sebeb yok! Ben .. sizin 

, ~a~rıv~ ;tm. ld z:a 0 u an ayrı:.aıı bu on beş para kadar bir şey. hemşirenizim. Babama, kardeşime mi-
~ ar a .a o ugu ve arada ?uzlerce (5) Karpuz kaça? .safir kalmanızdan memnun olurum. 

kılometrelık mesafe b~h~ndugu halde (6) Hey, baba! Bak ne dedi? Deyince, Arşak derebeyinin oğlu ba-
iekrar Anadoluya gelmıştım! •. ·- _ ....... ·--.. ·• şını önüne iğdi. Termek, bir müddet 

istasyonun bir tarafında üstü sarar- r · -...._. düşündükten sonra, yanında kıvranan 
tnış yapraklarla örtülü bir çardak. A- NIJbelçl bacağı kesilmiş atma baktı. Sonra, hiç 
nadolu köylerinin çardak inşaatında kimsenin yüzüne bakmadan, saraya 
mütehassıs mühendislerinden birinin Eczaneler gitmek üzere, yürüyerek yola koyuldu. 
elinden çıkmış bir eser! Çardağın bir Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- Tomris, Give yaklaştı. Yavaş sesle: 
tarafı karpuz ve bir tarafı kavun dol- dır: - Giv! Kardeşime karşı çok akıllıca 

istatıbul cihetind ekiler: 
muş. Anadolunun karpuz ve kavunları Aksarayda: ~ere!), Alemdarda: (Esat), Çiavrandın. O, artık, senin aleyhinde 
cinsinden ve aynı tarzda istif edilmiş Beyaz!tta: (Asador>. aamatyada: <Teo- bir harekete geçemez. Kimseye de bir 
kavun ve karpuz yığınları! Bizim is- fllos>, Eminönünde: <Mehmet KAzım>, şey söylemez. Yalnız, sen bir kaç gün 
tasyonlarda kah kavun, karpuz, kfilı Eyüpte: <Hikmet Atlamaz>. Fenerde: saraya gelıne! Misafirimiz gitsin. Ağa
ckaynamış• satan çocuklar gibi çocuk- (Hüsamettln~. Şe1?-1"emininde: <Hamdi), beyimin sinirleri de yatışsın. Ondan 

1 
Şehzadebaşında: (I. Halil). Karagümrük-

lar, e !erinde birer ikişer karpuz veya te: (Fuad>, Küçükpazarda, <Hikmet Ce- sonra, kendimizi düşünürüz. 
kavun, yolculara satmıya uğra~ıyor- mm, Bakırköyüode: CHlli!). Dedi ve atına atlıyarak, Arşak dere-
lar. Beyoğlu cihetindekiler: J:>eyinin oğluyla beraber, kasabaya doğ-
Kulağıma sesler geliyor: İstiklal caddesinde: (Galatasaray), (Ga- ru hareket etti. 
- Bal kimin ( 1) kavun! rih>. Galatada: <IDd~et>. Kurtuluşta: Giv .. sevgilisini, gözünden kaybedin-
- Kan kimin kırmızı! <Kurtuluş>' Maçkada: <Feyzi)' Beşiktaş- ceye kadar arkasından baktı. Ondan 

ta: (Ali Rıza), Sarıyerde: (Asaf). 
- Keser de ele (2) vererem! Anadolu ve Adalardakiler: .sonra, atının gemini elinde tutarak ye

Üsküdarda: cseumtye), Kadıköyiinde: re çömeldi. Derin derin düşünmeye 
<Saadet}, (Osman Hulusi), Büyükadada: başladı. Tomrisin kendisini bu kadar fe
CHalkl. Heybelladada: CTanaş>. dakarane sevdiğini anladığı için büyük 

(1 ) Gibi. 
(2 ) Öyle 

Beher tonunun muhammen bedeli (52,50) lira olan takriben 4:50 ton lokomotif, 
otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20/9/1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 'f. 
ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatn"me dairesinde alını:nıŞ 

vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4806) 

""""""" Muhammen bedelleri (18105) lira olan 29030 Kg. muhtelif cins çelik ile 2650 
Kg. muhtelif eb'atta çelik tel ve 1000 adet bandaj çene torna kalemi 21/9/ 
1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1357,88) lıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/1936gün 3297 veya l/7 /1937 T. ve 
3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde aıuunı~ 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşad• 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4975) 
,.,.,,.,., 

Devlet Demiryolları Eskişehir Cer A telyesi için lüzumu kadar iyi tesviyecl 
ve tornacı alınacaktır. 
Haydarpaşada Birinci İşletme Müdürlüğüne ve Sirkecide 9 nucu İşletl!le )fii-

dürlüğilne istida ile müracaat edilmesi. c2506• c4894• 



~ Ağmtos 

[ lstanbul Belediyesi llinlıırı -. ---------------' Sarıyer Kayrnnkamlığı ve Belediye şubesi müdürlüğünden: Büyükderede 
n:eyva fidanlığının tevsii iÇlı! umumi menfaatler namına dstimlakİne lüzum 
gosterilcn Buyükderede !!.>raham paşa veresesine ait 2 eski 1/6 yeni kapı numa
raıı ve tamamı 22975,00 metre murabbaı sahalı arazinin takdiri kıymeti için is
tııniak kararnamesinin maddei mahsusa sına tevfikan teşekkül eden komisyo-
n~n mahallen yaptığı tetkikat neticesinde şehir haritasından kopya edilen ha
titadan mevkii ve vaziyetı gösterilen bu arazinin mevki ve şerefine ve bu ma
haldeki emsali arazinin nhm ve satım bedellerine ve kuvvei inbatiyesine gö
te ve her metre murabbaına on kuruş kıymet biçilmiş olduğundan mezkur ka
rarnamenin 8 inci maddesine tevfikan haritası belediye dairesi kapısına talik 
Ve keyfıyet gazetelerle ilan ettirilmiş ve mülkün bulunduğu mahalle dahi bir 
SUreu astırılmış olduğundan İbraham paşanın terkeylediği dört nefer olan evla-
dı L A f' d · .. 1" eon, Anna ve Mandan Lcon Salım ve nnanın tas ıye aıres. şumu une 
dahıl eşhastan bulundukları anlaşılması na binaen mezkur vercseden olup cl-

~ervnı burada bulunan Marinı~ı ve"b~ bapta ~ddi~sı olan diğer eşhac; varsa bun
ın bır gUna itirazları oldugu takdırdc sekız gun zarfında Sarıyer Kaymakam 

Ve Belediye şubesi müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
(B.) (4934) 

Keşif bedeli İlk teminatı 

~o~a~.ustafapaşada 28 inci mektebin ta miri 1483,37 111,25 
; ıkoy 10 uncu mektebi'l tamiri 1446,50 108,49 

l'lu} ukarıda k~if bedellcrı yazılı mektep tamirleri ayrı ayrı açllr: eksiltmeye ko-
rnuş ıse de belli ihale gününde ~·ren bulunmadığından eksıltıne 12/8/937 

Perşernbe .. 1 · L M-d" l'' ;ı;.." gününe uzatılmıstır. Keşif evrakı ve şartname erı evazım u uru· 
6unde .. • N f ltt" " gorulcbilir. İsteklile'!' 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka a ıa 
n-ı~durlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk te· 
En ın:ı rnakbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimt 

curnende bulunmalıdırhr. (İ.) (5115) 

~ 

Si~araağaç ınüessesatı buz fabrikasına lüzumu olan 1500 kilo amonyak açık ek
\1 tneye konulmuştur. Bunu 1950 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Le· 
aıım M" 

146 1 Udürlüğünde görülebılir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
lart ı~a 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/8/937 1Ja-

esı gUnti saat 14 de Daimi Encümende bulunmnlıdırlar. (4963) 

--
38000 :ne!re gaz jdrofil 

Cer 5000 > Tarlatan 
ile ta r~hpaşa hastanesin-:? lüzumu olan yukarıda mikdarları yazılı gaz idrofil 
l'ltin t atan açık eksiltm~ye konulmuştur. Bunlnrın hepsine 4681 lira bedel tah-

~o. ı~~ınıştir. Şartnamdi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
ltıektub nunda yazılı vesika ve :351 lira 7 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
Jtıalıdır~e beraber 12/8/937 pazartcsı günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-

ar. (B.) (4693J 

"1N'IN 

bı!~ek Ve Francalaların kağıtlara sarılarak satılması hakkında Daimi Encü
Körüı ~~ uzerine gazeteleri'! yapılan ilanın bazı taraflarda yanİış anlaşıldığı 
:tarın muştur. Bu cihetle Daimi Enmümcnin 4/8/937 tarihli ye 5467 numaralı ka-

l ~ ~evfikan keyfiyet aşağHiaki şekilde tavzih olunur. 
•çık kmeklerin sarılacağı kağıt torbalardan maksat, ekmeğin hiç bir tarafı• 
olup ~:akılmamak sure~·ylc hiç kullanılmamış ince kağıtlara sarılması demek 
~oktu mek sarmak için sureti mahsusa da kese kağıdı yapılmasına lüzum r. 

~: ;arç~ halinde sat?!:ıcak ekmeklerin de kağıda sarılması lazmıdır. 
buçuk «mbıhi beledi, gazetelerle ilan· edildiği 4/8/937 tarihinden itibaren bir 
~ sonra tatbik edilecektir. (B.) (5ıl31) 

ıt,~ırklareli İskan Müdürlüğünden : 
~1935 la:eu ıncrkez ve köylerinde yapılacak 273 evin Vekiller Heyetinin 19/ 
leleri PJ!;ün Ve 2/3711 sayılı kararına day anaak aşağıdaki şartlar içerisinde iha-

1 _ ~~a_rhkla icra edilecektir. 
t~d.i . ılayet merkezinde 20 şehir tipi kerpiç ev yapılacak, üzeri Marsilya ki
~ 573611~ örtülecek, beherinin muhammen bedeli 286 lira 80 kurlli olup top-

2 _ ~ra 08 kuruştur. 
ile Ött~0Ylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak, üzerleri Marsilya kiremidi 
lir, 23 ~ecek, beherinin muhammen bedeli 264 lira 48 kuruş olup tutarı 10050 

3 _ ~tuştur. 

~llhattı~oyıerde 124 adet kerpiç ve üze.rleri yerli kiremitle örtülecek, beherinin 
1 - l{:n beaeli 195 lira 30 kuruş ve tutan 24218 lira- 6 kuruştur. 

~he?'inı 0 Ylerde 91 adet köy tipi ki"ırgir ev Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, 
lira - Ş:h~uhammen bedeli 24-4 lira 7j kuruş olup tutarı 22272 lira 72 kuruştur. 

a <>lup ır tıpi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçilik muhammen bedeli 85 
6 _ lt tutarı 1700 liradır. 

~lı 75 1. 
0 Ylerden yapılacak 91 adet köy tipi kargir evin beherinin işçilik be-

7 ıra l 
~-..... }(.. o up topunun 6825 Jiradıı·. 

eli 65°~~erde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin muhammen 
bı 8 -..... ~ kıra olup topunun 10530 liradır. 
t ~ trıa~ arı~aki muhammen bedeli<>rr: göre 273 evin keresteden maada bilu
t:~ erıcıe ~erneı in§aiyesile berab~r toptan ve anahtar teslimi veya köy köy pe-

ihcııeıo arak veyahut ta yalnız işçıliği toptan veya köy köy perakende ola-
' erj · ~ ıcra kılınacaktır. 

§e~~ f~~arnmen bed~lin <o de 7,5 ğu teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
ll'ıcııt il lto an tarıhinden itıbarcn talıplerin her gün İskan Müdüriyetinde müte
ın ı l\ ı;ıısYona miıracaatları ve şartname ile planları ve keşifnamelerı gör-

eınur u4:anbul, Edirne, Arkara İsk1ıı Müdürlüklerine ve kazalarda iskan 
l ıı -..... 'l'ftı tına miıracaat etmelen . 
.. arı ıhraı" 'Pler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika 

........... ~ılün olunur. c4987· 

t Ga~atasaray Lisesi Satı_n_a-lm_a_K_o_m_İg_y_o_n_u_n_d_an~ 
~U.rtı u ~ O takoyd kı ilk kısmı binasında şartnamesi mucibince 2400 lira 3 
Ur D rekto:ııf i~ın~eki tamirat 20;8/1937 cuma günü saat on beşte İstanbul Kül
~Unda ark uğü bınasında Lıseler .Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyo-
~ •

1 ek ·ı r evrakı sı tmcsi yapılncaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şartnamesi ve 
\ı ısı liradan o~ulda göriılüp öğrenilir. 

t>zn ıne Yat ıbaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler Muhasebe 
1 tekı ·ı ırılacaktır. 

~rnış o:dc:~ e,n . az (2000) lirahk bu işe benzer iş göreceği vesikalann üzerine 
lli gUıı ve :uteahhit ve ticaret odasıvesikası 'Veya teminat makbuzlarile 

atte komisyona eJmeleri. (4895) 

• 
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Hayatında. ağzına 
Bir katre su 
Kogmıgan adam 

(Baş tarafı l inci sahifede) 
sonra Beyoğlu belediy\:! hastanesine nak

Caddelerde hareket 
inzibat altına alınıyor 

ledilirken, yolda öldühıünü haber ver - ( Baştarajı 1 inci sayfada) ı rninönü, Sultanhamamı, Sirkeci gibi 
miştik. Adliye tabibi Enver Karan ölü- diye kadar her nedense ihmale uğra - yerlerde bunlara çok ihtiyaç vardır. 
yü muayene etmiş, gördüğü lüzum üze- yan bu iş, kalabalık sokaklarda hare - İstanbulun tramvayı da, otomobil~ de1 

rine ceset morga kaldırılmıştı. Morg ra- ket inzibatı ve hareket nizam1dır. İs - arabası ve nihayet yayası da nizam da
poru dün geç vakit müddeiumumiliğe tanbul gibi yedi yüz bin nüfuslu bir şc- bilinde yürümeğe alışmalıdır. Bugün· 
gönderilmiş, ve ölünün defnine ruhsat birde değil, Avrupanın yedi bin nüfus- kü kargaşalığın, intizamsızlığm ve tam 
verilmiştir. Cenaze bugün saat 11 de, kal- lu şehirlerinde bile bir hareket ;tıizamı manasile başıbozukluğtın bir takım !~a
dırılacaktır. ve bir hareket inzıbatı vardır. Istan - zalara sebep olmasından sarfınazar, Is-

Dünkü gazetelerden bazıları Lalanın bulda ise düne kadar, bu iş herkesin key tanbuldaki intizamsızlığı gören ecne .. 
gırtlağına tıkanan şeftali çekirdeğini ka- fine tabi idi: Tramvay istediği gibi yü- biler arasında bizim aleyhimizde en 
rısının bir mumla çıkartmağa çalıştığın- rür, otomobil istediği yerden geçer ve fena propagandadan daha fena tesirler 
dan bahsederek, adliye tabibinin boğaz - - bu iki vasıta bir dereceye kadar ni- yapıyor. Türk milletinin en eski ve en 
da buna dair bazı asara rastıadığını, bu- zama tabi olduğu halde - bilhassa medeni bir şehrinde hareket nizam ve 
nun üzerine cesedin morga nakline ka - halle, istediği tarzda hareket ederdi. inzibattan mahrum oluşunu gören bir 
rar verdiğini yazıyorlardı. Müteveffanın Dündenberi yeni bir nizam konul - ecnebi, bizim hakkımızda çok fena fi .. 
ailesi böyle bir şey olmadığını söylemek- muş bulunuyor. Kalabalık sokaklarda kirlere düşerse kendisini ayıplayama • 
tedir. • yayalar istedikleri yerlerden karşıdan yız. Çünkü, o memleketinde böyle bil' 

Adliye tabibi de, dün keııdisHe görü- karşıya geçemiyccckler, iki tarafı çivi- intizamsızlık görmeğe alışmamıştır. 
şen bir arkadaşımıza, böyle bir şeyden lerle çizilmiş bir geçit içinden yürüye - Belediyenin ve zabıtanın bu işe son 
haberdar olmadığını bild\rmiştir. ceklerdir. Bu çivilerin çizdiği geçitde derecede ehemmiyet vermesini dileriz. * de tramvaylarla otomobiller yayalara -
Lalanın damadı ve ortağı olan Mihali- yol vereceklerdir. Bu nizam, şehirde Ekonomi Bakanı F ethiyede 

ka dün bir muharririmıze şunları anlat - bir ç~k kaz~l.arın ön~~ü .. a~.aca~tır. Muğla 10 (A.A.) _Ekonomi BakaA 
mıştır: Dunden ıtıb~r:~ k~pru u~erm~e ya- nı Celal Bayar Fethiyeyc gelmiştire 

. c- Bir gazete, Ulanın boğazına kansı yaların geçmesı ıçın uç geçıt yerı ya - Kr d 1 ·n· teftı·ş edecektir 
fmd kuld ıı;,, .. 1.. lın b . 1 . b 11. 1 om ma en erı ı . 

tara an mum so, u5 wnu soy uyor. pı .. ış ve ~ ~eçıt y~r. erın. ~ ı o ma- Muğla 10 _ Ekonomi Bakanı Ce • 
Bunun aslı yoktur. Çünkü, Ulanın karısı sı ıçın yere ıkı sıra çırınç çıvıler çakıl- Al B . t' d k' zevat bugu" .. 

1 -ım.. .. k d 1. 1 a ayar ve maıye ın e ı ,., 
3,5 ay evve o uştür .. Sonra. Lalanın mıştır. Dun sabah er en en po ıs erge M wl ld'l Şeh' d da .,5· c 

ld w • • h lk b 1 d ug aya ge ı er. ır ışın .. "" .. 
çok zengin o ugundan bahsediyorlar .. ,çıt yerlerıne gelerek a ın ura ar an • b d k t' , . d a müfreze " 
H lb k . t t ı· d k 1 b' b' . . t . . t t . 1 n an o, ı a 'e 3an arın a u ı, opu opu e ın e a an ır ı- ,geçmesının emınıne nezare e mış er- 1 . t kk" ller ve halk tarafından ha· 
rahaneydi, bir de Taksim bahçesinin a- dir. Otomobil, kamyon ve tramvaylar erı, ~şc u .. 

ı Ö b l ld'kl · d kt raretlı tezahuratla karşılandılar. lafranga kısmını iş etiyordu. lümü çok ura ara ge ı crı zaman urmn a ve 
feci oldu. Kanın Evdo"!tsia, o akşam ona halkın tamamen karşıdan karşıya geç
kcndi elile yemek yedinyormu~ .. Çünkü, ınesi bittikten sonra tekrar hareket et
Lala son zamanlarda hareket edemez ha- mektedirler. Zabıta memurları bu ge -
le gelmişti. çitlerden gayri sahada bir taraftan bir 
Yatalaktı. Bir aralık şeftalinin çekir - tarafa geçmek isteyenleri çevirmekte 

d_eğini yutmuş, fenalık bundan sonra baş ve kendilerine şimdilik ihtar etmekte-
göstermiş .. • dirler. İleride ceza da alınacaktır. 
Lalanın en eski arkadaşı ve akrabası Ayrıca, tramvaylar köprü üzerinde 

olan bir zat ta, şunları söylemiştir: birbirlerini iki elektrik direği kadar u-
c- Lala 12 yaşında fstanbuJa geldi. zak bir mesafeden takip etmektedir. 

Burada birahanelerde çahştı. 25 yaşında Şimdiki halde iş köprüden başla -
Haydarpaşa eski istasyon yanında bir m~tır. Elbet belediye bu işi yavaş ya -
birahane açtı .. Bu sıradl avcılığa me - vaş diğer taraflara da teşmil edecektir. 
rak sarmıştı. Evinde 30-40 tane kadar Bilhassa Taksim, Beyoğlu, Karaköy, E-····-·· ... ················ .. ···· .. ········· .. ············ .... 

MUkAfath müsabakalar 
İstanbul bölgesi atletizm ajanlığından: 
8 inci Balkan oyunları için seçme ma

hiyetinde yapılacak '>ian İstanbul atle
tizm birincilikleri bu yıl açık müsaba
ka halinde 14/8/937 cu-::rta:-tPsi ve 15/8/937 
pazar günleri Kadıköy Fenerbahçc sta • 
dında yapılacaktır. Bu müsabakalara 
başka bölgelerden gelecek olan sporcu • 
lar da katılabilecektir. Birıncilerc ve gü· 
nün en iyi derecesini yapan atletlere at
letizm federasyonunun koyduğu müka • 
fatlar verilecektir. 

köpek besliyordu. Bun\ar için hususi a - garson yetiştirmiştir. Hayatında hiç su Müsabaka programı ayrıca iian edile-
damlar tutmuştu. Nihayet 1920 de Bo - içmedi. Derdi ki: cektir. Müsabakalara iştirak edecek o. 
monti caddesinde Lala bırahanesini aç- - Su yıkanmak için, şarab ise içilmek lanlann isimlerini Cuma 13/8/1937 ak-
tı .. Sonra, bunu Tepebaşma nakletti. La- içindir. şamına kadar bö.lgey~ kaydettirmeleri 
la yaman bir adamdı. Şimdiye kadar 1500 Öldüğü zaman 71 yaşındaydı. lazımdır. .......................... ·-··· ........................................ ------" ... "" -
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{~ 

Optamln Saç Ekslrl 

Başlarda başhyan yap
rak dökümünü durdu
ran ve saçlara can ve
ren yegane eksirdirl 

_cOptamin> saç eksiri terkibinde me derhal durur, zayı.flıyan saç ıc~· 
c Vıtamin> den istüade edildiği için leri yeniden kudret kazanır, kepe~ıet 
çok kuvvetlidir. Hergün •Üptamin» le düşer, ve saçlar sıklaşarak gençliğiııL 
yıkanan ve taranan saçlarda dökül- güzelliğini muhafaza eder. 

Bir tecrübe kifidir 
·>-tı·· '. . • . ••. ' . . . .. . ! ' . 1 • ; 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren 
bllhassa İngiltere ve ltalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en ınhht bir mayidir. Hasan Gazozu midevi ve hAzım
dır. Yemeklerden sonra ı veya 2 çorba kaşıgı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN 

tlEDVirt 
G AZ O Z Ö Z O alınız. Çok ucuzdur. _ 

HASAN MEY VA öz O 
Ekşilik, şişkinlik, nğn, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı mirlelere yemekten sonra ktlçUklere 

ı, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevt ve hazımdır. İnkıbaz ve barsaklıırdn atalet halinde sabah aç karnına 1 - 2 tatlı 
kaşığı müleyyin ve çorba kaşığile mUsbildir. Meyvalann özümten yapılmıştır. Şekersizdir. 

» 

' 
ı· 

' 

ı' 

Haley 
SAF· 

SABlJN 
KAR GİBİ 

6EYAl.LA· 
TIR.1 

Maarif Cemiyeti ~ 
iDARESİNDE 

Bursa Kız Lisesi.· 
Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talt?be kabulüne 

başlanacaktır. Gündüz ücretı 35, yatı ücreti 185 liradır. Matbu izahname 
mektep idaresinden istenebilir. lfo r husus için Bursada kız lisesi Direk-
törlüğüne müracaat edilmesi c4997• 

I_lfll;l9J------· KANZUK 
NASl'Q ilACl 

DOKTOR ]EMSİN 
AMERİKAOA UZUN TETKi
KAT NETİCESİ OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 

itimat bir nıuır ilacıdır. 
İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

ÜÇÜNCÜ İLAN 

iZ 
~ 

HASTABAKICI 
LAV 
HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına: hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızda<• 

Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemtire yetitt' 
rek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselet• 
de çalıtmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler 
doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir 

İsteklilerin iyi ahlaklı ve ııhhatli ve en az orta tahsili bitirıııif 
olmaları §arttır. Diğer §artlarımızla fazla izahat için yazı ile ~ef' 
bizzat lstanbulda Akıarayda Haseki caddesinde Okul DirektOI'' 

lüğüne müracaat edilmesi. IS eyhil 1937 den sonra müracaatlet' 
kabul edilmiyecektir. 

1 İnhisarlar ~ Müdürlüğündeıı:, 
Cibalide Tütün ve Kutu Fabrikalarımızda 1/VII/937 tarihinden itibarcJ1 ~ 

sene zarfında çıkacağı tahrnir. olunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntılar•~ 
VIII/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satııacıı I 

28 Temmuz 19 3 7 tarih ve 3 ı 92 nu- İsteklilerin şartnamesini görmek üzer c her gün ve pazarlık içın de taf1l1 f 
maralı sicilli Ticaret Gazetesi nüsha _ nan gün ve saatte % 15 teminat parasiyle birlikte Kabataşta Levazım '/C ?Jıl 
sile ilan olunduğu üzere Şirketi Tka _ yaat Şubesindeki Satış komisyonuna müracaatları. c5110. ~ 

riye ve Sınaiye ve Maliye Türk Ano - 1 t b l G"" .. k M h f B -- dt~1 

nim Şirketinin :feshinE: 12/7/1937 ta _ s an u umru U a aza aş Müdürlüğün İ 
rihinde fevkalfıde olarak toplanan His- Gümrük Muhafaza teşkilatının Mardin bölgesinde 1 birinci kanun 9311, 
sedarlar Umumi Hey'etince karar ve- iti~aren çalıştırıl~ak ü~ere ~els~~ cihazların~ kullanmasını bilir ve .rrıulı~p ~ 
rilmiş ve tasfiye memurluğuna da Ga- kıt alarmdan yenı terhıs edılmı~ veya heniız muhabere kıt'alarında bulllll V 
latada Eski Gümrük sokak Kürkçi.iba- tcrh_isle_ri y~klaşmıi. olanlardan on ged~kli muhabere başçavuşu alınacaıct1'J 
şı han 9 numarada mukim avukat Mar- teklılerm dılekçelerıne oturdukları yerın açık adreslerini yazarak AJ)IP' 
ko Mercan intihap edilmiş olduğundan ~ÜU:~~-!'f uhafa~ Genel Komutanlığına müracaatları. c4940• / 

mezkur şirketten alacağı olanların ni- # » Doktor 4 ~ Son Posta Matbaası 
hayet bir sene znrfında mumaUcyhe 1 (b .. z ti O Afi 
müracaatla haklarını ispat etmeleri lü- ra m a get ,-
zumu ilan olunur. Belediye karşısında, Piyerlotl ı Neşriyat Müdürü: Sellin Rsgıl' 
Şirketi Ticariye ve Sınaiyc ve Maliye caddesinde 21 numarada hergUn ~ 

. öğleden sonra hastalarını kabul SABİPLERl: S. Ragıp 
Türk Anonim Şirketi idare Hey'eti eder. 1" A. Ekrem US• 


