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Demiryolu Siyasetimizin Yeni Bir Zaferi • IRAKTA BiR SUiKAST 
KOmiir hattı Zonguldak Irak Erkanı Harbiye Reisi 

I• · d ld G. Bekir Sıtkı bir nefer 
ımanına var 1 ve açı 1 tarahncİan öldürüldü 

• 
ilk tren dün şehre lıalkın coşkun _ 

tezalı.üratı arasında girdi 
Generali kurtarmak istiyen hava 
kumandanını da ayni nefer öldürdü. 

Dün akşam ajans ve radyolar I~ er
kinıharbiye reisi General Bekir Sıtkı ile, 
Irak tayyare kuvvetleri kumandanı bin
bqı Mehmet Ali Cevadın Musul tayya
re meydanında bir suikaste kurban git- · 
tiklerini bildiriyorlardı. Bu müessif hl • 

1 dise şehrimiz Irak mehafilinde büyük 

$:~ ~:::~=1::ı~=~:=.~.ku::rs~la1~1 Akay ·Haliçte 
~zahüratı arasında açıldı. Çatal .. (Dnomı ıo Utıctı aayfada) 

anghay önünde 
harp başlıyor _ 

Şanghaydaki lngi.liz, Fransız ve 
Amerikalılar tertibat aldılar 

Çinde umumi seferberlik ilan ediliyor, Japonlar 
to Şanghayı bilfiil muhasara ettiler 

lbıc· ndra 12 (Hususi) - Dünyanın be • · Japonlar, plhlannı son derecede gizli 
la 1 büyijk şehri olan Şanghay, bilfiil tutmaktadırlar. Fakat ortada ısrarla de
~n askerlerinin muhasarası altında veran eden pyialara göre asker yüklü 
~alttadır. (Devamı 3 ücü aa11fada) 

Ob~Yd~ii~h .. (.Ef~~di) .. dii~ 

iki yeni vapur 
Yaptmyor 
Bir kaç hafta evvel Şirketi Hayriye 

kendi tezgihlarında yaptığı ilk vapuru 
(Devamı ıo uncu sayfada) 

bir teeSSür uyandırmıştır. Bu hususta ge
len haberler aşağıdadır: 
Bağdad 12 (A.A.) - cHavas ajansm

dan •. 
Irak erkfuııharbiyc reisi General Be

kir Sıtkı ile Irak tayyare kuvveUeri ku
mandanı binbaşı Mehmet Ali Cevat ge
çen gece Musul tayyare meydanında bir 
nefer tarafından öldtirülmüflerdir. 

Suikast 1111111 olda! 
Bağdad 12 (A.A.) - cHavas ajansın • 

dan>. 
(Devamı 8 in<.i sayfada.) 

, 

...................................................... ~ .... 
Büyük manevralar beş 

gün sonra başlıyor 
Hazırlılılar ilerledi, Yunan aalıerl lıeg'etl 

buqiln gellgor, mera•laıle Jıarıılanaca.lı / 

Motörlıl ~ar topçt&lanlllll manema acıhaındA 

ebedi medf enine bırakıldı 
Çorlu, J f' (B.-al mnhablzjmizden lmanevralann başlamalJM beş giln kal 

telefonla) - Birinci ordu tarafından mıştır. Hazırlıklar büyflk bir faa1iJtt 
. Traky.ada Saray sahasında yapılacak (Devamı 8 inci •1/lad.a) 

~naze çok kalabalıkb. Eski Adliye Vekili Mahmut 
t Bozkurt dayısının tabutu arkasında göz yaşlarını 

sile aile ona ait habralar anlabyordu 
- . 

Selimi İzzet masanın başında ese
. rinin ismini tekrar ediyor ve gözleri 

yan kapalı anlatıyor: 
- Ne cana yakın bir kız olduğu

nu tasavvur edemezsiniz, Onunla, 
Harbiye mektebi Ankaraya tapııaca. 
lı sırada tanı§tım, hatıra defterini Q

kuınağa bqladım. Çirkin diyemiye • 
celin.iz, güzelliğini de derhal kavn • 
yamıyacatuuz bir genç kız gelsin göz
lerinizin önüne; bu kızın yanma le • 
vent gibi bir deukanıı koyunuz, ıenç, 
münevver bir zabit... Kız bu zabiti 
seviyor mu? Belki. Ya zabit onu? Ha 
yır. Amma bu ilk zamanlar, ıonra? .. 

nraaı ne oluyor?,. 
Selimi İDet bunu kendi kendlııe 

IOl'Uyor ve cevap vermiyor, okuyan 
• • anlar diyu ve gene tekrar ediyor. 

baıt Cenue alaJUulan iılr ... Kalbimin Masabt Kalbimin Muaıır ... 

~t Vefatını teessürle yazdığımızldün saat on ~ildaş Yıldız pos- y l b ı 
th..-_ sayıavı ve maruf alimlerimiz· tası caddesindeki eVinden mera•im1e a ın a ~ ıyoruz 
-ueyduUab Hatipoğlu'nun cenazesi . .(Devamı U iact "'1/fada) . 'l 

Üsküd~r adliyesi dün 
işe başladı 

Yangının mühim zararlara sebep olmadığı anlqılıyor, 
maddi zarar bir kaç bin lirayı geçmiyor 



Her gün 
Boşanmayı 
Kolaylaştırmalı mı, 
Güçleştirmeli mi? 

Yazan: Muhittin Bire• 
IF:!!!!, eçen gün gazeteler, Adliye 
\91 Vekilimizin . baı.ı sözlerini 

neşrettiler. Bu münasebetle öğrendik ki 
Adliye Vekilimiz, boşnnnıayı güçleştir
mek taraftarıdır. Niçin? Snracoğlu gibi, 
hukuk işlerinde ve ıçtimai ilimler saha
sında yüksek bilgisi ve uzun tecrübesi 
ile temeyyüz etmiş, ine:? ve keskin zekalı, 
genç düşünceli bir vekilin elbet bu me
sele hakkında uzun uzadıya tetkik 
sırasından geçirilmiş fikirleri vardır. Bu 
fikirler kısa birkaç cümlt! içinde tamam 
hulasa cdilemiyeceği için, bunların daha 
konkret şekiller almasına intizaren şim
dilik bu bahsi, ga7.~telerdeki beyana: ü
zerinde münakaşa ettnck doğru olmaz. 
Ancak, bu hususta biz de birkaç söz söy-
lemek isteriz. 

* 
Boşanmayı kolaylaştırmak veya güç-

leştirmek meselesi, yirminci asrın büyük 
cemiyet davalarından biridir. Kayıdları 
daraltmak taraftarları da vardır, geniş
letmek taraftarları da vardır. Fakat, şu 
noktaya dikkat edebiiiriz ki yirmincı asır, 
bu kayıdların çoğaltıldığım yalnız Tür
kiyede görmüş, diğeı memleketlerde hep 
boşanmanın kayıdları gevşetilmiştir. 

Resimli Makale: X İhtiyar gençler, genç ihtiyarlar .. · X 

G::ırp memleketlerinde hokey oynıyan. kürek çeken, yel
ken eğlencesi yapan, deniz•yahut kara eğlencesine çıkan 
70 yaşında bir adam tabii görülür, şarkta bu zat için kır
kından sonra saz çaldığı söylenir. 

Garpta 70 yaşında bir ihtiyara genç kuvveti veren be
den hareketini, şarkta genci ihtiyar yapan vücut ataletidir. 
Hayatta eğlencenin, spor yapmanın da çalışmak derecesin
de mühim olduğunu bilmeli, onun için de yer ayırmalıyız. 

C, __ o_z __ A_~_A_s_o~N~D~A_) 
• HERCüN BiR FIKRA · ı ~~r:~:::: Ayda 200 bin 

Liradan fazla 
Harceden adam Fakirlik ayıp değll 

Kadın artistlerden b·ri geçende biT 
muharrir le konuşt• yordu. Laf arasın.
da kadın artist: 

Doğııran kadın 

r-
S özün Kısası 

Ubeydullah 
Efendi 

E. Tatu ----
a 

O 
smi, kıyafeti, ahlakı, zekası, sözü. sl.lh· 
beti .. Her şeysi orijinal, hepsi tertc· 

mizdi. Çehresine b:ıktığınız zaman, ora· 
da bir Türk beyini:ı haşmeti ve bir b~ 
devi şeyhinin vahşi asaletil-e beraber bir 
frenk asilzadesinin de ince çizgilerini bit 
arada bulurdunuz. Arapçasını, Mekkcll 
hayranlıkla dinler, :ngilizccsıni Oksford 
doktorları yadırgamazıardı. Senelerce, 
isagoci alimlerinin kisvesini taşı)an bıı 
adam, kafasının içini müsbet ilimlerle 
doldurmuştu. Asrının öv:.indüğü yenilik• 
lerdcn hiçbir tanes!nc bigane değildi. 
Dünya evine girmemi~, ilim filemine dal
mıştı. Çocukları, kitablarıydı. Doyulını· 

yan sohbetini dünya görgüsile kıymet· 
lendirnıişti. Zulmünden, ta Amerikolnra 
kadar kaçtığı Abdülhamid zamanı nıüs• 
tesna, her de.vre kadr!nı bildirdi; herke• 
se kendini sevdirdi. Şüunu alemle istihzB.ı 
eder gibi duran g~z!erinin içi güler, du
daklarının kıvrımbrınca•ı daimi bir te
bessüm bulundururdu. Balkan harbinin 
kara günlerinde, birlikte mahbus )'attı

ğımız Bekirağa bölüğündl', sarsılmayan 

ümidi, solmayan tebessümü, tükenmiycrı 
nüktelerile maneviyatımızı yükseltmişti .. 
Mütevazı, hatta alçak gönüllü denece~ 

kadar mütevazı olduğu halde, hal ,.e ta\'"" 
rilc, karşısındakilere sonsuz hürmet tel .. 
kin ederdi. O derecede ki, yeğeni, es1'i 
Adliye Vekili Mahmud Esad Dozku.rt' 
dahi, onun huzurunda sigara içmiyece1' 
kadar saygı gösterirdi. 

Abdülhak Hamidle, aralarında çok sı· 

Bugünkü medeni dünyada evlenme 
ve boşanma hukuku, Romanın hiristiyan 
cemiyeti hukukunun az veya çok nisbet
te tesiri altında bulunur. Bu hukuk, cEV· 
lenme ... Evlenecek olursan da hiç olmaz
sa ayrılma!> diyen İsa peygamberin ay
rılma aleyhindeki fikırlcrinden mül
hemdir. Bununla beraber, a)rılımı ve bo
şanma, cemiyetin asırlar arasındaki te
kamülü içinde ins1nlar için bir =aruret 
te olmuş, bundan dolay. Avrupanın bo· 
şanma aleyhindeki mevzuatı yava§ ya
vaş genişlemiştir. Daraltan yalnız biziz, 
çünkü bizdeki ahkam, kadını erkeğin kt>· 
yif ve zulmüne eli ve ko1ı:. b:ığlı olarak 
terkediyordu. 

- Benim bütün seTvctim san'at 1:a
biliyetimdir! 

Dedi. MuharriT, artist baktı; biraz 
düşündü. 

ı kı, çok samimi dostluk rabıtaları vardı. 

* Ayrılmayı kolaylaştırmak taraftarları, 

fena yapılmış bir rabıtanın hazan iki ha
yatı cehennem yaptığını, hazan da bun
dan türlü türlü içtimai fe:ıalıklar çıktı
ğını delil olarak gösterirler. Güçleştir
mek taraftarları da cemiyetin temeli ol
duğunu iddia ettiklen aileyi, küçük bir 
darbe ile yıkılır bir müessese olmaktan 
kurtarmak lüzumunu ileri sürerler. 

Geçenlerde İngilterede boşanmayı ko
laylaştırmak için parlfırnento bazı ah
knm kabul etmişti. Bu münasebetle ya
zılan şeylerden öğrendik ki İngılterede 
mahkemelere arzcdUen ayrılma davala
rının pek çoğunda ş:kayet edilen madde 
iki tarafça müttefi!can kabul edilmiş mü· 
retteb şeylerden ibaretmiş! Demek olu
yor ki ayrılmak istiyenlerı birbirlerine 
kanunla bağlamak imkansızdır. 

* Bizim fikrimizi soran olursa deriz ki: 
Ayrılma işleri, iki tarafın ittifakı halin
de basit ve .kolay ~ekilde hal}edilmelidir. 
İki taraftan birinin d!ğerinden ayrılma 
talebinde bulunduğu takdirde ise arada 
çocuk bulunduğuna vey:ı bulunmadığına 
göre hükümler koymal( lazımdır. Birin
ci derecede çocuğu himnyn ve müdafa:ı 
etmek, ikinci dercced'~ iradsız vevahut 
mesleksiz kadını muayyer. bir nisbet da
hilinde himaye etmı?k ı:ızımdı:-. Arada 
çocuk olmadığı takdirde ayrılnınyı ko
laylaştırmak lazımdır. Bugünkü aynlma 
davaları hakkında i~ittık:erimizc naza
ran hazan kanlar, bazntı kocalar, m::ıhke
melerde birbirleri aleyhmt' gayet bıçım
siz isnadlara kadar gidiyorlarmış. Bu 
tarzda isnadlarla mahkeme huzuruna !:ı· 
kan ve bütün kirli çamaşırlarını meyda
r -:ı atan çiftlerden istikbal namına ne 
lıayır beklenebilir ki bunların araların
daki bağları muhafaz:ıyı itina edelım? 

Bu yaz mevsimi içinde Londra şeli
r.inin en yağlı müşterisi P ahavalpur 
mihracesi olmuştur. Bu zatın 2 ay için
de harcettiği paranın mikdan bizim 
paramızla 200,000 liradan fazladır. 

Hindli prens bu servetin bir kısmını 
otellere ve eğlencelere vermiş, bir kıs· 
mı ile de altın kaplı bir radyo, iki tane 
kuyruklu piyano, b ir tane motorbot ve 
muhtelif ev eşyası ile kendisi ve hiz
metçileri için elbise satın almıştır. 

Pahavalpur mihracesi 32 yaşında ve 

bekardır. Bir İtalyan klzı ile rvlenece· 
ği rivayeti çıkmış ise de tekzib edil· 

~ştir. .................................. " .............. " .... __ 
yesile Qlakadar olmalıdır~ 
B~şapmayı kolaylaştırmak, evlenmeyi 

ae kolaylaştırmak dr.naek olduğunu unut. 
mıynlım: Boşanma güçleştikçe ev1enmc 
azalıyor. Bilhassa, ckanun huzurunda 
evlenl)'leksizin beraber yaşama• imkan
ları varken boşanma güçleştikçe evlen
menin azalacağı gayet tabiidir. Bu halde 
cbabasız• diye cemıyetin hakaretine uğ
rayan zavallı küçük mahlUk neslinin 
g\.ınden güne artmac;ı tehlikesi vardır. 

Nitekim Türkiyede cbabasız• olan yüz 
binde bir görülen bir şeydi; zamanımız
da cbabaSlZ> Jarın mikdarları pek çok 
artmıştır. 

Hulasa, evlenmeyi çoğaltmak için ay
rılmayı güçleştirmemek ve ayrılma bah
sinde en ziyade çocuğı.< düşünmek lazım-

dır. Muhittin Birgen 

- Müteessir olmayın bayan, de-

l di. Fakirlik hiç bir yerde, hiç bi1 za
man ayıp değildfr. . ~ 

Vinçle · giyilen 
kadın elbisesi 

!ngilterede birbirile sevişerek ev -
lenen bir çiftin, g~n gün bir batında 
dört çocuğu olmuştur. Doktorların bü
tün gayretlerine rağmen çocukların i -
kisi ölmüştür. Daha 26 yaşında olan ka 
dının doğurduğu çocukların hepsinin 
de normal siltlette bulundukları görül
müştür. Resmimiz kan kocayı bir ara
pa göstermektedir. 

Birbirlerine benzeyen iki 
kız kardeşin garip hikayesi 

Çekoslovakyanın K enzmark köyün
de geçenlerde bir hadise oldu. Köyün 
~enginlerinden birinin Yedrudi ve An
pa isminde iki kızı vardır ki, birbirinin 
tamamen aynıdır. Bunlardan Yedr udi 
}töy zenginlerinden birinin Hans is -
mindeki oğlile nişanlanmış, tam dü -
ğün yapılacağı sırada Yedrudi ortadan 
kaybolmuş. Ailesi kendisini arayacak
)arına ellerindeki zengin damadı ka -
çırmaınak istemişler, derhal Annayı 

süsleyip püslemişler, damadla beraber 
gerdeğe sokmuşlardır. 

Ne daınad, ne de ailesi hiç bir şe -
yin farkında olmadan aradan üç gün 
,geçince, Yedrudi birdenbire ortaya çı-

Bu artistin rol icabı giyeceği elbise kıvcrmiş. 
o kadar ağırdır ki yalnız başına kal- Hadise velvele uyandırmış. Yedru
dıramadığı için, itkönce bir makaraya di göz yaşlan dökıneğe başlamış, da -
t~kılıyor, sonra artist altından geçe • mad Armayı boşamak istem.iş, fakat 
rek, yavaş yavaş indirilen elbiseyi giyi- ~onunda kansından memnun olduğu -
yor, daha doğrusu, elbise onun başın- nu itiraf ederek vazgeçmiş. Şimdi mes
dan şağıya geçiyor. ut ve bahtiyar yaşayıp duruyorlarmış. 

Bence, mesele, mutlnk ve rnüccrred ( 
bir hukuk mesel ,i d ıild"r. Evlenme İSTER İNAN İSTER İNANMA! hak olduğu gibi ayr:lm:ı da haktır. Ev- ı 

fendik}e'ri sırada kPr.dılf'rınc ciyi düşün
dünüz mü? Yanlış b•r iş yapmıyasınız!• 1 

gibi bir ihtarda bu'unmadığımız ıki ın
sanı ayrılmada fazh kayıdlar altına sok
mak doğru olmaz. l3unl,ır birbirlerine 
karşı yalnız cçoculc unsurunun> araya 
karışmış bulunma .. ı hnlinde mes'uldür
ler. Boşanma me clesi evvela çocukla, 
sonra da iradsız ve rnesleksız kF.ıdmın 

maddeten küçük ve rnuvak;<at bir hima-

İstanbul beiediyesi sokakta idrardan sıkışanların kar- Eyüp gibi öyle semtleri vardır ki, buralarda bir insanın 
şılarına çıkan ilk köşeye yanaşmalarını yasak ettı1 bu umumi heladan vazgeçtik, bir cami helası bulabilmesi 
yasağı dinlemiyenden ceza alacaktır. için en aşağı 20 dakikalık yol yürümesi lazım geltt. Biz 

buralarda sıkışanın cezadan kurtulması için ne yapma
İstaubul belediyesi bin bir fedaknrlık bahas:na temiz- 51 lazını geldiğinin gö~terilmemiş olmasına bakarak ka-

lemiye çalıştığı sokakların kirletilmemesini istemekte rarda b ir eksiklik bulunduğuna inanıyoruz, fakat ey o· 
haklıdır, fakat İstanbulun mesela Edirnekapı, Topkapı, k uyucu sen: 

İSTER 1NAN 1STER l NAN M Af 

Kardeşten daha ileri sevişirlerd;. ÖlÜ"' 
münden biraz evvel, üstadı azam, snnki 
dünyadan ayrılaca~ı içine: doğmuş gibi· 
bütün fişinalannı birer defa ziyaret me
rakına düşmüştü. Bu meyanda. Ubeydul· 
lah Efendiye de gitti. Ubeydullah Efc.P
di, misafir bulundu~u evın üst katıı da 
oturuyordu. Hamid ona kadar çıkamadı .. 
O da, aşaÇıya inemedi. f stedıkJeri gibi 
görüşemediler. 

Hamid, bu ziyaretim banu bizzat hi· 
kaye ederken: 

- Dün, Ubeydullahr.ı gittinı_. GoruŞ· 

tüm amma, konuşamadım.. demişti. O 
yukarıda, ben aşağıda, ne o benim dedi• 
ğimi anladı, ne de ben onun söyledikle" 
rini işittim .. 

Ve biraz durduktan sonra, ilnve et· 
mişti: 

- Fakat buna rağmen. ruhlarımız ntl' 
la~! • 

Dündenberi, Ubeydullah Efendi, çolC 
sevdiği üstadı azama :mücavirdır. OradBı 
şimdi doya, doya, tahassürlcri" i gıderi· 
yorlar. Allah her ik;~hıc de gani garıf 
rahmet eylesin! 

.f.~ 
............................ -.............. __ .. ..... 

Çatalca ınektepleri tamir 
ettirilecek 

Çatalca kazasına tabi köylerdeki !1~ 
okulların tamiri için nafın müdürlilğı.ıl1. 
ce tanzim olunan projeler idarei hı.15'1}( 
siye bütçesinden tahsisat tefrik edil~c 
için belediye riyas<'tinc gönderilıniştırt· 

Belediye mühendisleri mahallen te t 
kikat ynpacaklar ve rnuktazi taJl'l~~ 
ders zamanı gelmeden evvel bitifl 
cektir. 

Dün hava açık g~li 

D.. h · t "t"ba ·ıe 9çı1' un ava umumıyc ı ı rı 2s, 
geçmiştir. Hararet derecesi azaıni 
asgari 20 olarak 
kaydedil
nıişhr. Ruzgar 
poyrazdan sani -
yede 11 metre 
sür'atle esmiş, hn
va tnzyiki 760 a 
yükselwiştir. Dün 
son üç gün gibi ~ ~ 

rutubet derecesi yüksekti. 

12.18 
Güneş : S.<17 O~lc 

19
_ 1s 

ikindi : 16,09 - Aqam S 12 
v.ta : 20.51 - tmsak : ,56 
Rumi ıcnc 1353 - Arabi scııo 1 

Hızır 100 ~ 



'7 13 Ağustos 

Şanghay önünde harp başlıyor 
(Boştarafı l inci sayfada) r Şanghay 12 (A.A.) - Şanghaydaki 

~eınner Şanghaya ooğru yola çıkmış • v a z ·ı y ete u m u m "ı Çin arazisinde örfi idare !idare ilan e-
·ardır. dilmiştir. 

Bu hal esas muharebenin Şanghayda Tokyo 12 (A.A.) - Beş nazırdan 
\rukua geleceğini tahmine müsaittir. b ı· r bak 1 ş mürekkep olan hususi konsey, Şang -

liali hazırda Şanghay limanında 2l haydaki Japonların himaye ve müda -
Japon harp gemisi vardır. Bu gemilerin faası için mühim kararlar almıştır. Bu 
beşi kruvazör, dokum torpido muhribi Nankin 12 - (Röyter muhabiri bil- kararlar, yarın kabine tarafından tas -
Ve Yedisi gambottur. diriyor) - Bütün Çin milletinin göz- vip edilinceye kadar gizli tutulmakta-

. ~ Lirnanda İngilizlerin iki, Fransızların leri halen Şanghaya doğru teveccüh dır. Umumi kanaat, Şanghaydaki vazi-
uç ve Amerikalıların iki harp gemisi etmiş vaziyettedir. Şanghayda mü • yetin vahimleşmiyeceği merkezinde -
\'ardır. . him muhasamatın önün~ geçilmez dir. 
Şanghayda 950 İngiliz askeri vardır ve mahiyette olduğu aşikardır. Japonlann kuvveti 

~nnolunduğuna göre Hongkongda bu - Bütün hüsnü niyetine rağmen, Çi • Şanghay 12 (A.A.) - Dün Japon 
hUnan kuvvetler icabında hemen Şang - nin Hung-Jaio had!sesinin bir hal harp gemileri ile getirilmiş olan asker-
aya gelmek üzere harekete hazır bulun- suretine bağlanması için, Şanghay • !erle Şanghayda Japonların ellerinde 

lnaktadır. daki emniyet kıt'alarını geri çek • bulunan kuvvet, 9000 kişiye baliğ ol -

01 
Şanghay 12 (A.A.) _ Japonlar ha"iÇ meği ve şehrin müdafaa tertibatını ve muştur. 

k inak üzere diğer bütün yabancı askeri istihkamlarını yıkmağı kabul etmesi Şanghay etrafında 
uırvetıer kumandanlan, muhtelıt bi:- mümkün değildir. 

lrı~ d Şanghay 12 (A.A.) - Çin makama • 
u afaa komitesi tf'ı::kii etmio::ler ve lü - Şanghaya Japon harp gemilerinin 1 . hakk 

ıu .... :r d tı, Çin milis ermin çekilmesi ın -
ınu takdirinde tek bir cephe vücuda gelmesi ve Japonyanın Şanghaya e • 1 b k 

ger 1 daki Japon ta e ini bu dakikaya a -
Jırrneyi kararlaı::tırmıs.lardır. nizden asker göndermekte bu unması, tın . 1 J b 

.... d dar kabul e emış erdir. aponya, u 
l'{ aponlar, Fransız konsesyonu idare • Çin hükumetini, Şanghay hakkın a-
"l!\d talebini tekid için bir ültimatom vere -
lrı en, Çin kıt'a1armın cenuba ilerle • ki siyasetini baştan başa değiştirmi- cektir. 

k eleri takdirinde, Japon askerlerinin ye mecbur etmiştir. Çinin, Japon as -
0ttse kerlerinin her istediği zaman tekme Şanghay ile Nank;n arasında de • 

1Utı syondan geçmelerine müsaade o - miryolu servisi bozu1muştur. Bir ta _ 
ınasını t ı t · l de Fr"nsızlar yemekten artık cebren bıkmış ve u • hu a ep e mış erse ... kım kıtaatın Şangh~ya doğru yola çık • 
taiebı' r dd t · 1 d" Fransız ma sanmış oldug~u fikri gittikçe kuvvet-ka e e mış er ır. - mış olduğu haber verilmektedir. Çin -

tni tnaŞtı'rt.1, Saigondan takviye kıtaatı iste • lenmektedir. liler, Şanghay etrafında son derece 
Yangste nehri, bir kaç vapur batı-

A. hararetle siperler kazmakta ve bari -
bir ınerikalılar da Şanghaya Manilladan rılmak suretile Kiang. Ying mevkiin- katlar, tel örgüler vücuda getirmekte· 

alay g·· d · ı a· de seyrisefaine kapatılmıştır. Oray& 
~- on ermış r.r ır. dirler. 
~ngh 2 B d k" b yerleştirilen kuvvetli muhafız kıt'a-

nelın· ay 1 (A.A.) - ura a ı ey - 1 J h ·· · · h · Japonlar bir şehir daha zaptettiler 
türıuılel konsesyonlard:ı lazım gelen her arı apon arp geınılerJlın ne re gı-
l?ıiid tedbirler alınarak bu mıntakal::ır rip çıkmalarına mani olacaktır. Tokio, 12 (A.A.- - Japonlar, topçu 
ları. afaa haline konmuştur. Konsesyon - Çin ve Japonyay:ı. bugün muhase- bataryaları ve tayyarelerle yapmış ol-
görı.~ ~apalı duran kapılarının önünde mattan kaçınmahnnı tavsiye eden dukları şiddetli bombardımandan son-

\.•uııu kıt'alar nöbet beklemektedir. ayni mealde notalar verilmiştir. Fa- ra saat 9,30 da Nanteou istasyonunu 
'~ank· kat Çin, müdafaa tedbirleri almıya t tm"c:lerdır" 

<liır.i... ın .. 12 (A.A.) - Resmen b:Jdiril - zap e ı"j · 
ı; ... ,e mecbur bulunmaktadır. ·şc1arı ff ki tlrı.cı gore, önümüzd<'k! hafta bidaye - Çin pı arının muva a yeti 

?rı~ toplanacak olan Yuan meclis!ne u- Banghay 12 (A.A.) - Makoungpao 
Ptojes· seferberlik hakkında bir kanun ne gelmiştir. Bundan böyle Çin, kendi- gazetesi, Çin pişdarlarının bir takım 

ç· 1 teklif olunacakt!r. ni müdafaa için lazım gelen tedbirleri muvaffakiyetler kazanmış ve Nanke -
bir ~~ hariciye nezaret;nin salahiyettar almaktan gayri bir şey yapamaz. İleri - ou'nun 20 kilometre kadar cenubu şar-

ç· ıcaıi şu beyanatta bulunmuştur: deki hadiselerin bütün mes'uliyeti Ja • kisinde kain Sahon'a varmış oldukları-
~': .. tahammülü artık son haddi - ponyaya aittir. nı haber vermektedir. 

Hara Y diYeiüdBn·1urtier·e··ıa·a·rrüz····K"ö.rkünç··hir .. a·;ie 
edilmeye başlamldı . faciası 

Ege mıntakasında yeni 
yıl mahsul rekoltesi 

lzmir Ticaret Odası tarafından lktısat Vekili Celal 
Bayara mühim bir rapor verildi 

Yatla ~yahat eden lktısat Vekili Celil Bayar ve arkadaşlan Çeşme plijmda 

Fethiye, 12 (Husu~i) - Hususi ya-, sait gitmektedir. Mahsulün kalitesi i -
tile limanımıza gelen Iktısat Vekili Ce- yidir. Stok kalmamıştır. 
lal Bayar maden işlerini tetkik etmiş- Pamuk rekoltesi 12.000 tondur. 
tir. Vekilin Çeşmeden Fethiyeye kadar Pamuk ekimi geçen seneden çok faz -
geçen seyahati çok güzel intıbalarla do ladır. Ekimin bir kısmı pek erken, di
ludur. Yat müsait havada yoluna de - ğer kısmı geç yapılmıştır. Erken eki • 
vam etmiş, ancak pazar günü öğleden len pamuklar, havanın müsaadesinden 
sonra bir müddet dalgalarla mücadele istifade ederek iyi bir dunımdadır. Geç 
etmiştir. Vekil buradan İstanbula dön- ekilen pamukların yağmura ihtiyacı 
mektedir. vardır. Bu yıl Ege mıntakasında Aka -

Vekile rapor verildi la cinsi pamuklar ekildiğinden yeni re 
. . . koltenin evsaf itibarile çok üstün ola-

İzmır Tıcaret Odası. 93 7 senesı l:!aş - cağı ümit ediliyor. Stok 3000 bal adan 
lıca mahsul rekoltelen hakkında lktı· ibarett'r y 
sat Vekil.i Celal _B~yara mühim ~i~ ra- Pal~~ut rekoltesi geçen senenin 
por takdıın etmıştır. Raporun hulasası 15.000 ton noksanile 55.000 tondur. Do 
şudur: 

937 sen~si üzüm rekoltesi 60 - 62 
bin tondur. Üzümler kalite itibarile 
geçen seneki mahsulün fevkindedir. 
Stok 13.000 çuvaldır. 

İncir rekoltesi 36.000 tondur. Do -
ğuşu normaldir. Havalar jncir için mü-

Musolini sulhden 
ve askerlikten 

bahsediyor 
Roma 12 (A.A.) - B. Musolini, Ca

tande'de bir nutuk irad ederek İtalya
nın satvetli bir devlet, ancak sulha ha
dim bir devlet haline gelmek arzusun-

ğuş normaldir. Bu tahmin kat'i değil -
dir. Palamut mahsulünün evsafı çok 
yüksektir. Stok 8 - f O bin tondur. 

Zeytin yağı rekoltesi 30.000 ton -
dur. Bu yıl zeytin mahsul senesi oldu -
ğu için iyi netice alınacağı ümit edi -
lir. Stok 3000 tondur. 

Yugoslav ve 

!
Yunan Başvekilleri 
Korf oda görüstüler 

lngilterede bir Mısırlı aile- da olduğunu beyan etmiştir. 
sinden 6 kişiyi Öldürdü Duçe •. Fa~.t dokt:ininln bütün i -

Atina, 12 (Hususi) - Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviç Korfu'da bu -
lunan ailesini ziyaret etmı~ ve adada 
bir kaç gün kaldıktan soma avdet et -
miştir. 

' 

J 
Voı . , talyan mılletını askerı ha~rata hazırla -

Londra, 12 (A.A.) - Glasgov da al- mak olduaunu ilave eylemiştir. 

Yugoslav Başvekili adada bulun -
duğu sırada kral tarafından kabul e -
dilmiş, pazar günü de Ba~vekil Metak
şas ile görüşmüştür. Mülakatta Bal -
kan Antantı ile iki memleketi alaka -
dar eden meseleler görüsülmiiştür. 

tı k!şinin ölümüne s~bep olan delilik Hatip, ~etice olarak, İtalyan iınpa -
vak ası olmuştur. Bır Mısırlı talebe t 1 w "hd mu .. stakbel · b b .1 k ra or ugunun ı asının a _ 
ruvelverle kayın. a ası e ayın baba- sırda hesabı nakabil bir chenımiyet 
sının 1-4 yaşındakı kızını ve 16 aylık o- 1 l"k 1 k l> 1 
lan kendi kızını ve bunların imdadına ve w şum~ ; m~ 1t. 0 aca ır unsur 0 a- Bu görüşmeler neticf'sinde Balkan 

Antantının, dört Balkan devleti ara • 
smda mevcut münasebatın ve bunların 
Balkan paktına olan merlıutiyetlerinin 
sağlamlığı bir kere daha müşahede ve 
tesbit edilmiştir. 

;2.0ıı Palas ?3 20~ ı21a131 1i11J.o- ~ f 1 
1
"' ' 

. k . te b" t k . f"" •. .. •.1 cagmı soyıemış ır. 
yetışme ıs yen ır a sı şo orunu o -

''rı1e(fe ı ı • _.___. L 1 -
dürmüştür. Keza yaralanan karısının Musolini nutkunda ~u cümleyi 9e 
vaziyeti çok vahimdir. söylemiştir: 

1 k ı StLen ia5tt.e aııtakJ<lda at.USL fü.ü ktrkbir turk yaraıaııı.ar 
'-e l&trut 'ido11 ıvor b1 t u i' ı..urkl t •.İnkivevf) iV tca oo.uarı '" _ 

Cinayetin bir aile kavgası neticesi ol- cHarp ruhu olrnıyan bir millet se -
duğu bildiriliyor. Cinayet şehrin güzel falete ve esarete mahkumdur.» 

.\d 
bir '!tana 12 (Hususi) - Hatayda büyük ruz edilmektedir. Bir çok Türkler hudut• 
~ord argaşalık vardır. Antakya şimdi larımıza iltica etmektedirler. 

bir mahallesinde bulunan bir evde ce • 
reyan etmiş ve talebe eve taksi ile gel- Bulgaristanda bir tevkif Tunuste Veba var 
miştir. clerı. ~n altındadır. Halk mümessillerin-

~e,,.ti b~~lgani Türkmen, Şükrü Balcı, (' h •t 
ti<!a • Şukrü Melek, Türk hududuna il- Adana 12 (Hususı) - Antakya Halk "s'Q l Ve * 
haı1t etmişlerdir. Müstemleke idaresi evi basılmış, süngülü askerler ve jandar- Eh/ı.hı•bre 
"t Partı"sı·n· d ~ .. f" 'd .1• malarla beraber Halkevine giren merr.ur-" rtıi r ı agıtmış ve or ı ı are ı an tt ş ır. llab .1 ,. ~. •• Ş h lar evvelce hazırladtkları bir takım uy- ;; il • 
1. a~f t er verı.cıg.ne gore ey d~rma evrak ile tabancaları öteye b~riye vere er l 
~Otıa ~ araftarlarından ı O kişi hükumet 
[\~ gı içind d"' sokmuşlar, biraz sonra da bunları sanki Ankara l2 (Hususiı - Adliye Vekili 
-.ıdeıc e O\'Ü.müıı, Türklerle mü-
Sllrı'i k başlamış, Türk avukatlardan orada bulmuşlar gibi meydana çıkarmış- teftişleri sırasında bazı yerlerde ceza 
4r kl\ Urşunıa yar:ı'anmış, bütün ça:·şı- !ardır. muhakemeleri usulü kanununun 44 üncü 
(:\>inde Panınıştıı:,. Kusayri Mustafanm Araplar tepeden tırnağa kadar silah- maddesinde, yazılı tar!fe yoktur, J .ye şa
a.~lrnışn makineli tüfekle Türklere ateş !anmaktadırlar. Araplardan birisi htiku- bit ve ehli hibrc ücretlerinin hükme -
\>a~i~et~ 3 .k~şi yaralanmış, jandarm.:ılar met konağında bir Ti.ırk gencini öldür - dilmemckte olduğunu görmüştür. Tarife 

hakim olamamışlardır. müştür. Antakya kordon altına alınmış- hazırlanmaktadır. İkmai. edilınciye ka -
lla * tır. Kasabadan çıkmak istiyenler asker- dar hfıkim ve mahkemeler devlet hazi -

it Yas ı2 i0trı.ite /\ (Hususı) . Suryeden gelen bir lerin süngüleri ile karşılaşmaktadırlar. nesinden verilen t:ızmhıatı idare heyet-
l l'urk htakyada altısı ölü olmak üzere Antakya sokaklarıntla şu dakikada bir lerile belediyeler v~ diğer amme mü • 
J Yaralamışla'!'dır. 'Türklere taar- ölüm sükuneti vardır. csscselerile temasa gf'~cıck ona göre tes-

~~!ıl ı!~~:r::!lffi;;;;:::;}ffv~:ları b~i;~::·-;~ı;.aks._i_m_i_m_eselesi 
it a t 2 ( s· ·ı d k Kudüs, 12 (A.A.) - Zürih Siyonist 
t ,,:, , A.A.) - İspanyol hükCı - Roma 12 (A.A.) - ıcı ya a i büyük . 
" "'J ~ a k b kongresinin kabul etmış olduğu karar 
hı. ıie:.,. 1 e r.e kuvvetleri, hergün da • manevralara bu a .sam a~!ann1ıştır. d 

., ı:: h sureti, Arap mehafilin e büyük bir 
U " " ırleri bombardımana teşeb- Kral ve veliaht, Castel Vetrana'daki 

"'Ylenı kt büyük karargaha gclınişlcrdfr. Manev • memnuniyetsizlik uyandırmıştır. Bu 
tl , l'aı e edır. Hedef bilhassa To- raların bir kısmında B. Musolıni de bu- mehafil, Yahudilerin resmi hattı ha -
h~tı.;-<l i:.vera ve Avilndır. Dün Tole - lunacaktır. reketlerini Filistinin taksımi hususu
~~~?)\ y~ 'l'alaveraya üç Avilaya altı Resmen bildiril:liğine göre, bu ma _ nun prensip itibarile kabulü suretinde 

~\(ı?llet _Pılnıış ise de tayyre topları nevralara elli bin asker, iki bin tayyare ~!:!~~~ .. !::~~.~.~;.~.i.:; ................................. . 
~lUt. Çı tayyareleri geri püskürt - ve bin motörlü araba, tank ve t:ıyyarc esası muhtelif silah!ar arasında sıkı ve 

topu iştirak etmektedir. Manevraların çabuk bir iş birliği teminidir. 

Sofya 12 (A.A.) - Eski 'lleb'uslar
tlan muharrir Bakaloff komünist pro
pagandası yapmak suçile itham edile
rek hapse konulmuştur. 

Ankara 12 (Hususi) - Tunusta veba 
vak'aları görüldüğünden oradan gelen 
gemilere karşı tedbirler alınması Sıhhat 
Vekaletinden limanlara tebliğ edildi. 

11 Sabahtan Sabaha : 

Köstebek yuvaları 

1 

1 

\ 

Apartıman sevdası lstanbulun tahta harabelerini ortadan kal.:lırdığı ıçin 
seviniyoruz. Kol kol yangınlara kundak vazifesi gören eski tahta konakların 
yerinde şimdi kal kat beton binalar görünüyor. 

Saksılarını taml•~ ederken beton terkibini keşfeden P. lman bahçıvan yapı 
ve mimarlık akmind~ yaptığı inkılabla şüphe yok ki iföanl!ğa ve medeniye
te büyük hizmet etmişlır. 

Bahçelerden, şehirlerden yeraltı istihkamlarına kadar giren beton modası 
bizi de (ahşap) Iıktan kurtardı. Bu na çok seviniyorul. Fakat mukavemet 
hesapları pek nazik olduğu söylenen ve hatta her mimarın, her mühendisin 
içinden çıkamar:lıği iddıa edilen betonun duvarcılıktan yetişme usta ve kal
falar elinde kağıt helvası kadar çürük bir hale geleceğinı nasıl düştinebilırdik. 

Son yıllar içinde İstanbulda yap:lan beton binalardan bir kısmı daha ça
tıları ahnmadarı çökmek tehlikes. gösterdi. Bir kısmı da yıkılmaktan kur
tuldularsa bunu birbirlerine mesned olmalarına borçludurlar. Bereket ;sıan
bul arazisi arasıra hırslanıp şah1amm volkanik bir mıntak.ı değildir. Ve t\?
menni edelim ki tabiat bizi böyle bir afetten korusun. Yoks.ı hiçbir fenni 
hesap ve kitab..ı uymadan yapılan bu beton yığınlarının akibeti şüphelidir. 

Demirden v.:? r;imentodan tasarrw hırsı ile yapılan bu ynhnkat betonlar 
şüphe yok birçok inşaat kalfa ve sözde mimarlarını zengin etmiştir. Faka! 
bu süslü ve azametlı apartımanlarda yaşayanlar bilmelidirler ki sığındıkları 

bu kübik kaşaneler toprağı bol köstebek yuvasından dalın dağlam değildir. 

Biirlıan Ca1ıit MorkaytJ 



4 ~fa 

Otobüs - tramvay 
rekabeti başladı 

Maçka - Beyazıt otobüs servisi baılayınca ıirket 
10 dakikada bir tramvay yerine 10 dakikada 3 

, tra..;vay tahrik etmeie bqladı 

IOH POSTA Aimtee ıs 

Belediye yeniden 
25 hela yaptıracak 

Börekçiye beş lirallk yerine eski 
Sokaf<Iara işeyenlerden 
50 kuruş ceza alınıyor 
700 bin küsur nüfusa sahip olan İs

tanbulda pek az umumi hela mevcut -
tur. Bir çok semtlerde helasızlık yü -
zünden halk sıkıntı çekmektedir. İs -
tanbulda umum.l helaların bulunduğu 

' bir Rus para sı vermiş! 
Dün mahkemede " Ben şaka yaptım ,, dedi amma 

ay hapse ve 16 lira para cezasına mahkum oldu 
Şevket isminde biri dün Yeniçarşıda r 16 lira para cezasın:t mahkfim edile 

Hayrinin dükkanına giderek, börek ıs • derhal tevkif olunmuştur. 
marlamıştır. Fakat, böre?ı yeyip bitir - Bir ko1un hırsızına ceza ve . 
dikten sonra, para vermeyı unutmuş, tam Şehir haricinde çoban Faiğin silra yerler şuralarıdır: 

kapıdan çıkacağı sır:ıda, çırak Haşimin Beyoğlu cihetinde, Galatasarayda, 
Taksimde, Galatada Yeraltı camiinin 
yanında, Kabataşta deniz kenarında, 

siinden bir koyununa çalan Muhar 
börek parasını hatırlaması üzerine: ~-' Sultanah.met 1 inci sul ceza mahkeı,.. 

Ş~li tramvay yeri civarında, İstanbul - Bende ufak P':lra bulunmaz, ister • 
cihetinde, Eminönünde Köprübaşın _ sen beş lira vereyim de bo7. .. demiştir. 

da, Sultanahmetde yeraltı~da, Beya - Sonra da, cebinden bir beş liralık çı
z~t~a Aksaraya giden tramvay cadde - kartarak, çırağa uzatmıştır. Ancak, her 
sının yanında, Anadolu ve Adalar ci - cd 5 liralıv - t•• ıcrA · · 
h 

· d n ense gın us une -ıaşunın ver-
etın e, Kısıklıda, Kadıköyünde Dört 

yol ağzı civarında Bü •ük , H bel" diği bir lirayla iktifa ederek, ait tarafını 
adalarında, cami ' hel1an ~: u~um~ beklemeden dışarı çıkmış ve birdenbire 
helalar meyanında kullanılmaktadır. tabanları yağlamıştıt'. 
Şehrin umumi helaları sokakların bir- Bu garip müşteri karşısında şaşırıp ka
leştiği ve kesafetin fazla olduğu yer - lan çırak, elindeki parayı muayene e -
!erde bulunmaktadır. derken, o vakit bunun Türk parası ol -

sinde yapılan duruşmasında tevkif ol 
mustu. 

Muharremin durt.Aşmasına dün de dl 
vam edilmiştir. Suç,u, suçunu inkar e 
mesine ve Faikle arası açık olduğut1 
böyle bir mesele ortaya çıktığını so 
mesine rağmen, neticede suçu sabit 
rülmüştür. 

Sultanahmet 1 inci sulh ceza b' 
Reşit Muharremi 1 a.y hapse mahkuıtl 
miştir. 

Büyük şehirlerde usulen azami her madığını anlamıştır. Meğerse para e5ki 
' Pek rağbette olan otoı.üsleıden hirl kilometre başında bir hela bulunmak bir Rus parasıymı~.. Gafil avlandığını 
Maçka ile Beyazıt arasındaki oto - fer izdihamının önüne geçilemiyeceji- ica~ e~~r. İst~nbhuı. belediyesi bu hu - anlıyan Haşim, bunun üzerine derhal po-

Bir çakmak hırsızı mahkum 
Yerli Mallar Paz3rında Sümer 

idare heyeti azasından Hılşimin ça 
ğmı çalan Vasil dün adliyeye gönderil 

büs seferlerine 5 Agu· stos peNembe gü- n· t b't t · ld - d i t b 1 sus a ır proJe azırlamıştır. Para te-~'$ ı es ı e mış o ugun an s an u un min edildikçe şehirde peyderpey hela lise müracaat etmiş ve Şevketi yakalat- miştir. 

Sultanahmet 1 inci sulh ceza m 
mesinde yapılan durusroası neticesi 
suçu sabit olan Vasiı, 5 ay 25 gün lı 

mahkum edilerek, derhal tevkif olu' 
muştur. 

nünden itibaren başlanmış bulunmak - muhtelif semtleri ancak otobüslerle mıştır. 
tadır. Bu hatta tahsis edilen otobüsler- birleştirilecektir. yap~ea~eadkı·ytıern. ın· yapt agv llm • h Suçlu, dün adliyeye sevkedilerek, as _ 
den bir kısmı Taksim ile Yenimahalle 'l' h tt b ı d - · ırac 1 umı e-ramvay a ının u un ugu yer - laların yekunu 25 şi bulmaktadır. liye 4 üncü ceza hakyermde yapılan du-
arasında işleyenlerden, bir kısmı ise !erde işleyen otobüslerin tramvay yol- Beledi'"·e, ora.va buraya ı·se~·enler _ cezalı olup ta bilahare plakaları iade cularını azaltıp azaltmadığı hakkında J .1 • - ruşmasında kendini şöyie müdafaa et • 

edilen ve sefere çıkarılmasına müsaa- da otobüscüler şunları. söylemektedir: 
de olunan otobüslerden seçilmi§t!r. «- Maçka ile Beyazıt arasındaki o-

Hattın kadrosu 11 otobiis olarak tobüs seferlerine başlanmadan evvel 
tesbit edilmişse de elde mevcut otobüs bu hatta tramvay arabaları her on da
olrnadığından şimdilik 8 otobüs çalış • kikada bir kalkmakta idi. Halbuki şun
tınlmaktadır. Hat boyu dörde taksim di dikkat edecek olursanız Maçka, De
edilmiştir. Birinci rnmtaka 6, ikjnci yazıt tramvay arabaları on dakikada 
mıntaka 6, üçüncü mm taka 1 O, ciör - üç tane kaldırılmaktadır. Halk, henüz 
düncü mmtaka yani Maçka !le Beya - Maçka, Beyazıt otobüslerine alışama -
zıt arası 12,5 kuruştur. Beyazıttan Tak mıştır. Eğer halkın nazarı dikkatini cel 
sime, Maçkadan Eminönüne kadar bu bedersek, tramvay yolcularını dörtte 
otobüslerle seyahat 1 O kuruştur. Bu fi- üç nisbetinde azaltırız. Otobüsler bu 
atlan pahalı bulanlar varsa da otobüs- mesafeyi 25 dakikada katettikleri hal
cüler bu fikirde değildir. Onlar diyor de tramvaylar 45 dakikada :rntedebil
ki: mektedir. Yeni hatta henüz kar edemi-

den 50 kuruş ceza almaktadır. miştir: 

Yerli mallar 
Sergisi dün 
Akşam kapandı 

- Ben, çıraktan paranın üstü diye al
dığım 1 lirayı borç olarak istemiştim. 

Vercliğim Rus parasına gelince, bu bir 
şakadan ibarettir .. Mesele budur. Yok
sa, bir oyun çevirmiş değ!l!m ... 

Hadiseyi tevil etmesine rağmen, Şev
ketin suçu sabit olduğmıd:m J ay haps~. 

Lüleburgaz 
Hafriyatı mühim 
Neticeler veriyor 

Bir düzeltme 
Dün İstanbul ikincı noterliğinin 

yeti hakkında tafiilat verilirken rıı 

adliye teftişlerind~n de babsedUıniŞ, 
arada Beyoğlu üçüncü noterliğinin 111 

tat surette teftişe talıi tutulduğu yaP 
mıştı. Bu son hab~rin yanlışlığı arılR 
mıştır. Kaydediy1.>ruz. 

Balıkçılar İdare 
~ey' eti 
istifa etti 

•- Gerçi benzin fiatları ~ıükfune - yorsak da zarar da etmiyoruz.> 
timizin himm.etile ucuzladıysa da ltıs - , Otobüscüler şehir dahilinde çoğa - Lüleburgazda yapılan hafriyatta hö- Balıkçılar cemiyeti idare hey'e~· 
tik, makine vesair aksamın fiatları ge- lan otobüslerin yollarda seyrüseferi yüklerden birincisi kazılırken tizeri le reis arasında ihtilaf çıkmış oJdıJW 
ne eskisi gibi yüksek olduğundan oto- inkıtaa uğrattığı yolundaki iddiaları mukavves tuğlalarla örtülü bir mezara dan idare hey'eti istifa etmiş ve t8Jl 
büslerimiz azami masraf ile çalışmak- yersiz bulmaktadır. Onlar bilakis oto- ı·astlanmıştır. Bu mezarın etrafmda çok kikata Ticaret Odası esnaf şubesi r' 
tadır. büslerin ufak bir menfez bularak sıy- zengin ve son derece müt,nevvi tunç Kazım memur edilmiştir. İhtilfı!ırı /. 

Vakıa Maçka ile Beyazıt arasında rılıp gittiği halde tramvayların uzun seramik ve cam asar keşfedilmiştir .. bebi şudur: 
tramvaylarda birinci mevki yokular - müddet yolları kapadığı ileri sürül - Pek muhtelif şekiller arzeden tunç va- Bir müddet evvel şehrimizden~ 
dan 7,5 alınıyorsa da tramvay 30- mektedir. zo ve kevgirler, tava, şamdan, tuvalet alan İtalyan kumpanyaları araııırıJI' 
-40 - 50 ve daha fazla yolcu ile gidip Vaktile ceza görüp te plakaları sö- aletleri, kilitli tahta, bir mahfazanın i- bir birlik yaparak balığı tek eıdetı 
geliyor. Halbuki bizim otobüslerimiz külen otobüslerin sayısı -40 - 50 kadar- çinde bulunan cam vazolar apotropeik darik etmeğe başlamıştır. 
bazan uzun mesafeleri boş olarak kate- dır. Belediye bunların cezalarını af - bir mahiyette olan bir takım medüz Bu suretle balıkçılar aralarıodo:l 
der.• fetmiş ve sefere çıkarılmalarına ~.aüsa- başlan pek ziyade şayanı dikkat görül- kabet tabii olarak kalkmış olduğııP 

Belediye fen hey'eti de aşağı yuka- ade etmiştir. Arabalar uzun müddet Dekorasyon birinciJiiinj kazanan müştür. Mezarın içinde kesif bir kül ta- fiatları ucuzlatmışlardır. PalaJ'Jlı.ıt 
n otobüscülerin fikrindedir: metrıik kaldığından büyük tamire Milli Reassürans paviyonu bakasının üzerinde bir altın küpe, bir torik balığımızı külliyetli miktardB r 

c- Otobüs sermayeleri mahva yüz muhtaçtır. Tamir işi ikmal edildikçe ~~u~uncu ve sonuncu yerli mallar gümüş kaşık ve altın yaldızlı ve :ka- lten memleket İtalyadır. İtalyan 
tutmuş vaziyettedir. Mesela Ernirgan- çalı.ştırılmağa başlanacak, yeni ihdas sergısı d~n .~ece. saat 21 ~~ kapanmı..ş - bartmalı bir el aynası bulunmuştur. .Çılan evvelce toriğin çiftini 75 Jt 
la Eminönü arasında sefer yapan oto - edilen hatlarda gidip ~elecektir. tır. Sergı ~un bı°:l~rce .kışı ve bu me - Şu vaziyete göre bu mezar sahibinin aldıkları halde aralarında birleştilt. 
büsler zarar etmektedir. Taksim ile Topkapı ile Sirkeci arasındaki oto - yanda Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da b~~ kadın olup. ~ak1ldıktan s~nra ~ülü- sonr.a çiftiı:i 1 O kuruşa almak is~ 
Yenimahalle arasında çalı.şanlar ise as- büs seferlerine gelince, bu hatta yal - gezmiştir. nun mezann ıçıne konuldugu anıaşıl- ,lerdır. Bu ani tebeddül karşısındıı 1 
gari kar ile gidip gelmektedir. nız tramvay mevcut olduğu halde he- Sergide dekorasyon ve teşhircilik mıştır. lan balıkçılar balıklarını bu fiata 5' 

Bakırköy otobüsleri ötedenberi hal- nüz otobüs seferlerine başlanmamış - noktasında~ birincilikleri_ ,kazanan .. İ~ Meydana çıkanlan bu asarın üslubu mak istememişlerse de başka altCI ~ 
!erinden müştekidir. Tramvay ücretle- tır. Zira halen Maçka ile Beyazıt ara- bankası,. Sum~r. Ba1:~· Mıllı HeasAsu - ye gene mezarın yanında oulunan ve lunamaması yüzünden denize döl< 
rine nazaran otobüs ücretleri pahalı sında çalışanlar evvela Topkapı hattı- rans, ~t~bank ıçın ~utahya mamulatın- imparator Vespasıdan Hadri Ana ka- tense satmayı tercih etmişlerdir. ~ 
görülüyorsa da otobüslerin yapmakta na talip olmuşlar, fakat Maçka, Beya- da~ çını ku~al~r .dun saat 17 de me - dar giden gümüş Roma paralan bu me- sat Vekaleti bu ani tebeddülün " 
oldukları masraflar nazaran ücretler zıdı daha karlı bularak Topkapı işin - rasımle . verı~ı~tır. .. , . ı.arın miladdan sonra 2 ci asra ait oldu- ileri geldiğini Türkofisten sorrtl ,J~ 

'. fazla değildir. Şimdiki halde bu ücret- den vazgeçmişlerdir. Belediye, Topka- Sergıde Mıllı Re.a~su:~~~ ı? pavı - ğunu göstermektedir. Türkofis balıkçılar cemiyetinin tJ1 1 

· }erin indirilmesine maddeten iJ!1kan pı hattına da müsaade etmiştir. Yakın- yonu dekorasy?n bırınciligını kazan - Şu hale göre miladın ikinci asrı?ıda matına müracaat etmiştir. Cemiyet 
yoktur.• da bu hatta da seferlere başlanacak- mıştır. Bu pavıyonun pek muvaffak zengin bir Trak kadınının ne gibi ev dare hey'eti bir müddet evvel toP~ 

Şehircilik mütehassısı Bay Prust tır. Fakat henüz bu hat için otobüs iş - dekorasyonunu ressam Mazhar Nazım eşyası bulunduğu ve ne suretle gömül- rak bu tahavvülün sebeplerini ~ 
ve beleruye, tramvay şebekesinin bu - letmek üzere müracaat eden bir talip yapmıştır. . . . . .. . düğü hakkında bu keşif hafrıyat heye- etmiş ve İktısat Vekaletine vet

1 iJı 
günkü vaziyeti ile şehirdeki seyrüse - zühur etmemiştir. Bu merasım~e Vah ~uavın_ı .Hudaı tine epeyce şeyler öğretecek bir mahi- üzere bir rapor hazırlamıştır. tşte ~ 

•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••• •• ••••••••••• Karataban, İzınır beledıye Reısı Beh- yet arzetmektedir. taf bu raporun İktısat. Vekaletine Rigaseticumhur motoru çet, .bel.ed.i!e m~~vini ~uf, Milli Sa : • .rilmesi üzerine baş göstermiştif· C~,1 
n~~ı Bırh~ı R~ısı ~al~ Sezer, u~~mı Başvekil dlln yet reisi bulunan delilleri kafi b, 

. - ~- -- katı~ Halıd Guleryuz ıle sanayıcıler, Bir ezinti R tı .mıştır. Ticaret Odasının bu busust ıe 
fabrıkacılar ve halk bulunmuştur. g . 11 . p · pacağı tahkikattan sonra mesele 

Vazoları vali muavini Hüdai Kara- Başv~kilimiz ismet lnönü d~ Hey- bellür edecektir. 
taban, müesseselerin mümessillerine beliden Istanbula inmiş ve şehır da -
vermiştir. hilinde bir gezinti yapmıştır. Başve - Çocuklarını sünnet ettirOle1' 
, Kupalar verildikten sonrı. Vali Mu- kilimiz Harbiyeye de gitmiş ve Sipahi 
avini, kısa bir nutuk söylem:~ ve sa - Ocağı karşısındaki ikametgahında Na - isteyenle.re ·ıJC D 

nayiimizin inkişafında mühim rolü 0 - r:a Vekili Ali Çetinkayayı ziyaret et - Şehremini Halkevi Istanbu~! 13' 
lan Milli Sanayi Birliğini ve sanayici- miştir. kul çocuklarına yardım birligı 
!erimizi tebrik etmiştir. _ _ d b" d kanlığından: flJ 

Alacak yuıun en ır a amı Birliğimize bağlı Kocamusttl ·ııt 
Limanda yeni ıu te.sisah projesi geldi yara ladıalr 28 inci ve 29 uncu okulların ııı 

Vapurlara tasfiye edilmiş terkos su- Beyoğlu Bursa sokağında 111anavlık hey'eti başkanlığı çevrelerınde .
5 9ı11 

yu verilmesi için yapılacak tesisat i ·- eden Muhsin oğlu 14 yaşındaki Ali yaptırmak istediklerinden isteid
1 ~ 

çin !ngi~iz _mü.~ssesesi. :ı-on.dradan a: H~mme!, Tophanede oturan v.e scyy.~~ leri~ h:r gün ikiden beşe kad::rıı~ 
Avrupa tezgahlarında Riyaseticum hur namına yaptırılan motörün lima - van proJeyı gondermıştır. Istanbul lı- .cigercilık yapan 15 yaşındakı Tevfıgı ,kevı bınasına, ve Kocanıus ul' gJ' 

nımıza geldiğini yazm1ştık. Yukarıda yeni motörün Haliçte alınmış bir res - man idaresi projeyi tetkik otmekte - alacak yüzünden blçakla kolundan ya- semt ocağına müracaatla çoc 
mi görülmektedir. · dir. ralamış, yakalanmıştır. kaydettirmeleri. 
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lzmit güzelleşiyor Samsun kamyon 

kazası tahkikatı 
Kaplıcalanmız 

Y'akmda elekmk tesisab kuvvetlendirilecek, nhbm 
18Pllacak. bir Halke.i binası inta edilecek neticelendi T 

lzmitin çok gizel 
( İzmit (Hususi) - İzrnitte belediye ça
lt§nıaıarı faal mannra arz eylemektedir 
tZrnit belediyesi, bütçesinin pek az ve 
lnasrafınm da o nlsbettc çok olmaS1na 
l'ağınen şayanı takdir mesai sarf etmek -
tedir. Yolların yapılışı bu arada övül-
ltliye değer bir keyfiyettir. Dığer taraf
tan kağıt ve karton fabrikasından alına-
~k .. ola.n elektrik cereyanı için ~ükt:zı 
utun ışler bitirilmiş ve yakın bır gun 

tÇinde şehre ışık verilmek üzere bulu -
1\ulınuştur. Körfezın nihayet bulduğu 
~hadaki küçük koro, her sene büyüye 
bU.Y"üye, nıüstakbel İzmit için bulunmaz 
d lr güzellik teşkil edecektir. Sahil boyu 

a, X'ansen planının uygun bir şekilde 
teınizlenerek pek Şf'refli bir mevki.olacak 

tır. Burac1a rıhtım yapılacak, yenı Halk 

~imi~ de bu kısımda yükselecektir. İzmit 
. ledıyesi şehrin temizliğrne de mahsus 

bır itina göstermektedir. 'fifo ile başlıyan 
ltıücadele şayanı memnuniyettir. Bütün 
halk ve esnaf kendi kendm-? aşı olmak -
tadır. 

Evlenenler çoğahyor 

İznıitte dikkati üzerine toplıyan bir 
tıokt d S a a evlenme vak'alarının artışıdır. 
ı:n bir hafta içinde 7-n çiftin nikahları 

Yılrnıştır. 

Valinin tetkikleri 

~i ve parti başkanımız bay Hamit 

······ .. ····················--·········---··--
Pı ay as ihtiyar heg'etl 

8 lifa etti 
ti;ayas (Hususi) - Payas köyünün ih· 
Va a.r heyeti istifa etmiş, yalnız muhtar 
h zife başında kalmıştır. Bırkaç gün ev
vel k .. 
r~ k 0 Ye. bir salma yapılmış ve halka ve-
ltı e lerı paranın karşılığı imzalattınl-
r ıştır. Fakat köy halkı salma şekline iti-

az etınekte k"" .. · · d 14 iira . , oyun en zengmın en 
? 

1
. ıstenildiği halde en fakir adamdan 

Ço~r~i~e.nnıesini nisbets!z bulmakta, bir 
iunu ş:nın de salmadan azade tutuldu. 

soy lenıektedir ler l{·· • 
\>e 

0
Yden 20-25 kişi vilayete bir istida 

lerrerek bu haksızlığı vaiiy~ bildirmiş
ltes~e salınanın adilane bir şekilde her
Ilı isl.<!ser:et ve kudretine göre alınması
~ tnışlerdir. Köylü vilayetten gele

cevaba intizar etmektedir. 

Üç· seyrüsefer memurunun 
muhakeme alhna 

alınmasına karar verildi 
Samsun (Hususi) - Altı kişinin ö-l 

Jümile neticelenen kamyon bı.ciasınm 
tahkikatı bitmiştir. Faciaya sebebiyet 
yeren kamyon Merzifon teşkitatına · 
;rnensubtur. 

bir gönl?ıif 
Oskay merkez ve miihakat dahilindeki 
faydalı seyahatine devam etmektedir. 
Vali her uğradığı köyde halkın, derd~ 

dileği şikayeti ile pek yakından alaka -
dar olmaktadır. Köylünün ihtiyaçlarını 

ehemmiyetle nazarı dikkate alan Hamit 
Oskay, Akyazı ve Hendek içme sularının 
getirilme işleri ile de ~eşgul olmuş, Hen
dekte Haraklı suyu membaına kadar git
mişlerdir. 

BataklıkJar kuratUluyor 
İzmitte bataklıkların kurutulma işle

rinde geniş bir faaliyet vardır. Sıtma 

mücadele teşkilatı iyi ve muntazam bir 
şekilde çalışmaktadır. Vilayet hususi 
muhasebesi yeniden 45 şer bin lira sal'
file 2 Ekskavatör makinesinin daha satm 
alınmasına karar vermiştir. 
İzmit istasyon binası ile şehrin orta

sından geçen demi:-yolu mahfazaları e
saslı bir ~ilde tamir ve yeniden yapıl· 
maktadır. 

Kamyon Merzifonda haddı istiabiye· 
.sinden üç ton..fazla yük alını§ ve ayrıca 
9 yolcuyu da bindirmiştir. 

Ölenlerden altı kişinin hüviyetleri' 
tesbit olunmuştur. İsimleri şunlardır: 

Merzifonlu şoför Kazım, Trabzonlu 
Murat, Ticaret okulu talebesinden Hü
seyin, Tirebolulu Asiye, Mustafa oğlu 
Mehmet (nereli olduğu teSbit olunama
mıştır), Çorumlu Hüseyin oğlu Meh • 
met. 

Bu feci kaza hakkında devam eden 
tahkikatın verdiği neticeye göre seyrü· 
sefer işlerile alakadar olan üç n-:cmura 

da işten el çektirilmiş ve tahtı muhake-1 
meye alınmalarına Jözum hissedilıniş"' 
tir. 

Şimdiye kadar olduğu gibi t>undan 
sonra da seyrüsefer sıkı bir kontrol al
tında bulundurulacaktır. Çarşamba, 
Bafra, Havza medhallerine birer nok
ta :ikame edilmiştir. Bu memurla.: sey
rüseferin bir intizamı tam dahilinde te
;minine nezaret edeceklerdir. 

Bundan başka bütün .şoförlerin vesi
kaları ve bütün otomobiller sıkı bir 
kontrol altından geçirilmiştir. Bu ince· 
leme her ay tekrarlanacaktır. 

Istanbul - Edirne as/ alt yolunda 
kadınlar da çalışıyorlar 

Lüleburgaz ( Hu
susi ) - İstanbul -
Edirne asfalt şose -
sinin inşaatı. hara -
retle devam etmek
tedir. Asfalt yol, 
Lüleburgaza 12 ki· 
lometre mesafeye 
kadar yaklaşmıştır. 

Bu kısım kıştan ev
vel bitirilmesi için 
yolda kadınlar bile 
çalıştırılmaktadır. 

Bu yolun 1stan .. 
buldan Silivriye ka· 
dar olan kısmı ta· 
marn en bitmiştir. 

Silivriden Çorluya 
kadar olan kısmı da 
~sas itibarile 1amam 
lan.maktadır. Bugün 
lerde bu ufak kısım 
da ikmal edilecek
tir. İstanbul - Çorlu 
yolu 105 ki1ometr~ 
dir. Bu asfalt yol 
geniş ve tretuvarlı.. 

dır. Yol İstanbul - Çorlu arasını otom obı."Ile iki 
Resimde yolda çalışan kadınlar görülm ektedir. 

Şehrin içinde de parke ferşiyatı. bitmiştir. 

buçuk saate indirmektedir. 

~ya (Humst) - ltütahyaam ••111' Çemhea ılıcası har seDI olduğu 
gibi bu sene de açılımttır. Şehre 39 kilometre u•kbkta olan ba kapbNLlar bu 
mevsimde gerek Kiitahyaden, gerek civar vBlyet1enien geJalerie çok kala· 
balık oimaktadar. Dtaııya li.9esi. talebe.si de ~ yıl bmpl Çmahcada kmmUf .. 
tur. Resim.de ıbcanm 1JIDVD1f vuiyeti göriilmektedi&. 

İnegöİ (Hususi) - İnegölün Huylak 
adında güzel bir kaplıcası vardır. Çok ha
vadar ve yüksek dağlar içinde kesif or
manlıklar arasında bulunan bu kaplıca~ 
ya her sene köylüler eski bir itiyat neti
cesi olarak harman sonu çoculı:lar!ie 

beraber akın etme!tte hır bir buçuk ay 
kadar kalmaktadırıu. 

Kaplıcadaki su 50-60 derece sıcaklıkta
dır. Geniş havuzun dibınde bulunan de
lik vasıtasile havuz boşaltılarak pislik 
çıkarılmaktadır. Köylünün çok rağbet 

ettiği bu kaplıcada bazı açıkgözler köy
lüden para nlmağa başlamışlar ve bir kaç 
yıl içinde külliyetli bir servet toplamış-
lardır. . 

Fakat hükiımet son zamanlarda bura
daki kiracıları uzak1aştırmış bu vaziye! 
üzerine şaşıran kiracılar kaphc!l köylüye 
muzırdır diye kapattmnışlardır. Şimdıye 
kadar bir çok faydalan görülen bu kaplı
canın tekrar açılmasil~ köylüler çok se
vineceklerdir. Kaplıcanın açılması için 
bir çok köy muhtarlart yüksek makam
hıra müracaat etmişlerdir. 

Resimde Huylak kaplıcası görülmek-
tedir. • 

Kızılcahamam kaphcalan 
Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha

mam kaplıcalanna rağbet gün geçtikç~ 
artmaktadır. Bu senenin kalabalığı şım· 
diye kadar görülmemiştir. Bütün evler, 

1 Koçuk memleket haberleri 1 
Defterdarlar arasında nakiUer 

İmroz kaymakamı Mustafa Sellm ve? Bl
rincl U~nmi Müfettişlfk emniyet işıert Mü
dür muavini ömer HulCist üçüncü nıillklye 
mütettışllğlne, SıTU deftrdan İhsan Mani
sa defterdarlığına, Manisa dencrdarı Sadık 
Giresun defterdarlığına, Giresun defterdan 
Said Gazi Antep defterdarlığına, Kayseri 
defterdarı Belim 8ıvas defterdarlığına, Ağrı 
defLerdan H\i3eytn Burdur defterdarlığına, 
Ceyhan tahsil şefi Bıtkı Bitlliı defterdarlığı

na, Ufak: Malmüdürü Muharrem Ağrı cltf • 
terdarlığına tayin edilmişlerdir. 

Gerede de yeni taytıler 

pansyonlar, oteller hıncahınç doludur. 
Hamamlar bu kalabalı!;.tı istiap edemedi
ğinden bir çok kinıseler hamam kapıları 
önünde, güneş altınd:ı nöbet beklemek -
tedir. 

Hamamlar asırlık şekillerini muhafaza 
etmekte ve tamire ihtiyaç göstermekte
dir. Zira, pek haraptır. Her sene binler
ce hastaya şifa sunan bu hamamların 

biran evvel tamiri ve asnn jhtiyaçlarına 
uygun bir hale getrilmesi ?uzımdır. 

Harice akan suyun kapalı bir mecrası 
olmadığı için yer yer gölleı t~kil ve, 
bu su toplantıları ve bataklıklar sivn sı
neklcrin üremesine yardım etmektcdır. 
Bu hal, kasabanın umumi sıhhati üzerin· 
de de fena tesirler ya9maktadır. Bunlanrı 
gözönünde tutularak icap eden tedbirle· 
rin alınması pek yerinde bir hareket ola· 
caktır. 

Camie bir deli 
girdi 

imamın sak~hna yapıştı, 
beline de bir tekme vurdu 

Bolu (Hususi) - Burada garip bir 
vak'a olın~, cuma günü sabah nama
zı kılınacağı sırada Ahmet isminde bir 
deli Yahya paşa camiine girmiş, imam 
Hafız Akif ile cemaate hücum ederek 
gürültü çıkarmıştır. İmam Akif hidi -
seyi şöyle anlatmaktadır: 

- Altmış yaşını geçtim, hayatımda 
böyle hadise ile karşılaşmadım. Sabah 
na.mazını kıldırmak üzere camie git -
miştim. Namaza vakit vardı. Bu esna
da yirmi beş yaşlarında biri geldL De
li imi.ş; fakat deli olduğunu nasıl bile
yim ki, akıllı, uslu selam verdi. Doğ • 
ruca mihraba oturdu. Namaz vakti gel· 
mişti. Benim mihraba geçmekliğim i · 
cap ediyordu. Bu adam, bana: 

ta~ Bizi.ın mimar Veliyi 
b sın d ... l . 
~) ... ' egı nu Hasan 

... Eskidenberi neş'eli, 

hO§Sohbet olan bu z.at .. 
... Bir müddetten beri es

ki neş'esini kaybetti. Bil -
yük bir sıkıntı içinde ömür 
sürüyor_ 

Hasan Bey - Anladım, 
muhakkak kendı yaptığı 
kübik apartımanlardan bi
rine~. 

Gerede (Hususl> - Mengen nahiye müdü
rü Sebkat Karaman Yenlçab nahiye mü
dürlüğüne, Necati Altındağ da Mengen nahi
ye müdurlüğüne tayin edi~er ve yeni va
zifelerine b:ışlıı.ml§lardlr. 12 senedir kaza -
mızda sıhhat memurıu~ yapan Eyüp Tü -
tekçi Esldşehlrin Seyitgazi kazasına tayin 
edllmlştlr. 

Gene kazamız sıhhat memurlarından Na
slf Erdal da KMahJanm Taytanh kazasına 
tayin edllmlftk. 

- Sen müezzinlik yap, imamlığı ben 
yapacağım, dedi. Tekrar söyledim, al
clmnadı ve birdenbire üzerime saldır
dı. Sakalımdan yapıştı. Tek"lllc atmnğa 
başladı. Yere yuvarlandım. Bu esnada 
müezzin hafız Salih ile cemaat deliyi 
tutmağa kalk!§tılar. Onlara da hücum 
etti. Nihayet zor belA yakaladılar ve 
kapı dışan ettiler. Bundan sonra mih
raba geçip imamlık ettim ve namazı 
kıldırdım. 



.; Sayfa 

-

İnöuü havae1lık kampmda 
Türkiyenin hava şehri 

• 
lnönünde kuruluyor 

lnönünde yeni bir hayat başlıyor, yeni kurulan binalar 
yarın burada binlerce gencin toplanacaiını anlatıyor 

· İnönü havacılık 

kampı (Hususi suret
te gazetemize yazılı
yor) - Türk Hava 
Kurumunun Türk .. 
kuşu şubelerinde A 
Brövesi almış olan 
gençlere yüksek yel .. 
ken uçuşu öğretmek 
için İnönü sırtların
da kurduğu kampı 

muhakkak görünüz: 
Çiinkü eğer sizin ya
şınız geçmişse küçü
ğünüz veya oğlunuz, 
İnönüne muhakkak 
gidecektir. 
İnönünde yeni bir 

hayat vardır: Çalış • 
malar ,konuşmalar, 

gaycfor, hep bir hu
susiyet taşıyor. Türk 
istiklalinin garanti • 
!erinden biri olmak 
değerini taşıyan bu 
kuruluşu bütün Türk 
gençllği yakından 
bilmelidir. 

* • İnönü hava kam • 
pındakı talebe sayısı lnönü.k4mpında UÇU§tı hazırlanan bir grup 

bu sene 150 dir. Bu sayı, kampın ilk dev- şimdilik ııltı tanedir. Bunların içinde çok 
resi olan geçen yıl 60 idi. Gelecek sene büyükleri var. Yani buradaki altı bjna 
ayni artış nisbetini muhafaza ederek ni- bir kasaba kadar geniş olacak. 
hayet 250 veya 300 olacağını tahmin ede- Bu binalar İnönüne şarktan girdiğiniz 
bilirsiniz. zaman §U şekilde sıralanmıştır: Tamir-

Bu mikyasla İnönünün gelecek seneki hane ve depo, yemekhane ve dershane, 
mevcudunu hesap ettiğinizi duyan eğer kız talebe koğuşu, bürolar, erkek talebe 
Türkkuşunun salfilıiyetli bir memuru ise, koğuşu .. 
tahmininizdeki yanlışı derhal düzelte- Buralar asırlardanberi çimento ve be-
cektir: ton yüzünü ilk defa görüyor. Binaların 

c- Fakat şu yapılmakta olan binaları hepsi betondur. Etraflarına güzel bah
görmüyor musunuz? Bunlar buraya top- çeler yapılacaktır. Ağaç burada çok ko
Ianacak olan yüzler değil, binler için ku- lay yetiiiyor, çüukü su boldur. 
rulmuştur., Binaların yapılışı İnönünüler için bir 

Her yeni hayat gibi, İnönünün boş ve kazanç kaynağı olmuş. İnşaata dolgun 
sessiz meydanları da bir hava kampı ha- ücretle amelelik yapmak onların hiç um
line getirilmek kararı verildiği zaman rnadıkları bir iş. Bir ustnyıı sordum: 
burada geniş inşaata luzum görülmüş- c- Siz burada bu kadar güzel binalar 
tür. Cümhuriyetin memlekette yerine yaptıktan sonra nahiye merkezinde bu
koymak istediği bütün ted~irlerin arka- na benzerlerini kuracak mısınız?. 
mıda bir inşa projesi görürsünüz. Çün- c- Tabii yapacağız .. Hele bir otel yap-
kü hiçbir işimizi çadırla veya baraka ile mak şart oldu artık.. 
görmek istemiyoruz. Bu prensipin ya- * 
bancı gözlerde takdir uyandıran nice mi- Usta haklıdır. Burası, hele gelecek se-
salleri vardır. neden sonra birçok ziyaretçi toplıyacak 

Pancar ekimi üzerinde etüd yapmıya hususiyttte bır hava şehri olacak. Ço
gelen Alman profesörler, şeker fabrika- cuklarınm uçmasını görmiye gelen ana
larımızın yanı başındaki güzel binaları lar, babalar, talebelerini seyre gelen öğ
görünce: cSiz, fabrikalarınızla beraber retmenler, yeni Türkiyeyi anlamak istl
güzel şehirler de kurmuşsunuz. Bir taşla yenlerden yüzde yüz cümhurıyetin eseri 
iki klJ§ ••• , demişlerdi. Eskişehir tayyare olan kanadlanmış Türk nt:slini tetkik et
mektebi ve oradaki havacılık tesisatı ile mek istiyen yabancılar ve nihayet yazın, 
İnönünde inşalar, biribirine komşudur. yorgun asabını dinlendirmek, yeryüzü
Memleketin tam ortasında komşu iki ne yer üstünden bakmak istiyenler İnö
yerde Türk havacılığının iki merkezi nünü dolduracaklardır. 
elele vermiş oluyor.· • * .. * İnönünün bir hava şehri yapılmasına 

fnönünde kurulmakta olan binalar şimdiden karar verilmiş gibidir. Mesela 

------... ..-------..----------------.----~ CONULISLERI 
"Bir peri 
Masalımı?,, 
İsmi ve adresi bende saklı bir erkek o

kuyucumdan şöyle bir mektup aldım: 
cGönfil işleri sütunundaki yazılarınızı 

taklb eden okuyucularmızdanım. Meşga
lem bir müesscsededlr, fakat oldukça sa
lfıhlyetlm var. İstersem çektllr, serbest iş 
de yapa.bilirim. Büyükndadnn postaya ve
rUdlğln1 yazdı~ınız P. N. imzalı mektup 
sahibi genç kızın şlkiiyeu nazan dikkati. 
mı celbettl; hem namuslu, hem yüksek 
tahsil görmüş, ayni zamanda da. güzel. 

Bu, bana peri masallarını hat.ırlatan 
cazib, senelerdenbcri hayalimde yr.şat
makta olduğum hayat arkadaşını bulmu~ 
ve ona malik olmuş kadar derin bir haz 
verdi. 

- Acaba diyorum, bir serab mı? 
Bunun tahldkl emin olunuz k1 gene pe. 

r1 masallarına benz1)'en fe,!kalmemul bir 
hAdlse olacaktır. 

Adreslmln sizce mnnfuz ve perilerlı.ı de 
her şeyi görmek hassasına malik oldukla
rına göre bu yazıları gazetede görmemesi 
imkan haricinde olan perinin ne düşün
düğünü anlamaklığıma müsaadelerini di
leyebilir mlylm?n 

* Okuyucumun dUeğtnl yerine getiriyo
rum. Fakat şurasını da kaydedeyim: Bü
yükndada oturan P. N. bence tamamen 
meçhul bir simadır. Kendisinden bir mek
tup nlmıştun, aldığım gibi yazmıştım, söz
leri hakikati ifade ediyor mıydı, bir llltl
feden mi ibaretti? Bilemem. Hangisi doğ. 
ru, bunu neticeden anlıyacağız. 

* 
Konya.dan gelen mektup 

Yukarı satırları kaydettikten ı;0nra ge
ne bu mesele hakkında Konyadan da bir 
mektup aldım, oradaki okuyucum da ben
den adres istemektedir. Yukan satırlarım 
ona da bir oevab te§kll edecektir. 
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Übeydull~h Efendi için •. 
Nasreddin hocadan mektup 

cSağlığımda bir gıin karım bana: 

O bu yurd için en çok ıztuap çekmif, mütevazi, !"eçhul ve ayn~ za: ~ * • 1 
manda kıymetli kahramanlardandı, muhakkak hı bu yurd d~ ıımdı 

onun ölüsü ardından ayni derecede ıztırap fckecektır. - Efendi, git te ormandan odun kes, 
getir! 

Dedi. Ben de baltayı sırtlayınca orma
nın yolunu tuttum. Yol kenarında bir a
ğacı gözüme kestirdım. Balta ornuz~da 
ağaca tırmandım. İti dallardan bır~ne 
çıktım .. Üzeri~ çıktığım dalı .ke~_mı!.e 
başladım. Yoldan geçen biri benı gordu .. 

- Hoca, dedi, o ~alı kesme! 
Sordum: 
- Niye kesmiyeyim. 
- O dalı kesince sen de ağaçtan dü • 

En basit kımılda -
ıuşları hazmetmiıen 

karanlık bir dcvır • 
de, cesur, dürüst ve 
isyankar davranan, 
böyle davrandığı 

jçin evvela pıranga, 

pıranga, sonra zin -
dan zindan, daha son 
ra menfa menfa, ve 
nihayet diyar diyar 

şersin! süriinen Übeydullah 
Bu söze kulak asmadım. dalı kesmek- Efendi ... 

te devam ettim.. Dal kesilince adamın Şikagoda garson .. 
dediği de oldu. Dalla beraber ben de luk, Nevyorkta kun· 
paldır küldür yere yuvarlandım. Vücu- dura boyacılığı, San
dumun her tarafı acıdı. Acıdı amma, a- fıansiskoda keten 
cıya rağmen gene yenmden kalktım. Ba- helvacılığı, Maltada 
na: taşçılık ve ahçılık 

- O dal kesilince ağaçtan düşersin.. yapan Übeydullah 
Diyen adamın gittiğı tarafa yürüdi.i.m. €fendi... ' 

Nihayet çok uzakta adamı buldum. Ya -1 Edip, hatip, kon • 
kasma yapıştım. feransçı, alim. şaır, 

1 ll' .. t - Sen, dedim, bana o dal kesilince a- n:ua ım, çopça an ~e ı 
ğaçtan düşersin demiştin ya! nıhay:t .. saylav ~ıbı 

E ld ? bir duzuneye ya~m - ne o u. 
şerefli ünvam, nur • 

- Ağaçtan düştüm. Mademki ağaçtan ıu ba~ındn, temiz hü- . 
düşeceğimi bildin, benim ne vakit öle - viyetfne, adının so _ Übeydullah Efend1 ~altada Ü-~ •• 

ceğimi de bilirsin ,onu da söyle.. nundaki cefendi> sıfatı kadar yaraşan bir 1 bul sıkıntılı bır yer. Butun ahbapları 
Nedense adam, ne vakit öleceğımi söy- taç gibi seksen sene taşıyan Übeydul • Maltadalar. 

lemedi. Allem ettim, kallem ettim, bir lah Efendi de öldü. . Derhal İngilizlere baş vurup: 
türlü söyletemedim. * - Aman, demiş, bir yanlışlık old~'I 

Şimdi hafızalarımız, 

hatıralarile dolu: 
onun unutulmaz Ben bunlardan değilim, onlardanım. Sız 

Bir sene 
tada bir vazı .. 
dar adliyesi giinün mu -
hakkak yanacaktır> diyordunuz. Ge
ne dünkü Son Posta Üsküdar adli -
yesinin yandığı havadısi varaı. Meğer 
siz de benim dalı lcesmc<! düşeceğimi bi
len adam gibi bilgili imişsiniz ki l!skü -
dar adliyesinin yanacağını bilmişsiniz .. 
Şimdi bir sualim var: Ölcceğım zamanı, 
ağaçtan düşeceğimi spyliyen adam söy -
liyememişti. Bari siz söyleyin, ben tek
rar dirilecek miyim? Söylmıezseniz si • 
zin de o adamdan forkıruz yok demek • 
tir., 

Hoca Nasreddin 

* - Üsküdar adliyesi günün birindç mu
hakkak yanacaktır. 

Diyen Son Postayla Nasreddın Hoca
ya: 

- Üzerine bastığın dalı ke.:;me, düşer
sin! 

Diyen adam arasınd:ı hır fark oldu -
ğunu iddia etmediğ!miz içm Hocar.ın ö
bür dünyadan mektupla sorduğu suale 
cevap vermekte mazuruz. 

Suriyede bulunduğu zamanı hatırlıyo -
ruz. Abdülhamide c:cvmüştü. Tabii jur -
nal edilmiş ve nasılsa, idari hiç bir mua
meleye tabi tutulmadan, cinayet mah -
kemesine verilmişti. 

Übeydullah Efendi inkfü.· ediyordu. Fa
kat şahitler vardı. Bazıları, Übeydullah 
Efendiyi yakmak istemedilerse de, bir 
tanesinin her şeyi anlatmıya başladığını 
~örünce, iş sarpa sardı. 

Fakat Übeydullah Efendi, mağhlbiye
yeti, ;n:ıahklımiyeti çarçabuk kabul edi -
verecek insanlardan değildi. 

O tehlikeli anda düşünüp bulduğu bir 
tedbiri derhal tatbik etmekte tereddüt 
bile göstermedi: 
Oturduğu yerde avaz avaz gazel oku

mıya başladı. 

Hakimler ~şırdılar, samiler şaşırdılar 
ve bu hengamede, ifade vermiye çabalı
yan şahidin, Übeydullah Efendiye çok 
pahalıya patlıyacak olan sözlerini kim -
se duyamadı, anlıyamad?. 

Übeydullah Efendiyi susturdular. Fa
kat o, sükuttan istifadeyle söze yeltenen 
şahitle beraber tekrar ağzını açtı. 

Şahit ifadeye, ve Übeydullah Efendi 
gazele başladılar. 

Bu hal, muhtelif defalar tekerrür et
ti. Neticede, bu suretle şahidin dinlen -
mesine mfuıi olduğu için, Übeydullah' E
fendi, mahkemeden yakasını, on ay ha
pis cezasile kurtardı. 

Halbuki, gazelle susturulan şahit ta -
mamen dinlenebilseydi, Übeydullah E -
fendi, taptığı yurdunun beklediği, öz -
!ediği bu mes'ut günJcrinı göremeden 
rahmete kavuşturulmuş ol::ıcaktı. 

* Mütarekede, Übeydullah Efencti Malta-
ya sürülenler arasındayd •. 

Günün birinde, İngibzler, kendisinin 
harp mes'ulıyetlerile alakası olmadığına 
karar vermişler, ve memlekete gönder -
mişler. 

beni oradan yanlışhkla tahliye ctndşsi-
niz. 

Yüzlerce insan, Maltadan nasıl kurttJııı 
lacağız diye yırtınırlarken Maltada her-, 
kes bir gün, Übeydullah Efendinin ken~ 
di ayağile çıkageldiğini hayretle gördü• 
ler. 

Übeydullah Efendi, şahsan esir yaşa • 
mayı, yurdunun esaretini göre göre ser~ 
best kalmıya tercih etmişti! 

* Meirutiyette onu, meclisi meb'usanda.j 
buldular. Bir gün, .muhalifler, kendisine 
bermutat şiddetle saldırıyorlardı. Lutfi; 
Fikri ona: 

- Sen jurnalcısın! diye bağırıyordll&j 
Übeydullah Efend~, o patırtıların, kn., 

pak gürültülerinin velvelesi arasında kil1) 
süye çıktı, sesini wrla duyurmak wka• 
nını bulur bulmaz: 

- Canım, dedi, telaşınız neden? Duru• 
nuz bakalım. Ben jurnalcı değilim mi di• 
yeceğim? Beni dinlemeden ne gürültü e-. 
diyorsunuz? 

Bu umulmadık sözler, ortalığı kahl·a• 
baya boğdu. Ve Übeydullah Efendi lı •ı 
sayede, kendisini dinletmek imkanın i 
kazandı. 

* Nihayet geldi, ~öpçatanl:tk sandalye ~ 
sine oturdu. ı 

Ve ne tuhaftır ki, ömrünü bekar ge ~ 
çirmiş olan Übeydullah Eiendı, uzun 
müddet, kendi kaçtığı derdi başkaları • 
nın başına sarmakla yaşadı. 

Nihayet Millet Meclisimizde, Hiyık ol", 
duğu mevkii buldu. 

* Onun ölümü, şerefli ve zengin bir rn.n .. 
ccra tarihinin topra~a düşmesi demekti~• 
p, bu yurd için en çok ıztırap çeknıı~ 

mütevazı, meçhul ve ayn• zamanda kıY 
metli kahramanlardandı. . 

Muhakkak ki bu yurd da şimdi onııJl 
ölüsü ardından ayni derecede ıztırap çc-ı 

Übe~dullah Efendi bakmış ki fstan • Naci. Sadullah 
c::ıc:z:===:=r=:==::====================================--=======::ı=ıc:==:ı=====-=:ıt:=~ 

iMSET 
kecektir. 

gelecek sene buraya bir sürü hangarlar 1 ı§Jğı, buradan geçen trenlerden tutunuz-, c- Kaç arakadaşınızı gelecek selle 
yapılacaktır. Bir tamir atö!yesi ,planör da, Eskişehirden, Bozhüyükten ve yüz- buraya göndereceksiniz? ıı 
inşa atölyeleri, Eskişehirden uzak olmı- lercc köyden gözükecek. Buralarda yeni Vflidler çok büyüktür. Yüzlere k~.dB 
yan fnöniinü, Eskişehir ile birleştiren bir hayat ve hareket başlarken, elektri- çıkıyor. En temkinlileri on rakarnı uz~ 
güzel yollardan sonra Eskışehirdeki ha- ğe olan hasreti gördükten sonra, gönül, rinde konuşmuktadırlar. i 
va tesisleri, burada yapılanlarla birle- Kütahya santralını o kadar çok arıyor İnönündeki binaları kuran tecrübe! 
şince koskoca bir hava şehri meydana ki .. Işıklı Türkiyenin blzim için ne bü- mühendis, yaptığı işin büyüklüğünü :ıca\' .. 
gelecek... .. yük ideal olduğunu ve bize neler kazan- ramıştır: Bir tek taşın eğri veya yersl• 

Biz İnönünden ayrılacağımız gun e- dıracağını, modern olan her yeni hadise konmasına gönlü razı değil: .. 
lektrik tesisatı yapılmıya başlanmıştı. bize bir daha hatırlatıyor... B k b . hı'ç? l\1CJ1l 

. . c- aş a şeye enze:- mı · · ı• Burada bütün enerjiler bır arada bırle- * 
1 

k t b . t 
1 

b'l affctrrıe 
A b' ı· ·· . 1 .. .. . . . _ e e enım orun arımı ı e şiyor demektir: Evvela ta ıa ın enerJısı nonunde 160 şar kişılık uç talebe ya- diyor. 

olan fasılasız rüzgar, ,insan gücünün en takhanesi yapılmaktadır. Bu bize şunu 
haşmctlisi olan uçmak ve fennin ener- anlatıyor ki, yalnız bu seneki binalar, 
jisi olan elektrik... gelecek devrede burad:ı 500 talebeyi bir-

Elektrik, inanınız ki en çok bu yayla den toplıyacak .. Fakat bilmem ki, bu bir 
gecelerine yakışacaktır. İnönündc ya- salon kadar rafıat çadır aranmıyacak 
kında gece uçuşları başhyacak. Onun mı?. İnönünün her yerine çadır kurula
için yelken pltınörlerinin havalandığı bileceğine göre, bu 500 rakamı, önümüz
yüksck tepeye kadar elektrik tesisatı ya- deki devrenin asgari ınikdandır. Orada
pıla.caktır. Bu tepeler yüzlerce kilomet- ki talebelerin hemen hepsine, teker te
reden gözüktüğünden lnönü gecet.rfnln ker iOJ.'dum: 

f ndsıı 
Bir milletin bütün fordleri tara ı tl .. 

bu kadar benimsenen bir davanın !; 
vaffak olmamasına imk.1n var rnıdır * 

** 
Bay Makenzi bugün geliyor ctı1' 

Karabük demir fabrikasını Y~~~{r 
olan İngiliz müessesesi müınessı. 1 

,ken.zi bugün şehrimize gelecek.ti!• 
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SON POSTA Sayfa 7 

LKADBN 1 

Çocuk bakımı !Çil nedir? Neden olur J. · 

Çocuk saçlan 
118111 ve nasll tedavi edilir ? Pazara kimler gür~şecek? 

luvnllr ? çü başkadır, sarı benekler başka yüz- • Tertip hey'eti " Son Posta " nın mütaleasını nazarı 
~-~- deki sarı benekler ya karaciğer bozuklu- dikkate aldı, Mülayim pehlivanın istediği yapıldı 

ğundan, yahut ta yaşlılıktan ileri gelir. 
Çil ise güneşin cilddeki tesirinden hasıl 
olur. Baaı kimselerin yüzlerinin derile
rinde yer yer pek nazik noktalar bulu-ı 
nur. Bu noktalar güneşte kalınca siyah
laşır, yani çil olur. 
Şu halde yüzünün çillenmemesini isti- 1 

yen kimse derisini güneşe karşı korur. 
\ Bu, ya yüzü hiç gün~şe göstermemekle 

•ahut ta cildi güneş işlemez bir hale koy
makla mümkündür. Deniz, açık hava ve 
güneş ihtiyacının yaş;.mak için hemen 
hemen birer zaruret rılduğunu b!len in
sanın yüzünü güneşe göstermemesi 
mümkün mü? 

Gezip yürürken şemsiye kullanılsa bi
le denizde yüzerken de güneşten kaçı
nılamaz ya. Bunun için gerıye ikinci ça
re, yani yüze •güneşten tecrid edici bir 

.. 

Tanıdığım bir~ok kadınlardan 
l'tıın: 

krem veya hüil sürmek kalıyor. 
şitiyo· Fakat ya herhangi bir sebcble yüzü-

bir elektrik cmot&. ü sayesinde yavaş 
yavaş ve hafifçe aşındırılarak yeni çı

kacak del'i çilden kurtarılıyor. Fakat bu 
tedaviyi ancak bu işde kullanılan aleti 
ve derinin mahiyetini pek iyi tanıyan bir 
mütehassıs yapabilir. 

Geçen seJer'ltt gi rqlerden NT "9Qa 

_ Çocuğumun saçının kıvırcık olına· 

IUıı çok isterdim! 
Diyorlar. Bazıları kıvıreık saçlı çocuk

lara bakıp: 
_ Benim çocuğumun da saçları böyle 

olsaydı. 

Tarzında sözler söylüyorlar. 
Birçok çacuklann saçları yaratılışın

da dümdüz olur. Buna ekseriya ya pek 
Bert yahut ta pek yuınup.k saçlılar ara

llnda rastlanır. Sertliği orta derecede o· 

lan saç kıvrılmaya çok müsaittir. 

Çocukta düz saç bazan hoş görülür. 
li'akat ekseriyete kıvırcık saç daha ziya

de Yaraşır. Küçüklere devamlı ondüle 

Yaptırılamadığma göre onlar için daha 

tabii bir bir kıvırma usulü bulmak la
ııtrıdır. Bu, imkansız bir şey değildir. 

l - Çocuğun saçını her yıkayışta mut

laka ayni tekilde ayırıp, parmaklarını-
2ın üstüne hep ayni istikamette sıkıca 

&arınız. Ve fazla rüzgarlı bir yerde da

tılınasına meydan bırakmadan kurutu

nuz. Vakıa bununla çocuğun saçı tama

tnile kıvırcık olmaz. Fakat hep ayni • 
rafa bükülen sasta yavaş yavaş tabii bir 

dalgalanma başlar. Ve zamanla hemen 
kı\7ırcık denecek bir bal alır. 

nüzü bu şekilde koruyamaz da çillenir
seniz o zaman ne yapmalı? 

Eskiler çilleri gidermek için yüzü li
mon suyu, çiy süte katılmış ezilmiş sala
talık yahut iyice dövülrrıüş (bir sarma
şığı) yaprağı oğmayı tavsiye ederlerdi. 
Hepsi de hakikaten faydalı ve iyi ilaç
lardır. 

Fakat bugün güzelli"<. ilmı ilerlemiş 
bulunuyor. Bunun için gerek çilleri, ge
rekse sarı benekleri (piling yani deriyi 
ani olarak değiştirme) veya elektrikle 
tedavi ediyorlar. Evvelce ince bir iğne 
vasıtasile derinin altına elektrik verilir
di. Fakat şimdi daha iyi bir usul icad 

Çiller için bundan fazln söylenecek 
hemen hemen hiçbir şey yok gibidir. Bu
na sebeb şudur: (1) Çil yüzü çirkinleş
tiren bir şey değildir. Bilakis bazı yüz
lere yaraştığı bile iddia edilebilır. (2) Çi
li giderecek kat'i ve yeni bir şey bulun
muş değildir. 

Bunun için çili gidermeyi değil, hiç 
olmamasına çalışmak en doğru şey olur. 
Çillenmeye istidadı olanl:ır her güneşe 
çıktıkça yüzlerine bol krem veya hüil 
sürerek bunu temin edebilirler. Ne krem 
ne de tuvalet yağı makyaj yapmaya ma-

edilmiştir. Yüzün iki k:ı.t derisi hususi ni olmaz. 

Pehlivanlarımız arasındaki ihüüflar ı ze itiraz etmezle~se, bu sefer halka, ha • 
yüzünden sarpa saran pazar günkü gü • kiki Vanderv~di tamta~ağı~. 
reşlerden dün bahsetmiştik. O z~man ~orecek~~rdı.:- ki, geçen haJ. 

Tekirdağlı, berabere kaldığı Vander • ta, miıtemadıyen mudafaayla meşgul o
valdle bir rev~ müsabakası yapmak is· lan Vandervaldle, bu pazar tanrruzn ge • 
t . d çecek olan Vandervald arasında hiç bir ıyor u. 

Fakat Mülayim: benzerlik yoktur. 
- Bu sefer, onu tutmak sırası bende ... 

Tekirdağlı da, bir başka haf ta, bizim ya
pacağımız güreşin galibile tutuşsun! di
yordu. 

Bu yüzden, bu pazar günü, Vander • 
valdle kimin karşılaştırılacağı _bir türlü 
tesbit edilemiyordu. 

Biz de fikrimizi yazmış, ve güreşmek 
hakkının Mülayim pehlivanda olduğunu, 
sebeplerile uzun uzun izah, isbat etmiş· 
tik. 

Karar dün verılecekti. Şimdi verilmiş 
bulunan kararın mahiyetinden anlaşıl -
maktadır ki, tertip heyeti, Son Postanın 
haklı mütaleasmı nazan dikkate almış, 

ve fikrimizi kabul etmek yolunu tut • 
muştur. 

Yani önümüzdeki pazar günü stad -
yomda, Mülayim pehlivanla Vandervald, 

, ve Tekirdağlı Hüseyınlı? de, Mülayıme 
yenilen Kanadalı Kampel güreşecekler
dir. 

Biz dün, Mülayjm pehlıvanla da, Van
dervaldle de görüştük. 

Mülayim pehlivan, suallerimize şu ce
vapları vermiştir: 

Selim Tevfik 

Vehap fzmire dönüyor 
İzmir 12 (Telefonla) - Pariste bulu • 

nan Altaylı Vehaptan İzmi.rdekı klüp ar• 
kadaşları~a gelen bir mektupta, Pariste 
futbol bilgisini arthrdt~ından, yakın:i~ 
İzmire dönerek Türk~ye sporunda faal 
bir uzuv olarak çalışmak arzusundan 
bahsetmektedir. Vahap mektubunda di • • 
yor ki: 

c- Racing klübti bana yem bir tekli! 
yaptı. Racingin meşhur sağ müdafii De
puis'nin Red Star klübüne geçmesile açı
lan sağ müdafilik yerinde oynamamı is
tiyorlar . ..Rasing antrenörü müdafaada da. 
ha muvaffak olacağımı iddia etmektedir. 
Bu iş için ayda c3500.,, franklık bir de 
konturat teklif.e~lerdir. Henüz kabul 
etmedim. 
İzmirden mektup bekliyorum. EJer çok 

sevdiğim İzmir futbol hayatında eski ye
rimi alırsam, yeni bilgimle daha Ç\.k ça
lışacak, Türkiye futbolü için mufıt ol • 
mak istiyeceğim. İzmiıe hasret çekiyo
rum. Sevgilerim». 

2 - Çocuğun saçını pek yumuşak bir 
flrça ile arkaya doğru taramak ta bu hu-

11.lsta pek faydalıdır. Hergün bir iki de-

fa bu şekilde taranıp sonra öne, yanlara Ko~binezon • pantalon - gecelik, lizöz 
doğru kendi haline bırakılan çocuk saçı ve pijama. 

- Eğer Vandervaldi gözüm iyice tut
masaydı, onunla gür~şmek için bu kadar 
ısrar etmez, meydanı Tekirdağlıya bıra
kırdım. 

Fakat onun oyunlarını dikkatle gör -
düm. Kendisini yarım saatten fazla da -
yandırmıyacağıma istiyenle bahse giri -
§e bilirim. 

Yeni Alsancak klübü reisi, Vehap nak.1-' 
kında fedensyondan cprofesyonel o!ına • 
dığına dair> bir kar~r almak üzere ya • 
rın Ankaraya hareket edecektiı'. Vchap 
yeni Alsancak klübündc oynıyacaktır. 

dütndüz olmaktan muhakkak surette Nokta ile gösterilen yedertı ajur ge-
kurtulur. çirHecektir. 
~ ......................................................... . 

Çocuk elbiselerinin süsleri 
ÇocUk elbiseleri ve 

eşyaları için en kolay 

\te güzel bir brode: 

Sap iğne ile yapılmıı 
ltı.uhtelif vaziyette 
kuşı -ar. Bunlar - re
a· 1

ll1de gördüğünüz 
iekılde - çocuğun ön. 
ı··k 
u • tulum, rop gibi 

giyeceği üzerine iş-

Sağda - Lacivert tayyör, beyaz, fi
yongalı bluz etek düz, tayyörün önü 
içinden giyilen bluzu gösterecek şekilde 
açıktır. . 

Solda - Kareli kumaştan cepli tayyör, 
dik yakalı koyu renk bluz, ayni renkte 
etek. 

.... --·······----"······-··· .. ··· .. ·-·-·· ..... 

* Vandervald ise: 
- Ben, diyor, Tekirdağlının güreşine 

tabi oldum. 

Onun, hiç bilmediğim oyunları var. 
Bilmediğim bir usulde güreştiğini, ilk 
tutuşunda anladım. Ve bittabi, bu ya • 
bancısı olduğum .:>yunlardan birine kur
ban gitmemek için çok ihtiyatlı gtlreş -
tim. 

Fakat şimdi, o oyunun basit tekniğini 
hemen hemen tamamen kavramış bulu
nuyorum. Ve o oyuniarla beni myenil -
mekliğime ihtimal yoktur. 

Yalnız, ben daima müdafaada kalmak 
niyetinde değilim. 

lencl; v • • 

g1 gıbi peçete, 
8ofra ·· 1_ v
gi.b· on ugu, yastık 

J 
Taarruza geçebilmekliğim için de, be-

nim de bildiğim bir usulde güreşmemiz 
lazımdır. O taktirde, Müli\.yimi de, Te • 
kirdağlıyı da, bir günde yenebileceğime 

C Her kadm bilmelidir 

Kitap yapraklarındaki yağ 
lekeleri nasıl temizlenir 

1 tnuhtelif eşyala-
l't .. 

ı.ızeriM de işlene
hili 
1 

r. Bir değişiklik 
() tı"ıak . . 

ıçın bazı eşya
~a 

Yalnız bir, bazısı
lıa ik· 
~ 1

• bazııanna da 

ltç kuş konulabilir. 
erk ha uşu başka baş-

\>az· 
lı-ı 1YeUerde yap 

a;y; d 
Ilı n Unutmamalı-

r. <; 
ile){ ocuktar kuşları 

ba~ sevdiği için - bil-
sa n" . 

1~1 c::0 z alıcı renk- -~-~- -
e 

1§lenirıerse • bu motıner çok hoşla nna gider •. 

• 

.Bir kitap yaprağında yağ lekesine rast

lamak ne çirkin bir şeydir. Bu lekelerin 

temizlenmesi ya imkansız, yahut ta pek 

güç bir iş olsa insan jster istemez katla
nır amma, bu, hiç te zor bir şey değildir. 

Lekeli sahifenin iki yanına - bütün yap

rağı kaplıyacak büyüklüktf: bir - kurut-

) ma kağıdı koyunuz. Sonra bu kağıtların 
üstünden pek kızgın olmıyan bir ütüyü 
geçiriniz. Kurutma kağıdı yağın bir 
kısmını emer. Leke hafifler. Bunu bir 
kaç kereler tekrar ederseniz en sonunda 

bütün yağ kağıda çıkar. Kitap sahifesin
de hiç bir feY kalınaz. 

kaniim. 

Çünkü güreş, Amerikan usulü serbest 
olursa, ben onlara kendimı tutturmam. 
Sikletçe hafif ve teknıkçe çok daha üs -
tün olduğum için, tutulmaktan kaçma -
rak, bir çok kırıcı oyunlar tatbik ede -
bilirim. 

Üstelik onlardan çok daha çevik ve 
nefesli olduğumdan da eminim. 

Tekirdağlı ile yaptığımız müsabaka 
bittiği zaman, o on gün güreşmiş gibi so
luyordu. Halbuki ben, henüz güreşe baş
lamamış kadar diri idim. 

Mülayim de, Tekrrdağ~ıdan daha ne • 
fesli ve çevik değil. 

Binaenaleyh, eğer gerek Mülayim, ge
rek hakemler, kıran kırana güreımemı-

Ankara - lzmir maçı 
İzmir 12 (Telefonla) - Ankara muh

teliti, İzmir muhtelitile temsili bir maç 
yapmak üzere fuar günlermde Jzmire 
gelmeyi kabul etmiştir. İstanbul muhte
litinin gelip gelmiyeceği henüz şüpheli • 
dir. Genç Macar milli takımile bir Ru • 
men takımı İzmir~ gelmek üzere teklifte 
bulunmuşlardır. Kendi!erme müsait ce
vap verilmiştir. 

Balkan güreş müsabakaları eylı'.'ılün 
ikinci haftasında Alsancak stadınd:ı ya
pılacaktır. 

lstanbul Atletizm bayramı 
İstanbul Bölgesi Atletizm Ajanlığından: 
Bu yıl seklzlnci Balkan oyunları için bir 

seçme mahiyetinde açık müsabaka halinde 
yapılacak olan atletizm blrincıllklerlnln 
programı aşağıda yazılmıştır. Bu müsaba -
kalara katılacak olan bütün sporcuların 1-
slmlerini 13/ 8/ 1937 akşamına kadnr bölge -
ye kaydettlrmelerı IAzımdır. 

Program: 
Cumartesi 14/8/ 1937 . 
Saat 15.30 110 engel, 15,45: 800 düz 

ve gülle, 15.55: 100 seçmeler, 16.20: 5000 mu 
knvemet - yüksek atlama ve cirit, 16.45: 
100 Final. 

Pazar 15/ 8/ 1937: 
Saat 16 400 engel, 16.20: 400 düz koşu 

seçme ve 3 adım. 16.30: 200 seçme, 16.50: 
1500, 17.05: 10.000 Tek adım ve disk atma. 
17.45: 400 Final sırıkla yüksek, 18: 200 
Final. 

Salı 17/ 8/ 1937. 

Saat 16.30 da Maraton müsabakası ha -
zırlığı 35 kilometre. Fenerbahçeden başla 
mak üzere. 

Atletizm hakemlerini davet 
14/ ve 15 Ağustos günleri yapılacak olnn 

aUetizm birinciliklerinde bütün müs:ıb::ıka -
larda bizden değerli yardımlarım esirge -
nılyen hakem arkadaşların muayyen saatte 
Fenerbahçe stadında bulunmalarını rica e
deriz. 
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8 Sayfa 80iN P'OSTA 

Kedi mücadelesi 
Belediye kedileri bayıltarak yakalamak için Almanya
dan hususi tertibatlı tüfekler getirtmeğe karar verdi 

IRADVQ] 
Bugünkü program 

13 Afustos 937 Cama 
İSTANBUL 

Serseri ve uyuz kedilerin toplatıl -J dığı halde meydanda kediye rastlana - ötıe neıtri1atı: 

Üsküdar adliyesi dün 
işe başladı 

masına devam edilmektedir. Himayei mamaktadır. Oralarda kediler vaktile 12•30: Plakla Türk musildsl, 12•50 : Hava- Üsku"dar adliye binası yangınını dün- Ziyaa uğrıyan evrakın miktarı }la~ 
dls, 13,05: Muhtelit plak neşriyatı. d d d b" · ı 

hayvanat cemiyeti bir tezkere ile be - muhtelif şekillerde ortadan kaldu-u - Aqa.m neşriyatı: kü nüshamızda bütün ttıfsilfıtı ile bild;r- kın a şim i en ır şey söy enemez. 
lediyeyc müracaat ederek kedilerin mışlardır. İstanbul belediyesi de kedi- 18,30: Plakla dnns musikisi, 19,30: Radyo . tik nu, ancak, yanan yerlerde enkazı ]tal 
gayri insani şekilde öldürfümekte ol - !eri şehir sokaklarından yok etmek i- fonlk komedi C_Doğru söyleyen), 20: Fasıl saz mışy · d" de yazdtğımız gibi, sulh 'rıp araştırmalar yaptıktan sonra ıcs 

he ti 20 30 ö Rı t f d angın, un d bil - · Fak t d' b"l" · " 1 
duğunu ileri sürmüş v.e bu şeklin önü- ~ onları toplatarak himayei hayva - ~ ye ' · mer za ara ın an !\rnpça hukuk ve sulh ceza mahkemelerinin müş- e e ecegız. A a ' ~ye ı ırız .ıu, C 

t . ı· . d ·ı . h d'l soylev. 20,45: Fasıl saz heyeti. (Saat ayan>. l d n yangın muamelat roktaı nazarından 
ne geçilmesini istemiştir. Bunun üze- na .cemı~e .ı~ın. yar um .e !m a c ı. - 21,15 Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa hnber- terek kalem odasının dış kap amasın a kü"d 'dl' • h' b' t . _,: ~ 
rine belediye halkın kucağında, çuval- mesı şeklını ihtıyar etmiştır. Beledtye ıeri, 22,30: Plakla sololar, opera ve operet 1 ışt y gmı evvela, mahalle ar a ıyesıne ıç ır esır yaı>u"" 
da kedi toplamalarını yasak etmic;. ve bu iş için yeni bir karar vermiş bu - parçnlan. bakş ~ T ~t."f ~ rıs' di.idük çalarak et - ğildir. Yangının sebebı hakkında da ş 

~ be çısı 1..1a 
1 gorm ' dffk b' .. l d k o; 

kedilerin muhakkak üstü telle kapa - lunmaktadır. Alınanyada hartucu gaz B .-.-.-.k--------l-- raftan istimdat etmiş, bunu takiben, ce· ı :ır. şe~. soi ~:emez~~d. e, aza 
tılmış mahfuz tahta kutular derunun- neşreden fişekli tüfekler mevcuttur. uyu manevra ar zaevi jandarmaları da düdük çalmağa m~ .. tıma ı ço .. uvve~ ~bır. D ğ 
da getirilmesini esas kovmııo:tur. Fişekler tüfeğin tetiğine basılmak su- Beş gu··n a.-onra başlıyor başlamışlardır ugun saat on uçten ıtı aren, o 

" ~ t'l ı d lm kta k d' ~ .: ' . · d ı 0 - cılar parkı karc:ısında kaymakamlık Halk, bu şekilde sandık tedarik et- re 1 e nam u an ayrı a ' e ı veya (B f . . f d ) Binaya en once, evt o cıvar a o an ır· ' 

ınegw i külfetli buldugu-ndan kedi topla- köpeğe sessizce giderek yapışmakta - ·ı ·1 l aştı:k_t•radi-; 1 ıMncı say al a . . k dacı Şakirle mübaşir Refik ve bir gar - nası yanındaki evde, bil tün mahkcıtl 
dır. Kendine fişek isabet etmiş olar. ı e ı er eme e r. anevra ara ıştıra . . . . Odacı Şakir nöbetçi ler ve icra daireleri faahyete geçmiş 

maktan sarfınazar etmiştir. edecek olan kıtaat hazırlıklarını bitir- dıyan gırmışlerdır. k hk '. odacısı lunmaktadır. 
kedi veya köpek pek az zaman sonra k .. ed' K h k . . . bulunan sulh huku ma emesı • 

Halen kedi toplayanlar belediye te- bayılmaktadır. Kendinden geçen hay _ me uzer ır. a raman as erıerımı- . . . . . .. t kat sa- Bınanın yanmıyan kısmında otıJI' 
k 1 d K d . · · ı · k b" "kt" B d Alıyı, bınaya gırdıkten sonra, us 

mizlik memurları ile be çi er ir. e ı van da buradan alınarak öldürülmek ~ı~ sevmçb_~r~.kço kAuyu h urb. ~kr~ ~ lonunda merdivene doğr.ı gelirken gör- mak tehlikeli görüldü 
ile mücadele belediye tarafından gene üzere başka tarafa götürülmektedir. u unan uyu er anı ar .. ıy~ .. ı ~ncı Sulh hakimi mariietile yapılan Jc 
eski hızı ile devam ettiği halde topla- Eğer hayvan hali ile bırakıhrsa bir başkanı Korgeneral Asım Gunauz Is - rnüştür. k l neticesinde, heyeti fenniye raporile, 
nan kedilerin sayısı gu··n geçtikçe azal- • tanbula gitmiştir. Eşyalar urtan ıyor nanın yanmıyan kısmına·a da oturulrı1 müddet sonra yavaş yavaş kendine gel . • 

1 
Yangın yerine, derhal, Üsküdar müd-

mnktattır. Çünkü serseri ve uyuz kedi- mekte ve hı'ç bir şey olmamı..ş gib! '-'O- Yunan erkanıharbiye rcısı gc iyor 1 . . da 0 sının mahzurlu oldug-J. bildirilmekte 
" B.. "k d l .. - deiumumisi 'rahsinle, ev erı o cıvar • 

lerin sayısı azaldığı gibi halk da ken- luna devam etmektedir. Ayni fişek ka d uyu or u manevra arını goı~ege lan memurlar gelmi~ler, bir taraftan it- duğu için eski binamu.ı tahliye etmiş 
di kedilerine sahip olmuş, onları olur zara .insana isabet ederse ayni tesiri ~:t ~ıe; ~alka1: ~!1t.~~tı ~e_ S~da- faiye gelip ateşi basttrmağa uğraşırken, lunmaktayız. 
olmaz zamanda sokağa salıvermemeğe göstermekte, hemen bayılmaktadır. Fa pa tı ev etıe:ı uyu er anı ar- kı e ka Kasa ve paralar tamamen 

biye reislerinin Istanbula gelmeleri diğer taraftan da evra n, eşyanın v - k t ld 
başlamıştır. kat bir müddet sonra o şahl.3 da ken - b .. d b 

1 
d y saların dışarıya taşınmasına başlanmı9 - ur an ı 

Kedilerin toplatılmasına Temınu - dine gelebilmekte ve hiç bir eser kal - k~gıhun eb~ aş ~~aGekta ır. l punan er.- tır. Bu sırada, Üsküdar adliyesi müba - Adliyemizde 6 tane kasa vardL B°' 
22 d k t l kt dı an. • ar. ıye reısı ne.ra. apagos, .. ı- k ların hepsi .... ı....,rıımıştır. ı'cra kasas~ zun inci günü başlanmıştır. O gün- ma an ·uruma a r. k G 1 M 1 k şirlerinden Refik, yalnız başına, icra a- ~ 

den düne kadar imha edilen kedilerin Belediye, Alınanyaya bu tüfekler- ıncı reıs enera e ısımos ve er a- salarından birini yakalayıp sürüklıyerek 6500 lira kadar para vardı Pullar ve sJ 

ik 3500 _ k . t' y nıharp zabitlerinden mürekkep hey'et d ğ k re de kurtarılmıştır. · 
m tarı kadardır. Avrupanın bir den sipariş etmege arar vermış ır. a- b .. R .1 eh . . dtşarıya çıkarmış, bu esnada a, sa o· 
çok şehirlerinde uzun müddet dolaşıl- kında sipariş yapılacaktır. ugun omanya vapurı e ş rımız~ luna bir demir düşerek yaralanmıştır. Kasaların tadadını, nakil ve ilk tası: 

Poliste: Mü tef errih : 
gelece~ ve Galata rıhtunında askerı Biraz sonra, Üsküdar kaymakamı Lut- işlerinden sonraya bıraktıktı. Bu altı • 
merastmle karşılanacaktır. fi, jandarma kumandanı yüzbaşı Abdul- sada mevcut paranın tadadını, beniııt 

Dünkü kazalar 14 cü gece programı 
Bü.uüh bir Jtalgan lah, itfaiye kumandanı, daha sonra da, beraber, sulh hakimi, mahkeme uJ11 

İstanbul müddeiumumisi Hikmet ve s:ıir başkatibi, veznedar ve muhasibi mcs 

Sirkecide Amasya otelinde misafir 
suretile oturan Huseyin oğlu Ahmede, 
Cağaloğlunda caddede dururken ma -
nevra yapan Vartal'uı o~mobili çarp
mış. ayağından yaralamıştır. 

Tepebaşı Belediye bahçesinde 14 cü 
gece şenliği için elektri!c tesisatının ik
maline vaktin kısainıası dolayısile gcceJi 
gündüzlü çalışılmaktadu. 

Hastahane ilgili zevat yangın yerıne gelmiş1erdir. den mürekkep komisyon, bugün akş' 
Gemisi battı Cezaevinde de, icabında mahkumlax;ın ma kadar bitirmiş olacaktır. 

Napoli 12 (A.A.) - İtalyanın en güzel 
hastane gemilerinden olan Holoııan'da 
bu akşam bir yangın çtkmıştır. 150 kişi
den ibaret olan mürettebat ile k:ıptanın 
tahlisine muvaffakiyet elvenniştır. 

nakilleri ve binanın tahliyesi için lazım Hadise hakkındakı diğer tafsilatı bıl 
yorsunuz. Vazifesini ihmalden ,odacı ~ 

Bahçe ziyadar ;ütunlar, gizlı ışıklar 

ve büyük projektörlerle süslenmektedir. 
Sahne programı sarıt 2!! de başlayıp S<ınt 
1,30 za kadar devam edecek, 1,30 dan 
sonra sabaha kadar dans ve danslar ara-

gelen tedbirler alınır.ıştır. 
İki katta 26 odası olan ahşıp atlliye bi- zan ve nezaret altına alınmıştır. Şıınd1 

nasınm dördü birinci, dördü de ikinci zannaltında olan başk:ı kimse yo](t• 
katta olmak üzere sekiz odası yanmıştır. Maamafih tahkikatımızı neticelendirifl 
Bunlar, alt katta yangının çıktığı sulh ciye kadar, kat'i olarak hiç bir şeY 

* Belediyenin şoförü Yusufun ida
resinde bulunan 1 69 numaralı çöp 
kamyonu Lalelide Yeşiltulumba soka
ğından geçerken kamyon üzerinde o -
turan amele Ahmet oğlu Ali yere yu
varlanmış ve muhtelif ~erlerınden ya
ralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

............................................ -·-··:=_::: mahkemeleri kalemlle sulh hukuk ve söyliyemcyiz . 
r ' sulh ceza mahkemeleri salonian ve teb- Maddi zararımız da gayet azdır. P sında varyete ve c!.ıvetlilerin d~ iştirak 

edecekleri muhtelif eğlenceli oyunlar 
yapılacaktır. Şenliğe iştiral: edenlcriıı 

dönüşleri için vesaiti naklıye teıı.in ed1-
lecektir. 

Nöbetçi ligat odası, üst katta da müddeiumumilık kaç bin lirayı geçmez. 

E~czaneler muhabere ve esas masaları odası, asliye * 
* Ortaköyde oturan Hüseyin kızı 

16 yaşlarındaki Ayşe, tramvay cadde
sjnden geçerken şoför Hüseyinin ida
ı·esindeki 1602 numaralı otomobil çarp 
mış ve zavallı kızı Q;ışından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Ayşe hasteneye 
kaldırılmış, suçlu şoför yakalanmış -
tır. 

·· 1 ceza mahkemesı· kalemı·, aslı'ye ceza mah· Dlin, İstanbulda bulunan Adliye ve Bu gece nobetç olan eczaneler şunlar-
dır: . kemesi reislik odası ve asliye ceza mu • kaleli tefti§ heyeti reisi Sezai Üsküd 
istat;ıbul cihethıdekller: hakeme salonudur. Büyük salonun da bir gitmiş, bir müddet, müddeiumumi 'fll 

Piyasaya yeni gümüş Aksaraydn: <Pertev), Alemdarda: (Sırrı köşesi yanmıştır. Bu zamana kadar eşya sinle görüşmüş ve rahk~katla meşgul' 
P l h I , Asımı, Beyazıttn: CBelkisl, Samatyada: l d d t muştur. ara ar çı Brl al lErofilosl, Eıninônünde: (Bensason), E- ve evrak tamamen hına an ışarı a -

Darphane piyasaya yeni birer lira- yüpte: (Hikmet AUamnzı. Fenerde: CE- 1 şınmış, yalnız, asliye ceza mahkemesi Jra_k_l_a ________ _ 
milyadil. Şehremininde {Hamdi), Şehza- ı rakından hır· kısmı yanmış bıı·azı da 

lık gümü~ paralar çıkarmıc;:tır. Bu pa- ev ' 
"' "' debaşında: (Asaf), Karae:ümrükte: (Su- . ğ t k' b lar da istintak Bir sal' '-a .. t ralar gu"mu"ş yu"z kuruşlukıa ... hacrnı·n- zıyaa u ramış ır ı, un 1 H ~ -- atı, Kuçükpazarda: (Yorgi), Bakırköyün-* Bakırköyünde Cevizlik mahalle

sindeki 14 numaralı yapıda çalışan a
meleden Nuri müvazenesini kaybede
rek duvar üzerinden aşağıya yuvarlan
mış, ve ağır surette yaralanmış oldu -

dedir. Fakat resimleri daha güzel, ya _ de: (İstepan>. hfıkimliği:'ıdeki asılbrından kolayca ye-
zıları da daha kabarıktır. Eski gü _ Beyoflu cihetlndekiler: nilemek pek mümkündür. 
müş yüz kuruşluklar la farkı, ii- İstikliı.l caddesinde: (Galatasaray), Tünel Yangının aebehi belli değil 

başında: CMatkovlç), Gnlatada: Cİkiyol). y h kik" b b' 1 sılamamış zerinde yüz kuruş yerine bir li- angının a ı se e l an a:.: -
Fındıklıdn: <Musto.fa Nam, CUmhurlyet sa da kaza olması ihtimalinden kuvvcUe 

ra yazılı olması ay yıldızın dalı" b"rı'z caddesinde: (Kurkçfyan), Kalyoncucla: 
' ... " bahsedilmektedir. Şimdi:ik kast olması 

görünmesi, Türkiye Cumhuriyeti iba - CZafıropulosl, Firuz:ı.ğada: <Ertuğrul>, ı 
Adnııada rnahküm ve mevkuf sayısı resinin Atatürk'iin resminin yan ta _ Şişlide: (Asımı, Beşlktaşta: <Nail Halid), mevzuubahs değildir. Dn yüzden kimse 

Adnnn (Hususi) _ Bugunkü ceza evi mev- Sarıyerde: <Nuri). zannaltına alınmış değildir. Yalnız, nb-

ğundan hastaneye kaldırılmıştır. 

d raflarına yazılmış olması, 19 34 tarihi I Anaclolu ve Adalardakiler: l h ı k ı k · cu u: 7 mevkuf kadın, 11 mnhküm kadın, betçi odacı olan su lı u m ma ı emesı 
151 erkek mevkuf, 325 erkek mnhküm ve bir yerine 193 7 tarihini taşımasıdır. Yeni I Üsküdarda cömer Kenan), Kadıköyünde: Ali 'f . 1 t 
de vergi borcundan mnhkl'·- olmak u-zere l d "l k lm b 1 CHlmmctl, mırııtl, Buyükadadn: (Halk), odacısı ·, vazı esın. amamen yapma -

wu para ar te avu e çı arı ış u unmak-1 mış olmaktan dolayı ihmalden zan ve 
495 kişidir. tadır. Heybelladada: <Tanaş). 
=================================~~~~~~~;;~;;:~~~~,;;~~~~~~~;;==;;' nezaret altına alınm1ştır. 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 75 gibi, işte böyle layık olduğun kadar Yangın esnasında itfaiyenin büyük 
sevmemişim!.. Evet şimdi anlıyorum!.. yardımı görülmüş v1:. rüzgar da olma • 

- Ama öteki kadını, onu istediğin masından dolayı, !ludise hafif atlatılmış
gibi seviyorsun, değil mi? Pekala ... Fa- tır. Müddeiumumilik, yangının nasıl çık
kat kım Allah aşkına bu kadın? .. Seni tığı hakkındaki tahkil:ata devam ctmek
bu kadar altüst eden, çılgınlara çevi - tedır. 
ren nasıl kadın? .. Tanıyor muyum ben? Yeni adliye dairesi 

- Tanırsın!.. Adliye, dün, Doğancılar parkı karşı -
- Yoksa ... Sakın, Fehamet mi?.. sında, kaymakamlık binası yanındaki 
- Evet... Bürhanın üç katlı 1hşap evine taşınmış 

1Zan K. R. En•on - Şu, doktor Hamdinin boşadığı ka- ve saat 13 den itibaren çaltşmağa başla-

0 t dm, öyle mi? .. Senin de akraban olu - mıştır. Biribirine karışan evrakın tasni· 
, za en parama tamah etti de genci kırmış geçirmiş; o da kurtulus. yo-

ba d b d b 1 b. yor deg· ı'l mı9 Demek o? fi ış· i de bugün bitirilecek, yarından iti -
na var ı; en e i e ıle o evi, apar- lunu tabancasının namlosundaki karan.: ' ·" ·" • E t haren, Üsküdar adliyesi, esk intizamile tımanı kendi üstüne verdim; tek aç göz ·k delıkte aramıştı. Kurşun, kalbinin - ve··· 

ı .. ı·· -·· d k l d Pekı· ama gene anl•yamıyorum· çalışabilecektir. Yalnız, yenı bina bıraz u ugun en urtu ayım, iye ... Şimdı pek yakın bir yerinden geçmis, Hüsa- - ' ' ' 
• sen bu kadını eskidenberi tan d darcadır. İcra dair-esi, dün, 3 tane müd-sen de onu gene parası içjn kandırdın, mettin de ölümden kurtulmuştu. Gözü- ıyor un. 

1 Demek ki o 1.amandanberi sevişiyordu- dete tabi itiraz ve f P.my;z istidasmı kabul 
baştan çıkardın. Onu da biliyorum. Fa- nü açar açmaz dudaklarından döku··ıe:n k t"l · d t · 
k nuz! .. Belki de kocası onun için boşa - etme sure ı e mesrusınc evam e mış -
·at parası da, kendisi de sana mübarek ilk söz, Süheylanın adı oldu. Sayıklar 
1 1 0 k d dı!.. tir. 

o sun... n parama varıncaya a ar, gibi hep onu aradı Hadiseler birer bi- _ Hayır, aramızda hiç bir şey yok- Üsküdar, müddeiumumisinin 
hepsini alıp götürmüş olsaydı, madem- rer gözlerinin önüne geliyordu. Sühey- tu! Zaten sen de biliyorsun ki kocasın- verdiği malumat 
ki başımdan defoldu, gidiyor; ben gene la ile sevişmemişler miydi? Genç kız dan, daha şu son günlerde ayrıldı. o Dün kendisile görüşen bir muharriri _ 
kendimi bu işten pek ucuz kurtulmuş onunla evlenmek için nasıl hazırlan - zamana kadar aramızda bir tek söz bi- mize Üsküdar müdcleiumumisi Tahsin 
sayarım. Kendic;ine bunu böylece an- mıştı? .. Sonra.. le geçmedi!.. şunları söylemiştir: 
lat!. Yalnız, günün birinde paralar bi- Fehametle yemek yediği günü hatır- - Nasıl olur anlamıyorum. Ma.dem - Yangını duyar ôuymaz mahalline 
ter, siz de birbirinizin saçını başını yo- !adı. O gün bira.z son~a Sühcylcl ile kar ki böyle yıllard~nberi tanıdığın l-ır ka- geldim. Daha. on beş d:ıkikn bı -
I~raktan ayrılırsanız, o zaman hiç na- şı ka:.şıya Agelmış~erd~. , . dını seviyorsun, öyle ise neden benim le olmamıştı. Derhal, binayı boşalttırma
fıle bana güvenmesin. Fehamet adlı kn Suheylanın hıç bır şey<>en haberı karşıma çıktın? Beni yarı yolda bıraka- ğa başladık. Yanan odalnrın hangileri ol
rım yok!. B:r daha yüzünü görecek de- Y?.ktu. O hep yaklaşan snacietıni düşü- cak olduktan sonra, gene o kadına dö- duğunu biliyorsunuz. Emanet eşyası, ic-
ğılim. Boşanmıya p,elince: Tahmin etti- nuyordu. !am w~u sı~ada: A • • necek olduktan sonra, neden benim ha- ra dairesi eşya ve evrakı, asliye iki'lci 
ğinden daha çabuk, daha kısa bir za- , .. - Kabıl degıl, Suheyla '"1.emıştı, bu )atımı da altüst ettin? .. Neden hugünc hukuk dairesi, birinci ve ikıncı sorgu 
man •çinde istediğine kavuşacak!. Onun ooyle gıdcmez ayrılmamız lazım. kadar yalan söyledin> Daha bu ~abah, hakimlikleri ve müdde-iumumilik ilfımat 
müidesıni de şimdiden verebilirsin!. öğleyin birdenbire işim çıktı, diyordun .. dairesine ait eşya ve evrak kamiıen kur-
Haydi artık uğurlar olsun!... ...._Şu halde beni sevmiyorsun? .. Şim Bu yalanlara ne lüzum vardı?. Madem tarılmıştır. Yalnız, sulh cez:ı ve sulh hu-

* 
Hüsamettin, üç gündenberi, kendini 

bilmeden, hastanede yatıyordu. Kansı
.,,n bir şoförle kaçıp gitmesi, zavallı 

diye kadar da sevmemişsin, bütün söy- ki onu seviyordun, öğle yemeğine be· kuk mahkemclerile asliye ceza mahke -
Jediklerin yalanmış. raber gidecektiniz, neden beni aldat- mesi evrakından bir kısmı ziyaa uğra -

- Sevmiyorum, sevmedim, diye - tın, niçin?. Beni son dakikaya kadar; ne mıştır. Fakat, bu, evrakın onda biri bile 
111em. Fakat sen büsbütün başka tür- diye oyaladın?.. değildir. Onlan da, istintak daireleri ev-
lü sevilmeğe layıksın! .. Seni, istediğim .. (Arkası var) rakile yenilemek mümkündiir. --

(Başrrırafı 1 inct sayfada) 
Dün ak§am MusuJ tayyare meydııfl1 

da alelade bir nefer tarafından öldüı-01 

müş olan Bekir Sıt!n Paşa el askeri, 'J'il 
hükUnıetinin davo.?ti üzerıne bı.iYJ 
Türk manevralarında hazır bulunıtl 
üzere Türkiyeye gitmekte idi. 
Binbaşı Ali Cevad, Generalin imdsO: 

na koşarken katil tarafından öldüı-01 
müştür . 

Tahkikata başlantlmıştır. 
İki kurbanın naaslan tayyare ile lJi1 

dada nakledilmiştir. Yarın sabah göfl'l 
leceklerdir. 

General Bekir Sıtkmuı hayatı 
General Bekir Sıtkı tahsilini 1ı.ıt 

kiyede yapmıştır. 1908 senesinde Jİ9 

biye mektebini bitiren ve ~üvari n~u 
zımı olan General Erkanıhiıı:biye :rı1e 
tebine girmiş 1915 senesinde crkafll 
harp zabiti olmuştur. , 

Umumi harpte Gelibolu cephe5~ 
de harbe iştirak etmiş, 19 1 9 da sıı:1~ 
ordusunda bulunmuş, 1921 sencsıtı r 
de yüzbaşı rütbesile Irak orctusuna gı 
miştir. ~ 

General Bekir Sıtkı bu tarib1 d 
1930 senesine kadar Irak ordusııt1 
muhtelif vazifeler almış ve liyak~, 
temayüz etmiştir. Ayni zamands r 
giltere ve Hindistanda yüksek cr.IC~ 
harbiye kurslarına devam etmiştir··~ 

1936 senesinde General rüt~ 
terfi etmiştir. ··~~ 

General Bekir Sıtkı bugünkü }lıl ~ 
metin iktidar mevkiine geçmesine I 
büyük amil olmuştur. Orduda çalC 
vilmiş bir şahsiyet idi. 

Binbaşı Mclımet Ali Cevat 
Suikasta kurban giden Irak ~ C 

kuvvetleri kumandanı Mehmet A11 .• , 

vat 40 yaşlarında idi. Tahsilini 'J'ı.I 
..ı)" 

ki yede ve A vrupada ikmal etw 
1 c; 

Kendisi takriben yirmi gün evVC• ~rtı 
rimizden geçmiştir. Binbaş• ~Tef\ 
Ali Cevat hükfuneti namına Itııl il 

tayyare siparişinde bulunduktan. ~9' 
ra ve yeni alınan askeri büyük bJf 

ya ile Yeşilköy tayyare meydanıP~ 
miş, kısa bir müddet kaldıktan 
Bağdada uçmuştur • 
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Son Postanm tefrikHı: 7 

Denlz!erin MakyıWeli ~ rlikô.gelerı~~ 
Kaptan·· ·eum Bum 

. 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu GARİP -BİR ADAM 

Biraz sonra Emdenden şu emir geldi: '' - Rus vapurunun 
kumandasını deruhte edeceksiniz. Düşman 

harp gemileri görünürse gemiyi derhal bahracaksınız ! ~' 
Müzakere neticesinde cEmden• in 

hemen korsan harbine başlamasına ka
rar verildi. Ve benim, emektar posta 
vapuru süvariliğim dolayısile vapurla
rın seyrüsefer saatleri hakkındaki bll
gim çok kıymetli telakki olundu. 

Filan gün ve saatte hangi noktada, 
hangi vapura tesadüf ihtimali vardır'> 
Buna verilecek s.ıhhatli bir cevabın 
kıymeti, baha biçilemiyecek derecede 
Yüksekti: Biliyordum ki Rus posta va
Puru şimdi Vladivostoktan .Kalkmış, 
Çin limanlarına mutad seferlerini yap
tnaktadır ve bu posta vapurunu avla
lllak cEınden• gibi şikara susamış bir 

Çeviren: Faih Bercmen 

tazı için emsalsiz bir lokmadır. Elinde abahırJa bir Jimba vardı. Kapı açılınca adam sordu: - Ebeyi 
•Emden» zaten harp tuvaletini yap- görebilir miyim? 

Inıştı. Gemide fazla ve yanmaya mii- Saat sabahın biri. 
Sait olan eşyay1 limanda karaya çıkar- Pelerinli, uzun boylu bir adam ebe 
l'llı.ştık. Pontellej vardaveleler kaldırıl- Maria Koşkin'in kapısı önünde durdu. 
tnış, k:ru örün güvertesi bir harp için . 1 Karanlıkta yüzü seçilmiyordu. Ciddi ve 
lleta bir hale getirilmişti. la ve ciddiyetimi muhafazaya uğraşa- taarruz veya düşman harb gemileri ağır bir tavırla zili çaldı. 

Çln denizinde olan Japon vapurile rak: görünürse gemiyi derhal batıra.caksı- ·üçüncü defa çaldığı vakit kapı açıldı 
karşılaştık. Halbuki Japonya henilz - Bay kaptan, dedim, müteessir, çok nız... ve Maria Koşkin biuat göründü. Üstün
.A.lınanyaya harp ilan etmiş değildi. Bi- müteessirim. Lakin geminizi harb esiri Ağır bir l!ava, tayfun havası vardı. de bir pardösü ve elinde abajürlü bir 
llae~aleyh Japon gemisini rahatsız et- olarak müsader~ etmek benim için b~rı cEmden» yavaş yavaş yol verdi, biz lamba vardı. Kapı açılınca adam sordu: 
tnege hakkmıız yoktu. Japon vapuıu vazüe ve mecburiyettir. de dümen suyunu takibe başfadık. Ben - Ebeyi görebilir miyim? 
h:n~z g?zden kaybolmuştu ~i .ufukta Ben bu sözleri almanca olarak söyle- cRiason» un kumandasını ele alır al- - Ebe benim, bir şey mi istiyorsunuz? 
buyuk bır duman bulutu behrdı. Der- miştim. maz ilk iş olmak üzere tahlisiye sandal- Adam içeri girdi. 
h~ı o tarafa yol verdik ve bu dumanın Hayret! ... Kadim dostum cAustinı. larmın hazırlanmasını emrettim. cEm- - Ben mümeyyiz K!riakov'um .. Müm-
~Uyük bir tüccar vapuruna aid oldu- söylediklerimi ~nki anlamamıs gibi den» önde biz arkada yola çıktıktan bi- kün olduğu kadar karımın yanına acele 
gunu görmekte gecikmedik. . dimdik duruyordu. Nihayet fra~ızt:a raz sonra da hava güzelleşti, tayfun şi- gitmenizi rica edecektim . 

Evet yanılmamıştım: Gelen e:R:a- olarak: male doğru yükseldi. Ebe: 
san~ is~indeki . Rus posta vapu~u idi; - Ne dediğinizi anlıyam1yorum, ce- cÇing - Tavı. a doğru yol vermiştik. - Pekala! diye ccvab verdi. Giyinc-
eskı aşmam •Rıasan» ... Meseıenın asıl vabını verdi almanca bilmiyorum ...... Maksadımız esirlerimizi ve esir Rus va- yim çabuk. Beni lutfen salonda bekleyin! 
feci ciheti de bu vapurun süvarisi ile Şaşırdım kaldım. Demek ki Rus kap- purunu bu limana götürmekti. Kiriakov paltosunu vestıyere asarak 
'Yak d d t b" b" ·ı · · l 1 d k"k b ik ~n an os ' ır ır~ e ıyı an aşmış tanına ha'rb birdenbire almancayı u- Limanın mainle kapanmış o;an med salona geçti. Birkaç a ' a sonra e e 

ı ıyi ahbab olmnklıgımızdı. nutturmu~tu h ı· d g· ı· t'k - t göründü: 
b d :ı • a ın en sa ve sa ım geç ı ve agus o-
.ou vapurun Rus posta çantalarını a Omuzlarımı kaldırdım ve· 1t ·· ·· b hl · t b t - İşte hazırım, mösyö! Gidelim! 

taşımakta oldug•unu biliyordum. İlk p k·ı· d d" ' . . k T su~ a ıncı gunu sa a e~ın sa.a eşe M.. . b b k k 
av h kik. t h b" .J. - e a a, e ım, zıyanı yo . Demek «Çıng-Tav• da fuı;ıda demır cttık. umeyyız e eye a ara : 

ıtnız a a en şa ane ır parça 1 ı. ki almancayı 0 d .. rt .. d b . t - Yalnız mühim bir mesele var, dedi. 
Rus v . tl d b'l n ° gun en erı unu - cRiason•, cEmden» in bu ilk şikarı-

apuruna ışare e urmasını ı - muş bulunuyo ç·· k.. d f Ne kadar alacaksınız"! d' d"k F rsunuz. un u son c a nı resmen hükumete teslim ettikten 
t~~d~ . L' a~rab ederek kaçmaya y,el= sizinle •Çing - Tav» daki birahanede sonra Rus vapurunu terkettirn. Gaybu- Maria gülümsiyere:C cevab verd!: 

· akın bacaları arasından vız.:ı kar<:ı karşıva bira yuvarlarken olduk K - Bilmem, ne kada:- münasib görür-
Yarak .h t .. ll · ~ " ça betimiz esnasında « ormoran,, muavin 
b geçen 1 tar opumuzun g~ e~ı fasi bir almanca konuşuyordunuz... k' ı seniz ... 
(\us kaptanının aklını başına getmmş .. . . .. . kruvazörümüz ma ıne erinı elden gc- Kirakov soğuk bir çehre takınarak: 
olmalı ki işin şakaya gelir tarafı olma- Şu.~helı bır tavırla. soy!e:mış _oldu.ğum çirmek üzere cÇing-Tav:a a gırmişti. _ Yok böyle şeyi sevmem! dedi. İki-
dıg· ını 1 d . t tt' bu sozler aramızdakı soguklugu gıder- cKomoran» eski ve yolsuz bir gemi an a ı ye ıs aper e ı. d' b mizin de birbirimizin parasına ihtiyacı· 

su··va · • F M"ll b d.. ı, uz tabakası kırılmış oldu ve kap- idi. Sür'ati saatte ( 12) mili geçrniyor-
rıınız on • u er> ana one- . .. • mız yok. Fena bir vaziyete düşmemek 

tek: tan «Austın» gulmege başladı. du. cKomoran» m esliha ve müretteba-
için evvelden uyuşmalı .. 

- Kaptan Lauterbah, dedi, Rus va
~uruna gidecek müfrezeye siz kuman-
a edeceksiniz ... 

lli V~y, işte bu fena!... Eski dostum, ye
a duşmanım Rus kaptanile rloğrusu, bu 
d~~erait altında karşılaşmak istemez-

d Süvarimizin beni Rus g'emisine gön
\1 ermesinde yerden göğe kadar hakkı 
dardı. Çünkü düşman gemisinin içini 
~Şını kendi gemim imiş gibi tanıdığı-

ı biliyordu. 
t Sonra da seferlerim esnasında iri va
~ gövdeme, hürmetli göbeğime r~ğ-
ı en hiç bir zaman sakin durmı'-·an su-
ar ·· " llad uzerinde rakseden filikalara, şkam-
c k Y~lara, cüssemden ümid edilmiye
a~ bır çeviklik ve maharetle atl~mıya 
lı '§lnış bir adamdım. Fon cMülleu bu-

; da .b.iliyordu. 
rn u ıtıbarla «Emden• in korsanlık 
rn~cerasından başından sonuna kadar, 
g u~llah bir müfreze başında düşman 
~~rnı.Ierini cEmden» namına ziyaret va-

ası bana verildi. 
. :S~y ulu tanrım! ... 
kertr za~~mlar Aksayişark denizinin 
liic 1 ferb ve çam yarması gibi iri yarı 
l'ın car kaptanının şimdi kılıcı bacakla
ltıa~ dolaşarak düşman gemilerinden 
l1a ılan halatlar üzerinde canbazlık 
kı:ırnası ,iki kollarını yana açarak balet 
flıa arı.gibi müvazenesini temine uğraş-
~1 cıdden görülecek bir manzara idi. 

ı edim ya' R" ·· · • "<ıtıt .. . . « ıason» un suvarısı 

dık ~ «Austin» ile tanışır ve scvişir
~k .u zatla bir çok defalar Aksayi
~ lırnanlarının birahanelerinde, Io
tob~laı ında karşılaşmış. bira kadehi 

~turmuştuk. 
tli~in harb bu candan arkadaşlığa 
line ~~~ vermiş, iki ahbab çavuşu birbi
~ UŞJnan etmişti. 

helttı:>tan cAustin» beni kamarasında 
l{ 1YOrdu. 

arnaraya girdim ve resmi bir selam-

Birlikte güverteye çıktık. tının cRiason• a nakledilmesı ve cenulı _ Doğru amma, maktu bir ücret al-
Bu müddet zarfında «Emden» den şu denizinde, cPagan» adasında bu!un-

emri aldım: , makta olan amiral Fon «Spee:ıı filosuna 
- «Riasan• ın kumandasını der'uh- iltihak emrini aldık. 

de edeceksiniz. Küçük bir itaatsizlik ve (AT'kası var) 

l __ i_n_h_is_a_rl_a_r _U_._M_iı_· d_u_· r_Iiı_· ğ_iı_· n_d_e_n_: _. 
I - Sert buğday (Karakılçık) 450 kilo 

II -· Yumuşak buğday (.Mentana) 900 > 

III - 6 sıralı arpa 1600 > 

IV - Yerli adi buğday 200 > 

V - Yerli adi arpa 450 > • VI - Arpa c;apı 3000 > 

VII - Buğday sapı 4000 > 

Maltepe Ziraat Enstitfü:ündc mevcut cinsi ve miktarı yukarıda yazın mallar 
26/VIII/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da 9azariıkla satılacaktır. 

İsteklilerin malları, heı· gün Maltepe' Ziraat Enstitüsündı:! görmeleri ve pa _ 

zarlık için de tayin oiunan gün ve saatte % 15 güvenme para;aril~ birlikte Ka _ 
bataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğün:iek; satış komisyo -
nuna gelmeleri. (5Ul9) 

~ 

1 - Resim, şartname ve keşif mucibince Paşabahçe fabrikası esas giri~ ve 
muayene kapıları inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli c2384,20> lira teminat cl78,82> liradır. 

3 - Pazarlık, 16/8/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Knbata~ta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki AJım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakasa evrakı c2> kuruş mukabilinde her gün 
İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. 

5 - İsteklileri pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala -
rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4729> 

Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı: 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Ankara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı eksilt
mesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler yüzünden eksiltme cl5> 
gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankara'da Türk Hava 
Kurumu merkez binasında yapılacaktır. . . 

3 - Mefruşatın tahmini bedeli c32.643> lira, muvakkat teminat c2.448> liradır. 
4 - Şartnam~ler Ankara'da Türk Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da 

Hava Kurumu Istanbul Şubesinden clO, liraya alınacaktır. c4942• 

mıyorum .. 
- Ben de çalışıyorum ve çalışmanın 

manasını biliyorum. Haksızlığı sevmem. 
Söyleyin bakalım! 

- Adamına göre değişir .. 
- Şu halde ben bir fiat tayin ede-

yim .. Size iki ruble vereceğim .. 
- Ne? diye ebe kızararak bağırdı. İki 

ruble mi? Beş rubleden aşağı olmaz. 
- İki rubleden bir santim dahi fazla 

veremem. İcabından !ula para verecek 
insanlardan değilim .. 

- Siz bilirsiniz mösyö .. İki ruble için 
yerimden bile kımıldamam .. 

- Kanun namına gitmemezlik ede
mezsiniz.. 

- Meccanen giderim öyleyse .. 
- Meccanen mi hayır .. Her mesainin 

bir ücreti ''ardır. Ben de çahşıyoru:n ve 
bunun manasını biliyorum. 

- İki rubleye gitmem mösyö! Mecca
nen arzu ederseniz geleyim .. 

- Şu halde rahatsız ettiğim için ma
zur görün .. Hoşça kalın! . 

- Ne tuhaf ada!nsınız doğrusu.. Harti 
üç ruble olsun!. 

Kirakov gözlerini kırpara:t biraz dü
şündü; sonra chayır• diyerek çıktı giiti .. 

Ebe bu garib adamm tavrına hayret 
etmekten kendini '1lamıyarak kapıyı ka
padı ve odasına gird ... 

Aradan yarım saat geçmeden kapı tek· 
rar vuruldu.. Ebe g.me kalktı kapıyı aç
tı. Gelen Kiriakovdu .. 

- Ne intizamsız memleket.. Ne eczacı, 
ne de polisler, ne d(' bekçiler ebelerin 
adresini bilmiyorlar.. Binaenaleyh mec
buri olarak şeraitinizi kabul ediyorum. 
Üç ruble vereceğim .. Herkes hakkını al-
malı amma neyse .. 

Maria onu sıkılmadan dinledı. Hemen 
üstüne mantosunu alarak Kirakovla 
çıktı. 

Hava oldukça sermdi; ve ortalık ka
ranlıktL. Ebe, bir araba bulmak ümidi-

le etrafına bakınarak sordu: 
- Eviniz çok uzak mıdır? 
- Hayır, pek u1.akta değil .. 
Birkaç sokak geçtiler. Ebe bir aralılt' 
- Ne korkunç bir saat! diye mı~ 

dandı .. 
Kiriakov cevab vermedi.. Dik adımlar

la yürüyor ve kunduralarını kırletme· 
meğe çalışıyordu. Nihayet bir evin önün• 
de durdular. 

Odada kadın yalnızdı. Ne- akrabalar 
ne de ihtiyar kadınlar vardı. Yatağının 
içinde inliyordu. Yalnız ahçı kadın yanı 
başında oturmaktaydı. Üç saat geçtL 
Maria, kadının karyolasının yanında yer 
alarak ona bir şeyler fısıldıyordu. İkı ka.. 
dın çabucak ahbat> oimuşlardt. 

Ebe, mütemadiyen ona sual soruyordu. 
Neden sonra, k:ıpı açıld? ve K:rıakov 

usulcacık içerj girdi. B!r sandalyaya o
turdu. 
Şimdi odayı ağır bir sükUt kııplamışlt . 

Maria erkeğin güzel ve ciddi çehresine 
bakarak konuşmasını bekledL Fakat e
pey bekledikten sonrn mükalemeyı biz
zat açmayı münasib gördü: 

- Çok şükür kurtuldu. Bir çocuğunuz 
oldu. J 

Kiriakov: 
.. 

- Evet! diye ce\'ab verdi. Çok çocuk 
sahibi olmak iyi bir şey .. Fakat çok para 
lazım .. Bir çocuğun gıdası ve elbisesi 
kendisile beraber doğmuyor. 

Yataktaki· kadının yüzür.de müphem 
bir ifade dolaştı. Kiriakov ayağa kalktı 
ve sert bir hareketle odadan çıktı. O za· 
man ebe kendini tutamıyarak anneye: : 

- Ne biçim kocanız vnr Allahım! d~ 
di. Mütemadiyen suratı asık duruyor .. 

Anne: 
- O hep böyledir! diye cevab verdi. 

Fakat dürüst, mutekid, kat'iyyen hiçbir. 
şeyi ihmal etmez bir adnmdır. Annesile 
babası onpnla geçinmezler. Hizmetçiler 
evimizde bir aydan fazla durmazlar. Bu
nunla beraber o hiç kımscye bağırmaz, 
uşakları kat'iyyen dövmez; faziletleri 
huysuzluklarından fazladlr. 

Biraz sonra Kiriakov gen~ odaya gire
rek: 

- Çocuğu yıkamak lazım .. Sarsmadan 
yatırın .. dedi. 

Ebe yerinden kalktı. O da bu adamdan 
yavaş yavaş korktr.ağa başladığını hisse· 
diyordu. 

Maria, sabah olunca gitmeğe hazırlan· 
dı. Yemek salonundan geçerken çayını. 
içmekte olan Kiriakovu:ı oğlunu gördii. 
Yanında babası ayakta durmuş, oğlu iJe 
konuşuyordu: 

- Yemek yemesL'li öğrendiğ!n gibi ça-
0 

lışmayı da öğren. He.r zama!l düşünme
lisin ki bir lokma yemek parayla hazır
lanır; ve para emek mukabilinde kaza. 
nılır .. Yerken dairnn bunları düşünme· 
lisin ... 

Maria, çocuğun yüzüne dikkatle baktı. 
Sonra salona geçerek sessiz sessiz paket
lerini topladı ve ı;ıce!eylı? kapıdan çıktı. 

Yolun yarısında üç rubleyi almadıitını 
hatırladı. Bir dakika durup düşündük
ten sonra başını salladı ve kendi evfoe 
doğru yollandı .. 

:------------------------· Yarınki nushamızda: 

Gidiş Geliş 
Yazan: Francis Ambicrc 

Çeviren: Nurullah Ataç 

.. 



10 Sayfa 

Demiryolu siyasetimizin 
yeni bir zaferi 

(Ba.§ tarafı l inci sahifede) 
tasyonuna geldi. Bütün şehir baştan ba
şa bayraklarla donatılmıştı. Bii~ .hal~ 
amele, hüklımet erkanı ve memurını, hu
lasa bütün Zonguldaklılar istasyonda 
toplanmışlardı. Davul, zurnalarla eğ • 

lentiler yapıyorlar, halk Havzayı inkişa
fa kavuşturacak olan tren düdüğünü 
işitmek için can atıyordu. Nihayet lo -
komotüin tiz sesi işitildı. Bu. anda kö -
~ mür trenlerinin lokomotıfleri, limanda 
bulunan bütün na!dl vasıtaları, kömür 
fabrikaları da düdüklerini çalarak halkın 
umumi sevinciİte iştirak ettiler. Loko 
motif halkın: 

- Yaşa Atatürk! Yaşasın cumhuriyet 
avazeleri ve alkışları arasında istasyo • 
na girdi. Belediye halka ve işçilere ku -
tular içinde yaptırıp hazırlattığı şeker • 
leri dağıttı. Lokomotifin makmistine bir 
hali hediye edildi. 

Vali Halid Aksoy kısa bir nutuk irat 
ederek bu büyük mRzhariyetin kıymet 

SON POSTA Ağustoa 13 

ı soN POSTAi 
mn Ziloğlu~ 

·· R üs .tem. TARiHi 
TEFRIKASI 

- 70-
Yuau: 

1 M. Ruim Özgen 

"Delikanlı, 
söyle! 

hayatını 
Buraya 

• 
kurtarmak istiyorsan doğrusunu 

ne yapmağa geldin? ,, • • 
nıçın, 

Deyince, üç adam, birbirine bir kaç rasındaki aşk macerasını da bilmiyor- , bir sevgili uğrunda ölse b ile gam yemi· 
söz söylediler. Ordu kumandanı, muha- du: yecekti. Sert bir sesle: 
fızlardan birine seslendi. Başmüşavir - Böyle şeylerden haberim yok! Ar- - Asılzadeler! Söylediklerinızin hiç 
de, elbiselerinin getirileceğini.. çıkıp dı- şak derebeyinin oğlunu, yalnız bir de- birinden haber!m yok! Beni, ~yb:ıde 
şarıda giyinmesini söyledi. · fa .. o da geldiğinin ikinci günü gördüm. yere sıkıştırıyorsunuz! 

Giv.. kapının önünde biraz bekledi. Onunla pek az konuştum. Termekle i- Dedi. Tahkikata memur olan :ıdarn· 
Getirilen elbiselerini giydi ve <'daya se, hep samimi görüştüm. Iar, kendi aralarında bir müddet müza· 
girdi. Başmüşavir, ona acemce hitab - O halde .. bu iki asılzadeyi, birbiri- kere ettiler. Sonra, başrnüşavir Gıve 
etti: . . . _. . . , j nin hayatına kasdettiren sebeb nedir? döndü: 

- Gıv! Hekımlıgın uydurma ımı~. Derebeyinin oğlunun atını, bacai1ı ke- - Bizi temin edecek bir şey söyle· 
Senin kim olduğunu öğrendik. Sen. Za- silmiş ve ölmüş gördük. Kırılan kılıcı- medin. Derebeyimiz senin casus oldu· 
lin torunu, Rüstemin yeğeni değil mi- nın parçalarını derebeğine getirdiler. ğundan şüphelidir. Biz de, bu -cann:ıtte· 
sin? . Söyle .. bütün bu işlerin iç yüzünü bilir- yiz. Kimin tarafından casusiuğa gönde-

Deyince, delikanlı, şaşırdı. Itiraf mi. sin. Her şeyi doğruca söylersen hayatı- rildiğini.. aldığın vazüenin ne oldu~u· ve ehemmiyetini anlattı, Türk mühen -
disini, Türk işçisini bu büyük muvaffa
kiyetinden dolayı tebrik etti. Bundan c. 

sonra belediye tarafından hazırlanan 500 

yok sa inkar mı etmesi lazım geldiği!'li nı kazanırsın. n u doğruca söylersen hayatını kurtarır· 
.... birdenbire kestiremedi. Yalnız : Giv .. Tomrisin ismi geçecek dive ö- sın. Bunu, bir defa daha sana tekrar c-

- Zalin torunu.. Rüstemin yeğeni dü kopuyordu. Ondan bahsolunm~dığı- diyorum. İtiraf et! Sen in için bundan 
mi dediniz? dedi. Biraz durduktan, nı.. kimsenin ondan şüphe ctmedio'ini başka kurtuluş yolu yok. kişilik büfede davetliler izaz ve ikram e- y eni hattaıı bir görü.Mi§: Zonguldak 

dildiler. civanndaki tünelleTden biri 
Halk şükran ve minnetlerinin büyük-

lerine iblağı için vali nezdinde teşebbüs 
ve ricalarda bulundular. 

Vali de Atatürke, Başbakana, Nafia ve 
İktisat Vekilleri ile Parti genel sekre -
terliğine telgraflar çekerek halkın min
net ve tazim hislerini bildirdi. Zongul
daklılar coşkun biı- sevinç içinde şenlik 
yapmaktadırlar. 

* 

Zonguldak hattının son merhalesidir. 
Filyos ile Zonguldak arasındaki yol . 25 
kilometredir. Maamafih arazmin vaziye
tinden dolayı bu kısa yola tam 4 buçuk 
milyon lira harcanmıştlr. 

Geçen sene haziranda Filyos • Çata1ağ
zı hattı işlemeğe açılmıştı. Bu yıl da dün 
Çatalağzı - Zonguldak hattı açılmış, bu 
suretle Irmak, Filyos ve Zonguldak hat-

Çatalağzı • Zonguldak hattı, Filyos - tı tamamlanmıştır. ,.. -__ , .._......_.,, -
Akay Haliçte iki yeni vapur yaptırıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
denize indirdi. Bunu Havuzlar ıdores:nin 
Van gölü için yapttğı bir vapurı;n dem
ze inmesi takip etti. DerKen bır Alman 
şirketi hükıimetimizi:ı Haliçte yapılması 
şartilc sipariş ettiği iki denizaltı gemisi
nin omurga vaz'ı törcn!nde bulunmaklı
ğımız için bize davetiye yolladı. 

istanbulda, ta Abdülaziz devrinJen 
cumhuriyet idaresinE! kadar bir uyuma 
devresi geçirdikten sonr:ı tekrar uyan • 
mıya başlıyan deniz inşaiyeciliğinin bu 
ilk eserleri, bize denizaltı gemileri ya -
pılma törenine takaddüm ederek bır de
fa Halici dolaşma re gördüklerimizi an -
latma arzusu verdi. Her şeyden evvel 
şurasını kaydedelim ki yeni denizaltı ge
milerimiz tamamen burada yapılacak de
ğil, burada takılacaK ve Türk işçileri için 
çok iyi bir alışkanlık, bır tecrübe dev • 
resi teşkil edece~ ayııı zamanda da iş -
çilik parasının burada kalmasına sebep 
olacaktır. Gemilerin büsbütün burada 
yapılmalarına sıra sonra gelecektir. 

* Bu mukaddemeyi kaydettikten sonra 
tersanelerimizi gezerken bize ref ak:ıt e
den bir alakadarın verdiği izahatı nak
ledelim: 

- Şu gördüğüniiz ü~ numaralı havuz 
memleketimizde yapılan ilk havuzdur. 

Bunun inşasına Sultan Mahmut dev -
rinde başlanmıştır. Küşat resmi ise 1203 
tarihinde yapılmıştır. Ondar.. sonra yapı
lan 2 numaralı havuzun küşat tarihi 1241 
dir. 

Onu müteakip, 1273 yılında, Azapka -
pıdaki 1 numaralı havuz yapıldı. 

Ve bu sonuncu havuz 55886 keseye 
mal oldu. 

Bu havuzlar, şimdiJik, gemılerimizin 

havuzlanma ihtiyaçların:: yetmektedir. 
- Gemilerimiz nasıi, niçin havuza çe· 

kilir? 
- Gemi havuzunu, bir gemi muayene

hanesine, bir gemi hastanesine, bir gerri 
tedavihanesine teşbih edebilirsiniz. 

Gemiler de insanlar gibı muayeneye 
muhtaç olurlar. 

Harp gemileri altı ayda, tüccar gemile
ri 10-11 ayda birer defo havuza çekilir • 
ler. 

Havuzda, diplerine bıriken haşeratı 
bahriye raspa ediliı-, yan: temizlenir. Ü· 

zerine de iki kat zehirlı boya vurulur. 
Pervanesi, şaftı muayene olunur. Ltizunı 
görülürse, tamir edilir ! 

Havuz, koskoca bıı· havuzdur. Gemi 

içine girer. Dalgıçla!·ın yardımlarile, des
teklere dikkatle oturtulur. Kenarlarına, 
iki tarafa devrilmemesı için kalın destPk
ler vurulur. Bu işler tamamlandıktan son 

ra, havuzun denize açılan kapağı kapa -
tılır. Ve havuzdaki sular, makineler va
sıtasile boşaltılır. Suyun boşalışından 
sonra, gemi icap eden tamiratı görür; ve 
kapılar açılınca, gemi tekrar denize ka • 
vuşur. 

- Fabrikada neler yapılıyor? 

- Fabrikada tamirat ve inşaat var .. 
Motör, romorkör, hatta vapuı· yapıyo -
ruz. Van işletmesi +arafından ısmarlanan 
iki gemi, ilk yaptığımız gemilerdir. c Van> 
ve cBitlis> isimler;nı taşıyan bu gemı -
leri, burada inşa edip Vana gönderdik. 
Orada, Van gölüne indirttik. Şimdi ora
da harıl hanı işleyip duruyorlar. 

- Bu gemiler kaçar tonluktur? 
- İki yüzer tonlukturlar. Fakat gele-

cek yıl için, daha yiiksek tonlu gemiler 
yapacağız. Mesela Akay idaresi, cEren -
köy>, cGöztepe> sistemlerinde vapurlar 
sipariş etti. Onları teslim edebileceği -
mizi umuyoruz. 

Bugüne kadar, fabrikaya harcadığımız 
para 250 bin liradır. Şimdi, 300 bin lira 
daha sarfile, fabrikanın ıslahı mukarrer
dir. Ve biz, bu 300 hin lirayı, fabrikanın 
karından ayırmış bulunuyoruz. 

- Şu halde fabrikanm işleri yüksel -
mektedir? 

- Tabii ... Bugün, şu anda, 700 işçi ça
lıştırmaktayız. Bu rakamın 900 .e çıktı
ğı daima vakidir. 

Şimdi, beş parça harp gemimizin, ve 
üç İtalyan gemisinin tamirilc meşgu -
lüz. Ege, Anafarta, Bartın, Bursa ve Re
fah vapurları da elimizde ... 

Tamir için sıra bekliyenler de var ... 
- Hasta gemi muayeneleri de hasta 

insan muayeneleri gibi pahalı mı? 
- Faraza, Ege vapuru hacminde bir 

gemi, havuza girm~k için 400 lira verir. 
Bu sade antre parasıdır. Ondan sonra, 
havuzda kalacağı her gün için 100 lira a
lırız. 

- Muayene kaç gün sürer? 
- Hastasına göre .. . 48 saatten, 48 gü-

ne kadar sürebilir. 
- Fabrikada ecnebi mühendisler de 

var mı? 
- İki ecnebi mühendis, bir de ustaba

şı var. Geri kalan dört mühendisimiz 
Türktür. 
Ayrılmıya hazııfa'llrken, fabrikanın 

bize daha neler vadedebileceğini de öğ
renmek istiyorum. 
Muhatabım, ümitlerimı kuvvetlendiren 

bir imanla cevap veriyor. 
- Bu hız bizi, on sene içinde, deniz

lerimizi tamamen kendi eserlerimizle 
süslemek imkfınlarına kavuşturabilir. 

Selim Tevfik 

kendini topladıktan sonra yalan söyle- anlayınca memnun oldu. Onun, he/'şe- - Ben .. casus değilim! Seyahat eden 
mesini korktuğuna hamledeccklerini yi bildiği halde bir şey söylememesi bir asılzadeyim. Bundan <tgjru ne söy
düşünerek, ne olursa olsun hakikati i- vefakarlığının ciddiyetine, fedakarlıö ı - liyebilirim? 
tirafa lüzum gördü. nın kuvvetine delalet ediyordu. Bö;le 

-Evcl .. Zabulis~n derebeyi kahr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(Arkası tıar) 

man Zalin torunu .. onun oğlu kahra- ı D 1 1 O · il L' l · 1 1 U ·d · "IA 1 
man Rüstemin de yeğeniyim. Yalnız, ev 0 emıryo 8fl V8 lman arı iŞ e me mum 1 ar8SI 1 cıR arı 
bunu kimden öğrendiğinizi merak edi-j 
yorum; burada. beni tanıyan <'lmadığı- Sıvas, Malatya hattının bu kerre inşaatı biten Çetinkaya - Hek:mhan kısmın· 
nı zannediyordum. daki Kayapınar, Alt!;!cdı~. Ulu~üncy ve Hasançelebi istasyonları 16.8.937 gü-

- Öyle ama .. kasabamızda bir tücca- ııünden itibaren işletmeyı• açılacaktır. 
rın oğlu ile uzun zaman arkadaşlık et- · Bu tarihten itibaren Sıvas, Malatya arasında hergün yolcu trenleri işletilc
tiğini .. onunla beraber buraya geldiği- • cek ve Ankara, Diyaroekir yolculuğu K ayseri, Sıvas. Malatya yoh~ üzerinden 

temin olunacaktır. ni hatırlıyamadın mı? 
Giv .. aldığı cevabın önünde biraz dü- Sayın halka ilan olunur. c2670> c5147> 

şündü. O, Çermise gelelidenberi, tücca
rın oğluna hiç tesadüf etmemişti. Tom
risin aşkına daldığı için de, onu, bır de
fa bile hatırlamamıştı. Demek, ki sır
rını fiış eden o idi? O halde, onun, tom
risin güzelliğinin arkasında buraya ka
dar sürüklendiğini"'de söylemiş olması 
muhtemeldi. O, bu yüzden tevkif edil
miş oluyordu. Demek, ki.. ölse bile mey
dana vurmamıya ahdettiği sırrı anla
şılmış .. sevgilisini herkesin ağzına dü
şürmüştü. Delikanlı, büyük teessürle 
içini çekti. 

Givin içini çektiğini, dalgın durdu
ğunu gören başmüşavir, onu, hayat 
kaygısına düşmüş zannetti: 

- Delikanlı! Hayatını kurtarmak ıs
tiyorsan doğrusunu söyle: Buraya ne 
yapmıya geldin 

Giv.. bu suali işidince, kimsenin ne 
için geldiğinden haberdar olmadığını .. 
tüccarın oğlunun da, derebeyinin kızı
na dair bir şey söylemediğini anladı. 
Kendi kendine: «Tomris lekelenmemiş 
ya! Ötesi bana vızgelir.» diyerek sevin
di. O halde, bütün kabahati, kendine 
hekimlik süsü vererek Çermise gelme
si, şüpheli görülmesi idi: 

- Buraya seyahat maksadile geldim. 
Doğrusu bu! Bilmediğim yerleri görmek 
isteyişim bir kabahat midir . 

- Seynhat etmek kabahat değildir; 
fakat hüviyetini saklıyarak sahte he
kimlikle derebcyinin sarayına Jıe diye 
sokuldun? 

- Ben. bilmiyerek saray civarında 
dolaşıyordum. Tesadüfen, derebcyinin 
oğlu ile tanıştım. Kim olduğumu söy
lersem, şüphe altında kalacağım1 zan
nettim. Hekim olduğumu söyledim. 
Büyük babamdan, dayımdan, bir çok 
hastalıkları tedavi etmek usulünü öğ
rendiğim için, derebeyini ae tedavi et
tim. Bunun neresinde fenalık var? 

- Peki.. buna da bir cevab uydur 
dun. Ya saray halkını neden birbirine 
kattın? Derebeyimizin oğlu ile Arşak 
derebeyinin oğlunun arasına fesad sok
tun. Onları birbirine düşman ettin, bi
risi, teessüründen başını alıp Ekbata
na gitti. Ötekisi, hayırlı bir niyetle gel
diği halde, meyus olarak mcmleke~ine 
avdet etti. Bu yüzden derebeyimiz çok 
üzüldü. Bunları yapmaktan her halde 
bir maksadın vardır Doğrusunu söy

le! 
Giv .. dinlerken, tahkikata memur o· 

lan bu adamların hiç bir şey bilmeyişle-

rine şaşıyordu. Demek, ki.. Termek te, 
Arşak derebeyinin oğlu da, bir şey söy
lemeden başlarını alıp gitmişlerdi. O 
halde, derebeyi, Termekle arasında ce
reyan eden mücadeleyi de •. kızı ile a· 

""""""" 
Sirkeci - Edirne, Bursa - Mudanya, Samsun • Sahil ve Erzurum • Sankamış • 

hudud hatları hari; olmak üzere şebeke miz üzerinde işlemekt"t? olan sür'at, yol· 
cu, muhtelit trenlerin vakti hareketleri 16 Ağustos 937 güniinden it:barer.. değiş· 
tirilecektir. Yeni vakti hareket cetvelk> ri istasyonlarımıza asılmıştır. 

Daha fazln malumat almak istiyı:-nler[ n istasyonlarımıza muracaatlan iüın 
olunur. c2677> c5148> 

""""""" 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) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/1936gün 3297 veya 1/7 /1937 T. ve 

• 
3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 

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. (4975) 

Sıhhi Müesseseler Arttırma· ve Ek
siltme Komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp 'I':ılebe Yurdu talebesi ihtiyacı ıçın mevcut şartname ve 
mühürlü nümunesi gibi cl 210> metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretile ek· 

siltmeye konmuştur. 
ı - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüeli binasın-

daki komisyonda 18/8/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiyat: Bir metresi c 420> kuruştur. 

3 - Muvakkat garanli: c381> lira .15 • kuruştur. 
4 - İstekliler nümunt? ve ş~rtnameyi Çenberlitaş civarında Fuat paşa tür· 

besi karşısında Leyii Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve parasız olıı· 
• 

rak alabilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikası ve c:2490. sayılı kanun· 

da yazılı belgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka ınelt• 
tublarile birlikte belli günde ihale saatinden bir saat evvel komisyon:ı zarfları· 
nı vermeleri. c4722,. 

~~- -~~~--~~------------~------------ ----------
Tekirdağ iskan Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çorlu Merkez kasabasında 70, Tekirdağ Vilayet 
-merkezinde 47 cem'an 117 adet göçmen evi inşaatı olup muhammen bedeli 
29731 lira 93 kuruştur. 

2 - Bu işe aid j-~rtnarr.e plan ve keşif evrakı Vilayet İskan Dairesinden alı· 
8 nacaktır. 

3 - Yapılacak iş Çorlu ve Tekirdağ için ayrı ayrı dahi ihale edilecektir'. • 
4 - Eksiltme 18 Ağustos 937 Çarşamba günü saat 14 de Vilayet lskin Daıre 

sinde kapalı zarf usuli!e yapuacaktır. ·d 
5 - Şeraiti haiz istekliıerin cl479 lira 90 kuruş• luk muvakkat teminata ııı 

mühürlü teklif zarf mı dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline tadar 
Vilayet İskan Komisyonu Başkanlığına tevdi eylemeleri. •4972> --

1 lıtanbul Belediyesi lıinluı 
Belediyece kaldımacak cenazeler için yapılacak 100 tane lahit açık ~lt ; 

meye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunm~dığın?an . eksilı:J 
16/8/937 pa1.artesi gününe uzatılmıştır. Bu lfıhitlerin hepsıne 2311 Iıra_ ~ • 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde gör\Jıe • 
bilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 173 lira 3:~ kuruşluk ilk ·~~ 
minat makbuz veya mektub:Ie beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de vaı 
Encümende bulunmalıdırlar. _(B.) 5202) 

t 



.. 
Ubeydullah (Efendi) dün ebedi 

medfenine bırakıldı • 
(Bcf tanıfı 1 iaci ıahi/eü) !Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İstanbullsade kahve olmu§, bunu müteakıp ko-

~larak namazı Sinan paşa cami - Parti ve Belediye Reisliği ve Beşiktaş nuşamıyacak bir vaziyete gelmişti. İki 
liılde kılındıktan sonra Zincirlikuyu - spor klübü adlarına birer çelenk gündenberi kendisini ziyarete gelen • 
dakı asri mezarlığa, merhum Abdili - konmuştur. leri gözlerile ve tatlı bir tebessümle 
bat Himidin kabri yanına defnedil - * istikbal ediyor, gıda oluak da ağzına 
lhittir. 81 yaşında gözlerini hayata kapa - pamukla su veriliyordu. 

Cenaze merasiminde Cumhuriyet yan 'Übeydullah (Efendi) son senelerde Çarşamba günü artık çok bitkin bir 
lfant Partisi eski Genel Sekreteri Re - çok bitkin bir halde idi. Çok eski ar -ılıale gelen merhum hiç bir iztrrap duy
C!ep Peker, eski Adliye Vekili Mahmut kadaşı Abdülhak H8midin ölümü onu ınadan saat 15,43 de gözlerini hayata 
talı Bozkurt, Saylav Salahattin Cim - büsbütün harap etmişti. O bu ölüm~ yummuştur. 
eoz. Mithat Cemal, Vali Vekili Şükrü günlerce ağlamıştı. Beş altı aydanberı J1. 
Söknıensüer, Beşiktaş ve Beyoğlu kay- artık evinden dışan çıkamıyacak bir Dün cenaze merasiminde hazır bu-
lbakamlan ile Parti ve kaza erkanı ve vaziyete gelen Bay fibeydullah, Hami- ,lunanlar çok müteessir idiler. Merhu -
dostları hazır bulunmuş ve bir müfre- din ölümü üzerine ailesine taziyet i - mun kız kardeşinin çocuğu olan eski 
14! asker ve polis cenazeyi takip et - çin otomobille evine gitmiş, Bayan adliye vekili Mahmut &at Bozkurt va
lbiftir. Lüsyeni evde bulamayınca otomobil - kit vakit mendilile göz yaşlarını sili -

Cenaze Beşiktaş parti merkezi bina- den çıkmadan evine dönmüştür. · yordu. Bay Mahmut Esat merhumun 
11 Önüne kadar eller üzerinde getiril - Bir hafta evvel yatağa yatacak ka - ölümü etrafında bize şunları söyledi: 
l>liş, burada belediyenin cenaze oto - dar fazla rahatsızlanan Bay Übeydullah - Ben son günlerinde kendisile gö
lbobiline konarak Zincirli.kuyuya gö - Cumartesi günü bir kriz atlatmış, bü- rüşemedim. Oğlumun operasyonu ile 
tıirübnüştür. tün ev halkını başına tophyarak ken- meşguldüm. Dün öldüğünü telefonla 

Merhumun kabri üzerin Bii.yük Mil- dilerile vedalaşmıştır. haber aldım. Beni bir kaç defa sor -
~ Meclisi Parti Genei Sekreterliği En son gıdası pazar günü içtiği bir muş. -Size hatıra olarak bugün şu ka -
..., 

7 
darcık bir şey söyliyebileceğim: 

Betonarme Köprü lnıaab - Hasta ve takatsiz yatıyordu. Bir 

Nafia Vekil etinden : ~~~a k;::iis:; ziyaretimde konuşurk~n 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Sinop viJ ayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde 

Betonarme Karasu köprüsü inşaatıdır. 
~ bedeli (34.000) liradır. 
2. - Eksiltme 1/9/19~7 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on birde Nafıa 

lekaıetinde Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
-.ııtıe yapılacaktı&. 

3. - Eksiltme şart:ıctmesi ve buna mü teferri diğer evrak (170) kuruş bedel 
bıUkabilinde Şose ve Köprüler reislığinden alınabilir. 

4. - Eksiltmey~ girebilmek için taliplerin (2550) liralık muvakkat teminat 
~l'Jbeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekaletimizden alınmış rnü-
'-hıııUik ehliyeti fenniye vesikasiyle ticaret ve sanayi odası siciı varakası ib
l'aı etıneleri lazım:iı!'. 

lateklilerin teklif mektuplarını ikipci maddede yazılı saatten bir saat evveli
'llt kadar komisyon reisliğin<! maktıuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos-
~ olacak gecikmcJer kabul edilmez. (2620) (5090) 

..MOSABAKA iMTiHANI TEHiR EDiLMiŞTiR 
'l'ORKIYE CUMHURiYETi ZiRAAT 

BANKASINDAN : 
(İstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlannm askerlik kampla

lıııın Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vukubulan müracaatlardan an
latıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylfıle tehir edilmiştir.) 

l. - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet de
tecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar müfetti§ 
laaırızedi ve şef namzedi alınacaktır. 
'ttc~ - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 
~~~t okulundan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
-eQerdeki benzerlerinden dipfomalı olmak gerektir. 

a. - Müsabaka 8, 9 ve 10 Eylfil 193'1 de Ankara ve İstanbul Ziraat Bankala
~da Yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek Ankaraya getiri· 
4&P, Eyl'll zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şartile 
llaillettiı namzedlerine (140) ve şef namzedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 
14ütettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına gıre

tekıer ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 
ite "1ıhrada Umum Müdürlük servislerinde çalıştınlacak olan şef namzedlerl 
~ bir lenelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlar 

feflite terfi edileceklerdir. 
S. - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, fstanbul, 
~ lznıu. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
ı: -İstekliler, araıulan belgeleri bir mektupla An~a Türkiye Cümhuriyeti 

lat Bankası teftiş heyeti reisliğine ~ermek veya söDde?"'1ek. suretile müra
'aat etınıı bulunmalıdırlar. 

"1 lnüracaat mektubunun en geç. 25 Ağustos 1937 tarilünde ele delmif olma-

~-(25~ (5011) 

Gümrük Muhafaza Cenel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma. Komisyonundan: 

1 - 832 takım süvari ve 1131 takım p~yade eratı kışlık elbisesine istekli çık • 
~dan 23/8/937 Pazartesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı .19237. lira c40~ kuruştur. 
I - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. -! - isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektuplan ve 

~l&lli Vesikalarile birlikte o gün Gaktada Eski İthalat Gümrüğü binasındaki 
~tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c4683• 

.-., -- ·-· 

Nafia Vekaietinden:. 
.~ .. :-Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayeti Nazilli kazası civannda Horsunlu 
~ kanalı hafriyat ve sınai imalatı. 
~f bt>dçli: (127.841) lira (69) kuruştur. . . .. 
~ - Eksiltme: 18 ağustos 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba gunu saat 15 de ""il Vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
a Usulile yapılacaktır. 
~ İstekliler - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
a..ı;;.11nesı, fenni şartname ve projeyi (6) lira (40) kul'Uf bedel mukabilinde 

t Unıum Müdürlüğünden alabilirler. 
- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk teminat 
~ve (50) bin liralık nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdi· 
t.M:: ~ bu kabil işlerini başarmakta fennt kabiliyeti olduluna dair Nafia Vekl
iı.~ alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektuplarmı 

inaddede yazıh saatten bir saat evveline kadar Sular U~um JımdürUl· 
Jaakbuz mukabilinde vermeleri .llzmubr. POltada olaa p•ilnml• bbql 

'2104) (4Ml) . 
• 

- cDünyada artık hiç bir isteğim 
kalmadı, vatan ve millet yolunda bü -
tün dileklerim yerini buldu. Atatürk'ü 
Allah milletin başından eksik etme -
sin.> 

Bunları bir gün Bay Cemal Oğuza 
da söylemiş. Dayıma ömrünün son yıl
larında çok iyi baktılar, bakanlara e -
bediyyen şükran taşıyacağız.• 

Partinin eski Genel Sekreteri Re
cep Peker de: • 

- cBugün benim için çok acı bir 
gündür Übeydullah merhum eşi bulun
maz bir adamdL Tevazuun ve ahlakın 
timsali idi. Millet hakkındaki diiekle -
.rinin yerine geldiğini gözile gördüğü 
için çok bahtlı olarak ölmüştür.• de -
miştir. 

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

Fransız kadın tayyarecisi 
Belgrad 12 (A.A.) - Maruf Fransız ka

dın tayyarecisi Mary> Bastie, berabe -
rinde kadın tayyares~ Suzanne Tellier 
olduğu halde bu sabah Bükreşten Bel -

~ 

grad tayyare meydanına gelmiştir. 

-

lzmlr lskAn Mtldtirlftğllnden ı 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinin aşağıda cösterildiji veçhile 

lnpsı için kapalı zarf usullle yapılacak münakasa ilanıdır: 
1 - İnp edilecek btnalann evvelce yapılan ilindaki keşif bedelleri dun görill

dülünden Nafia formillerinin köprü ve f'*!lerde tatbik olwıan tahlil fiat 
eaularına göre yübeltilerek bu kerre yeniden muhammen kiymet tesblt edil· 
DÜf ve bu evlerin üplerile hangi kazalanu hangi mevkilerinde yapılacağı aşa· 
lıda gösterilerek 8/8/93'1 tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden mi· 
nakuaya konulmuş ve %&/8/937 Pazartesi günü saat üçte İzmir iskln müdürlü-

... mütepkkil komisyonca ihaleli mutarıer bulunmuştur. 
A - Menemen kazaamın Maltepe köyünde 91 tek köy tipi kigir kaza rnerke

zinde H tehir tipi kigir. 
B - Bergama lraz•pnn Kınık nahiyellnde 20 tek köy tipi kigir. 
c - Dikili merkez anımda 31 f8bir tipi klgir. Kazanın Çandarlı nahiye • 

sinde 158 tek_ 31 çift u,tr köy tipL 
ç - Foça k•zasmm Baiuuı mevkilnde l'l ta, 10 çift köy tipi klcir-
D - Kemalpap bD11nın yutan Kızılca ve Parsa köylerinde 22 tek köy tipi 

kigir. 
E - Torhab kansmm muhtelif köylerinde 38'1 tek w 48 çift köy tipi kigir. 
F - Kupdam lranenm muhtelif köylerinde 29 tek köy tipi tigir. 
G - Çepne Jr.aıamm muhtelif köylerinde 103 tek köy tipi klgir. 
2 - Yakanda tadat olunan tek evlerin kerestesi hatiç olmak üzere beherinin 

muhammen bedeli 3S8 lira, 57,5 kuruftur. Çift evlerin 825 lira 48,25 kuruştur. 
Şehir tipi evlerin '10 lira 46 kuru§tur. 

3 -- MUnabnya ipirAk etmek iatlyenler toptan teklif yapabileceği gibi onar, 
yirmifer evin inpsma perakende suretile de iştirlk edebilirler. 

4 - Her müteahhH tip itibarile kaç evin taahhüdüne iftirik ederse bu evle
rin beherine kooulan muh•mmm kıymetinin '1 7,5 ju niabetinde teminat ver· 
medikçe münakasaya iftirlk edemez . 

5 - İnp edilecek göçmen evlerine ait kereste iskin dairesince inpat ma -
hallerinde aynen mütıeahhide teslim edileceğine göre yukanda beher ev için ke
§ifieri mucibince ıkonulan muhammen kıymetler kereste bedeli tenzil edilmek 
suretile konulmuştur. Keres~ verilecek olan bu binaların malzemesi, işçiliji 
hesap edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. 

6 - Münakasaya iftirlk etmek istiyenler fennt ve umumt şartname ve plan
lan şörmek üzere İzmirde İskln müdürlüğüne kazalarda kaymakamlıklara mü• 
racaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya iştirik edecek olanlar teklif mektuplarına mes'ul olan şeriki 
mimar veya fen memuru ile müşterek imza edecektir. c2735• c5065• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yiyec~kler! olan aşağıda 

isim ve miktarları yazılı hayvan yemleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale: 2/9/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 da Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlült binasında toplanan '.komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 

4 - Muvakkat teminat: 235 lira 13 kuruştur. 
5 - Fazla izahat ve parasu prtname almak isüyenlerin Enstitü daire mü • 

dürlüğüne müracaatlan ilin olunur. c2692· c5175 • 
• İmli Miktan Beher kilosunun fiah YekUıı tutan 

.Kı. KW'Uf Vra 

Arpa 37000 4,25 15'12,5 
Saman 12000 1,75 210 
Kuru ot 21500 3,5 752,t 
Kuru yonca uooo 5 600 

Lira yekCln 3135 

biri 



ız s.,ta 

LİMON ÇİÇEKLERİ 
-Hasan ve Nesrin Kolonyalan 

Türk.iyede en çok satılar. ve AVl'Ça ve cihan tarihinde misli ve menendi 
olmıyan kolonyadır. Bir damlas! limon bahçesidir. 

. Nearln ve Hasan Losyon ve Lavantaları 

. Yasemin, leylik, divinya, revdor, ıipr, fujer, ful, menek,e, ıuar de 
Paria, Orisan, Krep dö ıin, dai çiçeği, zambak, ıünbül, lale, milfölr, 
nersia, pller, amber, fulyalar, ~nk flör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
Şanel, amorita, kadın eli, flör clamur, skandal, fiorami, müğe, losyon 
ve livantalan bir nadirei 1&a'attir. 

Hasan deposu: tsıanbuJ, Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş, D~vanyolu, Ankara, 

Eskişehir, Malatya, Kaysen şubeleri ve satış yerlerile bilcümh! tuhafiye, 
bakkaliye ve eczanelerde bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve markasına 

dikkat. 

~EKTA PATI 
Bmr ... eı ....... ANTiViROS ue a111av111 
iç ve dlf basur memelerillde, buar memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerabatlenmİf fiatüllerde, kanayan buur me
melerinin tedaviainde daima muvaffakiyetle pfayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D
200 AT i .Ö ... N 
Fen erleri gelmiştir. 

lvı •flk ••••" ,,.. .-ı .... 
DAIMON Pilleri 

D AIMON 
ile 
Ampollarım 

kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 
markuma dikkat ediniz. 

BAY A N L AR, 
BUgUk dertten kurtuldunuz 1 

F E M 1 L 
Kadının Adet zamanlarında kullanacağı yeni ve 
sıhhi bir tuvalet cserviyefü dir. Hususi ( FEMİL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı • 

lu elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz . FEMİL sıhhi ve 
fenni bir tekilde hususi bir pamukla hıızırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. 
Kanı derhal emer. AslA kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetle • 
rinden tamamile kurtarmı§tır. FEM1L ve bağlarını bir defa aybaşlarmızda 
kullanmak bütün dünya doktorlannm bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamat kifayet eder. Her eczanede, parfümeri ve büyük tuhafiye mağaza • 
lannda bulunur. 
İsmet Eczane ve Llporatuvan Galata, İstanbul Tel, 49247: Eczaya müteallllıf 

her lipari.fi. müşterilerini memnun edeceJr bi& pki'da dlkJr•t va llW:'ıfüı göGdarl.r.. 

BANKA KOIERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat czkteıi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Mertezı İdare: MİLANO 

~ bqlıca tehlrlerlnde 

ŞUBEI.ERf 
lngUtere, lntçre, Avu.sturra, ilaca· 

rlstan, YuıoalaVJa. Romanya, Bul· 
gartatan, Mısır, Amerika Cemah1r1 
Müttehideal, Brezilya, Şlli, Urugua71 

ArJanUn. Peru, EkTatör Ye 

Kolumbtrcı.da 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata VO)'VOda caddeal Karü6J 

Palaa <Telef. 44841 /213/415> 
Şehir dahilindeki acenteler : 

lstanbulda : Alllemclyan hanında 
Telef. 22900 13/11/12/15 Beyot -

lunda: istJ.ıdlı caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

BALSAMIN LiKIT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale 
ederek cilde mat ve cazip 

'oir ten t~min eder. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IBTANBUL 

CAGAl.OGLU 
Hamamları 

Hersün açık, ııhhi temiz ve ıuyu 
terkoı, fiatlar eski umum tarife gi
bi ve her keıeye elveri~lidir. (920) 

DOYÇE ORIENT SANX 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

TirlıiyeJelti pbeleriı 

-------
Galata - İstanbul • İznıir 

Deposu: 1at. Tütün Gümrüğü 

1 * H• tiirlii hanka İfİ * 
-----------·--------.... 

Son Posta Matbaam 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLIJU: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Li 
Diş macunile dişlerinizi. her sabah ve akşam, her ye
mekten sonra fırçalamakla kazanacağınız şunlardır: 

' 

Dişlerinizin sağlamlığı ve beyazlı• 

ğı, temin edilecektir. 

Ç~rüklerle, diş etlerindec ilti ' 
haplar ilerlemekten menoluna~· 

Vücudun yediğiniz gıdalardan taJll 
istifade etmesi kabH olacaktır. 
· Mide, barsak 1lozukluklan ~ 
ve hazım intizama girecektir. 

Sebepleri meçhul kalan rabatsll • 

lıklarınız zail olncaktır. 

Mikroblardan, ağız ifrazatındall 
geçen hastalıklarla, sari hastalı)daJ'I 

karşı bünyeniz mukavim bir hale gr 
lecektir. 

Altı kısımda, kısaca h11" 

lasa ettiğimiz şu muvaffr 

kiyetlcr ise, §Üpbesiz unır 

mi sıhhatın!zin düxeımdle 
ne§'enjzin artmua ft 

yattan daha çok r.eYk .ı 
manız demektir. 

BUtün bu mükemmel netlcelerl dl,lerlntzl 
günde asgari 3 defa R A D Y O L N le 
fırçalamak suretlle elde edeblllrslnlz. 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmışbr. Eczanelerden lsteylııb. 

Şirketi Hayriyeden 
Orkestra ve C A Z L 1 tenezzüh Hferl 
Yarınki Cumartesi günü 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh aefeırini 

yapmak için 14,15 de köprüden kalkacaktır. 
Vapurda; Sarıyer'e kadar, memleketımize yeni gelen 8 artistten 

mürekkep. 

LHly Sz~kely id~resinde " POGANY,. 
Macar orkestr:ı takımı en lati( ıve klasik parçaları çalacak ve San· 

yer'den itibaren mükemmel bir caz takımı köprüye avdet edilinclye kadar 
dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve safasını temin 
edecektir. 

Büfe, Lokontacı meşhur Pandeli tarafından deruhte 

Köprüye avdet saat 21,15 dir. 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai MuaveDet Direktarllğtl bqumda 

KIZILAY ESKi MERKEZi UMUMi BINASI SATILIKTIR. 
MOracaat mahalli: Kmlay Hanında Sabf Doposu Direktlrlljl 

i LAN 
SOMER BANK 

Umumi Mtldftrlüğllnden: 
Banka ve müeueaabmızda iıtihdam olunmak üzere AlmancaP 

vakıf dört muhabere memuru ve üç almanca daktilo imtilaaal
abnacaktır. 

lktidarlanna göre kendilerine Ocret verilecektir. isteklilerin 20 k 
ğuıtoı 937 de imtihanlan icra edilmf!k üzere Ankarada, u.......ı 
Müdürlük Personel Şubesine ve lıtanbulda lıtanbul ıubemizo ... 

racaatları. .-~ ________ .,. 

Tilrk Hava: Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
&. inci ke9lde 11 /EJIUI / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradır-
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 Urahk 

{20.000 ve 10.000) liralık iki adet milkAfat vardır .. 

DIKKA T: 
Bilet alan herkea 7 Eylll 937 g(lnll aqamına kadar ~ 

değiftirmif bulunmalıdır. Bu tarihten 10nra bilet tlzerindeki ~ 
~olar. 


