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KULAtil 

Yuı iflorl telefonu ı 20203 CUMA 16 - TEMMUZ 1937 

!ürk - Rus dostluğu bir kat daha kuvvetlendi 
İdare iflerl telefonu : 20203 J'iatı 1 kurut 

IYENI iTHALAT REJiMi 
Bizim: için barıs Gümrükte kontenjan 

herkes için barış ,, ~~~t:~;Dr!1:~!~c:~~ ~~:~~~: 

,, 

Vekillerimiz Kalenin ve Molotofla görüştüler, Molotof, gümrükte sıra bekleyen mallarda çıkanımıya 1>qıanm 
~ Rüştü Aras ve Litvinof nutuklannda Türk - Sovyet 
ostluğundan hararetle bahsettiler. Bir mukavele imzalandı 

-···--········ ....... -.... ..-. ... ----
Atatürk ün 
Ruzvelte 

tebrik telgrafı 
Ankara 15 (A.A.) - Amerika istik

lllinin yıldönümü münasebetile Rei
sicumhurumuz Atatürk ile Amerika 
reisicumhuru Ruzvelı arasında aşağı
daki telgraflar taati olunmuştur: 

EkselAns Franklin D. Ruzvelt 
Amerika birleşik hükumetleri reisi 

Washington 
Asil Amerika mille tın m bu milli 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

·-
~••kovada Kızıı.,eydanın tayyBl'eden alınmıı bir resmi, köfelımle Riiftil Aras J a p o n ya ç i n e 
t1oskov ve Litvtn.of 1 k t 1 

~arıciye kı T:vf~ Rüştü Arasla Sovyet ,lenlıi Türkiye Hariciye Ve-kili Rüştü A-

• 

Gilmrilklerdc faaliyet 

Tatbikatına dünden itibaren ba§lanan kısmı hemen yeni tarifeye göre gümrü.W 
yeni ithalat rejimi piyasada iyi teıirler ,resmi verilerek memlekete sokulıılu§ 
yapmıştır. Gümrüklere gelerek konten- ,tur. 
jan sırası beklemekte olan malların bir (Devamı 3 üncü sayfada) 

Clye Vekil~ 15 (Husust) _ Türkfyp Hari-ı Sovyet merkezi icra komitesi reisi Ka- yen u vv e er 
lliıı.eıcr t"•serı Litvinof arasında gö- ras ile Dahiliye Vekili Şükrü Kayayı ka- g ö n d e r i y o r 
~;·~·~r. KooPERA';~;·~;~da) yü~:~~=,~.:~~::ııKu,g:~,~;:;:..~: Demir yiyen bir 1 Bir adam satırla 

la"aş, yavaş kelimesi ~~~~~: :.:~il~~:~.ıı: ~::ı:~:/~; delikanlı anasını öldürdü Qgat d •ı• · ı• Japonların, Avrupa devletlerinin İspan-
~ ımız an Si ınme 1 ya işile meşguliyetlerinden istifade. et • Midesinden 340 gram Cinayetten sonra cesedi lkt v k J ı d mek istet~~~~~a;~:e;;~~~~J hurda demir çıkarıldı parça parça etti 

lSat e İ İ zmir e Rus tayyareleri Ayrıca bir çok da çivi Deli oldugu söylenen katil 
llı\ih• b• t k •• J d• Yilzilnden büyü!' yuttugu anlaşıldı, ameliyat ertesi gün cinayeti inkar 
t . im Ir DU U SOY e 1 Bir kazanç temın edilmeseydi ölüyordu etmesini bildi 

ltıı~ını ır ıs mu A) Eden Amerikalı As bA b" b h A- ki (H i) K ı· i A ~ ku susı - Dün şehrimize ge- rirnizin i§tirakile yapılan mühim toplan- .. Erzurum (Hususi) - a ı ır u ~ap r usus - ema ıyen n n,-

\lRi.iıı ~at Vekili tetkık.Ierine başladı. 'tıda muhterem vekil şu nutku :ıöylemiş- Londra 15 (Hususi) - Dunya uzun ran anında eline &eçirdiğl şeyleri ağzı- şütke nahiyesine bağlı Hinge köyünden 
anka direktörıerinin ve tacirle- tir: (Devamı 7 inci ıayfada) uçu~ reko~nu kırarak Moskovadan A- na atan ve bu meyanda 340 gram de - Pehlivan oğlu Sıtkı isminde bir adam, ge-

A-~~==~~~~~~~-~~~~~---~~~ mm~~~h~~e~m&~~t~m~yu~n~g~bm~g~ço~-~yuwu~u~neyM~~~ ~~~ 

k dd 
yarecilerının Kalüornıyada ındikleri t•• .. R . t rafından ameliyat edil- ,Pek feci bir şekilde öldürmüt. sonra da. \rru t . . h"b. b g·· ·ık . 1 k ra oru ecaı a 

Panın mu a era 1 arazının _sa ı ı, u ~ ı 1' o ara miş ve gencin midesinden yuttuğu hur ısatırla, kollarını ve kafasını gövdesindea 
.,, tayyarenın bulun~~g1: sahayı tahta - da demirlerle çiviler çıkarılmıştır. Ta- ~yırmıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

___ .{;?.~~~.7!!!:!~~.!~Y.!~da) (Devamı 7 inci sayfada) (Devamı 7 inci sahifede) 

~ugün Londrada Eğlenceli bir ······Küiiüiü"Şf 8""d"ü"ô""b8Ş .. BV""Y8iidi ..... \' ·ı müsabaka ~ er ı ece k karara b a g"' l ı itfaiye gittiA'i zaman üç ev tamamen tutuşmuş vaziyette 
Avanı k Baba ve anneler, Son Posta'ya idi, büyük gayret sarfile yangının büyümesine mani oldu 

a~.a~.asında dün akıam ispanya meselesi çocuğunuzdan bahsedinizl 
oldu Egoruşüldü, şiddetli münakaşalar 

t Londra 1~ 'eh den hükumetin planını müdafaa etti 
roıu cıususi) i 

ltı ne aıt İng"lt - spanyanın kon-
buış olan Yeni ı ~.re tarafından hazırlan
ltı nkŞanıki to f un, Avam kamarasının 

ıştır. p antısında müzakere edil-
llk s"' 

l>l' oz nlan . i 
ı anı tenk·t ışç partisi lideri Atli . 
taı 1 etnu b yenı 

oı Yaya kar .. ş. unun Almanya ile 
. duğunu şı gostcrilen bir zaf i 

tıza Ve Frank eser 
ın nı ettiğıni sö . oyu açıktan açığa il -
ın Uharip hnkk Ylıycre!{ bilhassa fisilerin 
~~alefet eyı:~~ _tanılmasına şiddetle 
•vı ıteak·b ştır. 

tıi ı en kü .. 
tnli Plan hakkına:ı:,uy.c çıkan Eden, ye -
b talea ı hen.. alakadar devletlerin 
u tenk· uz alınmam "k 

<\tı· ıdlerj teess·· l ış ı en yapılan 
hırı tarafından ur e. karşıladığını ve 
cliltt nıusbet itirazs~f~dı len sözlerde hiç 

en sonra, demi t~ unınadığını .söyle -
'D ş ırkı· 

evanıı 3 .. . .. 
uncu ıaytada) 

B.Bd~ 

Onun ukaıını, nülıteclanlığını, 
6Örüı kabiliyetinin huauıiyetini, 
anlatan bir Fıkrayı, yazıp glJncle
riniz. Beğenilecelı 53 cevaba 

hediye vaeceğiz. 

Büy(1k garp gazetelerinden birl o

kuyucuları arasında bir mllsabaka ~ 
açtı: 

(Davamı 3 üncü ıayfada) ' 

-· -
Yangın s6nerken 

(Yuuı 4 üncü aayfada, şehir haberleri sütunlanndadır) 



2 Sn~fa 
~ ~~-=~~-:- - SON POSTA 

r ~---,,~~------------------~------------~-
! Resi1nli Makale: Üç sınıf insan :C 

Temmuz 

Sözün 
lnannuı2Sllnı;,-
Bir de siz sagınızl 

E.IWll 



Yeni ithalat rejimi 

A. vrupanın mukadderatı bugün 
londrada verilecek karara tabi 
~~ın Kamarasında dÜn akşam ispanya meselesi görüşüldü 

unakaşalar oldu, Eden hükumetin planını müdafaa etti 

Gümrükte kontenjan listeleri mahzene konuldu 
(Baştrırafı 1 inci sayfada) 

Gümrükte bir toplantı yapıldı 
Dün sabah gümrük idaresinde başmü

dür Mustafa Nurinin reisliği altında bü
tün müdürler ve şefler toplanır.ış. yeni 
kararnamenin metni okunmuş, l!steler 
tetkik edilmiş ve tatbikat için Iaıım ge -
len bütün tedbirler alınmıştır. 

içinde şimdiye kadar tatbik mevkünde 
bulunan genel ithalat rejimi kararname
sinden istifadeye devam edcceklerdır. Bu 
memleketler: Avusturya, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Estonya, Fınlfındiya, ftal
ya, Macaristan, Norveç, Polonya, Ro -
manya, Rusya, Yugoslavyadır. 

- lia(zBcışl tr!-rafı 1 inci sayfada) 
d . ıt adıg~ 
""tlar tar f ımız bu yeni plan alaka-
de, İspanya ıhndan kabul edildiği takdir-
\re A a arbi t C\\>tupa amamen mevzileşmiş 
etrtı · nın dig~ e k 

ıyecek b' r ısımlarına sirayet 
lialbuki tır v~ziyete girmiş olacaktır. 

~\>r ' eklü ett·ğ· • ta Upayı bir • ı ım ız planın reddi, 
b·kditde t felakete sürükliyebilir. Bu 
ır silah v sp~.nyadaki muhasım taraflara 

alabildiğine gonüllü akuu başlıyacak harp 
J\ e dal b d k , 
'brtıpanın u a saracaktır. 1' tııukaddcıatı komitcnjn ya-

~rkiyenin sulh 
sıyas t• • • e ının yenı 

ese · .aeıg rı: Şark paktı 
ga rad ıs ( 

rınki veTecek kararına bağlıdır. Binaena
leyh, bu plcfoı tasvip etmenizi istiyorum.> 

Edenden sonra Liberallerin lideri ve mu 
hafazakfirlardan Çırçil de söz almışlar, 

yeni plan ile hükumetin hattı hareketini 
tasvip etmişlerdir. 

Uzun ve hararetli müzakerelerden son-
ra, yarın, resmen ademi müdaha,le komi
tesine arzedilecek olan plan tasvip edil -
miştir. 

Roma ve B ertin nasıl karşıladı? 
Londra 15 (Hususi) - Metni dün alaka-

Kastamonuda 
Bir kalpazan 
Yakalandı 

Zetesi y A.A.) - Samo Prava 

sa/·ioskov~~o~ L ' . Sürdüğü paraların kendi~i 
nı a 01urın d · ıtvınofla ayni ma - tarafından ve köyde imal 
lt~tı~- Ve rn::n ~VVel Türkiyenin kıy-
büUş~.u Atas T tedır Hariciye Vekili B. edildiği anlaşıldı 

. Yuk eh ahranda Yakın Şark için Tosya (Hususi) - Tosyanın Perçin 
nı b eınrniy r 

S ıtırrnişr e 1 olan geniş mesaisi- köyünden Murat namında bir adamın, 
sUt ldabad P~k Kastamonuda, yüz ve elli kuruşluk 
y ette sulh . ~ı usanmak bilmez bir kalp paralar sünneğe çalıştığı görüle -
ı:rı. l'iirk c ışıni takipten fariğ olmı - rek yakalanmış ve yapılan tahkikatta 
rn~ edeee~~~Uriyetinin müdafaasını bu paraların Perçin köyünde yapumak

~tr u Pakt ır şaheserdir. ta olduğu anlaşılmıştır. Kaymakam 
ta:~elt teş~e~cut ~ziyetlere riayet Mümtaz, jandarma kumandanını ala -
t.ıii~Utı ed· latın bır sulh manasını rak Perçine gitmiş ve köyde kalpazan
le11 tt le ~h·ıYor. Bu münasebetle A- ları Aletlerile ve b ir m iktar kalp para 
hııs elgrafla ınşah arasında taati edi - ile yakalıyarak tevkif etmiş ve Kasta
Quğ Usunda 1; bu. paktın P.hemmiyeti monuya sevkeylemiştir. Kalpazanların 

unu göste rn hır anlayış mevcut ol- nezdinde bir miktar da gümüş meci -
'l'op ~ diye elde edildiği söylen mektedir. Tah 
'l'ı rak~ızl kikatı işkal etmemek üzere şimdilik 
op,.ak ara fazla izahat verilmemektedir. 

l\nkar 
&elec a ıs c:a . 
has "ek. olan n./susı) - Yeni gelen ve 
takı e Yahu~ Ultecilerı, naklolunan eş
.\.yd~tıdırrnağ/e~li t~p~~ksız halkı top -
Ama:· llursa aıt hukumlerin Muğla, 
lçeı Ya, Çoru' Afyon, Bilecik, Kocaeli, 

, t1 ın s· 
tatb·k alatya E . ~vas . Tokat, Seyhan, 
ttu.§l: 1 \Tekin' lazız vilayetlerinde de 

ır. er lieyetincc kabul edil -

Atık ---
l!0n101u ısa.:a .. lstanbul yolu 

u ..,. Anka · 
de • B ılaYetindek· ra - Istanbul yolunun 
terıtıd Olu ile o·· ı kısımlarından Gere
tad, .. e büYUk b~zce - Hendek yolları ü
~~l · Gerede ır faalıyetıe çalışılmak -

ı id - 'Bolu n·· ~tr et Silind· 
1 

- uzce kısmında 
e §ose Ya 

1 
ır e son iki ayda 6.945 

~ 
t~l'rabl<l: ~:hzona su 
ll'ıak suyu et:raf Trabzona getirilecek 
t,a s Ve Projes· 

1
?da tctkikatta bulun -

tin u Yolları ını hazırlamak üzere Na-
..ı Yanı umum nı " ct ·· . 
~e '.l' nda m"t u uru Salahat-

Ca~l<lna gllı e~assıslar olduğu hal

1'erfl edecek 
Muallimlar 

Ankara 15 (Hususi) - Kültür Ba
kanlığı bu yıl terfi müddetlerini dol -
duran altı yüzden fazla orta tedrisat 
muallimlerinin sicillerini tetkike baş -
lamıştır. Terfie müstahak olanların i -
simleri bugünlerde tesbit edilecektir. 

Flo rya treninde 
bir tecavüz 

ihtiyar bir adam genç bir 
kadını ağır surette yaraladı 

Dün saat 15 de Küçükçekmcceden ls
tnnbula hareket edecek olan trende bir 
vak'a olmuş, ihtiyar bir adam üçüncü 

mevki vagonlarda oturon gımç ve güzel 
bir kadının üzerine hücum ederek biçak

la yüzünden ağır surette y.aralamıştır . 
trenin makinisti ihtiyarı yakalamıştır. 

Kadın bitkin bir halde Gureba hastane-tı.. .etıriJe,..e e mışti:r. 
'"<lılQa, ed·ı " k suyun . sine kaldırılmıştır. 

J.ı 1 ecektir. proJesi yakında Kadın Küçükçekmecede Mustafanın 
'l't alllidiye T yanında hizmetçilik €den Muammer, er-

ltıekt ab~on t 5 rabzonda kek de gene Mustafanın uşağı 65 yaşla-
ltot'tl~f gemımi;-1 .Bu sabah Hamidiye rında Azizdir. Kadını 3 yerinden yarala
l>arı..1 an Ve sub unanımıza gelmiştir. mıştır. Hadisenin sebebi malum değildir. 
'~~ bir ga daylar şerefine Kale Aziz kendisini yakalayan makinisti de 
~ r enpartı v ·ı . . . ~~~~~~ erı mıştır. yaralamıştır. 

~ ~~················· .... ·················· 

dar devletlere bildirilen İspanyanın kon
trolüne ait yeni plan, Berlin ve Roma 
mehafilinde müsait b!.r surette karşılan
mıştır. 

Almanlar, bu planın yeni müzakerelere 
zemin olabileceğini söylemektedirler. 

İtalyanlar ise müsbet menfi hiç bir fikir 
beyan etmemektedir. 

Fransada, sosyalist ve komünistlerin 
muhalefetine rağmen hükümetin planı 
kabul edileceği muhakkaktır. 

Irakta Filistinin 
Parçalanması 
Pı otesto ediliyor 
Bağdad 15 (A.A.) - Filistinin par

çalanmasına karşı Irakta galeyan git
tikçe artmaktadır. Başvekil bu bapta 
matbuata yeniden şiddetli beyanatta 
bulunmuştur. 

Gazeteler, cuma günü Haydarhan 
camiinde Filistinin parçalanması aley
hinde bir protesto toplantısı yapılaca
ğını yazıyorlar. 

Ata türkün 
Ruzvelte 
Tebrik telgrafı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
bayram günü, ekselıinsmı1.a en ha -
r aretli tebrik.lerimle birlikte şahsi 

saadetleri ve Amerikanın refahı hak-
kındaki samimi temenr.ilerimi arz ile 
bilhassa bahtiyarım. 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisıcumhuru 
Ankara 

Amerika birleşik devletlerinin istik
lal gününün yıldönümü münasebe -

tile gönderilen güzeı temennileri havi 
çok samimi telgrafınız benim ve A -
merika halkının derin takd;ratını mu -
cip oldu. Gerek vatandaşlarım, gC"rek
se kendi namıma size teşekkürler ed~r 
ve şahsınızla Türk milleti hakkında 
ayni güzel temenniyah arzeylerim. 

Franklin D. Ruzvelt 

Kömür fiatını memleketin 
Her tarafında ayni 
Seviyede tutacak 
Bir tarife lazımdır 

(Baş tarafı 2 nci sahifede) 

üstünde niçin tatbik edilmesin? 
Bu meseleyi geçenlerde de bahis mev

zuu yapmıştım. Bunu gören bazı sanayi
ci do:.ıtlar, bana bu bahsin üzerinde ısrar 
edilmesi çok muvafık olacağını söyl~dıler. 
Bunun için mesele üzerine bugün ye -
niden dikkati celbediyorum: Türkiyede 
muhtelif sanayi maliyeti arasında bir a
henk ve nisbet tesisi elzemdir. Bu ba -
kımdan yapılacak ilk iş, sanayiin en çok 
muhtaç olduğu maddeyi teşkil eden kö
mür maliyetinin her tarafta bir olmas• 

nı temindir. Ondan sonra da mamul eş
yanın tarife nisbetlerini tanzim işi gele
cektir. Bu sahada faaliyet yeni başlamış 
olduğu için devlet demiryollarınuı tecrü
beleri belki kafi gelmez ve bundan do -
layı da işin bu tarafı biraz sonraya bı
rakılabilir. Fakat. kömür tecrübeler: ka
fidir ve vu iş derhal tanzim olunabilir 
bir haldedir. Bunu düşünün, düşünmek 

değil, yapmak zamanı gelmiştir. 

Muhittin Bi.,.gen 

Sıhhiye Direktörleri 
Ankara 15 (Hususi) - Yozgat sıhhiye 

Kontenjan ta r ihe karııtı 
Yeni kararname konteııjan sistemini 

kaldırdığı cihetle gümrükte bir çok dev
letler için açılmış olan kontenjan def -
terleri toplatılmış ve usulü dairesinde 
evrak mahzenine kaldırılmıştır. 

İthalatta serbesti nisbeti 
936 senesi ithalat rakamları e~ss ola -

rak ele alındığı takdirde yeni karama -
me ile ithalatımızın yüzde yetmı~ dör -
düne tam ve kamil bir serbesti verildiği 
görülmektedir. 

İthalatımızın ancak yüzde yirmi altısı 
jçin bazı kayıtlar mevcuttur ki, bu kayıt
lar da ithalatta bizimle anlaşma akdet
miycn memleketlerden gelen eşya için
dir. 

Bu memleketler arasında Bhicistan, 
Arnavutluk gibi devletlerle müstemle -
keler ve diğer bazı memleketler vardır. 

Resim tenzili üç suretle tatbik 
edilecek 

Yeni kararname ile resim hadleri indi
rilen eşya için daha evvel her hangi bir 
anlaşma ile bir resim tenzili kabul edil
miş ise yapılacak muamele şöylece tes
bit olunmuştur. 

A - Anlaşmanın temin ettiği resim 
haddi, kararnamenin kabul ettiği resim 
haddinden aşağı ise akit memleketler 
mallarına anlaşmanın temin ettiğı resim 
hadleri tatbik olunacaktır. 

B - Anlaşmanın temin ettiği resim 
haddi, kararnamenin temin etliği resim 
haddinden yüksek ise akit memleketlere 
de kararnamenin kabul ettiği resim had
di tatbik olunacaktır. 

C - Hiç bir vaziyette kararnamenin 
kabul ettiği resim haddinden her hangi 
bir anlaşmanın derpiş ettiği tenzilattan 
yüzdesini indirmek mevzuu bahsolamıya 
caktır. 

Yeni kararname ile ithalat için ticari 
münasebetlerde bulunduğumuz memle -

Dördüncüsü: Bu üç grup haricinde ka
lan memleketlerdir. Bu memleketlerden 
gelen malların bedelleri, mukabilinde ya
pılacak ihracatla takasa tabi tutulnı 3k 
Cumhuriyet Merkez Bankasına yatınla
caktır. 

Alman ithali.ta 
Alman ahdi tarifesine <lahil bulunan 

eşyadan bu defa yüksek resme tPbi tutu
lanlar hakkında kararnamenin hükümle
ri 9 ay sonra yani 15 nisan 938 den itiba
ren tatbik olunacaktır. 

Bu maddeler şunlardır: İşlenmiş ko -
yun, kuzu, keçi, fok, oğlak. timsah, yılan 
ve sair deriler. Yalnız sıın'i kösele, deri 
ve köseleden para cüzdanları, kadın çan
taları. tuvalet takımları ve muhnfazalan, 
evrak dosyası, çantaları, safi yün men
sucat, pamuk yün mensucat, şişe, dama
cana, kavanoz ve em.:>ali. 

Rus tayyareleri 
Yii'?ünden büyük 
Bir kazanç temin 
Eden Amerikalı 

( Başıarajı 1 inci sayfada) 

perde ile çevirmiştir. Muzaffer maki
neyi görmek için akın eden 1.)inlerce 
meraklı seyircılerden, adam başına 25 
sent ( 30 kuruş) duhuliye alarak bü -
yük bir kazanç temin etmiştir. 

18,200 kilometre 
San D iego 15 (A.A.) - İlk hesapla

ra göre, Sovyet tayyarecileri 18,200 
kilometre mesafe katetmişlerdir. Bu -
güne kadar cihan rekoru 9. 184 kilo -
metre idi. 

Kontrol aletinin tetkikinden sonra 
bu yeni dünya rekoru resmen tescil e
dilecektir. 

Japonya Çine yeni 
Kuvvetler gönderiyor 

ketler dört kısma ayrılmaktadır. (Baş torafz 1 inci sahifede) 

Birincisi: Serbest ithalat yapaıı nıem - Tokyodan bildirildiğıne göre hükumet, 
leketler teşkil etmektedir. Bunla!': Ame- şimali Çine yeni takviye kıt'aları gön -
rika birleşik devletleri, Mısır, Su·iye ve dermeğe karar vermiştir. Diğer taraftarı 
Filistindir. Buralardan gelen mallar için Çin hükumeti de Tien - Tzinde bulunan 
hiç bir kayıt yoktur. İthalat serbeı>ttir ve 29 uncu alayın yardımına gitmek ü:r.cre 
serbest dövizle ödenir. Çünkü bilmuka- ' diğer kıt'aların hazır beklediklerini ilfın 

bele Türk ihraç malları kin bu memle - etmiştir. 
ketler serbest döviz 1ermektedirler. Bu tehditkar hazırlık!ara rağmen bu-

İkincisi: Klering ile muamelei lica - gün çarpışma olmamış ve iht;ların halli 
riyede bulunduğumuz memleket!erdir. için temaslara devam edilmiştir. 

Bunlar; Almanya. Belçika. Fransa Ho - Vahim h adiseler e karşı 
landa, İngiltere, İrlanda, fsveç, İspanya, Tokyo 15 (AA.) - Başvekil Prens Ko-
İsviçre, Yunanistandır. BuralaTdan ge- noye ile hariciye ve harbıyc bakanları bu
len malların da ithali serbesttir. Ancak gün Tokyoda toplanmı~ olan valiler kon
bu malların bedelleri klering yolile öde- feransında şimali Çin hadiselerinin hüsnü 
nir. Bu memleketlerle aramızda klering suretle halledileceği ümidinı izhar etmiş. 

anlaşmaları yüzde yirmiden fazl.ı lehi - ler ve fakat efkarı umumiycyı bu bapta 
mizedir. fazla nikbinliğe kapılmaktan tahzir eyle-

Üçüncüsü: Diğer kleringli memleketle- mişlerdir. Bunlar Japon milletinin en 
rin ithalatıdır ki, bunlar kendi anlaşma- vahim hadiselerle karşl laşrnaya hazır ol
larına tabi tutulmuştur. Fazla olarak 3 ay ması lfızım geldiğini ilô.\·e etmişlerdir. 

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

Eğlenceli bir müsabaka 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ı h~r!!yc vereceğiz. Miisabakaya cevap yol-

- Çocuğunuzun bir hadise karşısın- lam:ı miiôc'IPti 14 temmuzdan itibaren bir 
da, bir sual önünde, bir muhavere ara- 11yd1r, ~u halde 14 ağustosta bitecek, o 
sında sarfettiği öyle mütalcalar, yürüttü- va!<~e !'.':>dar geJen cevapların dercini rnü
ğü öyle düşünceler, söylediği öyle cümle- f Pak'p t'lsnifi yapılarak neticesi ilan e

Ier vardır ki sizin i~in paha biçilmez bir 
kıymeti lıaizdirler, büyüdükleri zaman 
çocuk için bir tarih olacaklardır, başka
ları tarafından işitildiklcri zaman ise du

dakta mutlaka tebessüm uyandırırlar. 
Bu hatıralardan birini seçiniz, bize ya

zınız, cevapları bir jüri heyetine göste
receğiz, içlerinden en beğenilen üç tane
sine birer piyango bileti, geriye kalanlar
dan 50 tanesine de birer hediye vereceğiz, 
dedi. 

Son Postrı garplı mes1ekdaşının açtığı 

bu müs::ıbalrnyı me:mleketimizde tekrar 
edec'!l tir: 

- Bize !:Ocuğunuzun bir düşüncesini, 
bi~ mfüı:ılcıısını, brr sözünü yazınız, resmi 
ile biı·l;kte yollayınız, bu sözü ve bu res

di!"'C'<>ktir. 

G~r,..,lı meslekdaşımızın açtığı müsaba
kad.l:ı baosctıniştik. Onunkilere gelen 
cevaplar arasında mükafat kazanan 
birinc;n~n sözlerini nakledelim: 

-1-

Mıl · t"t (3) yaşındadır ve son sözün hep 
kı:>nd ic::inde kalmasına meraklıdır. Aile 
doı>tlfırından biri onu şaşırtacağını dil -
şü·1ere!· sordu: 

- M'ket rüzgfir nedir? 

Şu Cfvabı aldı: 

- :Rüzgar mı? .. Rüzgar havadır, ge -
cikmiştir, kaybettiği mesafeyi kazanmı
ya çalı~n'aktadır. 

* mi g:rı:eteyc basacağız, en beğenilen üç G~rplı meslekdaşımızın müsabakasında 
cevap sah;bine birer tane kol sa- beğenilen bu cevap bizim müsabaka
ati, sonr:l. sıra ile gelen 50 cevap mune olabilir. Hatıranın bu kadar lu
sahıbire dt> hoş~arma gidecek birer sa yı:zllmac;ı lazımdır. 



Dün de Kurtuluşta 
beş ev yandı 

IOJf POST& 

1 Tifo vak'alan 

! ltf aiye gittiği zaman üç ev tamamen tutuımUf vaziyette 
idi. Büvük gayretle ateşin önüne geçildi 

Sıhhat müdürü on gün 
sonra azalmıya başlıya
cağını söylüyor. Temizlik 

mücadelesi başladı 

-Yanan evlerden 

Dün saat onu elli geçe Kurtuluşta 1 
Sinemköyünde bir yangın çıkm1ş, bü -
tün o havali ciddi bir tehlike geçir -
nıiştJr. Yangında dört ev tamamen, bir 
ev de kısmen yanmıştır. 

Yangtnın 1625 numaralı belediye 
polisi Haşimin Yeğitbaşı sokağındaki 
31 numaralı evınde çamaşır yıkanır -
ken bacanın tutu§masından çıkhğı söy 
lenmektedir. 

Yangın görülüp, telefon edilip te it
faiye gelınceye kadar, ateş genişlemiş, 
bu evin yanındaki terkos şirketinde 1lya 
Yosifidis'in 1000 liraya sigortah ve 39 
numaralı ve Yorgi ile karısı Katinaya 
ait 31 numaralı evleri de sarmıştır. İt
faiye geldiği zaman, kalabalıktan ve so 
kakların darlık ve bozukluğundan o -
1omobillerin yangın yerine yaklaşması 
da bir mesele teşkil etmiş, bu vakte ka 
dar ateş biraz daha genişlemiştir. İt -

biri yıkılırken 

Bir zabtta memuru evi yananlardan 
bir kadını teselli ediyor 

Son 24 saat içinde İstanbul !Jeledi -
yesi hudutları dahilinde her saat ba -
şına bir tüo vak'ası isabet etmek üzere 
24 tüo hastalığı meydana çıkarılmış -
tır. Böylece temmuz başındanberi İs -
tanbuldaki tifo vak'alarının aded1 267-
yi bulmuştur. Bu hususta İstanbul Sıh
hiye Müdürü Ali Rıza şunları söyle -
miştir: 

c- Halka yapmış olduğumuz aşıla -
rın tesiri bir kaç gün sonra görülrncğe 
başlıyacaktır. On gün sonra tifo vak'a
Jarının şayanı memnuniyet derecede 
azalrnağa başlıyacağını söyliyebilirim.» 

Temizli bahsi 

Yerlere tükürmek ve sümk~rmck 
yasağı etrafında da Bay Ali Rıza şöyle 
söylemektedir: 

c- Bu usul dünyanın her tarofmda 
var da biz de niye olmasın? Yerlere tü
kürülrnemelidir. Bir şehrin temızhk işi 
ile yalnız belediye meşgul olamaz ki.. 
Ona halk da yardım etmelidir. Yerlere 
tükürülmemeli, pislik atılmamalıdır. 
Tüo tükürmekle insandan insana geç -
mez. Tükürmek diğer hastalık'arın si -
rayeti için menedilmiştir. 

Karpuz ve kavunun bollaşma zama
nıdır. Asıl o zamanda pislikle ve bil -

' hassa kara sinekle mücadele zorlaşa -
caktır.» 

Çöp biriktirme yerlerinde kedilerin 
ve köpeklerin çöpleri karıştırıp bilaha
re evlere girdikleri ve bu yüzden ti -
fo ve her nevi hastalıkların sirayetine 
meydan verdikleri de aşikardır. Dele -
diye temizlik işleri müdürlüğü bunun 
önüne ge"çmek ıçin r..1ücadcleyc geç -
miştir. Sokakta pislik içerisin.de \iC 

başı boş görülen kedi'erle köpekler b.
rer birer öldürülmektedir.» 

Poliste: 
faiyenin fevkaliide gayret.ile, oldukça - Yangın çıktığı zaman ben evde 
~iddetli esen rüzgara rağmen, yukarıda yoktum. Yangının bizim evden çıktı - iki kiıi elini makineye kaptırdı 
saydığımız üç evle ayni sokakta Elisa- ğını söylüyorlar. Halbuki, bizim ev ye- Üsküdarda fcadiyede Dindar sokağın-
vi ve Marika ismindeki iki kardeşe ait nidir ... Betondur ve bacası temizdir. Bi 'da doğramacılık yapan Karnik oğlu o-
33 numaralı ev tamamen, Tuzcu Mu - naenaleyh, bizim bacanın tutuşmasına hanes sağ elinin iki parmağını ınaV.ineye 
rat sokağının köşesindeki 6 numnralı imkan yoktur. Evdekilerin söy!edikfe - kaptırarak kestirmiş, tediva altına ahıı
ve Yorgi Köçeoğlunun kiracı olarak o- rine göre, yangın, yanımızdaki llyrı mıştır. 
turduğu ahşap ev de kısmen yandığı Yosifidisin çatısından çıkmış. 'Bakalım, * Kazhçeşmede kürek fabrikasında 
halde söndürülmüştür. Yangının çık- tahkikat ne netice verecek? çalışan Yozgadlı Ziya elini makineye sı-
tığı iddia edilen belediye polisi Haşi - Yangının çıktığı iddia edilen evin kıştırarak ezdirmiş, Yedikule Ermeni 
min evinin eşyasile beraber 1500 liraya yanındaki 35 numaralı evin sahibı Yor hastanesine kaldırılarak te<lavi altına 
sigortalı olduğu anlaşılmıştır. Haşi~in ginin karısı Katina da, demiştir kı: alınmıştır. 
evile iki tarafındaki 35 ve 39 numara- - Ben bir feryad duydum. Koştum.. Haliçle bulunan cesedin hüviyeti 
lı evlerden hiç bir eşya kurtarııama - baktım .. İki evin arasında, üst tarafta henüz teshit edilemedi 
mış, diğerlerinden kısmen kurtarılmış- bir alevdir gidiyor. Biraz eşya çıkara -
tır. 

Yangın esnasında evvela İstanbul l:m dedik amma, çok geçmeden alev -
Emniyet Direktörü Salih Kılıç, daha ier bizim evi de sardı. Çok bir şey kur
sonra da Vali Vekili ve Emniyet Umum taramadık. Ne yapalım? Allah bu gün
Müdürü Şükrü hadise mahalline gele- leri de gösterecekmiş ... 
rek vaziyeti gözden geçirmişler, icap Sokakta çırpınarak koşan Elısavi 
eden emirleri vermişlerdir. de: 

Evi ile birlikte epey değeıi olan bü
tün eşyası yandığı halde, kurtarıhp !ki 
kişi tarafından kaçırıldığını öğrendiği 
240 liralık radyosunun peşindPn koşan 
Haşim, bir arkadaşımıza, sokak orta -
sında şunları söylemiştir: 

- Yandık işte .. kalmadı.. hiç bir şe
yimiz kalmadı .. demiştir. 

Yangının ne suretle çıktığı henü?. 
.kat'iyetle anlaşılamamıştır. Polis \'e 
müddeiumumilikçe tahkikata devam e 
dilrnektedir. 

Şehirdeki su şebekesi 
ihtiyaca kifi değil 

Belediye su tesisatını genişleİmek için 
tetkikat yaptırmıya başladı 

Kuraklık devam ettiği için şehrin tiyacını tamamen karşılayacak tarzda 
susuz kalmamasını temin maksadile ha geniş değildir. Bu yüzden şehre su ne 
zı tedbirler alınmıştır. Bu arada sula: kadar bol verilmek istense gene İstan
idarcsi de şehre su taksimatı şeklini de-
ğ~tirmiştır. bulu bugünkü tesisatı ile tatmin et -

mek imkansızdır. Belediye bu hususta Şehre gene eskisi gibi ve ayni mik-
tarda su isale edılmekte ise de bu mik- tetkikat yaptırmakta, şehre hergün bir 
tar şehrin ihtiyacına kafi pclmemek _ miktar dahn fazla su verilmesi imkan-
1edir. Çünkü mevsimin yaz olması, sı- larını aratmaktadır. Yakında şehir su
cakların fazlalaşması, kuraklık basla - yu tesisatına yeniden bazı il~veler ya -
ması su ic;tihliıkini artı rmıştır. · pılacnk ve günlük su isalesi arttırıla -

Şehir suyu tc>~.ı;atı İ tanbulun ih - caktır. 

Geçenlerde Galata köprüsiint.in He
liç cihetınde Karaköy civarmdnn çı -
karılan cesede ait esrar henüz nycıın -
lanamamıştır. Polis, cesedin elb"scsı ce 
binden çıkan Almanca bir kitapıa hır 
çantayı ele alarak tahkikata girişmış, 

fakat, daha bir ip ucu elde edileme -
miştir. Eğer bunlar hadiseyi tenvir i
çin faydalı olmazsa, cesedin ayakların
dan çıkarılan altı kaba pençeli botiıı -
lerle iç tarafında küçük delikler bulu -
mn lastik yakalığı Morgdan a1ınacak, 
bunlar da bazı kimse!ere gösterilerek 
cesedin hüviyetinin te.sbitine ığraşıla

caktır. 

Bütün mesele, cesedin hüviyctmin 
tesbitindedir. Hüviyeti tesbit edildik -
ten sonra ne suretle denizde boğuldu
sunu tesbit etmenin çok kolay Olacağı 
muhakkak görülmektedir. 

Toplantılar: 

Anadolu klübü kongresi 
Anadolu klübünden: Pazar günii saat ıo 

da llAn edilen senelik ltonıremlzde ekseri -
yet hasıl olmadığından konırenln 17/Tcm
muz cumartesi günü saat H ya tallt edil -
d!ği bütün Azaya bildiriJlr. 
---·- ......:•-- 1 •• ~- ..... - • ---

Son Posta 
F otogra! tahlil kuponu 

İsim • • • • • • • 
Adres • • 

SATIŞ 1 L A.N 1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

~ 
24195 ikraz numarasile Nuri tarafından borç alınan para mukabilinde )' 

Paralar idaresine nısfı birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine ~ 
verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (2~05) lira kıymet", 
edilmiş olan Bqikta~ta Sinanpapyi atık mahallesinde Hasfırın caddesinde 
39, 39 mükerrer, 41, yeni 39, 39/1, 41 kapı sayılı sağ tarafı Salibin kasap dilk~ı 
sol tarafı Mehmed Alinin perükir dükkanı arkası Rıza menzili bahçesi ~ 
rabii tarikiiı:iı ile mahdut tapu kaydına· gÖre maa oda, üçdükkan ve ehli ,'il 
raporuna göre maa oda, iki dükkln ve bodrumun evsafı aşağıda yazılıdır· 

39 No. lı dükkan: Altında bodrumu ol:ın ve zemini çimento müselles şe~ 
bir dükkandır. 

41 No. lı gayri menkul: Zemin katı ha len kahve olup zemini çini d~1~ 
potrel voltlu ocağı müştemil ve arkada bir miktar bahçesi ve iki me~ 
vardır. Yine bu kahvenin içinde ve arka tarafta bir oda olup ocağı vardı'~ 
kahvede bir abdesthane mevcut ise de halen kullanılmamaktadır. Bu ıcıb' 
nenin arka tarafmdan çıkılır ufak bir koridor ve yanında bir kömürlü~ 
buradan birinci kata çıkılmaktadır. ı' 

Birinci kat: Biri sokak üzerinde, ikisi iç içe olmak üzere üç oda, bir be 

Bu odalar 41 No. lı kahvehane ile 39 No. Iı dükkan üzerine inşa edilmiştit· j 
he odası tavanı yağlı boyalıdır. Binada elektrik tesisatı vardır. Esas bina ~ 
döşeme ve merdivenleri ahşapbr. 

Sahası: Binalar 85 metre murabbaı ve bahçe 30 metre murabbaı, ki ceJ11811 • 

metre murabbaıdır. 
. ş 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün nısıf hissesı 

arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 26/7 /937 tarihinden itibaren dairet11 
herkes tarafından görülebileceği gibi 'tJ/ 8/9:n tarihine müsadif Pazartesi t 
saat .14 (on dört) den 16 (on altı) ya k..t dar dairemizde açık arttırma ile sS d 
caktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulı1l9 

takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 7 /9/937 tarihine J11t 
dif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci ar 
masında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu tsıcd 
en son arttırana ihale edilecek ve bu!ma dığı takdırde 2280 numaralı kanutlt 
kümlerıne tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıynıe 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat ~ 
tubunu hamil bulunmaları ltızımdır. Müterakim vergiler ile vakıf idaresı~. 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat riisu mu satış bedelinden tenzil olunacıı ~ 
Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) 

r ıı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotel< 1 

caklılar ile diğer alakadaranın ve irtifok hakkı sahiplerinin bu haklarını .,.e j1ll 

susile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yı 
gü~ içinde evrakı müsbitc>lcrile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicil11~~ sabıt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklnrı cihetle 11 f 
daranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri· ve dahil 
maliımat almak istıyenlerin 934-1915 rlosya numarasile müracaatları illin oJılıı) 

(42~ 

Türkiye iş Bankasından : 
Fran~ızca nmhalıerat servisleriniıı idare ve şefliği te\1-

di edilmek üzere banKa veya büyiik ticarethanelerde müma· 
sil vazifelerde çahşıwş, tabiatile Fransızcaya kuvvetle va
kıf, tecrübe ve ehliyetli bir kaç yüksek memur aran -
maktadır. 

Taliplerin Ankarada Müdüriyeti Umumiyeye tahriren 
müracaatları, foto~raf ve tercümei hallerinin de tevdii rica 
olunur. 

· Müracaathmn mahremiyeti muhafaza edilecektir. 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurlug"' undan : 

-

tl~ 
21499 ikraz numarasile Emin ve Fatma taraflarından borç alınan para ~ıııtt' 

bilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrı dl 
sine karar verilen ve heyeti umum iyesi ne yeminli üç ehli vukuf tarafı~tt9 
(706) lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde Boyacıköyünde YeniJl'lc ı" 
sokağında eski 1 mürekker, 1 mükerrer, yeni 84, 84/1 numaralı ve kaydınll ;;,~ 
ran sağ tarafı İzze~ hane bahçesi, sol tarafı Hasan ve Sabri bahçesi, ar~~eıcıtf 
Mustafa vereselerı hane bahçesi ve hazan İhsan hane bahçesi, cephesı 
sokağı ile mahdut bir çatı altında iki evin evsafı aşağıda yazılıdır. Jl'lı.ıl' 

84 No. lı hane: Zemin kat: Çimento taşlık üzerine bir oda, zemini çiJneııt?cJıf· 
fak, bir hela, bir dolap, bir merdivenaltı. Yukarıda bir sofa, üç oda, bir belB 

84/1 No. lı hane: İki oda bir heladan ibarettir. jııt' 

Bahçede bir erik, muşmula, bir incir ağacı ve bir ahşap ahır vardır. ı.;viJ'I 
salinde salaş aralık, zemin kat kagirdir. tıiıı" 

Mesahası: Umumu 178 metre murabbaıdır. Bundan 57 metre murab1>'1 

27,5 metre murabbaı ahır olup geri kalanı bahçedir. ,,ıtf 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı aç.ılr JıC1 1'; 
maya konmuş olup şartnamesinin 26/7 /937 tarihinden itibaren dairemizde ,t J' 
tarafından görülebileceği gibi ~/8/937 tarihine müsadif Pazartesi günü "ıı1'ıı« 
(on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıJ•C dicd' 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı ~}C 9~ 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 7 /9/937 tarihine mussdil,sıııd' 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırıtl ...-ıeti' 

)'I'" 1 
gayrimenkul en çok arttırana ihale cdile~ektir. Taliplerin muhammen 1'• ,#' 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir BankanlJl ~c,resı1 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiier ile vaıcıf ıeııl 
dellfüye ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bcdelindeJ1 ıııl 
olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas lt~ıı; ~ 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzer~ıı'<l9 ) 
tekli alacaklılar ile diğer alAkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin btl eıı ı , 
nı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden Hib'rtsJ'ı.J ~' 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hnklafl c , 

cillerile sabit olmadıkça s~tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacal<!8r:c ~ 
alakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hart>ket etmeJerı '(1 

fazla malllmat almak istiyenlerln 934-3208 dosya numarnsile müracaatlll 
olunur. (4245) 



SON POBTA .,. 1 

Erzurumlular Atatürk gününde 
büyük tezahürat yaptılar 

. 1 
Toprakkalede bir 

tren kazası 
Bir arabacı ile iki hayvan 

öldü 

Türk - Rus dostluğu 
bir kat daha kuvvetlendi 
"Bizim için barış, herkes için banş,, 

(B~tarafı J lnel ıal/fcıda) lenerek iki memleketin halk vicdanla • 
bul etmiştir. Tlirkiye büyük elçisi ZeklI rında ve parti zihniyetlerinde derin kök
Apaydın ve Sovyet hariciye komiseri ler salmıştır. 

Payas (Husus!) - Toprakkaleden Pa
yasa gelen tren Toprakkale istasyonu ci
vanndan geçerken iki atlı bir arabaya 
,çarpmış, arabacı ve atlar ölmii§, araba 
,parçalanmı§tır. 

, Arabacı derhal tedavi altına alınarak 
Toprakkale istasyonuna gönderilmiş ise 
,de birkaç saat sonra gözlerini hayata 
,YWilinU§tur. Dörtyol adliyesi kaza hak
kında tahkikata baılamıştır. 

Litvinof bu kabulde hazır bulunmUflar- Münasebetlerimiz fU cihetten hususi 
dır. pıahiyet arzetmektedir ki, memleketle -

Dün Türk vekilleri şerefi"le vMllen zi. rimiz beynelmilel Alemde kendilerine ll
yaf ette Litvinofla Rüştü Aras arasında yik olan mevkii kazanmak için yaptıklR-
samimi nutuklar teati edı!mi1ür. n ıayretlerde daima beraber bulunmuş. 

Litvinof nutkunda demiştir ki: lardır. 

.Dost Türkiyenln iki kıymetli mtımee- Hamsi mlhaaMbat 
siline, Moskovaya seyahati birinci olını· Müşkül günlerde lbzalini itiyat edin -
yan Hariciye Vekili Aru ile bizi ilk defa ·diğiıniz ve hatırası milletlerimizin kal
olarak ziyaret için aramıza gelmif ol:ın binde mahkuk olduğuna kani bulundu -
Dahiliye Vekili ve Parü Ge-nel sekreteri ğum karşılıklı sempatiye haklı olarak işa-

Toros dagv Jarında Şükrü Kayaya ve ayni zamanda Türkiye ret ettiniz. Bu hususta, bu sene kamuta
B. M. Meclisinin mümessilleri Rahmi AP- yın açılışında söylenen ve Büyük Şefim 

• b• maden ,ak ve Şükrü Şenozana sami:nt bir meser- Atatürkten sAdir olduğu için büyük bir 
yenı ır retle hoş geldiniz diyorum. au zi,yareti kıymet iktisap eyliyen ıözlerı hatırlat -

bulundu ,bilhassa her hangi bir İ§ vesilesile yapıl- mak benim için zevkli bir iştir. 
mam11 olmasından dolayı kı)'Illettar bu- Dostluk münasebetlerimiz hakkında 

t.wıiye (Hususi) - İslahiye Gazian- luyoruz. Biz bu ziyareti. nıünhasıran Baıvekilim ~tından yapılan son beya
tebe bağlı bir kaza merkezidir. Umumi Türkiyenin Sovyet Rusya,a karp olan natın ehemmiyet ve vuzuhunu tebarüz 

~ •www ••Ha ,._. Mr,.,,...., harpte bir köy halinde dar sokaklar dostluğunun ve allkasınm bir tezahürü ettirmele lüzum var mıdıTT Keza Sov • 
·~ CR111a11): - Matflılı mlBllotomobll ila I* 111.1"81 ubr tapmm arasına ı~, toprak damlardan iba- ve Başvekil İsmet İnönünün B. M. M~ yetler Birlilfnin, eseri Kayseri ve Na -
lııa.1~1rzıırunıd; J tannmz 19.19 da dıpnda ıcm.r. Saat 9 da mmulme baş- ret olan IsWıiye bugün cenubun lisinde yaptığı beyanat arasında söyledi- zillideki muazzam Abidelerde yapyan sa· 
.. ~ A.tatQrt ilk nnl ba tamı- landı. V.np. bpıdaJd lllJalı perdeyi cidden güzel kuabalanndan biridir. ği cTürk - Sovyet dostluğu iki memleket nayilepnemize, tefinlz Stalinin bizzat 
~ ~~ 8U'IDalı Gnifmmamu at- aQqCUert. JUiarak jfK1 gJrd1 ve kız- Yolları, parkları, apar meydanı bil 3- politikasında daim! bir Amil olarak kala- kendi teşebb6stı (lzerine vuku bulan qti
let Olarak niifusuna bir ferdi mil- lum ~ aiyah elbiseler sübay sa göze çarpmaktadır. Havası ve suyu caktır> sözlerinin bir tev:dı ol::.rak kabul rakini kaydetmek keza benim için zevkli 
da ~d~ti. 19 mayw 1919 tarafmdan alınarak bwı1aruı albnda çok güzeldir.Suriye hududu ile İslahiye ediyoruz.> bir iştir. Esa1en hepsi Alenen neıredllmiı 
tıılllf harek; .~en bqlıyan milli kur- beyu elbiseler çıktı. Jtızlar Atatürkün arasında bir istasyon daha vardır. Su- Kahramanlık devirleri olan karşılıklı taahhütlerimiz ne askerı 
~da daha tinin 4S gün sonra Erzu- büatünü tqzyan otomoNle atlıyarak riye hududu kasabaya 6 saat mesafede- Eski Çarlık imparatorluJunu ve onun bir anlaşmayı ve ne de hususi kombine-
tdibniş b geni§ bir ölçüde organize büstü .kucakladılar. Bunu müteakib İs- dir. İslihiyeyi çevreleyen Antitoros harici siyasetini temelinden yıkan büyük zonlan ihtiva etmektedir. Bununla bera
~ y Ulunınası itibarile 3 temmuz tiklAl maqı çalınırken, bt.yrak direğe dağlarında gayet geniş bir sahayı işgal teşrinievvel inkilibı, 5ovyetler Birliği her birimiz diğerinin mukadderatına ya
tfbı ~lnız Er~urumluların değil, bü- çekildi ve atılan toplarla Atatürkün eden çok zengin bir demir madeni bu- milletlerinin Çarlık siyasetine karşı olan bancı kalmadık. Ve kalamayız. Bunun 
bayram ~ .. l'_?rkiyesinin büyük bir teşrifi Erzuruma müjdelendi Bu sıra- lunmuştur. Ankarada bu hususta tet- aksülAmelini Türk milletine d<'ğru tev - için dostlufumuzu chusua! milnaseöab 
llbıu ol glinudur. 3 temmuzu Atatürk da bütün şehir bayraklarla donatılmış- kikat yapılmaktadır. Bu maden için cihten hali kalamazdı. Bana öyle geliyor kelimelerile tavsif etmekte haklı değil 
~ ıı:;ak kabul etm~ olan Erzurum- tı. İstiklfil marşından sonra Atatürk maden arama enstitüsünden bir heyet ki buna benzer bir .ıksü'iimel de Türk miyim? 't 

1 
sene aynı gün emsalsiz teza- büstüne büketler konmut ve nuttiklar de gelerek tetkikat yapacaktır. milletinde sultanlar rejiminin d~ siya- Türk - Sovyet dostlulu yalnız iki mcm

~Pnıaktadırlar. Bu yıl da bütün söylemniştir. Nutuklardan sonra hü- İslAhiyeden Mısıra mühim miktarda setine karşı hbıl olmuş ve iltı devletin leket münasebatında delil. ayni zamanda 
~ ~ Ular 3 temmuzu 18 yıl evvel- klimet biııuı önüne lfdilerek Atatürk hayvan ihraç edilmektedir. Kasabada nefret edilen eski rejimlerinjn aşalı yu- hususi bir tarzda olarak Karadeniz mın -
~ecaıu aynen yaşıyarak kutlula- büstü hazırlanan kaide üzerine konul- 3350, 72 parça köyüle beraber de 26 karı ayni zamanda devrilmesi ve eski ha- takasında ve umumt tarzda da memleket-

() lilıı · mU§tur. Burada da nutuklar söylenmiş bin nüfus vardır. rici siyasete karfl müşterek ıı'ksülimel, 
0

lerimizin bulunduğu bütün mıntakalarda 
ta. tı;,._--. fehir baştan başa donatılmıt- ve geçid remılııden .anra törene son • " iki millet ve devlet arasındaki münaseba- müşterek ve kıymetli bir unsurdur. Bu 
talık~ IXlÜfettiş, kolordu ve müs- verilmiştir. Adanada bır çek sahtakArhgı tın cezri surette dostluğa tahavvülü için dostluk bu sureUe taksim kabul etme• 
tir,~ IXl~ki komutanları, başmüşa- Öğleden sonra da Aziziye savaşının Adananın Dikili köyünden Veli oğlu icap eden şartlan tevlit etmiştir. barış sisteminde ve kollekttf emniyet sis-
atlbaylar IXlüfettişlik ve viliyet erkim, yıldönümü kutlulanmı§lır. Umuml mü- Kemal Ekinci elinde mevcut birisi 1 O, Bunu kahramanlık devirleri takip etti. teminde mühim bir lmil haline gelmiş -
~ !J..,..~ llleınurlar, halk, asker! kıt'a- fettiş ,komutanlar, memurlar ve halk, diğeri 1 S liralık iki çekte yazılı para Sovyet ve Türk milletleri, kendi top - tir. 
~b~~ kapısında toplanmışlardı. Mecidiye tabyasında toplanmışlardı. miktarını fazlalaştırmak 1çin 1 O ve 1; raklannda silah elde, yaşamak haklarını .Bizim için barlf. hiç bir mütearrız biz -
ttıı.ınÜŞtij kap!-81 siyah bir perde ile ör- Burada 1877 de cereyan eden savaş ay- rakamlannın önüne birer sıfır ilavesile ve hemen hemen ayni emperyalistlere den yardım veya te§Vik beklememehdir. 
~ .kıı ~ Sıyah elbise giyinmiş olan nen temsil edilmiş ve tabya dil§mandan çekin birini ( 100) diğerini de ( 150) li- karşı kendilerine kabul Pttiltlerj yeni re- Siyasetteki tam zihniyetimiz işte budur. 
~ }A.kap~nm iç tarafında bekli- istirdad olunarak istthkim üzerine bay- raya çıkarmış ve ziraat bankasına ibraz jimlerinin müstakil ;nkipfına olan hak- Ziyaretimizin siyasi ve ekonomik ıaha • 
~ taturkün büstünü tqıyan rağımız dikilmiştir. etmiştir. Çok budalaca yapılmış olan lannı müdafaaya mecbıı.r oldular. Bu, lardaki münasebetlerimize yeni bir ham-S Uşeh • d b• Bundan .onra Aziziye tabyasına gi- bu sahteklrlık derhal meydana çıkmış ayni zamanda vaki ınücadeledf'n ve bu- le vereceğini ve kültürel sahada da de • 

rın e ır dilmiş, İstiklll martı çalındıktan sonra ve çeklerin, para mll<tannı yazt ile nun muzaffer neticesinden dottan kar - vamlı temasa imkln bahşedecefini zan-
soy 1 k söylevler verflmif ve aeçid resmi yapıl- gösteren kısmı da değiştirilmemiş ol- şılıklı sempat.~ler. nediyoruz. Bu ziyaret, daima banp hl-gun CU U Jlllfbr. Akşamı da büyük bir fener ala- duğundan banka ilk nazarda işi anlıya- so:yet - Türk dostl~ğu sayesi?ıde, çok dim olacak olan ve hiç bir §eyin değişti-

Be L _ - yı tertip edilmiştir. Bu tarihi günün yıl- rak keyfiyetten zabıtayı haberdar et - mühim olan Karadenız havzasında ve remlyeceği dostluğumuzun sağlamlığını 
1 IQlJdut bir kamyon d&ıümil mibwebetile Atatürke tazim miştir. Sahteklr Kemal tevkif edilmiş- ,memleketlerimlzln bulunduğu bölgeler- dünyaya gösterecektir. 

)OlcuJan al telleri çekilmlftir. tir. de müstekar ve huzurlu bir vaziye~ ha - Moskova us_ Türkiye Dahiliye Veki-
l DID par annı -dis oldu. Bu suretle Türk - SovyE>t dostlu- li ve C. H. Partisi genel sekreteri Şükril 

s~ arak kaçblar Bitlis bekçı· teckili b tanzim edildi Ju umumi barlf sisteminde birinci dere- Kaya dün sabah, Sovyetler Birlifi halk 
~ 'ııden bildirildiğine göre, Si- 'I' cede bir Amil halini aldL komiserleri konseyine bağlı bulunan be-
~~ 8Ufelıruıe gelmekte olan. bir Sovyet - Türk dostluğunun şu hususi- den terbiyesi ve spor komitesi reisi Har-
l&!ıh Olıet Itarabayır mevkünde beş si- yeti vardır: Her iki tarafa, diğer devlet- çenkoyu ziyaret etmiştir. 
tııJnı ~dan önü kesilerek durdu • lerle ferdi menfaatlerine uygun olarak Öğleden sonra, doktor Tevfik Rüştü A-
~ Uf Yolcuların yalnız parası alın • münasebetler tesisinde istiklal vermekte- ras ve Şükrü Kaya ile yanlarındaki zevat 
t •ureıu d" b ır. '1ak• e soygunculuk yapılmıt • ır. .. ve üyük elçi Zekii Apaydın, Leninin 

kam : Şu şekilde cereyan etmiştir: · İki _taraf dostlannın du~a.nl_armın, ~a- mezarına giderek bir çelenk koymuşlar-
dJii \r~ net Karabayır mevki.ine gel- nş duşmanlannın kendılerının hakıki dır. 
)l~ . t Yolun tam orta yerinde ıa, dostu olamıyacaklan pretmbine daima Moskova 15 - Dün Tevfik Rü§til Aru 
fOtiin ıle karşılaşılmış bu ta~ yıl'tm fO uyacaktır. ve Şükrü Kaya, Molotof tarafından ka· 
~ın:azarı dikkatini celbetıni§, yol _ Türk - Sovyet aiyast münasebetlerinin bul edilmişlerdir. Zekli Apaydın ve Lit-
'Su esna acaba yanlış mı geldim demiş. bu bilAnçosunu ,aparken. bunların eko- vinof bu kabulde hazır bulunmuşlardır. 
kesı ha da «davranmayınız!• sözü her- nomik münasebetlerin inki§&fına ve kül- Mülakattan sonra Molotof, Türk ve • 
derhaı Yrette bırakmıştır. Haydutlar türel münasebetlerin devamlı artmasına killeri şerefine bir dine vermiştir. 
tetue harabanın lastiklerini delmek su- olan mes'ut tesirini kaydetmeden yapa- Yemekte Molotof ve Aras nutuk söyle-
~rı ~~alarını boşaltmışlar ve yol _ mayız. Türk dostlarımızm ziyareti hiç mişlerdir: Müteakiben büyük Kremlin 
Qp e;a U.zerinde bulunan paralan a _ fiiphesiz bütün bu münasebetlerin inki • sarayında bir kabul resmi yapılmlfbr. 
laliy~ k \'e Zinet takımlarına hiç illi - pfının devamına yenl bir hamle vere - Bir mukavele imzalandı 
beıaı ed' <;Allaha lSIXlarladık h-'-'--ızı cektir. Bu ziyaret, bütün kAinat önünde 

~ e ınız ) iULAUl d Moskova 15 (A.A.) - Türkıye cumhuri-
n ··· sözü ile kaçm1Qlardır. Bitlla --'-et mildiirll ve Bltlls JMık...n-I eğifmez Türk - Sovyet dostluğunu gös-1 ı>ara da -Y uuı.LUJ . ~· yeti ile Sovyetler Birlilf arasında hudut 0 Ur ol ancak yüz liraya baliğ Bitlia (BlllU.d) - Emniyet müdürü inzibat unsuru haline getfrmittir. Ya- terecek ve bu dostluğa ens teşkil eden hadise ve ihtilAflarının tetkik ve hal şek-

taya b~~~1~~e imiş. Vak'a zabı- KJzım Baykal bekçiler içinde bulun - kında bakımsız ve pejmürde telefon if- prensiple~ hatırlatmak. suretile de barış line dair bugün hariciye komiserliğinde 
:, -wuış, takibata başlanmış - duklan maddi ve manevi perifanlıktan lerini ~üzelterek yeni bir iftihar eseri eserine h~et edece~~lr.. • bir mukavele imzalanmıştır. 

-a be ~. a tin var 1111 Hasan 

kurtararak onlan emniyete liyik bir meydana getirecektir. Hancıye Vekilimizm nutka Bu mukaveleyi Türkiye namına, Tjirkl-
Doktor Rüştü Aras Litvinofun nutku- ye büyük elçisl Zekai Apaydın ve Sovyet-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Şirketi Hayriye timdi 
ete, 

••• Vapurlanna radyo kor 
lbUf. 

na mukabele ederek dedi ki: ler Birliği namına da haricıye komiser 
cHer şeyden evvel bize karşı göıter • muavini Stomonyakof ıınzalamışlardır. 

mi§ olduğunuz nazik ve çok samimt hüs- - - --
nü kabulden dolayı gerek kendi namıma, 
gerek arbdaşım Dahiliye Vekili ve C. 16 TEMMUZ CUMA 
Halk Partisi genel sekreteri Şükrü Kaya 
namına ve gerek bütün Türk delegasyo
nu namına teşekkür etmek isterim, 

Bizler buraya sırf Kemillst Türkiyenin 
Sovyet Rusyaya kar§! beslediği allkanın 
,ve derin dostlufun tesiri altında geldik. 
, Türk - Sovyet dostlufu iki memleke -
,tin siyasetinde daim! bir Amil olarak ka-

Hasan Bey _ Acaba Bo- lacaktır. 
ğazda oturanların ahü fi • Bu kuvveW ve sarsılmaz dostluk, 16 

senedenberl, her sene biraz daha kuvvet-

Saat 17 de, Kadıköytınde, 

Süreyya sineması salonunda, 
Frigidaire'de 

Dondurma Yapma 
derli verilecektir. 

Girit Serbesttir. 



Keyf hali ile mahkemeye giden 
sarhoş mahkôm oldu! 

Hakime "Vak'a leni oldu. Bugün günlerden ne? 

Y.J.SOd NOC 

WADISEl!E~ 
.KAR$1SINDA ; 

Geriye üç nalla, bir eşek 
kalmıştı 

Evlerimizin kapılarında bembeyaz 
bezler seriliydi. Sokaktan gelir gelmez 
ayak.kaplarımızı bu beyaz bezlere ya
rını arşın uzakta çıkarır, çoraplarımız
la, yahut ta sokak yüzü görmemiş ter
liklerimizle eve girerdik .. 
Odalarımızda örtüleri tertemiz min-Perşembe mi? Oyle ise bugün oldu!~' diyordu 

derler vardı. İnsan üzerine oturmıya 
Sultanahmet, 3 üncü sulh ceza hak- değildir, fakat, devlete aittir. Bunun i- değil ya bakınıya bile kıyamazdı. Bu 

)'erinde, garip bir tecavüz davasının çin haciz konamaz. rr1inderlere o temiz terliklerle de otur
duruşması yapılmıştır. Karşı tarafın vekilleri ise, gemiye mak yasaktı. Mindere otururken terlik 

Hadise şudur: Kuru yemişçilerden haciz konabileceğinde ısrar ederek, bu- ayaktan çıkardı. 
Hakkı Nurı isminde biri, Çenberlitaş - nun mahkemenin salahiyeti dahilinde Bu işin yukarıda sayıp döktüğümüz 
ta, Atik Ali paşada, Niyase adında bir olduğunu söylediler. meziyetleri yanında kusurları da var-
kadının evinde kiracıdır. Nuri vakitli Bundan sonra, her iki tarafca Jayiha- dı. Pratik değildi. Vakit kaybettiriyor
vakitsiz, aklına estikçe içki içermiş, lar verildi. Kazada hangi tarafın hata- du. Yirminci asırda yaşıyan iş adamı
hadise gLinü de bir hayli rakı ıçtikten lı olduğuna dair, Çanakkalede bulunan nın işine gelmiyordu. Garplı böyle yap
.sonra, eve gitmiş, Niyasenin kapısını h olduğuna dair, Çanakkalede alınan mıyordu. 

omuzlıyarak devirmiş ve kadınla öte- ifadelerin de sureti gelmişti. Gün geldi garplının yaptığını <la öğ
denberi ara1arında ihtilaf mevzuu olan Muhakeme, bunların tetkiki için rendik .. Orada eve girerken ayakkabı 
iki liralık bir kıra meselesinden dolayı cumartesiye bırakıldı. çıkarmak !deti yoktu. Sokakta yürü-
münakaşaya tutuşmuştur. Bu münaka- Ceza kongresine iştirak edecek düğümüz ayakkabılarla yatak odaları-
şa bir aralık kavga halini almış, Nuri mıza kadar çıkmıya başladık. Artık ka-
kadının şikayetçi olması üzerine derhal hey'etimiz gidiyor pıların önünden beyaz bezler kalktı. 
adliyeye sevkedilmiştir. Cürmü meş - 29 temmuzda, Pariste toplanacak 0 _ Ak yüzlü minder örtüleri kararıverdi-
hud kanunu mucibince duruşması ya - ler. Evin içi sokağın bir eşi oldu. lan .beynelmilel ceza kongresine işti -
pılmış, aradan henüz pek az mi.iddet rak edecek olan heyetimiz, bugün saat * 
geçmesi tiolayısile, Nurinin mahkeme- onda Çelyö vapuru ile avdet edecek _ Bizim sokak kirli idi. Kirli sokağın 
de henüz tamamile ayılmadığı görül - kirini eve taşımamak lazımdı. Bunun lerdir. Heyetimiz şu zevattan mürek-
müştür. keptir: için ayakkabı, kapı önündeki kendine 

Hakim KB.mil, suçluya sormuştur: Ceza ordinaryüs profesörü Tahir, çizilmiş huduttan içeri giremezdi. 
- Sen, çok sarhoş bir halde, bu ka- Başka memleketlerde sokak terte-Temyiz mahkemesi baş muavini Ce -

dının kapısını omuzlamışsın, kendisine vad ve İstanbul Müddeiumumi mua _ mizdi. Temiz sokakta temiz kalmıı a-
de hakaretamiz sözler söylemişsin .. ne yakkabının eve girmesinde mahzur ol-
dersin? vinlerinden Feridun Bagana ile Orhan mazdı. 

Könir. 
Suçlu şu cevabı vermiştir: Biz o memleketlere gittik .. CJokakta 

- Ne vakit yaptın bu işi?.. Bir sahtekArhk davası gözümüzü kapadık, temizliğini göre-

Temmu ı~ 

Son Postanın resim il zabıta hlkayelerl 
13 numaralı oda 

1 Bir Temmuz 1tecesi idi. Bomer oteli 
• sahibi, asansöre binmek ü.lere ko-

ridordan geçti. Hiç sevmed1Qt 18 numaralı 
odanın ona.ne gelince, eşilin albndan 
koyu renkli bir maylln 11zmakta oldu· 
tunu gördü . 

2 Birden tırırtu. ~di ~ 
- parmağını bu mayte b 

tırdı. Odadan dışarı sızan pıafl 
dtışnndQğü gibi kan idt. J{apı1l 
zorladı. Kilitli idJ. Açılaınazdıt 

8 ve 4 • Hemen cebinden bO.ttııı odalara 
uyan ana anahtan oıkardı Te 

- Perşembe günü .. Bugün günlerden Ağırccza mahkemesinde bir sahte _ medik; evde gözümüzü açtık, ayakkabı-
ne? .. Ha, öyleya, perşembe olmalı? .. t- karlık davasının duruşmasına batlan _ 1ı insanlar gördük .. Temiz sokağı gör
namazsanız, bunu isbat ederim size .. mıştır. Bu sahtekarlık davasının suç _ mediğimiz için sokaiı temizlemeyi dü- . 
Zira, kavga geçen hafta olmadı ki .. ye- luları Niko ve Şerafettin isminde iki ~~edik. Evde ayakkabı gördüğümüz 
ni oldu .. günü de, perşembe olduğuna kisidir ıçın de, ayakkabıyı sokaktan eve al-
nazaran, bugün olmalı! ·.Hadise şudur: Şerafettin, davacı Ke dık! 

kapıyı aoarak içeriye girdJ. Odanın klraow, Player-, usmra ile boğazı tesilfO_!! 
bir halde yerde 010. yabyordu. Otel 1abibl, kapıyı kWUedJ ve odadan cıışarı1-
keDdJıinl dar atb. 

Bundan sonra şahitler dinlenmiştir. malin dükkanına giderek 25 lira borç * 
Hepsi, suçlunun kapıyı kırdığını ve ha- almış, rehin olarak da bir beşibirlik hı Şöyle düşünmü~ olabilirler: 
karet ettiğini söylemişler~i:. rakmıştır. Ancak, bilahare bu beşibir _ - Bir kere eve ayakkabı ile girelim. 

Duruşma sonunda Nurının suçu sa - liğin kalp olduiu anlaşıldığından taki Ondan sonrası kolay; ev kirlenince bu-
bit olmuş, 9 gün hapsine, 11 llra 3.0 bata başlanmıştır. ' nun sebebi aranır .. sokak mı pis} Deı-
kuruş para cezasına ve derhal tevki- Dünkü celsede, suçlu Şerafettin ıu- hal temizlenmesi yoluna gidilir. 
fine karar verilmiştir. A Belki de haklıdırlar. Adamın biri çunu inkarla, demiştir ki: 

ltalyan Vapurunu batıran - Beşibirlik kalp değildi. Sonradan ~?lda .. bir nal bulmuş; evde aöyle dü-

lspanyol gemisi devlete mi, ::!tirınişler, her halde .. kabul et - şurun~!~ bulundu ya, ondan s0onrası ko-

şirkete mi ait? D~ruşma beşibirliğin emanet dai - lay.~: 7n~ bul~lnd~· mu g:riye sanki 

Çanakkalcde çarpışan İspanyol ve resinden getirilmesi ve muayene eden ne r ç. na. a ır eşe ·· onu da 
f lb. . . b k b" .. b bulmak ıan.ki\güç mü ? 

İtalyan vapurları sahiplerinin açtıkla - sarra ın ce 1 ıçın aş a ır gune ıra- İMSET 
n tazminat davasının duruşmasına, kılmıştır. -·-
Il inci Ticaret mahkemesinde, aevam Yaz tatilinde nevbetçi kalacak Küçük bir kızın plastik 
01~:~r~elsede, İspanyol acentası _ mahkemeler danslarda gösterdiği 
nın vekilleri şu noktalarda ısrar etti - Adliye tatili 20 temmuzda başlıya- muvaff akiyct 
ler ve Magallanes vapuruna konulan caktır. Tatil esnasında ceza mahkeme
haczin kaldırılmasını istediler. lerinden nöbetçi kalacak olanlar, şun-

- VakiB., bu gemi cTransatlantika> !ardır: 
şirketine ait ticari mahiyette bir gemi- 1 inci, 2 inci, .f üncü ve 5 inci ceza
dir. Fakat, bugün harp dolayısile, İs - lar .. Ağırceza ve Asliye 3 üncü ceza 
panyol hükfuneit bu şirkete vaz'ıyet et- tatilden istifade edeceklerinden, Al1r
miştir. Bunun için Magallanes'in Bo - cezanın işlerine, Asliye 1 inci ceza ba
ğazlardan geçmesi de, Montrö muahe - kacaktır. Hukuk mahkemelerinden de 
desinin ahkamına aykırı bir şekilde ol- 4 ilncü ve 5 inci hukuklar nöbetçi a
mamıştır. Çünkü, bu bir harp gemisi lacaklardır. 

Erkeğin lgi glglminl 
Kadın temin eder 
Bir kadın okuyucum anlattı: 
- Geçen gUn blr arkadaııım kıyafetçe 

mlihmel gezen evli erkeklerin karılarını 

ıevmedikleri iddiasını müdafaa etti. Ben 
bu dfiııüncede kendi aile hayatıma bir lma 
ıördüm, 1çlm sızladı. Size sormayı dü
ıündüın: 

Allaha ııükür sıkıntıda değiliz, fakat bu
na rağmen kocam kıyafetçe dalma müh. 
meldJr. Arkasında yeni elbise ııöremezsl
n.l.z, estLsl de dalma ütüsüzdür, gardro
bunda tertemiz ve örtülü birkaç kostümü
nün bulunmasına rağmen ütüsüzünü ar
kasından ııüç çıkartabillrim. Gömleği,. 

kravatı da öyledir, blr kenan mutlaka ak-
tar. 

Sonra tıraş olmaz, dostıan onu dalma 
Jilztlnde gölge lle görürler. 

Ben bütün perl§anııtına ratmen koca
mı sevlyorum, onun da beni sevdıttne ina-
nıyorum. Fakat arkadaııunm f&rUiyeslnl 
lf1t1noe cacaba karflllklı sevgllerimllde b1ı 

soğumamı baııladı, dlyı korkmaya ba,ıla
dım, ne dersin teyze?> 

* Temiz, zarif, ltlnalı ıtyinen erkeRin ha-
yatı da yüzde doksan muntazamdır, lLal
binin bir köşesinde kendisini muayyen bir 
kadına, yahut ta bütün kadınlara be~en
dirmek arzusunun rizll olduğuna hükme
dileblllr. Fakat bu nazariyenin aksinin de 
ayni derecede dofru oldufu iddia edile
mez. Bu noktadan okuyucum müsterih o· 
lablllr. Fakat darılmazsa koca.sının müh-
mel geziıılnde kendisinin de mes'uliyet his
sesi oldutunu söyllyeceğlm. Kadın kendi 
tuvaleUnden, kendi yuvasının intizam l'O 

mükemmellyetinden mes'ul oldutu kadar 
kocasının iyi giyiminden de mes'uldür. 

Farzedellm ki kocanua bildiğiniz ölçü
süne uygun olan bir ıömlek yaptırınız. 
bir kravat aldınız eatilerini kaldırarak ı•· 
ce kanapenin üzerine koydunuz, ütüa111 
elbiselerini de glsllyeret yerine temtzlerini 
hazırladınız, abahleyin uyanclılt zaman 
bunları ıeymiyecek mldJr? 

- Aqama tadar ıene kirlenir, dlyeoek
ılnlz mutabıkız. Fekat aynl teYl o ııece de 
tekrar etmekten 1111 meneden nedir? 

Çocutum bbahatıı.maı llZll.I. 

. Dün 'O'nyon Fransez'de bir aile top
lantıaı yapılnuş ve Nadine Hömıi is -
minde 1 1 yqlarında küçük bir kız ta
rafından plistik dans ve muhtelif o • 
yunlar yapılmıştır. 

Bu toplantıda İsviçre el9isi, Ro • 
manya konsolosu ve ba:ıı ecnebi firket
ler direktörleri ile diler davetliler bu
lunmuşlardır. 

Daha üç yqındayken danaa başla • 
yan bu genç kız önce de muhtelif de -
talar Kızılayın tertip ettiği müsame
relerde sahneye çıkınıf ve çok takd.Jr 
edilmiştir. PlAstik danslara bilyilk bir 
istidadı olan Nadine Hl'.Snni dün de da
vetliler tarafından çok alkışlanmış ve 
ebeveyni tebrik edilmiştir. 

K • Derhal pollae, cinayet 
U masasına telefonla ha· 6 iabıta doktoru, cesedi muaf~"'e 

• ederken, otel sahibi de göfdu-• 
ber verdi. 10 dakika sonra, 
zabıta doktoru ne mtlfetUı 

lerini anlatb ve etraftan hiçbir gnroıto, 
patırdı duyulmadığını il&ve etti. 

rak'a mahalline geldiler. 

7 Zı bı ta doktro 
• ''Herif amma da 

usta imiş bal Bir VUJ'muş 
ama pir vurmuş.. Ölüm 
anidir ve ı~ daldktt ev· 
vel vuku bulmuştur. Ap 
açık bir intihardır,, dedJ. 

8 Mtıtettıe, tndirll· 
• mit olan perde-

leri aıkkatle muayene
den geotrdl. Maktulun 
bir hatta evvel, Harkur 
llliılndeld bir arkadaşı ile 
otele geldiklerini ve yan 
yana, btrlnden diğerine 
ı691lebllen 18 ve 14 nu-
maralı odaları tuttuk· 

9 fr{Qfettf9ln, ııı· 
• ıına btidenbire 

ıdJ· odanın anahtarı ge Ut" 
Araştırması uzun 5 aJ'• 
medi. Anahtar P1 
tulun cebinde idi· 

lannı Otrendl. 

---------------------

; d' E ğu liz müfettişin y_e.r 
11iır" 

olsaydınız, meseleyi ~ır de" 

10 iki odanın ortasındaki kapı 
• sadece kapatılmıştı. Mnfettlf, 

tihar hidiıeai olarak telikkı e .. lı" 
bilir mi idiniz ? .. Müfettiş gardiJ el' 

lerile iktifa etmed:. Fline geÇ f' 
iki ip ucu ile, mAtulün ark~d~t 
Harkurun katil olduğunu 15 

edebildi. 14 numaralı odaya geçti. Blektri~i 
yaktı ve etrafına bakındı. Koridoru 
olan kapı killtlenmtşti. Bu odanın 
kiracısı Harkurun başı açık olarak 
ııaat 10 l'ulannda dışanya çıktığı ve 
daha hala geri dönmemiş olduğu 
anlaşıldı. 

B .k. . d" ? JJııl,. 
u ı ı ıp ucu ne ır •• da 

madmızsa 7 nci ıayf aya bakırı 
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Yavaş, yavaş kelimesi f'fSPQSm 
IOgatlmızC'.f an silinmeli A v u s t u r y a 

lktısat Vekili İzmirde şampiyonu 
ttıühim bir nutuk söyledi Admira oellyor 

Galatasarayın 33 Üncü 
yıldönümünde iki 

mühim maç var 
Galatasarayın otuz üçüncü yıldönü

mü münasebetile programa konan fut
bol maçı için Çeklerin Slavya, Sparta, 
İtalyanların Bolonya, Ambrozyana, Ma 
carların F. T. C. ve Hongarya ile A vus 
turyalıların Osturya ve Admira ile ya
pılan uzun muhaberelerden sonra ba -
zı takımlarla tarih üzerinde anlaşma ya 
pılamamış, bazılan da Merkezi Avru -
pa kupası maçları dolayısile mühim 
oyuncularının sakatlanmış olmasını bil
dirmişlerdir. Bu vaziyet karşısında en 
müsait şerait gösteren Avusturya şam
piyonu Admira ile mutabık kalınmış • 
tır. 

Bütün dünya nazarında futbolü gü
zel oynadıkları için futbol san'atkAr -

(.B l~lrde Kooperatif hanında sebzeciler }arı ismini taşıyan Avusturyalıların bu 
~rkad ~rafı ı tna ıayfada) ır . _ sene de şampiyon olan Adınira takımı 

daılar ç:'«?, intihap ettiğiniz arka - Üzüm ve incir 1932 denberi yüksek mevklini muha-
lerletin Alır ve mel'uliyetli işleri ü - faza etmektedir. 
dan nı e lhnıtıardır. Kendilerine can - Kooperatifleri Admira 1932 de Viyana kupasını, 
'~lığıU~affakiye~ dilerken vazifelerin.in Resmen kuruldu 33/934 de Avusturya şampiyonluğunu 
terırn. etine dıkkatinizl celbetmek ıs- ayni zamanda kupayı, 35/936 da ve 

l{ İzmir, 15 (Hususi) - İktlsadi 36/937 de gene Avusturya birinciliği-
b· Ooperatifl hayatımızda büyük bir merhale tcş- k b' t k d ır nıı:_ er memieketimizde nazari ni azanmış ır a ım ır. 
t 'Ulakaı:ı. kil eden üziim. ve incir kooperatif- Adın' t t b ld iki' maç yapacak-ır. 1{00 ~ mevzuu olmaktan çıkmış- ıra s an u a 
ı0~ Peratif il'k leri bugünden itibaren resmen te- t B 1 f tbolümu··z ı'çın' bulun rce Ya ç ı §imdiye kadar ama - ır. u maç ar u -

Sayfa 

Japon Başvekili için 
yapılan zırhlı köşk 

Yüz binlerce liraya mal olan bina görünüşte alelade 
bir evden farkıızdir. Hakikatta ise içi gizli geçitler, 
müteharrik duvarlar, yaylı silahlar ve köşke zorla 
girecekleri vakalıyacak insan tuzaklan ile doludur 

Bundan evvelki Başvekillerinin 
uğradıkları suikastlardan canları 
yanan Japonlar zırhh köşkD sene .. 
lerce uğraşarak vucude getirdiler 

dalı bir:ılnuı bir işti. Haddi zatinda fay- şekkül etmiş bulunuyor. maz bir fırsat olacaktır. Japon Bqveklll Konoe ve zırhh evi 
takların r teşekkül olan kooperati!ler or- Yedi incir, sekiz üzüm satış ko- Atletizm birincilikleri Japonya Başvekllini herhangi bir Başvekilin h~u.s! yatak, giy~~me v• 
içulXı.ai ~ ~enfaatlerini koruduğu gibi, operatifinin umumi hey'etleri saat suikasttan muhafaza etmek için, dlln - banyo odaları, bır zırhlının guvertesl 
"ardır. :aerbıy9 verir, ahlaki düsturları onda Ticaret Odası salonlar.nda İstanbul atı~:~ birin~.ilikleri 1 S a- yada e§i olmıyan, her tarafı zırhlı bir gibi bomba iflemez bir ~ekilde inşa e.. 
tll~ ettir ... unun ehemmiyetini size teba _ toplanmıştır. ğustos pazar gunu Kadıkoy stadında köşk inşa ettirmi4 bulunmaktadır. dilmiştir. K.rome çelikten yapılma böl'" 

~ir: l{ ... ek isterim: Toplantıya Üzüm Kurumu baş· yapılacaktır. Japonyada Başvekillik çok güç bir meler, başvekili, masasında oturur ve-
~~~tıe;o~eratife dahil binlerce ailenin kanı Hakkı Veralın kısa bir nutki- Se~izinci Balkan oyunların~an on iştir. Tehlikesi, koı:.kusu pek ful.ad:~· ya çalışırken, herhangi bir taarruzdan 
cellheshı ı.nı temin ediyor. İkı: Hükümet le başlanmış, kooperatif merhale - beş ~un e~~el .S:apıl~cak olan Istanbul Buna sebep te, hükumet ile, ukerı bu- korur. . 
laııdırıı ..... ~eıı harici ticaretimizın teşkilat- sinin müstahsile, memlekete neler :tıet:~ ?.ı~~nciliklerı geçen sen~ oldu: yükler arasındaki amansız anla!am~ - B~ çel.ik ka~lam.aı~.r o kadar muh • 
bahsu~ gibi mühim işler mevzuu kazandıracağı zikredilmiştir. . gu gıbı butun memleket atletlerıne a mazlıktır. Ve Tokyoda kabine azasıle, kemdır ki, makınelı tufek kurşununun 
teşkilatı liu\~rnetin haricl ticaretimizin Hcy'eti umumiye intihabı yapıl- çık olacaktır. . Başvekillerin öldürülmesi §.di haller - bile işlemek ihtimali yoktur. 
'1e k0op:dırııınasına verdiği ehemmiyet mış, kontrollar, mlirakipler seçil - Dünya bisiklet şa~pıy?~~sma no dendir. . B~şv:kil, evind~ki bu tertibatı,. her-
faauer· .a.tıflere dahli kimselerin men- miştir. . şartlarla gırecegız. Burada şimdıye kadar bu anlaşama- hangı bır yanlış düğmeye basıp bır fa-
~baı-;:1 bırıe§tirilince b ehemmi'\·eti Büyük Şefe tazim telgrafı çekıl- Ankara 15 (Hususi) - Ağusto9U11 mazlık ugwrunda öldürülen Japon siya- ciaya sebep olmamak için günlerce mü 

·" letnı· unun J • k d 1 k 1{00 lf oluyor. miştir. 22 ve 29 unda Danımar a a yapı aca silerinden devlet adamlarından balı - talea etmiştir. 
berab:eratiOer ticari müesses:? olmakla dünya bisiklet şampiyonasına işti.r~ki - sedecek d~ğiliz. Daha geçen sene, Ami- Köşkün bütün bu hususiyetlerini bi-
"'a.ıifes: ?nun Yani başında vatanseverlik dırmak isterim: c Yava~ yavaş». keli - mize karar verilmiştir. Ya~nız bısıklet ral Okada'yı, bütün kabine Azasile bir- len kurt uşaklar, nöbet beklemekte ve 
liUk~ de görmektedirler. mesini lıigatımızdan sılmek lazımdır. federasyonu bu kararı verırkcn şam - likte öldürmeğe kalkışan küçük zabit - hiç bir kimseyi ev civarına bırakma • 

la.ıırnıı:ıet ticareti hariciyenin teşkilat- Biz ~in icabına göre harek~t ederiz. piyonay~ . götü~ece.ği Türk . timine gi. - lerin hareketi henüz hatırlardadır. A - maktadırlar. 
l'a]t el llda kooperatifçiliği bir umde o1:ı- Bir iki hafta geçmeden vazıyet hak - recek bısıkletçılerın( 1 OO)kılo metrelik siler cgünün birinde bir köpek gibi öl- ------------
~e~~.:~tır. Bizim Ege muhitine e - kında ~ir şey söylemiyeceğim: .. .. mesafeyi i~i .saat otuz üç dakikad: dürüleceğine .. :t inan~n eski, k~~t balı - Bir adam satırla 
1 e e\rvelce \>ermemizin sebeplerinden biri Vek~.ı .n~tkunun so?brı~da. Uzum katetmelerın.ı ş.3:.~t koş~ştur. B~ de ı. riyeli başvekilin yenne, kendısıne çok Anasını öldürdü 
8.dı~ını ~ burada kooperatifçHiğin baş- mahsulu ıçm. be~'llelm~lel pı~as~ya uy- rec: ~lde edıldı~~ takdırde şampıyona benziyen kardeşini canavarca öldür -
J\lı1ak gotnıektir. mak mecburıyetı oldugunu, Ingıltere - ya ıştırak edecegız. müşlerdi. (BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

hangi b' kaideleri vardl'r. Kooperatif her ye iyi mal satmanın gaye edinilme.sini, Ankarada paraşüt kulesi Okada'dan sonra, ayan Meclbi reisi Sıtkı, anadan doğma hastadır. Zaman 
dığı ~~r Sebeple müşkül vaziyette kal- Karabük fabrikası için binlerce ton de- Ankara 15 (Hususi) - Ankara şe- Konoe başvekil oldu ve meclisi hasın zaman olmayacak şeyler yapar. Evlidir. 
~esi, ~a~Z :rtağın ahlak borcunu eda et- mir getirecek va?.~.rların ~~ş m.~y~a hir stadı sınırı içinde bir paraşüt kule- 26 azası yeni bir müşkül karşısında kal Dokuz yaşında da bir kız çocuğu vardır. 
t §ııtı koo enelerce muvaffakiyetlc ça- alıp Avrupaya gotureceklerın', Buyuk s· inşasına başlanmıştır. Kule Türkku- dılar .. Başvekillerini ne surer\:! koru- Hadise gecesi sabaha karşı uykudan 
a( ItoopPer~tif bir sene zarar ederse or- Şef Atatürk'ün candan kooperatif ta - ı tarafından yapılmaktadır. İrtifaı yacaklar, böyle yeni bir hareket vuku- uyanmış, annesine seslenerek: 
~elı'd eratife k ft ld g· u s"ylı'yerel' nutl·una şu w d" kt , - Çabuk anne, ım satırı getir .. Öldüre-ir. ar asını dönüp çekilme- ra ~.n ° u un ° .. . "' \. ' (60) metre olacaktır. Bir aya kadar unda asilerin tuzagına .u:'ime en na- r 

O ~u cumlelerle son verm ştır h f d kl d ? ceğim birkaç k.ic::i var, demic::tir. "a rtag·uı h • :r • biterek atlama tecrübelerine başlana - sıl mu a aza e ece er ı. :r :r 
" ll a l k Annesi, oğlunun gene bir buhran gcçir-
lteo ı, seneıe a borcunu eda etmesi, Bu kadar samimi arzular birleş - caktır. 'f diğini anladığı için: 
~OQPeratif b~ce muvaffakiyetle çalı;;ıan tikten sonra muvaffak olmamak için Klüpler birleştiriliyor Yeni başvekilini çok seven imparator _ Haydi şimdi yat.. Sonra buluruz! 
litt Peratife ır sene zarar ederse ortak sebep yoktur. Size güveniyoruz, sizin Ankara 15 (Hususi) - C. H. Parti- da bu devlet adamının muhafazası hu- gibi ters bir cevap vermiştir. Bunun üze-
~ arkasını dönüp çekilmeme- ahlakınıza güveniyoruz. Ayni zamanda si kendisine bağlı klüpleri ikişer, iki - susunda sıkı tedbirler alınmasını emret rine hiddetlenen Sıtkı: 
l3 ekil söz" hükfımet için söyliyorum kendimize şer birleştirmeye karar vermi~tir. Şim- mişli.. Bunun üzerine, bizzat başveki - _ Vay .. Sen benim işlerime karışıyor .. 

kiy ~radaırU::e devam ederek dedi ki: güveniyoruz. di klüplerin vaziyetleri tetkik edil - lin teklifile, dört bir tarafı mücehhez sun, ha?! diye fırlamış, orada duran bir 
lek euni nij~ ooperatiflerin muvaffa - Nutuk sürekli alkışlarla karşılan - mektedir. bir başvekalet köşkü vücuda getırildi. demir çarkı kaldırdığı gibi anasının ka-
dec:t-~İzin d~n; ittihaz ederE.:k mem - mıştır. ---··· · ·~·-··-•P .. --. ···--~· · . .-... ,.,_ Ve bunun için de, bahriye müşavirle - fasına indirmiş, beynini akıtmıştır. 
IUtı··gız. 1\ıese}a r mıntakalarına da gi- İhracatcılarla hasbıhal R • ı· b f rinden, fabrikatörlerden, oyuncak ya- Ondan sonra da dokuz yaşındaki kızı· 
llU Uy?ruz. İl . yarın fındık için dü - ~ . esı m ı za ı a pıcılardan, mühendislerden, muharebe nı uyandırmıc::: 
1_ z, tut" erıde pamuk ul • d .... _ İzmir, 15 (Hususi) - I!dısat Veki- :r 

«ttak eı Uncülüğü de müh~ ;.~ . uşu li Celal Bayar şerefine Şehir gazino _ h• k" • • levazımı mucitlerinden, kimyagerler - _ Haydi büyük anneni kaldırıver! 
e alırız. un ll ış o - sunda 250 kişilik bir ziyafet verilmiş - ı a yesının den, hatta eski Japon dans mütehassıs- demiştir. 

tir. haJ şeklı• !arından istifade olundu. Kızcağız ninesinin bu feci vaziyeti 
l'iJı liar;ci t' İncir, üzünı... Nazilliye hareket Başvekilin yeni köşkü, dışarıdan hiç karşısında şaşırmış, korkusundan, fırla-
itfb r~ıu b~;:~et.~izde üzümün, inci - Vekil akşam partide ihracatçılaı:la u- otel müdürü, 13 numaralı odaya rt - de garip bir manzara arzetmez. Köşk yıp kaçmıştır. 
ıu~l'ıJe Uz·· u t~r .. Hey'eti umumiyesi zun bir hasbıhalde bulunmuş ve bu sa- rince, burasının zifiri karanlık olduğunu daha ziyade hali vakti yerinde insan - Sıtkı tekrar annesinin cesedi başına 
laı- lnadde~' ıncır, fındık ve tütün bah Nazilliye hareket etmiştir. görmüştü. (3 numaralı resimle, 8 numa- }arın sayfiye yerlerindeki evlerini an- 'gelmiş, eline geçirdiği satırla, başını, kol-
ı..t lnüre!feher ad.dedilmektedir. Alıcı _ ralı resimdeki inik perdelere dikkat e - dırır. Geniştir. Serindir ve daha garibi !arını vücudundan ayırmıştır. Sabah!~ 
~ g·· Vazıyett · diniz.> İşte bu, müfettişi §Üphelendlrdl. ctamtakır• dır. İçinde eşya namına bir yin de, nahiye karakoluna giderek·. 
)a Osterj e ıseler buna rağ lzmirde bir öksüzler kampı Kendi boğazını kesecek olan blrlsi, her-
le Pacağızn~Oenrlar. Pz.üm ve incir için halde bu ışı yapmadan evvel ışıkları sön- kaç yaldızlı paravana ile, :nuhtelif ya~- - Annemi köylümüz öldürdü, demiş; 
il~ kalitesin ~~hım iş bu madde _ kuruldu düremezdi. İkinci lp ucu da, maktulün raklar ve çiçekler koymaga mahsus bır biraz sıkıştırılınca cinayeti kendisinin iş· 
.... deg·ı·ş-es· i yukseltmektir. Kalı'te- İ ") o·· k .. 1 C . intihar etmediğini apaçık gösteriyordu. kaç vazo vardır. ledigwini itiraf etmi<:tir, 
•ı Yet ••• ı hu d zmir, (Hususı - suz er emı - ustura, mııktulün sağ ellnd(! idi. (4 nu- . .

1 
l' 

t~r gelınelid' sus~n. a alı~ıya em - yetinin beş kreşinde mevcut 250 öksüz maralı resim> bundan başka <9> numa- ~ Yüz binlerce Ii:ay~ çıkan, sıvı ' as- Sıtkı tevkif edilmiş, Kemaliye adliyesi 
tij~ dediğizniz ır. İçensınde çurük yok- çocuk için Bucada birinci ilk 'Jkulda ralı resimde görüldüğü vechUe, yakalı- keri, sınai, ve fcnnı mutehassısların yar tahkikata el koymuştur. 

l buıUıun zaman kat'i surette çü- bir kamp kurulmuştur. Bir ay devam e- iın sol tarafındaki yırtık, usturanın sol- dımile vücuda gelen ve sırf, başveki -
tıı llcirieri ~alıdır. decek olan kampta bulunan çocuklara dan başlayacak iken seyrinin sağdan so- lin şahsını korumak kastile yapılan bu 
"'ilYor Ve ranıkı'z çok. i.yi olduğu için sa- k 'd la doğru başladığını gösteriyordu. <Bo- köşkte gizli, esrarengiz tüneller, geçit-
·•ı z s ıpler b bakım hususunda fev ala e itina gös- ğazınızı kesmeğe kalkışırsanız, boğazı _ 
)as atıldıktan ıınız izim üzümleri- terilmektedir. nızdan başlarsınız, yakalığınızdan değil). ler, müteharrik duvarlar, yaylı silahlar 
lı~ aya, çıkarı sonra mahsullerini pi - Tatbik edilecek bakım rejimi saye - Binaenaleyh maktulün boğazı, mak - ve köşke sokulabilen herhangi birisini 
bq ~~kayesi Y~r. Kurt meselesi hasta- sinde fakir ve öksüz yavruların vücut tulün arkasında duran solak birisi, yakalayacak insan tuzakları vardır. 

oyıeaır· . p opagandalarma ıagwmen hh t k k k kl .. ·ı yahut ta, karşısına dikilerek sağ elini Ufak bir topuzu çevirdiniz mi, döc:e-ve sı a çe pe ço azanaca arı umı kullanan bir adam tarafından ke!Umlş- " 
Şı.ı «Ya ediliyor. Kampta hastalanan çocukları tı. Hülasa maktulün kendi bo1'-azını kes- meler sessizce, içine çelik çiviler dö -

Üt! hok vaş, yavac.. ı:. ... taYt nau~zda bakmak için bir de doktor bulunmak - mediğl muhakkaktı. Katil de arkadaşı şenmiş 15 metre derinlikteki karanlık 
canlan - tadır. Harkur idi. mahzenlere çöker. 

Demir yiyen 
Bir delikanlı 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
mamile iadei afiyet eden delikanlı has
taneden çıkmıştır. Hastanın midesin .. 
den çıkarlıan demir parçalarile ç~viler 
hastanede batıra olarak saklanacak .. 
tır. 
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" Son Posta ,, nm tefrikası : 48 Ankara Mektepleri Saim a ima Komisyonundan ı 
Cinli 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Yazan : K. R. En•on Dana eU 
-7- hiç birine aldırmıyormuş gib~ soğuk Koyun Böbrek yalı 

kanlılıkla: 
Hüsamettin, o günü çok fena geçirdi. - Eh, oldukça ... dedi. Sade yağı 

Öğleden sonra yazıhaneye dönmiyece- Fehamet, ona doğru iğildi; elini ok-
ğini söylemişti; saat dörde doğru gene şadı: 
gitti. Önüne gelene çattı. Eski dosyala- - Sen çok iyi adamsın, Hüsamettin! 
;ı-ı çıkarttı; hiç yoktan bir kaç kişinin Çok temiz yüreklisinL Bu kıza çok iyi
kalbini kırdı. Geç vakte kadar oturdu. lik ediyorsun ama, o anlamıyor!. Bun
Yazıhaneden çıkarken eve telefon et- lan söylemek istemezdim. Fakat sana 
ti. Süheylanın gelip gelmediğini sordu. acıyorum; kendime de acıyorum!. Onun 
Daha dönmediğini söylediler. O da: yüzünden bizim de bu kadar sıkıntı 

Sabun 

Soda 
Kuru fasulye 

> Barbunye 
> Soğan 

- Akşam yemeğine gelmiyeceğirn, çekmemize isyan ediyorum. Süheyla, > Bamya 
beni beklemeyiniz!. dün gece nerede olduğunu sana anlattı :ııı Bezelye 

> Sanmsak 

Dedi. Sonra Fehamete telefon etti. mı?. Börülce 
Oraya geleceğini söyledi. Yemeği o- - Hayır, sormadım ki... Tuz 
nunla beraber yedi. Yemekten sonra - Sormana lüzum yoktu. Omm ken- Salça 
Fehamet bir sinemaya gitmek istedi. diliğinden gelip anlatması icab ederdi. Nohut 
Hüsamettin, gündüzün çok yorulduğu- Anlatmadığına göre. suçlu olduğunu Kırmızı mercimek 
nu ileriye sürdü. Saat onda kendi apar- kendisi de biliyor. Öyle ise sana ben Kara mercimek 
tımanına döndü. sôyliyeyim! Dün gece Cevad Rasimin Patates 

Süheyla, hfila gelmemiştL Birkaç si- yalısında imiş .. hem de yalnız .. Süheyla Sirke 
gara içti. Yarını saat kadar gazeteleri ile Cevad Rasim başbaşa kalmışlar!. BuJgur 
karıştırdı. Sonra hizmetcilere: Hoş, zaten ilk defa olmuyor ya! .. Ara: Kırmızı biber 

- Siz beklemeyiniz, yatınız!.. lanndaki münasebet ne zamandanben Kara biber 
Dedi. Bir yandan da kendi kendine: herkesin ağzında .. diyelim ki sen ken
- Ne bitmez terzi, ne bitmez alış ve- dini de, beni de düşpnmüyorsun! .. Fa-

. riş!.. kat artık iş ailenin şerefine kadar da-
Diye söyleniyordu. Saat bir buçuğa yandı!.. Hiç olmazsa onu korumalısın; 

kadar tek başına oturdu. Sonra o da ne yapacaksan bir ayak evvel yapıp bu 
kendi odasına çekildL Dişlerinin ara- çirkin vaziyetten sıynlmalısın!.. Sü
sından: heyianın bugün nasıl yaşadığını ispat 

- Neme lazım, diyordu, cam nere- etmek senin için pek kolay!.. Bir siirü 
ye isterse oraya gitsin!.. şahid var!. Öyle olunca artık V.:oJaylıkla 

Yatar yatmaz, uyuya kaldı. onu boşıyabilirsin! ... 
Gözlerini açtığı zaman ortalık ağar- Fehamet, durdu; uzun uzun ona bak-

Kimyon 
Çay 
Kakao 
Salep 
Hnrarot 
Pastırma 

Vanilya 
Turşu 

Konserve (Muhtelif) 
Kahve 
Tarçın 

Zencefil 
Limon tozu 
Ihlamur 

mak üzere idi. Bitişik "Odada ayak ses- tı. Hüsamettinin gözleri bomboştu. Ne
leri vardı; ondan uyanmış olacaktL Sü- ler düşündüğü belli değildi. Genç vka
heylamn iskarpinlerini çıkarıp attığı- dm bütün ümitlerinin boşa çıkacagın
nı, sonra da kendini yatağın üstüne fır- dan korkmuş gibi titredi. Hüsarnettin
lattığını duydu. Baş ucundaki fosforlu den daha başka bir heyecan, daha baş-
saate baktı; dört olmuştu: ka bir canlılık bekliyordu. Halbuki o, Pirinç 

- Terziden dönmek için biraz erken ne olursa olsun Süheyladan ayrılmak 
değil mi?.. istemiyor gibiydi; hepsine katlanmayı Zeytin yağ. 

Diye yastığa bir yumruk attı; yorga- göze almış denecek kadar vurdum duy-
nı da bn ına çekti. maz bir durgunluğu vardı. Dudaklann- Zcytın tanesi 

Süheyla, bu akşam da mutlaka gene dan dökülen bir sesle: 
Ce\·ad Rasirnin arkadaşlarile buluşmuş - Sen illereden duydun, bunları? .. Kesme şeker 
olacaktı. Gene oyuna dalmışlar, kim bi- diye sordu. Toz şeker 
lir belki biraz da içkiyi kaçırmı~lar, s:ı- (Arkası var) 

::py~~:;.~~:~~~
1

~E~~~~:~::.'.1R·A-DV_O .. j 
durdu. Sonra kalktı. Giyindi. Kahvaltı 
ederken hizmetcilere tenbih etti: Sü- Bugünkü program 
heylfıyı uyandırmamalarını, kendili- 16 Temmuz 193'7 Cuma 
ğinden saat kaçta uyanırsa o zaman ya- ı s T A N B V L 

el · d Öfle neşriyatı: zıhaneyc haber verm erıni söyle i. l:.ı.3o: Plakla Türk mualktsl. l2,SO: Hava• 
Saat yarımda hizmetci kız, telefon et- dls. 13.05: Muhtelit plak neşriyatı. 

Yumurta 

Koyun kara ciğeri 
Koyun işkembesi 
Sığır işkembesi 

Koyun beyni 
Paça 

Beyaz peynir ti: Akfam neşriyatı: 
- Uyandı, dedi, telefona çağıral;m 18.30: Plflkla dans muslklsl. 19: Lfıblşln blr Kaşar peyniri 

mı?.. komedisi. 20: Fasıl saz heyeti. 20.30: Ömer 
- Hayır, çağırma. Yalnız benim bu- Rıza tarafından arnbca söylev. 20.45: Fnsıı 

·· ·· -1 - · · d d · e eg~ im· saz heyeti, (saat Ayan>. 21.15: Orkestra. 22. 
gun og e yemegını ışarı a yıy c ı ıs· Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plfı.kln 
söyle ... Kendisi de gelmek istiyor mu, soİoıar, opera va operet parçaları. 
onu sor. Telef ona kadar yorulmasın. ,. ............................................................ . 

Süt 
Yoğurt 

Kaymalr 

Sana ne derse gel, bana haber ver. 
Hizmetci kız, bir kaç dakika sonra: 
- Söyledim, diye geldi. Biraz rahat

sızmıs, bugün sokağa çıkamıyacakmış. 
- Çok mu rahatsız?. Yatıyor mu) .. 

Ç 1 L LE R ve LE K E L E R 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Pekmez 
Taho.n helvası 1 
Tahin 

- Hayır, kalktı. Fakat kendi odasın-
dan çıkmadı. 

Biraz sonra da. Fehamet telefon etti. 
Öğle yemeğine çağırıyordu. Hüsamet
tin, otomobile atladı. Doğru oraya gitti. 
kapıdan içeriye girer girmez dudak
ları, Fehametin saçlarında dolaştL 

Genç kadın, ne zamandan -
beri ondan bu kadar yakınlık görme
mişti. O da insanı çileden çıkaran bir 
sıcaklıkla sokuldu. Yemeği hep böyle 
gözleri birbirinin gözlerinde, dudakla
rı birbirinin soluğunu duyacak kadar 
yakın yediler. Kahvelerini içerk~n Fe
hamet, başı Hüsamettinin göğsünde: 

- Seni üzmek istemiyorum ama, de
di, bir türlü içim rahat etmiyor. Söyle
mezsem sanki bu günaha ben de ortak 
olacakmışım gibi geliyor. 

- Gene onun Hifını mı açacaksın? .. 
Bırak artık!.. Günün birinde elbet ne 
olacakc:a olacak!. Hepsinin sırası varL 

_ Sırası işte geldi artık! .. İşler, senin B A L 5 A M 1 N L İ K 1 T 
bildiğin çerçeveyi çoktan aştı. Şimdi, 
sen, şunu söyle bana: Süheyla dün gece 
eve döndü mü?. 

Hüsamettinin kaşları çatıldı; donuk 
bir sesle kısaca: 

- Evet, dedi. 
- Geç mi döndü?. 

Yüzdeki çil ve lekeleri izale 
ederek cilde mat ve cazip 

bir ten temin eder. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Tavuk 
Hindi 

Yassı kadayıf 

Ekmek kadayıf 
Tel kadayıf 

Tere yağı 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Un (ekstra ekstra) 
Makama 
İrmik 
Nişasta 

Pirinç unu 
Kuskus 
Tarhana 

Kuru üzüm 
• Erik 
> Kayı11 

• İncir 
Badem içi 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuo üzümü 
Çam !ıstık 
Buğday 

Mlkt arı Tahmini Pi. 
Kuruş San. 

801.600 Kilo 11 

92.500 
13.600 
15.200 

7.300 
1.300 

30.100 

16.760 

10.050 
12.450 
5.450 

29.400 
550 
615 

1.450 
750 

9.900 
3.050 
5.050 
1-875 
1.650 

61.500 
3.925 
3.025 

62 
87 
:16 

• .. 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
1 

• 
1 

> 

> 

• 

• 
• 
> 
> 

• 

284 Kil' 
43 • 
25 > 

92 > 
470 > 

261 Faket 
2.175 Kilo 
3.780 Kutu 

J:l Kilo 
20 
20 
31 
35 

27.900 

lUiOO 

12.150 

13.600 
32.400 

• 
• 
• 
> 

• 

• 
> 

> 

> 

329.000 Adet 

6.350 
1.050 

150 
3.400 

16.200 

> 

> 

> 

• 
• 

8.400 Kilo 
7.500 • 

25.300 
23.200 

415 

l.000 
1.250 
2.520 

• 
• 

• 
> 

> 

3.825 Adet 
2.000 > 

1.435 • 
l.760 • 
1.355 Kilo 

2.320 

900 
526 

16.900 
8.800 
1.800 
1.520 
1.040 

725 
220 

• 

, 
> 

• 
> 

• 
• 
• 

40 
25 
40 
35 
35 

90 

10 
15 
15 
8~ 

50 
120 
35 
17,~ 

7,5 
25 
15 
25 
20 

8 
25 
15 
35 

125 
60 

iOO 
180 
800 
60 
80 
20 
50 
35 

180 
140 
200 
120 
120 

20 

75 

40 

32 
28 

2 

25 
15 
50 
20 
3 

45 
65 

15 
20 

lBO 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

120 

30 
30 
17 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

8.850 > 30 
2.350 • 25 
1.425 > 80 
1.250 • 30 

220 , 130 
1.015 , 60 

505 • 85 
675 > 30 
685 • 80 
985 , 15 

Hüsamettin, sanki ne olmuşsa olmuş, ( Devamı 11 inci ••Jfada ) 

lfahaınrıif'.n bedeU 
Lira KU11Jf 

33176 
33176 
87000 

% 7,5 teminatı 
Lira Kurut 
24BO 20) 
2488 25 
2775 ()() 
255 
456 
191 

3400 
6080 
2555 
4455 -----49490 

00 
00 
6S 
12 34 

--3~7~1"'."'"l 7s 
!7090 
17090 

7542 
'1542 
1005 
1867 50 
817 50 

2499 
275 
774 
507 50 
131 ~ 

742 50 
762 50 
757 50 
468 75 
330 

4120 
981 25 
453 75 
21 70 

108 7B 
21 60 . 

1136 00 
77 40 
75 
55 20 

376 
52 20 

1087 50 
1323 

63 
28 
40 
37 20 
42 

21037 55 
5580 
5580 
8700 
8700 
4860 
4860 
4352 
9072 

13424 
6580 
6580 

1587 50 
157 50 
75 00 

680 00 
486 00 -49e6 oo 
37~0 

4875 

8655 
3795 
4640 

747 

918~ 

400 

-

312 50 
1134 -1846 50 
2295 00 
2000 00 -4295 00 

430 50 
528 00 
474 25 - ----- -1432 75 

2784 00 
2784 00 

270 00 
157 80 

. 2873 
2640 
540 
456 
312 
217 50 
66 00 -75:!2 30 

1155 
587 50 

1140 
875 
286 
609 
429 
202 
648 

2lS 
50 

2031 75 ) 
2031 75 
565 65 ) 
565 65 
75 37 

140 06 
61 31 

187 43 
20 62 
58 05 
38 06 
9 84 

55 69 
57 19 
36 81 
35 16 
24 75 

309 00 
73 59 
34 03 
1 63 
8 18 
1 62 

85 20 
5 80 
5 62 
4 14 

28 20 
3 92 

81 56 
99 22 

4 73 
2 10 
3 00 
2 79 
3 15 

1577 80 
418 50 ) 
418 50 
652 50 ) 
652 50 
364 50 ) 
364 50 

326 40 } 
680 40 -----1006 80 
493 50 ) 
493 50 

1:~ rı 
36 45 -----223 94 

283 50 } 
365 63 

649 
284 
384 

56 

688 
30 
23 
85 

138 
172 

-13 

63 l 00 
02 -e5 

:ı 
05 j -49 

13 1 
00 150 

---32_2_ 'i3 

;: !~ l 
35 57 

---10_7_ 46 
208 80 ) 
208 80 

20 25 
11 83 

215 47 
198 00 
40 50 
34 20 
23 40 
16 31 

. 4 95 -564 91 
86 62 
44 06 
85 50 
28 12 
21 45 
45 67 
32 19 
15 19 
41 10 

147 7lS 11 08 

00 - --,-10- 98 

MünakJ.I' 
Tarthi ~ 

a/8/987 Faza~ 

1 
· g/8/937 pu~ 

. -1/8/93'1 Paza~ 

-l/.8/937P~ 

11 
"4/8/937 Çarıaıntiı 

- . J~ 
4/8/937 Çarşarn6a 

4/8/937 Çarşaınbl 1' 
ıtri 

f/8/937 Çarşamba 

ı• '4/8/937 ÇarpDlba 

t/8/937 Cuma 

1/8/937 Pazartesi 
ı~ 

6/8/937 Cuma 

6/8/937 Cuma 

6/8/937 Cuma 

6/8/937 cuma 

• 6/8/937 Cuma 

618/937 euma 

s• 
11/8/937 Çar~ba 

ıJ 
11/6/937 Çarıaıııb' 
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oOGON 

NIJbetcı 
Eczaneler 
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-----ıl ittihat ve Terakkide on sene 1---
- 17 inci kısım No. 5 

Az erba ycanda son ittih a tçı 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Azerbagcanda ilk mücadeleyi ilim diline ve kitabına 
karşı gelenlerle yaptım. Ve herkes Azeri dilinin 

yükseltilmesine çalışmak icap ettiğine kani oldu .• 

Bu müşkU:latı gördüğüm zaman, ev- ne maruftular. Sabire gelince, yeni za
ıvelA, ısrarlara mağlup olarak oraya man ıairi olan bu yaman adamı karşım-
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mn 
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1 Yaıo:an: 
LRuim Ôzgea 

3 

Biraz sonra 
hızla açıldı 

Temmuz t i 

Ziloğliı 
~ ·· R ü s·t em 

• • 
ıçı 

bir gürültü işitildi. 
zabitfer 've askerle 

Kctnat 
doldu 

gittiğime pişman oldum. Fakat, dön - el.aiti en katı cahiller bile berumsemir Bu sırada, bir gardiyan, kapıdaki de- ru acıkmıştı. Putun etrafına, ekmek, için arkası · üstü uzandı. Saatlerin geÇ~ 
meğe de imkan bulunmadığı için bü- !erdir. likten içeriye baktı. Rüstem, onun bak- tereyağı, kımız vesaire gibi yiyecek '" mesini beklerken, vücuduna rahave 
tün gayret ve dikkatimi toplıyarak bir Bunları ortaya attıktm sonra işken- tığını görünce, gardiyanın kendisini lerle dolu kaplar konulınUf1:u. Bun - geldi. Gözleri kapandı. Uykuya dal~!~ 
sene olsun oturmaya karar verdim. diliğinden kolaylaşır. Çünkü Türkiye çıplak görmemesi için kapı tarafındaki lar, ilahın namına nezred.ilmit şeyler- O, böyle tatlı tatlı uyurken, rüya go 
Bereket versin ki ben Azerbaycana, türkçesi denilen şey de bu dört şairin duvara dayanarak saklandı. di. Ertesi günü, Kahinler tarafından rür gibi bir takını sesler duymaya baş~ 
nıuhitin büsbütün yabancısı olarak git- kullandığı türkçeden başka bir şey de- Gardiyan .. elbiselerin yerde sürük- fukaraya dağıtılacaktı. O, bunların ö- ladı. Bu sesler, biraz sonra mabedirt 
miş değildim. Tifliste bir buçuk senelik ğildir. Bu mesele üzerinde yaptığım üç lendiğini görünce, mahbusu aradı. Gö- nüne oturdu. Karnını güze~ce. ~oyu~ - içinde dalgalanmaya başlayınca, uüyü~ 
ikametim esnasında Azerbaycana alt konferans esnasında ortaya bir takım remedi. Meraka kapıldı. Yavaş ya'i~aş du. Ondan sonra da heykelın ıçıne gır- bir heyecanla, gözlerini açtı. Tel.Aşla 8: 
bütün meseleleri öğrenmiş, cereyanları sualler atarak bunlar etrafında müna- kapıyı açtı. Aralıktan başını uzattı. Iki di. Kulağı kirişte, beklemeğe ba~ladı. yağa fırladı; fakat çabucak kendisiPt 
tanımış, insanlar hakkında uzaktan hi- kaşalar çıkarark gösterdim ki İstnbul tarafa bakarken, ?<>ynunun ~~~ldığım.. Rüstem ... bir~z .. so~a, g.1:di~i kapı topladı; çünkü mabedi dolduran ceınaa· 
k.ayelerle olsun bir takım malfunat sa- türkçesi, Azeri türkçesi diye bir şey hücrenin içine dogru çekildigıru duydu. tarafından bır gurultu .ge~d~ğinı .duy - tin dua okuduğunu anladı. Muhakkak 
bibi olmuştum. Bundan başkaı ayni yoktur. Belki de müşterek bir edebi dil, Bağırmak istedi; fakat boğazından ses du. Kapı açıldı. mabedın ıçı za~ıtler - bir dini ayin yapılıyordu. 
muhit içinde laf anlar, ilimden haber- bir de yer yer tehalüf eden halk şive- çıkmadı. Kapının içine, boylu boyunca le, askerlerle doldu. O, oturdugu yer- R .. t tt b" . . b" ınü· 
d ...-:ı d d ı d d t k 1 "'k"l bil ğ. d" us em .. cemaa en ırının il' ar ins~.ar a var ı. eri var ır. uzandı, kaldı. e, pu un o ayca so u e ece ı ıre- b tl h k 

1
. . . lm k ihti , 

B l · f · ' ı d ana d'b' 1 - . . .. 1 il t k J{t k·ı d . nase e e ey e ın ıçıne ge e un arınır an ve ız an a.rına ay - Bunları gösterdikten sonra da Kası- Rüstem .. ayaklarının ı ıne yuvar a- gını, goz er e araş ırır en, ve ı er e. 
1 
.. d .... d" B' .. dd t ndı.şe· l-

ak 1 k d k di b" B lm . 1. B k d . ma ını uşun u. ır mu e e r Ç~ ışmaya arar ver ım ve en - mof ve Dadaş gibilerinin zihniyetlerini nan gardiyana baktıktan sonra, acı ır « uraya ge emış ır.> u apı an gır- . . at · 
me hır program yaptım. Program fU yıkmak için bu şairlerden bir takım tebessümle güldü: miş.. büyük kapıdan çıkm.ıştır.> gibi çın~e kal~ı, fa~at a~ad: v ~~~r:el< 
idi . parçalar alıp kendileri:n.e okudum ve - Parmaklarımı o kadar sıkmadım; münakaşalar içinde, heykelin içini yok geçınce, kımsenın ge me gını go -· _ 

Evve!A, Istanbul Türkcesine karıı, anlamadıklarım itiraf ettirdikten son- ama herifin canı pek yufka imiş! Hık lamayı hatırlamadan büyük kapıya doğ endişesini unuttu. Dışarıda ne ol~ugıı_ 
komünistler arasındaki husumeti yen- ra bizim yeni edebiyat naslinin hece demeden birdenbire, çıkıverdi. ru yürüdüler ve biraz sonra çıkıp git - nu görmiye de o kadar merak ediyor _ 
ınek ve Azerilerle Türkler arasında ild vezinli tiirlerini okudum ve bu de _ D d' ~a mı kapıdan uzattı. Koridor tiler. Rüstem, geniş bir nefes aldı. du ki, nihayet dayanamadı. Başını P0 · 

Türkce olamıyacağını anlatmak. fa da bunları tamamen anladtklarını loşt~; ı.ort:da kimse görünmüyordu. Rüstem .. tehlik~yi, ~öyl~,_ kolaylıkk- tun kenarından uzattı; b~~~ktm tJIJf') 

Saniyen, siyasi adamlarla resmi mü- onlara itiraf ettirdim. Yerde duran yaş çamaşırlarını, sür'at- la savuşturunca, bıraz ıstira.rıat etme 
n~~~~~~~~ili~ş~ Oz~nM~m~b~~filw~~~ITT~~~~~ .. ~~~===============~~=~==~=~====
munasebetlerden kaçınmak ve bunun ki t-tanb 1 ı·· k . .b. A • ı:· k tık onundu. Şimdilik, ellerinden başka · d da· · · . k v d ah es J.b u ur çesı gı ı, zerı ür -
i.çın e una ışınım ço lugun an b - · · d ı t"b' · gaı· ı mu'" dafaa ve taarruz aletleri yoktu. ilk . . çesınm e, on arın a ırınce, ız o -
sederek haddizatınde yalan olm:yan bu d ~ b t"' k . d"' 1 · · b once geçecek adamdan, kılıç, hançer . ugunu, u ur çenın uze mesı ıca 
bahanenın arkasına saklanmak. tt'ğ' . 1 tt A i h lk . . . · tedarı·kın' e mecburdu. Yürüdü. Dehlizi. . . . e ı ını an a un. zer a , şıvesını 

Salısen, he7 kın~ bana. sıyasetten. ~~~ onlar gibi söyler bir halda bulunuşum geçerken, hizmetçilerinin, belki de Giv
sederse, benıın sıyasetı sevmedigmu da bana aynca yardım ediyordu. Ede- le, Hurapın orada, kapıları yanyana 
ve bir hayli zamandanberi ondan uzak- biyat dilini halle diline indirmek kabil duran odalarda olduğunu hatırladı. On
la~tığrmı söy~iyerek hiç bir siyasi mü- olmayıp, bilakis halk dilini edebiyat di- !ara seslenrnemek için kendini güç 
nakaşaya gınnemek. Bunun bir de line çıkarmak icab ettiğini kendilerine zaptetti. Onlara seslenmek, hatta ka
mahzuru vardı: Komünistler, ilın1 8i- anlattıktan sonra nasıl Türkiyedeki pılarını açıp onları serbest bırakmanın 
yasetten ayırmazlar ve siyasi olımyan halkcılık hareketi türkçeyi değiştirmiş zamanı değildi. Dar koridorlarda, si -
insanları sevmezler. Arada sırada, ben- ve onu arabca ilti farscadan bir hayli lahsız bir kalabalık, onun istediği gibi 
tten. ilmt siyasileştirmek ~e i_stiyecek - temizlemişse Azerbaycandaki halk ha- hareket etml!sine mani olabilirdi. 
lerdır. O zaman da kendılerıne benim reket.i!ı.in de aynı şeyi yapması icab e- Rüstem .. elli adım yürüdükten son
yabancı olduğumu söyliyerek bu sıfat- deceğini onlara kabul ettirdim. Esas i- ra .. dehlizi dönünce durdu. Biraz öte
la siyasete karışamıyacağıını, siyasete tibarile, ilim bakımından çok doğru o- de, bildiği kale avlısı görünüyordu. O
karıştığını zaman vazifemi hakkile ya- lan bu tezi ortaya atar ve bunun etra- rada, epeyce silahlı insan vardı. Bu 1 

pama ıyacağımı anlatmak suretile mu - fında münakaşalar çıkarırken araya, kadar silahlıya hücum etmeyi muvafık , 
ık bele etmeği kararlaştırdun ve bu basit kafalı insanları mağlftp etmek mec bulmadı. Ona, ilk evvel,bir, nihayet iki 
programa son derecede dikkatle sada- buriyetinde bulunduğum için, biraz da adam lazımdı. Bunlardan, birinden na-
kat gösterdim. Bu dikkat, bu muhitle demaaoji karıştırırdım. sıl olsa, bir kılıç alabilirdi. 
mücadele mecburiyeti, beni fevkalade (Arkası var) Rüstem .. böyle düşünerek geri dön-
~ordu. Fakat, müşklllatla mücadeleyi dü. Bu defa, koridorun aksi tarafına yü.-
seven ve artık pişkinleşmiş bir adam Mürettiplerin deniz gezintisi riidü. Yan taraflara sapmadan ilerledi. 
olduğum için, bunda zevk de bulduğu- Dehlizin nihayetinde bir kapı ile kar-
ınu söyliyebilirirn.. Azeri gençliğinde Mürettipler Cemfyetindm: crTürk Müret- şılaştı. Kapıyı yavaş yavaş itti. Kapı, 
gördüğüm ilim aşkı, sıcak ruhlu tale- tipler Cemiyeti.., hasılatı cemiyetin yardıma. gıcırdayarak açıldı. Burası, bomboş, 
}:lelik te bana ayrıca bir şevk ve heves muhtaç Azasına ve emektarlarına. sarfedllmek büyük bir yerdi. Z!l oğlu, büyük bir 
;verdi. üzere bir deniz gH.fntisl tertlb etmlttir. dikkatle ilerledi. Duvarın önünde ko-

Bir müddet beni tereddütle seyre- Gezinti a~ustosun 28 lnoi cuma.rteııi gilnü caman bir put görünce aklı başına gel
ôen muhitin, iki ay sonra bana. karşı gecesi yapılacaktır. O gün ııaat 18 da. Şirketi di. Bu put, büyük ilah Tübiliyi temsil 
gösterdiği hürmet ve muhabbet de bu Hayrlyenln 68 numa.ralı vapurlle Köprüden eden tahtadan yapılmış bir heykeldi. 
şevk ve hevesi arttırdı. Bu suretle, Ba- hareket edilecek ve Bo~azlçl lle Adalara gl- o, böyle büyük tahta putların, içleri-
ku .. da b 1 d ~ d'· t · d dilerek geea yansma kadar eAlenllecektlr. 

1 u un ugum on or ay içın e nin boş olduklarını biliyordu. Duvar a 
hayatımın en kesif bir çalışma devresi- Matbuat utrunda gayret göştersn, bu te- putun arasındaki aralığa girdi. O taraf, 
n. d dakArlar menfaatine tertlb edilen ıezlntlya ı yaşa ım. hakikaten açıktı ve oradan, putun bir 

I. k cemiyet mensubininden batka bir çok kim-
1 mücadeleyi Türkiyenin iliın ve küçük odaya benzeysn içine girilebilir-

Q]' selerln ve münenerlertn iştirak edecekleri 
'line ve kitabına karşı gelenlerle yap- di. Demek, ki gündüzün cephesini gör-

şüphestzdir. 
tım. Fakat, bunda bir mücadeleye de- _ ·-· ...... ~ düğü mabete yan kapısından girmişti. 
ğil, münakaşa yolile hülfü usulüne mü- KırkaG•ç lcr• Memurıuı1111• Rüstem .. bu keşfini yaptıktan son -
racaat ederek hareket ettim. dan 1 ra, büyük kapıya doğru yürüdü. Onu 

Bunun için henüz işe başlarken 937-11 Kırkağaçta Riza Dol.mana aralıklayıp harice baktı. Bir kaç saat 
«Türkçenin bugünkü hali> diye bir ezgayri masraf «126» lira vermeğe evvel gördüğü şeyleri .. taracayı, kale 
konferans serisi yaptım. Azerbaycan, borçlu sabık Kırkağaç Kaymakamı duvarlarına tırmanan merdivenleri 
Rus usulünde münakaşalı konferansla- Ali Fuat namına tastir kılınan ödeme gördü. Burada kimse yoktu. Dikket et
rı pek sever. Ben de bu tarzda bir kon- emrinin borçlunun ikametgahı meç- tiği bir şey de güneşin artık gurup et -
ferans yapıyor ve kendi tezimi izahtan hul bulunduğu mübaşirin meşruha· mekte olduğu idi. 
sonra dinleyenler arasında bir münaka- tından ve müteaddit defalar yapıan Rüstem .. kapıyı kapayarak geriye 
şa açıyordum. Kullandığım taktik şu ıı.rama neticesinden anlatılmış ol- döndü. İlah Tubitiye doğru yürürken 
oldu: Füzuli, Seyyit Azm, Vakıf, Sabir, malda il!nen tebligat icrasına karar kendi kendine şöyle düşünüyordu: 
Azeri şairleri midir, değil midir? Bun- verilmiştir. İfbU ildnın neşri tarihin- Gündüz gözile bir fey yapamıyacaktı. 
ların Azeri şairi olmadığını kimse iddia den itibaren on gün zarfında borq- Acele işe şeytan karıiabilirdi. Beliti de, 
edemez. Fuzuliyi Azerbaycanda tanı- lunun itir11zı varsa bildirmesi ve gardiyanı ortada göremiyenler, onu a
mıyan insan yoktur. En küçük köylü- yine bu müddet içinde mal bayamnda ramışlar ve kendi hücresinde bulmuş
nün bile dilinde Fuzulinin, biraz bozul- bulunması aksi takdirde borcu kabul tardır. Bütün muhafızlar ayaklanarak 
muş şekilde de olsa, bir kaç gazeli dola- ad etmiş nr.zarile bakılacağı ve öde· kendisini aramaya başlaınışlardtr. Tek 
şır. Vakıf ve Seyyit Azm o kadar mün- me emri makamına kaim olmak rar o taraflara giderse, herhalde, on -
teşir ve meşhur olmamakla beraber ge- üzere ilAnen tebliğ olunur. «4228» larla karşılaşacak ve her taraftan sarı-
••••••••••••••••••••• • • ••••• • • - • • • •• • • ••- •• • • • • • ••• • • • • • ••••• lacaktır. Al sana bir mücadele! Bir gü-

- rültü[ Neticesi şüpheli bir iş! Halbuki 

E k d k k 2 1 

o, şimdilik, gürültüye pek meydan ver v a ın ı nın şe er uponu 1 
' mek istemiyordu. Eh .. onlar, onu ara -1 

mak için mabede d& gelirlerse iş de -

doı::r.~~ı:~;::a~~~~ş g~:v~~;:e;::::.e~:;:~::::~.,. ~:r:~:. 1 ~~~~~~~e~u~:r~~le~~~ ş~~;:s~~ra~!h;:; 
saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde biriktirip idaremiz• getirenlere ve llÖ!l· dolu toprak kaplar .. hattA duvar kena-

1 
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- rında büyük taşlar vardı. Bunların hep-
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olun&cak bir günde bu numaralar ara- b rd 
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirm1şer kilo, müteakıp 211 numara- si, sırasında işe yaraya ili i. 
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numa.ra:rt. da 1kl§er Rüstem .. gece olmasını, hattl gece -

• kilo şeker verilecektir. nin ilerlemesini beklemiye.. ondan son 
•eiiESi~~~~~SEi9iliilliill!!llllliilll•liiin••nıiiiilmiil:liiiiili•••••- ra harekete geçmlye karar ver<li. Kar-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
- Malatyada tesis 

binası ve müştemilatı 
meye konulmuştur. 

edilecek Tütün Atölyesi 
kapalı zarf usulile eksilt-

il - Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat 
minat 18160 liradır. 

ili - Eksiltme 3 .. VIIl-937 tarihine rasthyan Salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve Mubaya~t Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacakhr. 

iV - Şartname, keşif name, proje vesair münaka
sa evrakı 18,02 lira mukabilinde hergün inhisar• 
lar inşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Ba1-
müd ürlüklerindeo alınabilir. 

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 
nesi müteahhitlik vesikasını ve Jaakal 
liralık bir binayı taahhüt etmiı bulunduklarına ve 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukandaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şerik ol-
duklarına dair noterce musaddak vesaiki eksilt
me gününden en az 3 gün evveline kadar lnhi· 
sarlar İnşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları 
lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, 
şartname, keşif name vesair lüzum 1u evrak ile 
eksiltmeye iştirak vesikası. ve muvakkat teminat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu· Baıkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. "4158,, 

Nafıa Vekaletinden: 
ı _ Ek::iltmeye konulan if: Erzincan ovasının şimal kısmında mevcut Not

gAh, Bulamkgöze, Çermik ve tevabii ba.taklı.klarının kurutma ameliyıtı. 

Keşif bC:?deli lô5,680 liradır. 
2 _Eksiltme: 28/7/937 tarihinde çarşamba günü saat cl5> de Nafıa VekAletlJJ'" 

de Sular Umı.ım Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyor.u odasında kapalı zarf uauUl• 
yapılacaktır. 

3 _ İstekliler; eksiltme l&rlnamesi, mukavele projeFi, Bayındı'?lık i§leri ııeız 
ş3 rtnamesi, fenni şartname ve projeyi t7:ıı lira c79> kuruş bedel mukabilin 
Sular Umvm Müdürlüğünden alabilirler. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c9031> cliralık muvakkat temiO•t 
vermesi ve 50,000 liralık Nafıa Su İ~lerini taahhüt edip muvaffakfyeUe bitırdl-
ğ!ne ve bu kabil su işlerini başarmakta f~nni kubi1iyetl olduğuna dair :N.tı• 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikaaı ibraz etmesi. . 

İstı;klibrfn teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı IHl&tten bir ıaaı evv-: 
kadar Sular Umum MüdürlUIUJıt malr.b u mukabilinde varmeJut lbun 
Postada elan gedkrneler kabul edilmu. •l 9'1'8 .~ 
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Cınsi Mikdan Tahmini Fi. 
Kuruş San. 

MuhammC'n Bedeli 
Lira Kuruş 

4512 

,-o 7,5 Teminatı 
Lira Kuruş 

Munakasa 
Taıihi Saati 

:rJ.600 Teneke 
1.600 Kilo 

12 
3 48 

338 40 ' 
3 60 

9/8/937 p_.zartesi 
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l\ok kö-·· " 
l\ır •uUru 

lPlc kömürü 
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2.457 Ton 
290 > 

2800 
2200 

4560 
68796 
6380 

342 
5159 

478 

00 

70 1 
50 

9/8/937 Pazartesi 14,30 

-ldcı:-c k~ 75176 
1005 
3870 
3037 

5638 20 
111 ~ omürii 
G ~Şe odunu 
"Utgeıı odum· 
\-ita 

16.750 Kilo 
172.t>OO > 

135.000 > 

2.400 > 

6 
2,25 
2,25 
8 

50 
192 

2~~ ;~ } 
227 81 

14 (0 
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C:ız Yağı 
J{IŞJıl{ 
C?ıiob·ı . otomobil 
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leışJık • 
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yağı 

600 Teneke 
31 
ı5 

30 

> 

> 

450 
380 

1000 

1000 

8104 50 
2700 

117 
150 

80 

607 83 

20; :~., 
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22 50 1 
----- -----

21.500 Adet 5 
l 1.350 Kilo 25 
3.800 > 25 
3.900 > 15 
9.500 > 25 
3 725 > 25 
5.:l75 > 10 
4.000 > 15 
3.400 > 15 

600 > lUO 
3.300 > 20 
3.450 > 20 

18.HOO > 7 
19.200 > 7 

18.fl. o > 10 
3 025 > 7 
5.650 > 20 
l 925 > 10 

10.5!.'0 > 7,5 
19.900 > 15 
22.lOO > 15 
6,400 > 15 

15.900 > 7 
8.800 > 10 
2.400 > 30 
1.090 > 20 
4 050 > 10 

V50 Demedi 2,5 
970 K;lo 30 

2650 > 1(1 

3.800 > 20 
12.700 > 15 
15.400 > 10 

4.750 > 30 
2.275 > 10 
7.100 > 15 

9UO > 20 
10.500 Adet 5 
14.050 > 5 
7.100 > 3 
1.800 > 2, 

49.200 Adet 4 
6.100 > 15 

19.600 Demet 2 
5.400 > 2 
~.200 > 3 

l.4fı0 Kilo 
200 > 

1.500 > 

100 > 

l .200 > 

60 
80 
20 
<JO 
so 

3267 80 
1075 
2837 50 
950 
585 

2375 
931 25 
537 50 
600 
510 
240 
660 
690 

1316 
1344 

14651 25 

"835 
2!1 75 

1130 
192 50 
791 25 

2985 
3315 

960 
1113 

830 
720 
218 
405 

21 25 
291 
265 
760 

1905 
1540 
1425 
227 50 

1065 
196 
525 
702 56 
213 

45 
1968 00 
915 
392 
108 
126 

27496 75 

840 
160 
300 

80 
960 

2340 

245 09 
80 62 

212 81 
71 25 
43 87 

178 13 
69 84 
40 31 
45 00 
38 25 
18 00 
49 50 
51 75 
98 70 

100 80 --1098 83 
141 37 

15 88 
84 75 
ııı 44 
59 34 

l23 88 
248 62 

72 00 
83 47 
66 00 
54 00 
16 35 
30 38 
1 59 

21 83 
ı'9 87 
57 00 

142 88 
115 50 
106 87 
17 06 
79 88 
14 70 
39 37 
52 69 
15 97 
3 38 

147 60 
68 62 
29 40 

8 10 
9 45 

2062 24 

63 00 
12 00 
22 50 

6 00 
72 00 -175 50 

. 11/8/937 Çarıarnba 15 

11/8/937 Çarşamba 15,30 

9/8/937 Pazartesi 18 

l ....... 'Y 

0~~); ıda ndJaı ı yazılı yiyecek Ye yaknccık il:ıUyaç miktarı eksiltme şartn amesine göre komisyonumuza bağlı 
'Janıa"r r.amına parti, parti kapalı zar! ve ac;ık eksiltme suretile münakas aya konulmuş ve ilk teminat miktarı 

~ ......... hı rına yazı!mıştır. 
a ....... F.:k~?~;nınıen bedeli beş bin lıradan aşağı olanlar açık eksiltme suretile ih ale edilecektir. 
i ......... };'k 

1 nıe Ankara İsmet Paşa kız Enstitüsünde toplanacak komisyon huzur unda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
tin~1tnıeye g;rebileccklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) üncü maddelerine göre elle
\>lkt.~ bulunan belgelerle; ticarethane namrnn işe gireceklerin işbu kanun dn yazılı ıartlar içinde Noterlikten alma 

S ......... l\a a etnaınelerile komisyona baş vurmaları; 
i .. t l~a~\ Ulrf eksiltmelerinde isteklilerin yuhında adı yazılı kanuna uygun olmak üıere kapalı zarf mektuplarına 
tıın ~ en b igeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koym ak suretile zarfların üzerine teklifieri
saaı angı işe ait olduğu Ye kanuni '.kametgfıhları ~azılı ve zarflar mühü rlü olarak belli gün ve saatlerden bir 
\> 'J evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi llzımdır. Belli gu-n ve zamandan sonra verilecek a. .. 
~tıh Conderllecek teklif mektupları kabul e.:':ilmez. Teminatların eksiltme saatleri!'ldcn evvel Ankara Mektepler 
ğ lld :ısebeciUği \: cznesinc yatırılmış bı;lunmrsı ve eksiltme şartnamelerini gö: mek üzere Mektepler MuhasebccJli-
~mısyon katibine müracaatları Han olunur. (4172) 

a s ~·Huı Na ia Vekaletinden: 
)~1llllslonu 937 Cuma gUnU saat 15 de Ankarada Veknıet Malzeme Eksiltme 

Silindi ~da 210000 lira muhammen bedelli 80 adet on birer tonluk buharlı 
~1 l)sııtınrının kapnlı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

~bilir. e şartnamesi 1050 kuruş mukabili Vekalet Malzeme MUdUrlUğllnden 
ı Uvakkat . 

9aı ııtekıne 1 tenunat 11300 liradır. 
~ Sen~i ~n teklif mektuplannı tRlimatname!ine göre Vekaletten alınmış 

t 14 <le k alzeıne müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 EylUl 937 Cuma gUnU 
ndnr Veknıet Malzeme .MOdOrlUğnne vermeleri ıazımdır, 

"2050,, "•223,, 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li ilaçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

.. ALGOPAN 

Sayfa 11 

s 1 ILA ı 
lstanhul Dördüncü icra emurluğundan: 

23284 ikraz numarasile Mehmed Hulusi tarafından borç alınan para mukabilin
de Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamen yeminli üç ehli vukuf tarafından 830 lira kıymet 

takdir edilmiş olan Cibalide Sivrikoz mahallesinin Fener caddesinde (Cıbali 
vapur iskelesi sokağında köşe başında) eski 142, yeni 112 numaralı sağ ve arka

sı Kroncu Manol ile Kosti dükkanları ve iki tarafı tarikiam ile mahdut bir ahşap 
dükklnın evsafı aşağıda yazılıdır. 

Dükkan ahşap ve bir katlı olup zemini çimento döşeli, iki yanı çerçeveli, tavanı 
ahşap ve boyalıdır. Haricen de boyalı ise de bozulmuştur. Üstü yerli kiremitle 
örtülüdür. İçinde elektrik tesisatı vardır. (İçeride aqşap bölme ve bir ynn lfımbrJ 
kaplama kiracıya aittir). 

Sahası: 18,60 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı dükkanın tanfamı açık arttırmaya kon 

muı olup şartnamesinin '}JJ/7/937 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafm
dan görülebileceği gibi 26/8/937 tarihint! müsadif Perşembe günü saat 14 (on 

dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde. en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 10/9/937 tarihine müsadif Cuma günü 

saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayri
menkul gene muhammen kıymetinin 'it 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana 

ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan 
satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bu
lunmaları lfızımdır. Müterakim vergiler He vakıf icaresi, ve Belediyeye ait tenvi-

rat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşte

riye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin dördün .. 
cü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aıa

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile iaiz ve masa
rife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde e\•rakı 

müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad-

denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malUmat almak 
istiyenlerin 935-449 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (4249) 

Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

kthlanınız. Binlerce hastayı kurtarmışbr. Eczdnelerden isteyiniz. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : 
25/6/937 tarihinde kapalı zarf usultle gazetelerle yapılan iliinlardn talip çık -

mamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir ay müddetle 

ıı.çık pazarlığa konmuştur. 

ı - Kırklareli merkezinde 20 adet şehir tipi göçmen evi yapılacak ve eylerin 

üzeri Marsilya kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin beherinin muhamn:en bedeli 
288 lira 35 kuruş olup 20 evin toptan muhammen bedeli 5766 lira 92 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 91 adet kfıgir evin beherinin muhamm"n bedelı 195 
lira 42 kuruş olup toptan muhammen bedeli 17328 lira 22 kuruştur. Yine köy-

lerde 162 adet kerpiç ev yapılacak ve bunlardan 38 adedi Marsilya kiremidi 
ile örtüleceğinden beher evin muhammen bedeli 198 lira 20 kuruş olup geri ka
lan 124 ev yerır 1dremme örtüleceğinden beher evin muhammen bedeli 179 lira 
74 kuruş olup toptan muhammen bedeli 32118 lira 36 kuruş olup mecmuu 273 
evin toptan muhammen bedeli 55213 lira 50 kuruştur. 

3 - Şehir tipi göçmen evlerinin beher adedinin muhammen işçilik bedeli 60 

Jira üzerinden 1200 liradır. 
4 - Köylerde yapılacak 91 adet kagir evin muhammen işçilik bedeli 65 lira-

dan 5915 liradır. 
5 _ Yine köylerde yapılacak 162 kerpiç evin beherinin muhammen işçilik be

deli 55 liradan 8910 liradır. 
6 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malzemeyi inşaiye ile beraber ve 

yahut ta yalnız işçiliği toptan veya pcra kentle suretile ihaleleri icra kılınabilir. 
7 - Muhammen bedelin % 7,5 ğu teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 

8 - İlan tarihinden itibaren bir ay zarfında taliplerin her gün Kırklarelinde 
İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları şartname plan ve kt>

şifnamelcri görmek üzere de İstanbul, Edirne, Ankara İskan Müdürlüklerine 
ve kazalarda da iskan memurluklarına. müracaat etmeleri. 

9 - Talipler 2490 sayilı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesaikleri-

ni ibraz etmeleri ilan olunur. c4225> ---
Gümrük Muhafaza Genel Ko. İs

tanbul Satınalma Komisyonundan : 
1. - Gü•nrük Muhafaza eratı için 832 takım süva;i, ve 1131 takım piyade kış

lık elbisenin 26/7/1937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapı-

lııcaktır. 

2. - Tasmlanan tutan 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4. - İsteklilerin 1443 liralık ve.zpe makbuzu veya banka mektupları ve kanun! 

vesikalarile birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kadar Galatada Eski 
Gümrük binasındaki Komutanlık satınalma Komisyonuna verme.leri (3790) --------

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
lS.7-937 Tarihinde kapalı zartla eksiltmeslnin yapılacağı ill\n ettirilen ve 

' mezkt'lr tarihte ihalesi yapılnmıyan 12,000 Lira muhnmmem bedelli 5 kalem 
fond borunun 'pszarlığı 12-8-937 tarihinde yapılacnl-.tır. tık teminat 900 Lira· 
dır. Fenni şartnamesi her gün Levazım Dairemizde görnlebilir. Taliplerin 
yukarıda yazılı gOnde saat 15 de ilk teminat pnralarile DirektörlOğtlınU2 
Alım Satım Komisyonuna mnracaatları. (4219) 

Sağlık ve Sosyal Yar ım Baka lı
ğından: 

250 lira ücretle Ana doluda lüzum görül~cek viluy('tlc rde istihdam edilmek Ü· 

zere iki mi.ıhendıs veya mimara ihtiyaç olduğund~n talip olanların evrakı müs-
bitelerilc Sıhhat Vekaletine müracaat etmeleri. c390h cl887> 
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Zümrüt Yalova 
kaplıcalarının : 

Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli ve 
ve müsekkin hassalı meşhur suları müzmin romatizma; 
siyatik; ağrılı bağırsak iltihapları; Antrekolit; müzmin 
ishal ve dizanteri; ağrılı basur memeleri ve sancılı kadın 
hastalıkları; nikris ve her türlü Nevoulijler gibi hasta
lıkları süratle tedavi eder. 

Bu sene k~plıcaların gerek tıbbi ve gerekse otel ; 
lokantalarında büyük tekemmüller yapılmıştır: 

Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk bilhassa 
calibi dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve yemek 325 

kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 kuruştur. 
Büyük Otel: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve yemek 

350 kuruştan başhyarak kat ve odalarına göre 7 liraya 
kadardır. İki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. Aileler için 
ayrıca tenz:lat yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tablidotu: Biiyük 
lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek 
fiatlarında da tenzilat yapılmıştır. 

Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır. 
~ . t ' . .• . . : (3979) 

!1111.................. BugUn ...................... ..... 

PANORAMA BAHÇESİNDEKİ 
SÜNNET DOGONO 

Son Posta Matbauı 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

h b T P b Hi t S. Ragıp EMEÇ 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

RADYOLiN 
J Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa paııab 
__ e_cnebi mamulahnı kullanmaktan kurtarmışbr;.,....---

Bize bütün yerli mallarını ya
bancı mallara tercih ettiren en 
kuvvetli sebeb olanlann taze, ucuz 
ve saf olmalandır. Bu evsafı taşı
yan öz Türk mamulatı dururken 
pahalı ve muhteviyatı ıüpheli ec
nebi mamulatma para vermek 
günahtır. 

Radyolin diş macunu hudutsuz 
muvaffakiyetile halis yerli malına 
bu meziyetini parlak surette isbat 
etmiştir. 

Şark Malt Hülisası 
İşteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçdır 
Çocukların dltıerının kolayca çılmlama. 

kemllderlnln kavvettenmeılne, çocü 
emziren annelerin ıltlDID ço

taımaıına yardim eder. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

Adliye Vekaletinden: 
1mralı ad:ısı ve Edirne Ceza evlerindeki mahkQmlar için yaptınlııW ~ 

takım kışlık elbise ve 1200 adet iş tulumu hakkında 2490 sayılı kaD~ 
7 inci maddesinin "A - B,, fıkralanndaki şart ve serahati ihtiva eden ı5 
Ankurada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet ve Son Posta gazetelertnlJJ

1
1" 

Temmuz 937 tarihli nüshalarında neşredilmesi H\zıın iken bu nanın Cuınbut dl 
ve Son Posta gazetelerinin 13-7-937 nüshalarında neşredildiği halde Aııkar' ot' 
Ulus gazetesinde 14-7-937 tarihinde muayyen olan günden bir gtın '° ,_
basıldığından ilanın Ulus gazetesinde; kanunun tayin ettiği müddetten n?~ 
bir zaman içinde çıkması dolayısile nan müddeti 14-7-937 tarihi itibar edil~ 
münakasa 29-7-937 tarihine mosadif Perşenbe günü saat 15 de yapılacağı ta 
olunıır. "2099,, "4250,, · 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaz tenezzühü bu Cumartesi mehtaba rast geliY0' 

Bu Cumartesi Köprüden 14, 15 te kalkacak 7 l numerolu ten~ 
postamızda yine oparlör tertibatı, mükemmel orkestra takıJDI 
meşhur lokantacı Pandelli'nin büfesi vardır. • 

Vapur, Üsküdar, Bebek, Anadoluhisarı, Emirgan, Beyk~z, Bii~ 
dere, Sanyar iskelelerine uğnyarak CANLI BALIK Lok~ _.k 
önünde 1 saat durduktan sonra Altınkuma gidecektir. Banyo alJPP' 
istiyenlere burada mfisait bir vakit bırakılacakhr. 

Boğazın Fener açıklanna kadar mehtabın emsalsiz letafe~ 
muhterem yolcularımızın doya doya istifadeleri için Deniz geJill 

bu sefer bir saat daha uzatılmıştır. Havanın serin olması ase ile 22 emmuz erşec e gününe SA PLER: A Ekrem UŞAK.LIGİL 

tehir edilmiıtir. ~------•'r ~·---_. KöprUye avdet saat R2,1& dlr. 
~ 

•• kst'I KESK-_N_K_A_Ş_E_L_E_R ___ D-.R--e.hç•"·~ 
Uşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının 11acı 1 1 1 • ••Hh 
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