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l iZ O soylendı, gece de fener alayları lertıp edıldı 
sahası dabirAlmandeniz - -
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altı gemisini yakaladılar 
Alman tahtelbahiri etrafına torpil döküldükten sonra 
----------~----------------.....;.. __________________ __ 

deniz üstüne çıktı ve süvari isticvap edildi 

1 
Londra 21 (Hususi) - Portland açık- nizaltı gemisine tesadüf .etmişler, gemi 

atında ayın on dokuzunda manevra ya- kaptanını suyun yüzüne çıkmağa davet 
Pan İngiliz torpidoları yabancı bir de - etmişlerdir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ 

Çin de 
harekat 

askeri 
durdu 

Dan başlıyan müzakerelerden sonra iki taraf 
Uzlaşma temayülü gösterdi vaziyet el'an 

ciddiyetini muhafaza etmektedir 

Bir Japon k\t'aıı htlcum4 kaUcarken 

tn ~ndra 21 (Hususi) - Çin - Japon ih- ,Çindeki mukabele! bllmisil hareketlerl
'tl? &tının halline doğru ilk adım atılmış - nl tahdit etmeleri efkôrı umumıyede hu-
:ı:tı ·k \Taziyet salaha yüz tutmuş görün • (Devamı 3 iincü sa11fada) 

~ te~r. 37 inci Çin fırkası, Pekinin gar- r iç sayfalarımızda --
ın.~dakı mevzilerinden çekilmeğe başla • • • ,. • • 
~tır. Tahliye edilen mıntaka başka Çin Çındelai hadı.el8.r ve .Berlın • 
h,'f.ta.atı tarafından işgal edilmiyecektir. T ~kyo mıhverı 
aanıafih b h h .. h"ta b 1 Yazan. Muhittin Birgen 

tıe~ · u ran, enuz ı m umuş __ 

'rtı~;ldi~, çünı:u Japon .~vv~tl~rinin şi - ilk Çin • Japon harbi 

Dünkü merasimden. iki intıba 

Montröde Boğazlar mukavelenamesi - ,ve Beykoz kaymakamları, hükumet ve .,. ia Türk bayrağı Boğazın hAkim bir y~ 
nin imzasının senei devriyesi münasebe - ,parti erkAriı, halk hazır Bulunmuştur. poe dikilen merasim direğine yavq ya " 
tlle dün sab h Anadolukavağmda büyük :ram saat 10 da albay İskender Erde - vq çekilmiştir. BilAhare komutan İsken· 
,merasim yapılmıştır. Merasimde Karade- ~er askeri teftiş etmiş, merasıme İstan- ,aer Erdemci' merasim yerine konm1Ji o
niz Boğazı müstahkem mevki komutan pul komutanlığı bandosu tarafından çnJı- ,lan kürsüye çıkarak şunları söylemiştir: 
vekili albay İskender Erdemcr, Sarıyer pan İstiklAI marşı ile başlanmıjtır. Bu sı· (Devamı 15 inci sayfada) 

ik ısat eki • 
Zonguldak ve 

K8rabük'e gid'yor 

1 Dost Yunanistanın muharrirlerine 
yakışmıyacak bir .münasebetsizli~t 

Yunancayı Türkçemizin ötü 
kelimelerinden temizlem li imiş! 

Karabük'te büyük bekarlar .. .. .. . . .. . . . tJ. 

pansiyonu bitmek üzeredir Fenalık, kotuluk, pıs!ık Tur~çe1!ın kehmelerınde degıl, 
' olsa olsa bunu boyle telakkı eden kafa)ardadır 

Atinada çıkan Katimerini gazetesinde Dost "bir milletin, siyaseten Türkiyeye 
yazı yazan M. Moshopulos isimli bir mu- dost olacağını zannettiğimiz hu muharriri 
harrir her nedense tıirkçeyi sevmiyor. (Devamı 6 ncı sayfada) 

~ . 

Yeni Banknotlarımız 
Amerikan dolannı andıran yeni paralarımızın nümuneleri 

geldi, Eylul ayı içinde tedavül mevkiine konacak 

old ~ Çıne dogru tehacumlennın durmuş Yazan: Turaıı can 
uguna dair hiç bir alamet yoktur. -- Karabükte i§çi paviyonlarından biri 

'l' k Tokyo nikbini Mare al Şan Kay Şelr lrimdiT? Ankara, 21 (Hususi) - Ekonomi Ba-
0 Yo 21 (A.A.) - Japonların şimali ·------------------1 kanı CelAl Bayarın önümüzdeki giin-

&i•~diy~··;~;;~;f ·k~dii~;i• :~d~~~~~~;;;~r~b~ 
İmha etmeg~ e başladı Hariciye Vekili 

' 

Sokaklardaki .aerseri kedile1-

Cenevrege 
Gidiyor 

· Cenevre, 21 (Husus!) - Milletler 
Cemiyeti konsey ve umu.mı heyetinin 
önümüzdeki ağustA:>s ayında toplanaca
ğı söylenmektedir. 

Bu toplantının tarih ve ruznamesi 
henüz tesbit edilmemi~tir. Maamafih, 
bilhassa Fili.itin ile İspanya meseleleri
ni müzakere edecekl zannolun.makta
dır. 

K.onsayde, ham maddeler meselesinin 
görüfülınest ve bir dünya 1ktı.sadl kon. 
feransı toplamak hususunda Belçika 
;Başvekili Van Zeland ile Ruzvelt ara- . . .. " 
sında geçenlerde yapılan mülAkata da· Y mi banknotlanmudan 5 liralı~ın ıkı yuzu 
ir bizzat Van Zeland tarafından izahat Londrnda yeni harflerle yeniden bas-ı Yukarıya aynen koyduğumuz resi.ın· 
verilmesi de muhteme1dir. tırılmakta olan banlaıotla~mızm nü- lcr.inde de görüleceği üzere yeni para-

(Davcımı 8 üncfl ıayfa.diıJ ınuneleri gelmiştir, (Devamı 15 inci sayfada) 



Her gün 
Berlin - Tokyo 

. Milrueri 
Yazan: Mulıittbl Blrıen 

J apcınya, bugünkü dünyanın, en 

açık ve en samimi siyaset yapan 

memleketi sayılabilir; cihan harb: müt
tefiklerinin hatırları için Milletler Cc • 
miyetine girdikten sonra, güniin birinde 
oradan çekiliverdi ve ertesi gün de top
ları patlatarak Çine hücum eth. O gün, 
bugündür Japonya, daimi surette Çin ile 

ı de, Sovyetler ile de sulh halindedir; fa-
kat kih yeni yeni meseleler çıkanr ve 
yeni yeni sahalar işgal eder, kih ta si -
lihlarını §U ve) a bu istıkamette kulla -
nıp gider. Avrupa \'e belkı de Japon üni
versitelerinde enternasyonal hukuk pr~ 
fesörleri ve bu profesörlere <lers mev • 
zuu veren enternasyonal muahedeler, 
konvansiyonlar bunun adına ıster daimi 
sul hali, ister daimi harp hali desinler; 
Japonya, ifte bu halın içindedir. Açık, sa
de, samımi bir şey: Japonya büyümek 
ıhtiyacındadır, adım adım bÜ) iıyor ve eli 
nereye erene, yahut kendisine nasıl b:r 
plln çizmişse, onun üzerinde yürüyüp gi
diyor! 

* 
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İSTER İNANMA! 
latanbul BelecliJ'Bf sahipsiz kedileri toplamak için güzel 

bir um1 buldu. Sahlpeiz kediyi bulup getirene merkezden bir 
makbuz, bu makbuz mukabilinde de kasadan 5 kUl'Uf veril
mektedir. Bu multln fimdiye kadar verdili netice belli de-

lildit- Fakat pzetelerde iyi rekllm edildlll w alJzdan atıza 
da IÖylendili takdirde biz, fplller aramı da kedi avnhlmm 
linek aftlhima tercih edileceline inam,.z, fakat ~ otu
)'UCU aen: 

1 STER iN AN lSTER 1 NAN M Al 

Sözün Kısası 

Marconi 

Yalan rekorunu ltuan gazel# 
Mütareke günlerinde, bir Dilan sabab' 

brp pzetelerinden biri bir Dilan ba11' 
hazırlayarak: 

- Pendikte bet on bin kilo atırıılJnd' 
bir deniz canavannm tutuhfalqııu '1": 
mış, bir akşam gazetesi de bu haberin ... 

nisan balılı olduiunu farketmiyerek 1" 
zıyı olduiu gibi sütunlanna geçiJ'llliJ 
iste bir de: 

- Muharririmizi yolladık, ı.Iılı , 
dü, hakikaten müthlf bir şey, demi§ti. 

Yalan haberleri toplayarak, tıpkı kıf' 
rit kutusu veya pul gibi kollebiyosı 1" 
pan bir Amerikalımn iddiapna ıöre ti' 
zete yalanında bu İstanl>Wlu ar)adl 
mızın fevkine geçen de vardır. Bu, 111 
Amerika gazetesidir ki, 7 ikiiıclt~ 
1918 tarihli nlishuinda umumt miitat" 
kenin ilin edildiğini YazIDlf ve bu su~ 
le hakiki mütarekenin uam güııüne-4 ,., 
takaddüm etmifÜ. __.............. ........_ ...... _______ _ 
B~~~~ Y§T4K~ 

H..,. riisgarlı N a """*''• dıl 
Yeşilköy rasat istasyonunun v~ 

mahlmata ake dün bava tuyild '111 .,-, 
metre idL En fazla r-..... ~--"""'~ 
ncaldık 28 santi • 

GiMt : 4.47 
llıiMi : 16, il 
y... : 21.sı 



. İNGiLIZ SULARINDA BiR HADiSE 
• 
lngiliz torpitoları ma:nevra sahasında 
hir Alman denizaltı gemisi yakaladılar 

Çinde askeri 
Harekat durdu 

(Baş tarafı l inci sahifede) 
zur ve sükö.n tevlit etmiştir . 

Asahi gazetesi, M. Hirotanın Tien·Çln 
haberleri alındıktan sonra cdakika geç
tikçe vaziyetin salaha doğru gitmekte ol
duğunu tahmin eylediğini. söylemiş bu
lunduğunu yazmaktadır . 

• Akdeniz davasının 
manası nedir ? 

Yazan: Scliın Ragıp Emeç 
Gazeteler, Japonların ve Çinlilerin za

yiatının cüz'i olmasından dolayl memnu- Kim ne söylerse söylesin; bu .. 
niyet izhar etmektedirler. günkü beynelmilel siyasetin 
· Tehlike zail olmadı gordiyen düğümü Akdenizdedir. İn -

Pekin 21 - Çın menabiinden gelen giltere vaziyete hakim olduğu müd -
:haberlere, General Soung-Che-Yuanın detçe Akdenizin vaziyeti bir iddia 
Japonların 11 temmuz tarihli taleplerini mevzuu olmadı. Vakta ki Akdenizi bir (Bastarafı l inci sayfada) 

Yabancı denizaltı gemisinin Alınan r 
donanmasına mensup olduğu anlaşılmış- Son dakika ------"" prensip itibarile kabule mütemayil ol - İtalyan denizi sayan İtalyan davası 

duğunu farzettirecek mahiyettedir. Maa- meydana çıktı; işin rengi değiştL Ge -
mafih bu taleplerin icrası, çok büyük rck Cebelüttarık, gerek Suveyş kanatır. Gazeteler bu hadise etrafında uzun 

boylu tafsilat vermekte ve tefsirlerde bu· 
lunmaktadır. 

Hadise nasıl oldu? 
Londra 21 (A.A.) -Portland deniz ma

kamatı 19 temmuzdaki Portland Bill ha
disesi hakkında büyük bir ketumiyet mu
hafaza ediyorlar. 

Verilen malfımata göre, tahtelbahırıe~·· 
le mücadeleye memur filoya mensup btt
lunan Wolfshound destroyeri açıkta ma· 
llevra yapıyor ve bu manevraya torpil 
toplayıcı gemileri de iştirak ediyordu. Bu 
sırada, denizaltını tarassut edenler ya -
hancı bir tahtelbahir gördüler ve gemi
yi suyun yüzüne çıkınıya davet ettiler. 

Fakat tahtelbahrin zabitleri bu emre 
ancak civarına torpil atıldıktan sonra 

T ahtelbahirin manevra 
sahasında bulunuşu 

tesadüf eseri değildir 
Londra, 22 (Hususi) - Salahiyettar mehafilde söylendiğine nazaran Port· 

land hadisesi zannedildiği kadar basit değildir. Alman tahtelbahirinın manev
ra sahasında bulunması her hangi bir tesadüf eseri addolunmamaktadır. 

Geminin tam torpidoların manevra yaptıkları sırada aynı sahada bulunma
sı bunun önceden tasarlanmış olduğu kanaatini takviye etmektedir. Tahlelba
hirin manevra sahasına İngiliz donanmasına aid bazı sırları öğrenmek gayesine 
matuf olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

itaat etmiş ve kumandan isticvap edil - Resmi mehafilde el'an kat'i bir ket:Jm iyet muhafaza edilmektedir. 

dikten sonra tahtelbahirin yoluna devam L-----------------------------_J 
etmesine müsaade edilmiştir. 

Amirallık ne diyor? 

Londra 21 (A.A.) - Portland hadisesi 
hakkında bahriye bakanlığından yapılan 
bir tebliğde, bir Alman denizaltı gemisi
tıin 16 temmuzda İngiliz Wolfshound des-

troyeri tarafından suyun yüzüne çıkmıya 
mecbur edildiği hakkında gazeteler ta
rafından verilen malfunatın yanlış ol -
duğu bildirilmektedir. Destroyer, kendi· 
sile birlikte manevra yapan ve denizt' 
dalmış bulunan bir İngiliz· tahtelbahir ine 

Markoninin 
Cenaze merasimi 

\ San' aikô.r 
Göçmenlere 
Sermaye R.oma, 21 (Hususi) - Büyük alim 

Markoni'nin cenaze merasimı bugün 
l'nutantan bir surette yapılmıştır. 

liükumet erkanı ve binlerce halk ce. 
llaze alayına iştirak etmişlerdir. 

Bütün dünya radyo ve telsiz te!efcın 
istasyonları, büyük ölüye hünneten iki 
dakika sükut etmişlerdir. 

Bartında 7 
ev yandı 

Bartın 21 (A.A.) - Kasabanın • sı -
k.ışık ve harap bir semti olan K.ır~ede 
bugün öğleden .a;onra çıkan yangaa yedi 
t!\fi yaktıktan sonra itfaiyeniıi ve halkın 
gayretlerile söndürülmüştür. Şiddetli bir 
Poyraz estiği ve mahalle kamilen ahşap 
<>lduğu için yangın daha çok büyümek 
istidadında idi. Hatta bir aralık çarşıya 
doğru genişlemek üzere idi. 

Ankara 21 ( Hususi ) - San'atkar 
göçmenlere verilecek döner serma:tc -
nin heder olmamasını teminen evvele
m irde aşağıdaki hususatın nazarı dik
kate alınması vilayetlere tebliğ edil -
miştir. 

1 - San'atkar göçmenlerin san'at -
larını yapabilecek birer dükkan veya 
icrayi san'atlerine elverişli bir mahal -
lin teminL 

2 - San'atkarlık iddiasında bulu -
nan göçmenlerin san'ati ile temini ma
işet edebilecek kudrette olup olmadı -
ğının tesbiti. 

3 - Kendilerine verilecek döner 
sermayenin nakden değil, san'ala mü
teallik alat ve edevatın mübayaası su
retile tevzii. 

suyun yüzüne çıkmak için işaret vermek
te iken bir Alman denizaltı gemisi o ya
kinlerden geçmekte bulunuyordu. Alman 
denizaltı gemisi Portland Bill yak!ninde 
kara sularının haricinden geçiyordu ve 
buna tamamen hakkı vardı. · 

Dedeağaç 
çarşısı yandı 

Atina 21 (Hususi) - Dün gece sabaha 
karşı Dereağaçta büyük bir yangın çık· 
mıştır. Şehrin çarşısı baştan başa yan -
mıştır. İki büyük tütün deposile as~teri 
klüp te yanan binalar arasındadır. Dra -
ma ve Kavaladan itfaiye gönderilmiştir. 
Zararın miktarı sekiz milyon drahmi tah
min edilmektedir. 

ispanyada bir. 
Çevirme hareketi 

Londra, 21 (Hususi) - Ademi mü 
dahale tali komitesinin akamete uğrı
yan dünkü toplantısından sonra, harici
ye nazırı Eden bugün İtalyan büyük el
çisi Grandi ile Fransız büyük elçisi 
Korbeni kabul etmiş ve yeni vaziyet 
hakkında kendilerile görüşmüştür. 

Tali komitenin ne vakit toplanacağı 
henüz belli değildir. Murahhaslar hü

müşkühitı istilzam etmektedir. 29 uncu lmı elinde tutan ve tutmaya mecbur 
Çin ordusunun 37 inci fırkası._Pekin ve bulunan İngiltere, kesif nüfusunu bes
Wangping mıntakasını tahliyeden imli- liyebilmek için Hindistana muhtaçtır. 
naya devam etmektedir. Hindistanla muvasalasını da ancak Ak-

J aponların tazyiki her an artmaktad1r. deniz vasıtasile tem.in ediyor. Fakat 
Japon ültimatomunun tayin etmiş ol - elinde bulundurduğu bu iki boğaz sa

duğu mühlet, bugün saat 24 de hitama er- yesinde, bu sebeple, Akdeniz, İngilte
miştir. re için bir cümlei teneffüsiye cihazı 

Çin Japon kıtaatı arasında Pekin ya - vaziyetindedir. İtalyanın davası da böy 
kininde muharebeler vukuu tehlikesi art- ledir. Akdenizin içinde kaldığı müd -
maktadır. detçe kendisini boğuluyor hisseden !

Çinliler, hatta Pekinin dahilinde top - talya, bu denizin dışına çıkmak için: 
raktan ve kum keselerinden sedler vü - Habeşistana saldırmıştır. Böylece ve 
cuda getirmektedirler. ilk defa İtalya ile İngilterenin Akde -

Japon askerlerini hamil olan 30 vapu- r.izden istifade etmeleri şekli mevzuu 
run Ticn-Çin yakininde kain Takou'ya bahis olmuştur. 
gelmesi beklenilmektedir. Bu iki memleket arasında menfaat 

Nankinin takviye kıtaatı, cenubi Ho- tesadümü olmadıkça, vaziyetin bu !5e -
pei'e gelmekte berdevamdır. kilde devam edip gitmesi mümkündü. 

Devletler malfunat istediler Vakta ki Akdeniz milvazenesıne ya -
Tokyo, 21 (AA.) - Öğleden sonra, hancı bir kuvvet İspanyaya yerleşmek 

Alman büyük elçisi B. Von Dirksen ile teşebbüsünde bulundu; işin rengi de -
İngiliz maslahatgüzarı Doods ve Sov- ğişti. Bu kuvvetin komünist mah1yet
yet maslahatgüzarı Deitchmam harici- li olması İtalyanın işine gelmiyordu. 
ye bakanlığına gelerek dünkü Japon Tuttu, Almanya ile meşhur Berlin - Ro 
tenkil hareketinden sonra şimal Çin'in- ma mihverini vücuda geti:di. Bu ara -
deki vaziyet hakkında malumat almış- da Sotaya yerleşen Faşist Ispanyol kuv 
lardır. vetleri, Cebelüttarığı toplannın tchdl-

Yeni Çin kuvvetleri di altına almış oldular. Bu kuvvetler 
Tokyo, 21 (A.A.) - İyi maliımat a. İtalya ile Almanyanın dostlarıdırlar. 

lan Tokyo mahfillerine göre, Lukaşi:lo İngiltere ve Fransa ise bunu kabul e -
yakınma cenubtan 4 bin Çinlinin mu- demezler. Çünkü rakibin dostu, binne
vasalatı haberi, ihtilafın gen~lemesi tice rakiptir. 
tehlikesini artırmıştır. İspanya dahili harbi münasebetile 

Son vaziyet bu dört devlet arasında husule gelen 
Pekin, 21 (A.A.) - Japonyanın ar· geçimsizliğin tarifi, ana hatlarile bun

zusu üzerine, Çin askeri poHsı Lukuşi- dan ibarettir. 
ao'yu işgal etmşitir. İtalya ile Almanya İspanyaya Ko • 

Verilen malfunata göre, Lung.Şcn- münizmin yerleşmesine razı değiller -
Yuan, 11 temmuz protokolunda mevcut dir. İngiltere ile Fransa ise, general 
üç Japon tezini kat'i olarak kabul et- Frankonun galebesini hazmedemiyecek 
miştir. halde bulunuyorlar. Çünkü onun gale-

Eden'in beyanatı besi demek, İtalya ile Almanyanın Ce-
Londra, 21 (AA.) - B. Eden, Avam belüttarığı Afrika sahiller~nde~ te~ -

Kamarasında yaptığı beyamıtta, şimal d~tleri ~ltın~ valm~an ve bı~netıce In
Çin'inde şimdiki vaziyet devam ettiği gılterenın, cıgerlen ~esa.b:sm~c bul~
rnüddetce Japonya ile müzakerelere gi- nan Akdenizde, emnıyetını mutesellıp 
rişmenin faydalı olmıyacağını söyle- etmeleridir. Bu vaziyet şu bak1mdan 
miştir. Fransayı da alakadar eder ki Balcar 

adalarına yerleşecek bir Almanya, müs 

İlk pamuk mahsulü 
467 kuruştan sahYdı 

Semtin susuz ve sokakların dar olması 
facianın dehşetini arttırmıştır. Yangın 
bir buçuk saat sürmüştür. İnsa.A zaviat1 
Yoktur. 

4 - iwılar daiına göz önünde tutu
larak ~n'at ve yerlerine ısınması için 
mürakabe altında bulundurulmas·ı. kumetlerinden yeni talimat istemi~ler- . Adana 21 (Hususi) - Balıkçı oğlu Ah-

takbel her muharebede Afrik:ıdaki si
yahi kuvvetlerine ziyadesile bel bağ -
lıyan Fransanın bu kıt'a ile mu\•asa -
lasını her zaman baltalavabilecektit. 
İspanya vaziyeti karşısında İngiliz -
Fransız teşriki mesaisinin hakiki sebe
bi de bundan ibarettir. - Selim Ragıp 

Alman -Rus 
münasebatında 

yeni bir adım mı? 

dir. , met tarafından borsaya getirilen ilk pa • 
Trene ateş muk mahsulü bugün müzayede ile satıl -

Barcelona, 21 (A.A.) - Bu sabah asi- ,mış, tacirlerden Mustafa tarafından kilo· 

Yugoslavya da 
Bir çok köyler 
Su altında kaldı 

Emeç lerin iki tayyaresi, İl Avanales kasa- su 467 kuruştan alın~r. 

~~ is~~ooun~bu~Mn b~lıe~ ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Üç ki- ,-
şi ölmüş, bir kaç kişi yaralanmıştır. Sabahtan Sabaha: 

Belgrad, 21 (Hususi) - Cenubi Yu
goslavya ile Saray.Bosna havalisinde 
Yağan şiddetli yağmurlar neticesinde 

~~~ ~ok yerleri su basm~ ve suları 29 
0 Yun hububat mahsulünü tamamen 

tnahvetmiştir. 
:Üzlerce hayvan telef olmuş ve tren 

ınu.nakaıatı durmuştur. 
Insan zayiatı olmamakla beraber, 

llladdi zarar çok büyüktür. 

Berlin, 21 (AA.) - Sovyetlerin Ber- Şiddetli muharebeler 
~ büyü~ elçisi B. Constantin Jur~m- Navalcarnero, 21 - Pazartesi günü 
ıew, bugun Berchtesgaden,de B. Hıtle· Valdemorillo istikametindeki ta 'kl -

·ı· t · · takd' t · ı· zyı e re ı una na.mesını un e mış ır. rini artırmış olan nasyonalistler b ·· 
Elçi, ira~ ~tm~ş olduğu nutukta bil- Bağ cenah üzerinde, Gudarra~a ug::. 

hassa dcm~tır kı:. yunca ve Villa Franca del Castello ö-
Sovyet ~usya ıle ~manya ~~asınd~ nünde ilerlemişler ve bütün düşman kı

normal munascbetler ıhdas ·ıe ıa·ımesı, taatının ihatası hareketini ikmal etm· -
her iki memleketin menafi ine tevafuk lerdir. ış 
etmekte ve. um~~ sulh işine !a:dım Nasyonalistler, ~aat dokuza doğru 
eylemektedır. Butun gayr~tlerımı bu Gudarrama nehrirun her iki kıyı d _ 

'f · if h d ~ · B h sın a vazı eyı aya asre ecegım. u u- ki düşman mevzilerini zaptetmeğe mu-
11. • • V il. • ıı susta t~raf~ızdan mües~ir ve h.ayırha- vafiak olmuşlardır. 
arıcıye e l ~ane bır muzaheret~ naıl ol~caAgımı ve Saat 13 de nasyonalistlerin nıanevra-

Cenevr eyegidiyor ıctare etm:kte oıd~~nuz .~u~~:n~tten ıarını boşa çıkarmağa teşebbüs etmeğe 
(Baştarafı ı inci sayfada) ~e ~ynı muzaheretı gorecegımı umıd e- kıyam eden milisler, şiddetli bir taar-

Ronseyin ag~ ustos ayında topianaca- en~. ruz icra etmişlerdir. Bu taarruza beş 
ğ Hıtler cevabında ezcümle clc:niştir t b 2 Ok d t nk · ı· ı.. t ına dair Oenevreden verilen bu haber . . ' a ur ve a ar a ış ıra~ e miştir. 
~ahakkuk ettiği takdirde Moskovadan ki. . Milisler 300 maktul verdikten ve 4 
dönd .. k ' . . Almanya ıle Sovyet Rusya arasında tank kaybettikten sonra ricata m cb 
l u ten sonra halen şehrıınızde bu- normal münasebetler ihdas ve idame e ur 
Unan H · · v k'l' R" ı·· A d olmuşlardır. b arıcıye e ı ı uş u rasın a, etmeğe sarfı gayret edeceğiz suretinde· -------
u toplantıya iştirak etmek üzere Ce- ki beyanatınıza memnuniyetle muttali Fransa teslihat için 11 

llev~?ye gitmesi çok muhtemeldir. oldum. 
lı Du~ sabah Büyükadaya giderek' bazı Ben de sizin gibi Almanya ile Sovyet milyar daha tahsis etti 
~ Us~s~ ziyaretlerde bulunan Hariciye Rusya arasındaki bu kabil münzsebet- Paris, 21 - Nazırlar mecl'isi, bu sa
~ ekılımiz, akşam üstü Perapalas ote- lerin bugün her zamandan ziyade ade- hah harbiye nazın Daladier'nin teklı
lll ~dC: İrak elçisi Naci Şevketi kabul et- mi müdahalenin zaruri ilcaatına \"e iki fini tasdik etmiştir. Bu suretle 1938 se· 

ıştır. memleketin menafiine tekabül etmekte nesinde yapılacak teslihat i~lerine aid 

2
• Dost Irak elçisi, Hariciye Vekilimi- olduğu ve bu suretle umumi sulh dava- fevkalade tahsisat 11 mily~ra çıkmış
ın Yanında bir saat kadar kalmıştır. sına yardımı olacağı mütaleasmdayırn. tır. 

Çin • • 
lŞl 

İlk medeniyetin doğduğu yere son medeniyet henüz giremediği için zavallı 
Çin Japonların şamar oğlanı oldu. İki üç yılda bir yeni silahlarını tecrübe 
etmek isteyen Japon ordusu yirmi otuz bin Çinliyi avuç avuç pirinç ye, 
mekten, saçlarını örgü yapıp, ayakla rını tahta pabuçlar içinde hapsetmek 
zahmetinden kurtarır. 

Bu Uzak§arkın tabü görünmeğe başlayan itiyatlarındandır. İnsan sabır ve 
tahammülünün ölçüsüz örneklerini gösteren Çini Japon istilasından kurtar-
mak güçtür. Ne Konfüçyüsün kanunları, ne Vaşingtondaki beyaz evin karar
ları, ne de büyük komşusunun Uzak şarktaki ordulan buna m~nidir. 

Bugün Çine yeni medeniyeti aşıla mağa çalışan Şang·Kay-Çek bu vaziyeti 
kavramış gibi görünüyor. Yetiştirmeğe çalıştığı yeni Çin ordusu ile Çini ikıye 
ayırmak istiyen Japon istila planına mukave,met etmeğe ·hazırlanıyor. Fakat 
muvaffak olacağı şüphelidir. Çünkü Japonya için Asyanın öbür ucuna yer
leşmek ve dört yüz milyonluk geri bir kütleyi Japonlaştırmak, bu kuvvetle 
iç Asya kapılarını zorlamak milli bil' siyaset olarak kabul edilmiştir. 

Japonya her engele rağmen ve her fırsattan istifade ederek bu plan üze
rinde yürüyor ve yürüyecektir. 

Tarihin garip cilveleri ve ibret levhalarından biri de budur. Binlerce yıl 
evvel Çin medeniyeti yanında Japon adalarında vahşi ve iptidai insanlar ya
şardı. Bugün o vahşi ve iptidai insanlar yalnız Çine değil, dünyaya meydan 
okuyorlar. 

Geçen gün Fransızların 14 temmuz bayramlarında Pariste geçit resmi ya
pıldı. Paris-Soir gazetesi merasime ait resimler arasında Faslı bir Arap Ala· 
yının resmini de neşretti. 

Medeniyetin kahredici cilveleri böyledir. Vaktile Puvatyaya kadar Fran· 
sız topraklarında zafer alayları yapan Araplar da bugün Fransız milli hayra· 
mına Fransız bayrağı altında iştirak ediyorlar. Bürhan Cahit M.orkaycı ; 
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lkbsat Vekili dün sergi komitesi azalarile konuştu, 
sergide televizyonla temsiller gösterilecek 

Bundan evvelki Yerli Mallar sergisinin kapısı 

Bu ayın yirmi yedisinde açılacak olan Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisi· 
ne 150 den fazla firma iştirak etmektedir. Bu mikdarın iki yüzü bulacağı an
latılmaktadır. İş Bankası, Sümer Bank müdürleri sergi yerini gezmişler, tet. 
kileler yapmışlardır. Sergide memleketimizde ilk defa olarak televizyonia 
temsil gösterilecektir. Bu telll!iller bir veya iki kilometrelik mesafeden alı
nan bar sahneleri veya tiyatro parçaları olacaktır. 

Sergi komitesinden bir heyet, dün İktısat Vekili Ceial Bayan ziyaret e· 
derek yapılan işler hakkında !zahat vermiştir. Vekil, serginin kusursuz olması 
için yeni direktifler vermiştir. Serginin açılmasında Vekil hazır bulunacak
tır. Resmi küşadın Başvekil ismet l~nü tarafından yapılması da muhtemel

SON POSTA 

Sıhhiye müdüriyetinden verilen ma
lfunata göre son 2-i saat zarfında İstan
bulda yeniden 2 7 tifo vak'ası tcsbit e
dilmiştir. Haziran bidayetinden düne 
kadar İstanbul belediyesi sınırları için
de 79 7 tifo vak'ası görülmüştür. Gizli 
olarak tedavi gören ve bu esnada ölen 
tifolular bu rakkama dahil değildir. 

Dün öğleden sonra İstanbul vali ve 
belediye reisi vekili Şükrü Sökmen Sü
er sıhhiye müdürü Ali Rızayı çağıra
rak tüo vaziyetini sormuştur. Sıhhiye 
müdürü de vali vekiline vermiş olduğu 
cevabta tehlike mevzuu bahsolmadığı
nı ve dokuz on gün sonra tifo vak'ala
rmın her gün gittikce azalacağmı söy· 
!emiştir. 

Aşı istasyonlarındaki faaliyet devam 
etmektedir. Dün ikinci aşılarını yaptı
ranlarla yeniden aşılananların adedi 14 
bini bulmuştur. -------
Karadeniz de 
Fırtına var 
Karadenizde iki gündür şiddetli bir 

fırtına hüküm sürmekte, vapurlar bazı 
iskelelere uğrıyamamaktadırlar. 
Boğaza pek yakın bir mesafede tr

tınaya tutulan Çar Ferdinand ve Kapa
paro vapurlan bu yüzden heş saat te-

. ____________ __ ___________ . ehhürle Karadenizden limanımıza gele· 
----~--- b'l . 1 d' 

dir. 

,Jotörlü tayyareler üzerinde modelcilik ı·ı mışker ır. . k 
· . , ş anununa ay ırı 

l hareket edenler 
J_. görüldü 
l W .!.._ • İş Dairesi müfettişleri, büyük mik-

yasta teftişlere başlamışlardır. Bu a-. ti / A rada gece teftişleri de yapılmaktadır. 4 

~ Eminönü mıntakasında yapılan teftiş
lerde 8 saatten fazla işci çalıştncın yer-

' !erle geceleri çocuk çalıştıran fabrika

Y eşilköyde yapıla.n tatbikattan bir intıba 
Sultanahmet San'at okulunda ilk tedrisat müfettiı ve muallimleri içm açılan 

modelcilik kursunda görülen nazari de;l'sleri motörlü tayyareler üzerinde de 
tatbik etmek üzere dün Y eşilköyde çalış,malara başlanılmıştır. 

lar görülmüştür. Bunlara ilk defa ol
mak üzere ihtar yapılmıştır. T~kerrJ
ründe müddeiumumiliğe verilecekler
dir. 

İş Dairesi başmüfettişi Ha1uk Bursa
dan Karaköye geçmiştir. Oradan Or
haneli, İzmit yolile şehrimize gelecek
tir. 

Poliste: 
Müfettiı ve muallimler 31 temmuzda bitecek kursu müteakip yerlerine dö - Bir boğa bir çocuğu boynuzladı 

nerlerken İnönü kampında üç gun kalarak Hava Kurumuna ait motörlü tayya- Kartal kazasının Samandıra nahiye-
relcr üzerinde de tetkikat yapacaklardır. sine bağlı Sarıgazi köyüne beş sene 

......_.....___ ____..... evvel damızlık olarak Plevne dnsi bo-
Japon feıtivıli yapılacak ı Yeni otobüa seferleri ihdas ediliyor ğalar verilmişti. Evvelki gün bunlar-

İki Japon harb gemisinin ağustos ayı Otobüscülerden bazıları belediyeye dan biri azmış, ayni köyden Tabirin 
içinde İstanbulumuzu ziyaret edeceği müracaat ederek Maçka ile Bcyazıd ve çocuğunu yere vurduktan sonra boy -
yazılmıştı. Japon harb gemilerinin İs- Beşiktaşla Eminönü arasında otobüs iş- nuzunu zavallı çocuğun böğrüne ba
tanbulda bulunduğu sırada bir Japon letmeğe talih olmuşlardı. Belediye, ta- tırmış ve ağır surette yaralamıştır. Ya
festivali tertib olunacaktır. Bir gün bir rafından bu hususta yapılan tetkikat ralı çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 
gece devam edecek olan bu festival için s~na e.nniş ~e bu. iki. h~tta otobüs işle- 90 yaşında Katina denize nasıl düştü 
hazırlıklara başlanmıştır. !;}.1!;~~.ı .. !!:~!?. .. :2!!~~!!!:· .... - ... ··-- Büyükadada Yılmaz Türk caddesinde 

O L 1) il Yaninin mandırasında çalışan maran-
Bir tornacı parmağını makineye . _ . . .. goz Yorgi beş altı gün evvel polise mü-

kaptırdı İzmır agır ceza reısı Sureyya ve Ak- racaat ederek annesi 90 yaşında Kati-
u d t S t k •. A baba gazetesi sahiblerinden Orhan Sey- nanın kayboldug·unu söylemiı:: polis ka-zunçarşı a ornacı e ra ogıu - . .. . . :" 

A • _ • fmın babası mutekaıt mıralay Bay dını araştırmağa başlamıştır. Evvelki 
r~m torna tezga~ında çal~şırken sag e}ı- Emin dün vefat etmiş ve Büyükada me- akşam, Büyükadada Karacabel mevki-
'lln baş parmagını makıneye kaptıra- zarlıg·ına gömülmüştür . k d b' ed" .. t" d 

. · lJ1.de, ıyı a, ır ces ın suyun us un e 
rak koparttırmıştır. Aram !edavı altı- . ~rka?aşımız .Orhan Seyfiyi ve aile- yüzmekte olduğu görülmüş, çıkarılm-
na alınmıştır. smı tazıye edenz. ca, Yerginin annesi Katinaya aid oldu

ğu anlaşılmıştır. Cesedi muayene eden 
doktor kadının suda boğulmak suretiJe 
öldüğünü tesbit etmiştir. Katinanın de-

Türkiye iş Bankasından: 
Fransızca muhaberat servisler inin idare ve ıefliği tev· 

d.i edilmek üzere banka veya büyük ticarethanelerde müma· 
sil vazifelerde çalışmış, tabiatile Fransızcaya kuvvetle va
kıf, tecrübe ve ehliyetli bir kaç yüksek memur aran -
maktadır. 

Taliplerin Ankarada Müdüriyeti Umum.iyeye tahriren 
müracaatları, fotoğraf ve tercümei haller inin de tevdii rica 
olunur. 
MüracaaUaı·m mahremiyeti muhafaza edilecektir. 

nize nasıl düştüğü hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bir garson bir kadını yaraladı 
Beşiktaşta Vişnezade camiı yanında

ki evde oturan garson Sami, aynı ma
hallede oturan Şerife isminde bir ka· 
dını jiletle ensesinden yaralamış, kadın 
hastaneye kaldınlmış, Sami hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Bir otomobil, bir arazöze çarpb 
Gece yarısından sonraf Beyazıd mey .. 

danında, belediyenin 48 numara!: ara
zözile şoför Ramizin idaresindeki 2758 
numaralı taksi otomobili çarpışmışlar, 
taksinin sağ çamurluğu hasara uğra
rhış, arazözün de süzgeci kırılmıştır. 

Temmuz 22 
;:::il' 

İstanbul Belediyesinden: 
1 - lıtanbul Belediyeıinin Eminönü ve Fatih ıu .. 

heleri içinde 28 Temmuz 1937 tarihinden itibaren 
ve Beyojlu ve Beıiktaı ıubeleri içinde 5 A§'usto• 
1937 tarihinden itibaren arkalık1a her nevi eıya ta .. 
ıınmaıı yasak edilmiıtir. Bu yaıak en kısa zamanda 
ciğer Belediye ıubeleri mıntakalarında da tatbik 
edilecektir. 

2 - Eminönü Belediye ıubesi içinde Validehanı 
iıkeleıinden Yağ iıkeleıine uzanan kıyıdaki hamal 
bölüklerile ipçiler, Aımaalb, Gazcılar ve Çiçek· 
pazarı hamal bölükleri ve Galata cihetinde Yağka· 
panı iske~eıi hamal bölüğü mıntakalarında, bu ıa· 
balar içini e kalmak ve hiçbir suretle dışarı çıkmamak 
ıartlle 1 Eylul 1937 tarihine kadar arkalık kuHanıl· 

masına müsaade edilmiştir. Bu tarihten itibaren bu 
ıaha1ar içinde de el arabaları veya diğer nakil va
ııtaları kuHanılacaktır. 

3 - T aııma makıadile küfecilik yapılmasına mu· 
vakkaten izin verilmiıtir. Şu kadar ki bu taııma usu
lünden münhasıran küçük hacimde zati eıya ve ev 
eşyaıile havayici zaruriye taıınmaıı için istifade edile· 
cektir. Hiçbir küfeye elli kilodan fazla yilk konmıya• 
cağı gibi konacak eıya da gerek yükseklik ve gerek 
geniılik bakımından küfeleri onbeı ıantimdan fazla 
~eçmiyecektir. Bavul ve çanta gibi zati eşya ile çiçek 
ve fidanlar bu so:ı kayıttan iıtiına edilmiıtir. 

4 - İskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıta
larına yükleme ve boşaltma iılerile kara vasıtaların• 
dan mağazalara ve hanlara boıaltma ve buralardan 
kara vas:talarına yükleme iılerinde arkalık kullanıl· 
maaı ıimdilik caizdir. 

5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve 
araba, kamyon ve kamyonet gibi vaııtalann iılemesine 
müıait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat için 
arkalık kullanılabilir. Ancak bu nevi eıyanın yokuı· 
ların başı:ıa kadar araba ve yahut kamyonla taşınmıı 

o~maıı lazım gel diği gibi taıınacak her parça yükün 
yetmiı beı kilo ~an fazla olması caiz değildir. 

6 - Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyılara 
kadar kömür, k~m ve tuğla ve çakıl ve kereste taıın .. 
maıında arkalık kullanılmas1na izin verilmiıtir. 

7 - Bu ten bihler ıimdilik ıeyyar sa tacılar hakkın• 
da tatbik olunmıyacakbr. (8.) (4378] 

Belediyeden tebliğ edilmiştir. 
Şehirde pek fazla mıktarda kedi iirediği görül

müştür. 

· Sokaklarda ve boş arsaların en pis yerlerinde ve 
çöp tenekelerinin içinde dolaşarak buralardan 
aldıkları hastalık tohumlarını evlerimizin en temiz 
köşelerine ve hatta kucaklarımıza kadar taşıyaı> 

ve zararları hizmet ve faidelerinin çok üstünde 
bulunan bu mahlôklan artık fazla üretmemek 
icap ~ttiğinden Belediye sokaklarda ve boş arsa
larda bulunacak kedileri imha etmeğe karar ver
miştir. .. 

Binaenaleyh kedilerini seven ve onların ölümünu 
arzu etmeyen ıehirlilerin kedilerini evlerinde 
muhafaza ederek sokağa aalıvermemeleri ilan 
olunur. 

Belediyenin bu kararının tatbikine yardım etmek 
isteyen halkın zahmetine karşılık olmak üzere 
Belediye dairelerine teslim edilecek her kedi için 
beş kuruş verilecektir. "4455,, 
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Bartında iki 
dükkan 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor · Ki : 

~-: İnsan ne oldum deme
~ ne olacağım demeli 

n Bey •. 

Benim bir zamanlar 
Boğazda kocaman bır ya
lım var;· 

. , 

... Bak şimdi ne hale gel
dim, ne üstte var, ne başta .. 

POS'IA 

bir 1 Memleketteki biçki 
yurdlarının faaliyeti 

Hasan Bey - Yazık, ya
lıyı elden çıkarmamış ol
saydı~ parasile mükemmel 
bir elbise alırdın. • 

• 

nl 

Mersin (Hususi) - Burada Halkevinhı himayesinde çalışan ve Mersinli kızlara 
biçki, dikiş, nakış öğreten delerli bir md eeseee vardır. Müessesenin müdilrü Ba
yan Penbedir. Müessese bu yılın taUll devresini bitirmiş, talebelerin el emek-
1eri ile güzel bir sergi açllllf ve ciddea çok takdir kazanmıştır. Resimde Bayan 
Penbe ile yetiştirdiği talebelerden btr lfUP görülmektedir. 

Erzurum (Hususi) - Şehrimizdeki kız orta okulunda ders yılı sonu munue
betile bir elişleri sergisi açılmlftır. Ser gide üç sınıf talebesinin vücuda getir
diği pijama, gömlek, roblar, iO çamapr lan, yün işleri, işlemeli yastıklar, çay 
takınılan gibi muhtelif etyalar teıhir ed ilmif ve ziyaretçiler tarafından çok be
lenilmif ve mektebin biçki, dikit ötret meni Adalet Tugay takdir olunmuftur. 
Bu resim bu bilgi mezunlan ötretmenleri ile birlikte göstermektedir. 

Trabzon (Husust) - Dikiş ve bilgi yur dunu bitiren bayanların imtihanları 
Kültür Direktörlüğü tarafından yapılmq ve yurt talebesi tarafından Halkevindc 
bir sergi a9ılmıştır. Sergide teşhir edilen rop ve bluzlardan maada çiçekçilik ve 
Atatürk köşeleri çok takdir edilmiştir. Resim yurt talebelerini Atatürk köşe
sinde gösteriyor. 

İznıitte Onar Biçki Yurdu ıergiai bü
yük takdirlerle karşılannıııtır. Bu yıl 
yw-ddan 10 talebe mezun olmuştur. Re
simde mezun talebe ile yurd müdiresi 
Müfide Akyollu görülmektedir. 

Bir adam karısının karmm deşti 
Kilis (Hususi) - Elbeyli nahiyesin

de Fatma adındaki genç bir kadının 
midesi ve karnı kocası tarafından ek -
mek biçağile deşilmiştir. 

Vak'anın haber alınması üzerine der
hal Kilis memleket hastanesine kaldı
rılan biçare Fatma, operator Emin Bil
gerin muvaffakiyetli bir ameliyatı ne
ticesinde şifa bulmuş ve hakiki tehli
ke içerisinde bulunan hayatına yeniden 
kavuşmuştur. ----------------

Gere dede blr çocuk kazaya utradı 
Gerede (Hususi) - Oeredenin Ha!takçı 

köyü korucusunun be§ Yafındakl otlu tarla 
içinde yüksek bir yerden dflfmtıf b&fl par
çalanarak. ölmiif ve cesedi ancak. bef aün 
sonra bulunmuştur. 
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Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 

Mevsim 
Hastalıklarından: 
Göz nezle/eri 

, 

Yazın sıcaklarında bazı kimselerde gö
zlin kızardığı ve çok kaşındığı ve ziyaya 
kargı hassas olduğu ve az çok ifrazat da 
yaptıtı görülür. Buna bahar nezlesi ve 
yahut yaz nezlesi derler. Ve her sene ay
ni kimselere ayni mevsimde gelir, olc:uk
ça rahatsız eder bir hastalıktır. Sonra 
sıcaklar geçince bu M'ıza da kaybolur. 
Bünyenin bu hastalıkta dahil çoktur. Bu ~ 
gibi nezlelere tutulanların güneşin şld

detıl saatlerinde sokakta dolaşmamalan 
Ul.zımdır. Sabah ve akşam saatlerinde 
gezeblllrler. Gözleri çok kaşındılı için 
buna çare olmak üzere çeşme başına mü
racaat edlllr. Çeşmede gözlerın üzerine 
bol bol soğuk su vurulur. Bundan hasta
Iıır çok istifade ederler. Ayni zRmanda 
mütehnssıslarn müracaat ederek rahot et 
mek için damlalar da kullanmak muva -
fıktır. Bu gibi hnstalnrın yazın san renk
te gözlük kullanmalan lö.ztmdır. Bu glbl 
hastaların şehrin yüksek yerlerinde dağ
larda yazı geçirmeleri çok muvafıktır. 
Deniz kıyıları, cenup tarafları pek gel -
mez. Bu hastalık sari değildir~ 

(•) Bu notları kesip s:ıklaymn, yahut 
blr albüme yapqtmp lı:oUeblyen 7a .. 1ua. 
Sakıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 
clbl imdadınıza yetı.ebDlr. 

Geredede bir yaralama nk'ası 

Gerede (Hususi) - Oeredenln Deller .t6-
yünden Hüseyin glzllce ayni köyden Durmu
şun evine girerken, saklı bulunan Durmut 
ve karısı tarafından balta ile bQfmdan J&
ralanmıştır . 



Dolandırıcılıktan suçlu bir 
kadın muhakeme ediliyor 
Dünkü muhakemede dolandınldıklarım söyleyen 10 

davacı hazır buluod ular, kadın inkar ediyor 
Dün, asliye 4 üncü ceza hakyerinde Dedi. 

bir dolandıncılık davasının duruşması Reis, Hayriyeye 110rdu: 

1 
J 

yapılmıştır. Davanın suçlusu Koca Mus- - Ne dersin? •. Sen, bunların muhte-
1afapaşada, Ataçkakan mahallesince otu- lif zamanlarda paralarını dolandırmış
ran Hayriye isminde bir kadındır. Suç sm. Hepsi, şikayetcl senden .. 
<4>rtakları ise, Ali ve karısı Eminedir. Hayriye: 

Hayriye tarafından dolandırılciıkla- - Bunların hepsi yalan.. IJenim eski 
nnı iddia eden davacılar tam on kişidir. kocam polisti. Polisleri tanırım, İrfan 

Tifo mikrobunun dedikleri 

1 -Dünkü duruşmada bunlardan dokuzu bir hüsnühal varakası çıkarta~gını _ 
hazır bulunmuş, biri gelememiştir. söyliyerek, tavasrutumu isteO.i. işi ü. 

Dünkü celsede, reis Fazıl davacılal".a, zerime aldım, yapamayınca geri verdim 
Hayriyenin kendilerini nastl dolandır- parasını... Gazetemı okuyordum: 

Dost Yunanistanın muharrirlerine 
yakışmıyacak bir münasebetsizlik 

Yunancayı Türkçemizin kötü 
kelimelerinden temizlemeli imişi 

Fen alık, kötülük, pislik Türkçenin kelimelerinde değil, 
olsa olsa bunu böyle telakki eden kafalardadır 

··t· 
(Bapuajı 1 inci aayfada) T Türkçe, dünyanın büyük millet I<:,. 

neşrettiği makalelerle, vunancadaki leleri arasında Belgraddan Tokyoya ·u 
Türk kelimelerini çıkarıp atmayı ve yu- dar söylenmekte olan bir dildir. Bu d~ 
nancayı temizlemeyi teklif ediyor. Son konuşan millet, tarihte çok müsbet dl 

nüshalarının birinde yazdığı bir maka- yaratıcı roller oynamış ve fstanbU~t" 
lede muharrir fÖyle söylüyor: çürümüş bir halde bulduğu Roma nıe • 

cBu. kötülük bütün Balkar\ diUmnde niyetini canlandırarak dilini Balk~nl9{e
oordır. Buıılm' türkçe kelimeleri birbi- hakim kılmıştır. Bu dilin bazı kelıJTl~Ut' 
rinden almıılaTdır. Jlueıa Romenler rinin rumcaya, bulgarcaya ve ilah dı • 
(sofrayı Fnn beylerinden. cılmı§~ı~. re girmiş olması, bu dillerin ~eref ve b9~ 
,Türk parazitleri dilimizin tatlı melodıs~- siyetini düşürmez. Çünkü Türk mille 
ni dinlememize en.gel olmaktadır. Bır )ti' 

d le nin, hi" npg·ilse bütün diğer milletler Bulgar gauıul de bu ,ekilde miica e - ~· ,-
dar şerefi ve haysiyeti vardır. 

dığını sordu. Onlar da, birer birer ayağd Şeklinde bütün iddialan tevil ederek, «Yirmi dört saatte yirmi 
kalktılar ve dertlerltıi anlattılar. birer birer hepsini reddetti. Mahkeme vak'ası kaydolunmuştur.> 

ye atılmı§tıf'. :sal-
altı tifo Kestinne, çiroki, bmtti, ıa.stizo t>. ı. Diğer taraftan, şunu bilmeliyiz ki ,, 

gibi yabancı bli1Mlerc hiç te muht.aç de- kan milletleri birbirlerine dayan~91et 
ğiliz. Ergenis Julime.rini Türkler bile bı- birbirlerini sevmeğe, birbirlerine hU~çi" Önce ayağa kalkan bekçi İrfan: bazı şahidlerin dinlenmeleri için baş- Gayri ihtiyari bağırdım: 

- Bu kadın, dedi, benim 33 liramı ka güne bırakıldı. - Hay mikrobu kahrolasıca ... 
dolandırdı. Beni, - cBenim yüksek Sirkeci cinayetinin - Bir dakika beni d.inleyın! 
memurlarla ahbaplığım \'ardır, seni ad. k Başımı kaldırdım.. karşımda eh tır-
liyeye mübaşir yapacağım diye aldattı. Sebebi bir alaca panıı bir adam, daha doğrusu bir iske-
K~wsinden, davacıyım. Meselesi imiş let vardı. Acaba nereden geimişti? Ka-

Irfandan sonra, 70 yaşlannda Behi- Evv 1ki gün s· k ·de oteic" Reşadın pının açıldığını da duymarmşiım: 
ye kadın da, Hayriye tarafından 5 lira - e tte ~le n:ticelenen - Bana inkisar etmekte lıaksızsınız. 
7S kuruşunun dolandırıldığını söyledi. a~ır 5':, ıaı1ımı müddeiumumilik - Ben mi?. Ben mi size inkisar et-

60 yaşlannda Hanife ise: elcınkaye _dınadeiumumi muavinle- tim?. Bir yanlışlığınız var. Sizi daha 
B . '-.::. .. k b" oymUf ve mu "Jk d f _ .. 

- enım, Auçu ır torunum var- . d Hikm t Sonel tahk'kata ba~ıa- ı e a goruyorum. 
d b kadın to t ı..t b' rın en e ı 1' Be . "Ik d f .. .. bil' . . 
ır, u runumu ya ı mel\. e ı- t Tahkikata nazaran cinayetin se- - nı ı e a gormuş ola ırsınız. 

ne yazdıracağını söyliyerek 30 liramı =~·ır. d . Fakat inkisar ettiğiniz muhakkak .. kcn-
aldı. Ne çocuğu _me~e~ yazdırabildi, B~~t oteli hissedarla!:mdan Ali ~ lrula~la _işittim. Gazetede, _tifoya 
ne de parayı gerı getırdı. M duh Ad babaya 800 lira bor- aıt havadislen okurken: cHay mikrobu 

DedJ. em _...ı.~Ali memduhem ölünce bu borç kahrolasıca» demediniz mi? 
D ı d t H- . cu vaıu.u-. Dedi b d . ' 
avacı ar an seyya: ~ ı_cı .. use!~ kansı Fatmaya intikal eylemişt:r. A- - m, un an sıze ne. 

ve ~ustafa da, _ kend.~le~ını a~r;u~e dem baba borcun ödenmesini Reşaddan - Ben tifo mikrobuyum. 
bekçı yazdıracagını soylıyerek bırının . t ... ~ ... Öl Al" . t - n.,..,. d d . - Müşerref oldum.1 
22 li 12 5 k d.• . . 17 .. ıs emışl.U. en mm or agı A"9a a. D' ed' H Be . ra, . uruşunu, ıgeı'lnın n- B" . b . d" ıyem ım. em şaşırmıst.ım. nım 

d dırd - 'dd" tt"l - ızım u para sermayemız ır, b'td·-· 'krob 11 • lm k rasını olan ıgını ı ıa e ı er. bo cum ilerde verir·z ş·mdi- ı ıgun mı ; e e tutu ıyaca , 
Seyyar satıcı Ali'ye gelince, o da şöy- likr ayda~ ~a faiile iktifa ~ı:: d~m· gözle görülrniyecek kadar k_ü~ük bir 

le dert yanıyordu: . tir ış- hayvancık olurdu. Karşıındak1 ıse bas-

- Ben~ de_ 32 ~amı ~ldı, bir da- Adem baba, buna razı olmuş ve Ana- bay~.ğı_ bU:. in~d~. . . 
ha verrnedı. Şırkeb Hayrıyeye kapıcı dol ·tm· ı· F kat aded'le ı 0 Duşunduklerımı anlamış gıbı: 

azd - ·· li k k d·-.J· be uya gı ış ır. a ' v 1 n F ed' k. ·k b d d" y ıracagını soy yere • an uuı - liranın g&ıd ilmediğin" g .... ce, 3 - arz ın ı, mı ro um, e ı, ya-
ni .. davacıyım, bu kadından.. mayısta teU:. İstanb~la 0;~miştir. hud da farzedin ki· bir h~yalım. ~a~at 

Bu sırada nefes nefese mahkeme sa- Bo .. te ddid defal R dd her ne olursam olayım, bıraz benı dın-
l b. uk ...:...:1: d' • . .. . rcunu mu a ar eşa an 1 . h ks . k ' t . ld 
onuna ır çoc _ı>"""' ln!eyıcuenn istediği halde, bir netice alamayınca _eyın, a ız yere ın ısar e rnış o u. 
arasına karıştı. Meger, o da, davacılar- dan da ;.,..;*~· d- .. k b gunuzu anlıyacaksınız. 
dan M tafa H . yaşın ;a.,......._.,,..J'ı u.şunere , u p k" d" 1. us ymış, aynye: cSeni Sul- . te te§ebb- ım· f - e ı ın ıyorurn. 
tanahınetteki san'at mektebine yazd.- emaye us e 1f ır. - Ben bu şehre fenalık etmek mak-
racağırn» diyerek, 6,5 lirasını almış .. iş Gizli meD.ha sadile gelmedim. Belki kendim istemi-
1llll34ılınca, Mustafa da davacıla:-ın ya- Balatta Katip Muslihittin mahalle- yerek bazı fenalıklarda bulunmuşum-
nına oturtuldu. smde 76 numarada oturan maruf et ka- dur. Fakat bütün bu fenalıkları neti-

Bundan sonra, reis davacı Zeyncbe çakcılarından Mehmedin evinde bir a- cede gene iyilik olsun diye yaptım. 
sordu. Zeyneb, şunlan söyledi: rama yapılmış, 750 gram kaçak et, bir - Anlıyamıyorum .. 

- Bana -~i~m. tescili için y~r- canlı koyun, satır, bıçak ve k~a rna- - Anl~tmıy~. ~alış~yorum : Şehrin 
dım edecegını soyledi. Sırayla, 1 O lıra kinesi gibi alat bulunmuş ve müsadere suları temız degıldı. Yıyecek n:addelc-
değerinde bir duvar halımı , 5 ı lira pa- edilmiştir. ri layıkile kontrol edilmiyordu, Iağım-
ramı, sonra ayrıca da 6 liramı dolandır- lar muntauıın yapılmamıştı; l>ir çoğu :ı-
dı. Bir i ş de, yapmadı. Bir çocuğu kapek uırdı çıktı. Çöpler şehrin içine Hialettayin a-

Bu anda suç ortaklanndan Ali ayağa Fethiye mahallesinde Vaiz sokağında tılıyordu. Bazı semtlerde kara sinekten 
kalktı ve: 47 numaralı evde oturan Bürhan is- yer gök görünmüyordu. Böyle şehir 

- Beni suçlu olarak getirdiler. Hal- ,minde l>ir ~uğu, aynı mahallede otu. olmazdı. Sular temizlenmeliydı. Yıye
buki, ben de Hayriyeden davacıyı'Jl.. ran Sıdıkanın köpeği ısırmıştır. Çocuk, cek maddeleri kontrol edilmeliydi La. 
500 lira kıymetinde para Ye ~şyamı do- köpekle beraber, müşahede altına a- ğımlar öteye beriye akmamalıydı. Çöp
landırdı.. Bir yanlışlık olacak, ben niye lınmak üzere kuduz tedavihanesine ler sıhhi bir tarzda toplanmal:, sıhhi 
suçlu olayım.. gönderilmiştir. bir tarzda imha edilmeliydi. Karasinek-

CÖNÜLİSLERİ 
"Kocam beni 
Aldatıyor' eminim,, 
Adını yumatlJiımı tablatile istcmlyen 

b1r tadın okuyucum bana bu fena ha. 
beri nrdJ: 

- •Kocam beni aldatıyor, emlnlın. Oö
ıı.ümle görmiil cibl blli,Ywum, haftanın 
muayyen bir gününde muayyen bir yerde 
blrle§lyorlu, hayasızlığın derecesine ba

İanıs ki kadın benim allece konuştuğum 
İW'isidlr, bu tellltJyi muteaklp bize gel
mekten, lb1r dost gibi tonu~makum çe
klnmlyor, benila iskanda! yapmadım, !a
tat sabrım 10n dereceye geldi, bir gün 
paUıyacağım.• 

Birincisi: Hldl!eyt h~ fark etmemiş 
gorilnerek ausmaktır. Erkeklerin arasın
da tadını tostflme bemeteret ara.sıra de
ti§tlrmet heTeStnde olanJa.r epeyce çok-

tur. Fakat. tewt ediniz, amılan muka
vemete alramak suretiı. hırsları artma
dığı takdirde bllAlsüana hepsi de arisl 
kadından ç.abuk bıkarlar. Esasen hakla

hnda takdir h1ss1 btaledllı:leri tle yoktur. 
blllkls onu, umumt blr kadınla :ı,ağı yu
tan ayni aevtyede görürler. Bu, hs~k!ısın
da olduğu gibi slaintlmle ele böyle oln.cat
tır. 

leri üretmenin önüne geçmek ~erekti. 
Doğru mu söylüyorum. 

- Doğru söylüyorsunuz. 
- Bunları üç ay evvel ıaaıettayin bi-

ri söyleseydi kulak asan olmazdı .. de
ğil mi? 

- Evet! 
- Benim, ötekine berikine musallat 

olmam, şehirdeki bu noksanların ta
mamlanmasını tamarnile değilse bile, 
kısmen temin etmedi mi> 

- Etti. 
- Bu iyilik değil midir; ve siz, benim 

için - kahrolasıca - demekte lıaksız de
ğil misiniz? .. 
Başımı önüme iğrniştim. Başımı tek

ı ar kaldırdığım zaman karşımdaki ha
yali yerinde bulamadım. Birdenbire 
kaybolmuştu. DüşündilJ!l: Haklı idi. 
Gerçi bir musibetti ama, bin nasihatten 
daha faydalı olmuştu. İMSET 

rakmı§lardır.11 etmeğe çok muhtaçtırlar. Dunun ~ * Balkan muharrirleri Balkan milletlf? 
Evvela, fUDU söyliyelim: gücendirecek tarzda yazı yazmaktan çe-
Her memlekette bir takım fOVenler · tr 

kinmekle mükelleftirler. Biz yunan1~..,1 vardır· nitekim bizde de bulunur. Fakat, ibkBl>' 
şimdi;e kadar bizim aramızdan h!ç kim- na Türkiyenin garba karşı bir isf ~ Jd• 
se çıkıp lodos ve poyraz kelimelerini? gibi bakıyoruz. Yunanistanın da 'J'ilf,, 
rumcadan alinmı§ oldu~u ve mesela yeyi kendisi için emin bir kale oı~r ~· 
poryaz ım, yoksa poyraz mı ~emek daha baktığına eminiz. Balkan dillerinde t~ 
münasip olacağında henüz ittifak ede- çe kelimeler, Balkan medeniyeti tar Jll
memiş bulunduğumuz bu kelimeleri nin, bizce en kıymetli yadigarlarıdır. 
türkçeden söküp atarak türkçeyi temiz- tekim, bizim dilimizdeki Balkan keli11'll~ 
lemek fikrini müdafaa etmem:~r. Çok, !erine biz ayni gözle bakarız. Bu }te 
pek çok ecnebi kelimenin istilisına uğra- . rıJ' 
nuş, ecnebi dillere Türk kapWllls_yonlar meleri, karşılıklı bir dostluk ve sevgı 

b. '"' l 1 hu ile, rahat bırakalım ve bugu-nkü işli' vermiş olan Türk dilini ecne ı Ae mıe er-
den ve billıas.u bu kapitültsyonlardan rimize bakalım. . 
kurtarmak hususunda Türkiyl'<le büyük Katimerini arkadaşımızın bu sözl~ 
bir mücadele açılınamı, değildir. Fakat, fOVen Moshopulos'tan daha iyi anlıY8 

bizde bu mücadele, tü.rkçenin halle tara- tından da eminiz. .M. B· 
fından anlaşılabilmesini temin için yapı
lan zaruri bir prensip mücadelesi idi. Bu 
arada bizlerden biri çıkıp ta poyraz keli· 
mesini, pis bir parazit gibi, dilimizln tatlı 
ahengini ibW etmekle itham etmedi. Bu
nun sebebi, bizdeki hareketin filin veya 
falan dil aleyhine değil, türkçeyi halk 
için anlaşılabilir bir hale getirmek lehine 
yapılan bir şey olmasıdır. Bundan dolayı, 
batta Yunanlılarla aramızda en kötü bir 
siyasi düşmanlık rüzglr1 estili zaman
larda dahi, biz yunancadan dilimize ıeç
miş olan kelimelere karp, hususi surette, 
ne bir nezaketsizlik, ne de b\r istiskal 
gösterdik. Bunun gibi, meselfı, türkçeleş
miş kelimeler arasında, dilirnizdı rahat 
rahat oturup, her kış halkın sofrasına 
giren rusça kapuska, yahut italyanca bo
ra kelimelerine karşı da ayni suretle ha
reket ederiz. Niçin? Çünkü bunlar. bi
zim dilimize girmiş, bizim kanu.nlaımızı 
kabul etmi§, halll ile anlaşmış ve nihayet 
uzun bir ikametten sonra, natüralizasyon 

/(aybolan , 
Kadın taggarecı 

Bulunmasından ümit 
kesildiği için ainemacılat 
hayabnı filme alıyorlar 

kaidesince, Türk dili vatand'.lşlıtmı ka· paco1' 
bul etmiş kelimelerdir. Amelia Earhart ve filmde rolünü ya 

Bizde böyle olan bu hareket, neden A- olan Katharin Hepbıırn ş• 
tinada başka türlü olsun? Hollyvood, 21 (Temmuz) - 01'Y -• 

* 
yarev 

nusta kaybolmuş olan lt:adın taY 
1 

pil' 
Moshopulos'un bütün Balkan dillerin- Amelia Earthard'ı diri olarak bı.J ·~eliği 

de mevcut olduğundan bahs,,ttiği bu mek ümidi artık tamamile terkedı cJı• 
,kötülük>, esas itibarile hiç te kötülük )(9. ,için film kumpanyaları bu .cesur ,di~ 
değildir; bunu •kötülük. telakki etmesi nın hayatını sinema vasıtasıle ebı:: 
iç.in insanın, milletler arasındaki müna- te nakletmeye teşebbüs etmişlcrdıt: jtı 
sebetlerden, dillerin taamüllerine ha - Rivayete göre kadın tayysr~~ırtfjl• 
kim olan tarihl sebeblerden tamamen ga- ı ca~ zevci Palmer Putnam bu yapı a 1111a• 
fil, bir cahil ve yahut milli va!lığtnı can- min hakikate tamamen muvafık o .. .,9/ 
sız kelimelere bağlayan bir §OVet'. olması """Ll" 

.s1 için ~imdiden Jessi Laski ile ""eı.1·a icap eder. Hakikaten bütün Balkan dil- ~ .AJ1'l 
leri Hirkçe kelimelerle doludur. Bulgar kereye girişmiştir. Bu filmde sa· 
nasyonalisUeri umumiyetle daha ıoven Earhard rolünü Katharin Hepbı.ır~sıf1• 
ve daha turkfob oldukları için oradıı pacaktır. Filhakika bu iki kadın 8 ddııf' 
böyle bir temizleme hareketi vardır; fa- da muhakkak bir benzeyiş nıevcu e e" . uav 
kat, medeni Avrupaya daha y:akın ve da- Garib bir nokta olarak şunu ..18 fıll1' 
ha münevver ve daha nasyonalist olan delim ki Katharin Hepburn vaktile rJ<e" 
Sırplar ve Hırvatlar, dillerindeki Türk ı-;x.; te 

işleri ile uğraşırken bu mes q,~ 
1 

bit 
kelimelerinden memnundurlar, onları ··keınJl'le 
seviyorlar ve hatta mesela, cçorab• keli- derek Amerikanın çok mu bS ııe 
mesi mukabilinde sırpça başka bir keli- pilotu olmuş olan Hovard }Jı.ıg 
me olduğu halde bizim ceş"-k> yerine nişanlıdır. 

* Bu okuyucumun mektubund.'\ aüe va
nyet.l hakkında malümat mnaleset' yok
tur. "Bunu bllmek, hele çocukları olup ol
madığını öğrenmek isterdim. Fakat mek
tubunda kullandığı ifadelere bık.arak se
viyesi hakkında lehinde bir huküm verc
blllrlz. Ümit ederim ki slnlr.cndlrlcl bir 
vaziyet karşısında bulunmasır.a ra~men 
irade ve mubateme kudreUni henüz lı:ay
betmemlşUr. 

İkincisJ : MuUak surette susmaya ta -
bammül edemedlJlnlz takdirde kocanızla 
delil. ratıbenlzle konll§Dlat ta blr rn.re
dlr ... Blllyorum, fakat !ayan etmlyect>.glm, 

hatta blldlğlml kocama da söylenuyece
ttnı. fakat enme gelip gttmenlzl seyreklet
senlz ~ok memnun olurum.. Şeklinde ba
~t blr cümle 141 halle klfayet .c1e!Jllk. Bu 
takdirde kadın Mdiseyl kocanıza söyll
yecek, kocanız da belki aize nakledecek
tir. 

emer kep> dememiz gibi, s:ılonda sırpça - - - - - - - --.. Si eıdİ 
Bir motosiklet iki kadına çarpb kelimeyi değil, türkçe cçorab. ] kullan- Bir kamyonet bir kı;c•a'deJ'°sı.ıfl~S 
Şişlide Ebekızı sokağında Kamil a- mayı daha adaba muvafık buluyorlar. Fındıklıda Emniyet o un ıııırıdığ1 

* Hatırıma matul olarak ıtı hareket ~k-
a. geliyor: 

Bunu böyle yapmayıp da isyan edecek 
olursanız kocanızı inada. hiddet. arasında 
da lstemeJtslzln kınp dökmeye sevkede
l>illrsiniz. 

TF.YZE 

partırnanının dördüncü katında otura~ , Demek oluyor ki türkçenin kclimele- aid, şoför Yusuf Ziyanın kı.J b8J;Çe 
Tahir karısı Maşuka ile hi7.metcisi Sa- rinde bir fenalık, bir pislik Vt! bunları 456 numaralı kamyonet Dolt?l3 t:ı fı· 
tanik evvelki gece Bomonti caddesin- kabul etmiş olmakta da bir kötülük yok- .... .. d k J{abataŞ '' . camıı onun en geçer en, dil'l 
den geçerlerken Is.metin bindiği Dimit- tur; fenalık, kötülük, pislik, olsa olsa, j\hrne 11• 
riyc ait 66 numaralı motosiklet çarp- bunu böyle telakki eden kafalardadır! zet paşa yokuşunda oturan I< f11L1 
'ımş, ikisini de ağır surette yaralnmışttr. * yaşındaki kızı Muazzeze çarpara \'St311 

Yaralı kadınlar Şişli çocuk hastanesine Bunun için Bay Moshopulos'a cazı şey- telif yerlerinden yaralarnış:för t\ltııl' 
yatlrılmışlar, yakalanan İsmet hakkın- leri hatırlatmak ve bazı tavsiyelerde bu- çocuk tedavi altına alınrnış, • 
da takibata baslanmıstır. lunmak istedim: mu~tur 



Tarihi Tetkikler: 

'ilk (Çin - Japon) harbi ... ~ -

Kalpsiz yaşayan delikanlı ! 
• 
lngiliz doktorlarının 
büyük muvaff a~iyeti 

Kalbinden iki yara alan amelenin göğsünü açblar, 
kalbi çıkararak diktiler ve ümitsiz yarahyı ya1&tblar 
Doktorluk ilerliyoT. Gün geçtikçe, fen

. nin, tıbbın muciu aayabilece!}imia yenl 
ve i§itilmemi§ muooffakiyetlerile Jcarıı
la§ıyoruz. Aş~ nakle~im~ hadile, 
bunlardan biridi1'. 

Harold Aldiric; 23 yaşlarında bir İngi
lizdir. Baruthane amelesidir. UğradıJı 

bir tecavüz neticesinde kalbine büyük bir 
çakı darbesi yiyen amele uzun müddet 
hastanede yatıyor. Buraya kadar vak'a 
gayet tabüdir, pşılacak bir §ey yoktur. 
Şaşılacak nokta bundan sonra baılar. 
Doktorlar, kalbi yaralı Aldiriçin kalbini, 
iki kere vücudundan çıkarıp, temizledik
ten sonra tekrar eski yerine takmıflar
dır. Bugün de sapasağlam eski işinde ça
lışmaktadır ve bundan iki ay evvel, mah· 
kemcde, lehinde Amme ıahidliği eden 
genç bir kızla da evlenm1ı bulunmakta· 
dır. 

* 

Küçük.pazarlılar 
Tozdan ve pislikten 
Şikayet ediyorlar 
Küçükpazarda okuyucularımızdan Ba7 

Ekrem yazıyor: 
- Semtimiz olan Küçükpazar oldukça 

işlek bir çarşıdır. Buna mukabil toz, top
rak ve çamur içindedir. Haftada bir defa 
bile sulanmaz. Küçükpazar caddesile Talı.. 
slldar sokağına bir gün blr çöpçün~~n ?ğ
radığı görülmemiştir. Kalkan toz ı!ukkan
lara, evlere hücum eder. Belediyeden rica 
ediyoruz. Haftada bir iki gün olsun hara
ya bir çöpçü utrasın, gene baltada bir iki 
defa bu cadde sulansın! 

* Kar~deni:z Ereğlisi su sıkıntısı 
çekiyor 

Karadeniz EreğUsinde okuyucularımız

dan Nihat Eken yazıyor: 
- Ereğli Karadenlzin en güzel şehirlerin-

Büyükadada bir kadın bir adamı 
dövdü 

den biri oldnğu nalde susuzluk halkın en , 
büyük derdi sayılır. Sokaklar kaldınmsız
dır, geceleri birçok semtler tenvirat.sızlıt 

yüzünden zlflrt bir karanlık içinde kalıyor. 
Belediyeden rica ediyoruz. Kaldırınılar 

ve tenvirat işi zamana bağlı olmasına mu
kabll susuzluğun bir an evvel giderilmesi 
lAzımdır. 

Diğer taraftan şehrimize bir orta mek
tep kazandıran kaymakamımız Refiğe bü
tün Ereğlller namına teşekkür ederim. 

* İmar görmiyen İstanbul 
köylerinden biri 

İstanbulun en yakın köylerinden Beyko
zun üstünde Deresekl köyü halkından bir 
mektup aldık. Halk bu köyiin şimdiye ka
dar hiç imar görmediğini, halbuki köyde 
çok nefis bir su çıktığını, bu suyun İstan
bul halkına sunulması sayesinde hem kö
yün imanna, hem de köylünün k:ı:znncına 
imkfı.n hasıl olacağını söylüyor ve Lc;tanbul 
Belediyesinin nazan dikltatlni celbedl
yorlar. 



II~ ~le .ıa Kay-Şei iJmdlr? ıngiıterede yapılan büyü 
Seksen senedenberi o deniz senin, bu de:tiz 

benim yük ve yolcu taııyıp 
Çinle Japonya arasında sillhlı bir ihti

llfın bütün tiddetile her an patlak ver
mek 11stidadmı gösterdiği şu sırada Ma
repl Şang Kay Şekin hüviyeti bir defa 
daha nazarı dikkati üzerine çekmektedir. 
. Marepl Şang Kay Şek bugün altmış 
ya§ında bir askerdir. Şimalt Çin ile cenu
bi Çin arasında meşhur fikri iftirak vu
ku bulduğu zaman, bir çok vatansever 
Çinlilerle beraber cumhuriyetçi Çin li
deri Sun Yat Sen'in fırkasına iltihak et
miştir. Sun Yat Sen'in vefatını müteakip 
Mareşal Şang Kay Şeki Nankinde, cum
huriyetçi ve halkçı fikirleri neşr ve tan
zim eden Kuomintağ fırkasının ön safı.>ı
da görüyoruz. O zaman, Mareşal Şang 

J{ay Şek Sovyet Rusya ile sıkı bir teşriki 
.mesai taraftarıdır. Marksist fikirleri neşr 
ve tamim eden meşhur Borodine'in sa
mimi ahbabıdır. 

atletizm müsabakaları 
duruyor, daha yirmi sene yaşayacağı da umuluyor 

Yuna~hlar yedi milletin girdiği müsabakalara üç atle 
gonderdiJer, birisi birinci, ikisi de ikinci oldu 

' ' ., 

67 inci İngiltere at-
letizm pmpiyonası 
40,000 teyirCi önünde 
Mıit Cityde büyük 
muvaffakıyetle ya -
pılınıştır. 

Alınan, Belçika, 
HolAnda, Macar, 
Türk, Yunan atletle • 
rinin de girdikleri bu 
müsabakalarda İngi
liz atletleri kendile .. 
rine ait olan iki re • 
koru yenilemişlerdir. 

Bu rekorlardan bi
rini Berlin olimpiya-

.Emekt4r cidiTWh (Vilyamstonda) üç kere ayni noktada karaya oturmuştur. 

Mançuri valii umumtai Mareşal Çang 
Sulini öldüren bomba patlar patlamaz, 
Mare9al Şang K.ay Şey fırsattan istifade 
lüzumunu auymuştur. Çin generalleri 
arasındaki rekabeti icabında hükUmet 
)ruvvetile yenerek Çin vahdetini tesise 
.teşebbüs etmiştir. Bunu yapabilmek için 
de Japonya ile bot geçinmenin lüzumuna 
kani olanların batına ıeçmiştir. Milliye~ 

dına iştirak eden İn
giliz takımının kap • Aziz okuyucularım, size bu müsaha-

1 

bemde dünyanın meıhur bir vapurun
dan, (Edina) dan bahsedeceğim, size o
nun garip macerasını anlatacağım. 
Sakın (Edina) yı (Normandi) gibi, 

(Kilin Meri) gibi, (Bremen) gibi f(Shret
lerini müdcbdep salonlarına, dev cüsse
lerine yüksek sür'.atlerine borçlu mü
hip bir transatlantik zannetmeyiniz. 

(Edina) ancak (322) ton maı mahre
cinde çok mütevazı minimini bir vapur
cuktur ve bu minimini mütevan vapl.&
run şöhreti sür'atinde, cesametinde de
ğil, yaşındadır. Evet, Avusturalya bandı
rasını taşıyan (Edina) cihanın en emek
tar vapuru olduğu için hele dünyanın 

beşinci kıt'ası olan Avusturalyada (Nor
rnandi) kadar, (Küin Meri) kadar meş
hurdur ve bu tekne tıpkı emektar bir in
san gibi sevilir. 

(Filip limanının ihtiyar bayanı) lakabı 
ile anılan (Edina) vapuru (1854) yılının 

5 mayısında (Glaskov) da denize indiril
miştir. (Edina) karaya oturmuş, müte
addid tamirler görmüş, harici şekli de
iif1lll§, kazanı yenileştirilmiş, çürümüş 

saçları tecdit edilmiş, lakin seksen sene
dir muntazaman seferlerini yapmış bir 
emektar vapurdur. 

Deniz ve denizcilikle alakadar hiçbir 
İngiliz yoktur ki (Edina) yı sevgi ve hat
A biraz da saygı ile anmasın. An'aneye 

tapan İngiliz bu emektar geminin can
dan dostudur ve onu tıpkı sadık bir kö· 
eğini, cana yakın kedisini sevdiğı gibi 

,sever. 

Şerefli bir deniz hayatı 
(Edina), yukarıda demiş olduğumuz 

gibi, 1854 senesi mayısının beşinci günü 
enize indirildi ve bu mütevazı tekne 
akkında o zamanın gazeteleri cşa.h~me 

lbir süzülüşle denize indi> demtşlerdı. 
O zamanlar tek bacalı üç direkli bir 

ata benziyen (Edina) bütün gemi se
erlerin alakasını uyandırmıştı. 
(~dina) ilk seferini (Hull) şehrine 

aptı ve birkaç ay muntazam bir surl'tte 
ostalarını yapmakta devam etti 
Lakin çok geçmeden meşhur Kırım 

uharebesi patlak verdi. Büyük Britan
a Osmanlı imparatorluğu ve Fransa ile 
irlikte Rusyaya harp ilan etmişti. 
İngiliz bahriye nezareti birçok İngiliz 

emileri gibi (Edina) ya da vaz'ıyet etti 
e nakliye gemisi olarak kullanılmaya 

aşlandı. 

Bu suretle Türk sularının bir aşinası 

esilen (Edina) İngiltere ile Kırım ara
mda erzak, cephane ve hayvan taşıyıp 
uru yordu. 
(Edina) hem istim, hem de yelkenle 

areket eden bir tekne olduğundan çok 
masraflı seyahatler yapıyor ve bu su

etle denizcilik aleminin alakasını uyan
rıyordu. 

ana vatanlarından ayrılilrak altın aramak 
üzere o taraflara hücum etmişlerdi. tanı 110 metre mania 1ngilizlerin yeni bir rekor kıran 110 metre mani4 

O zamanlar henüz aenç olan vapur 
(1862) de pervanelerini İngilterede bıra
karak yelkenle Avuaturalya yolunu tuttu. 

koşucusu Finley, 14.5 ko§Ucusu Finley koşarken 

Artık bu tarihten ıonra (Edina) mü· 
temadiyen Avusturalya ve Nevzelandiya 
sularında kaldı. Muhtelif tarihlerde, 
muhtelif ellere geçen bu talihli vapur bir 
kaç defa şekil de değiştirdi. Evvel! lig dl· 
rekli tek bacalı iken sıra ile yelkenlerin-
den tecrid olundu, evvel! direklerinden 
birisini, sonra ikincisini de çıkardılar. 

de koşarak yapmıştır. 
İkinci rekoru da bir milden ibaret olan 

1609 metrelik koşuda Wooderson 4.12.2 
dakikada koşarak yapmıştır. 
Müsabakaların en şayanı dikkat tarafı 

Yunanlılrın bu müsabakalara gönderdi
ği üç atletten Sillas diski 49.17 metre at

mak suretile birinci, 400 metre maniada 
Mantikas ikinci, 42,200 kilometreden iba-

ret olan Maraton müsabakasında da Kir
yakidisin iki saat 40 dakika 10 saniyede 
J.kinci olmalarıdır. 

En cüzel dereceler : 
100 Yarda - Holmes İngiliz 9.9 sall~ 
220 Yarda - Sweeney İngiliz 21.9, 
«O Yarda - Roberts İngiliz 48.2 creıcof 
880 Yarda - Collyer İnglllz 1.53.3 daıci 
1609 bir mll - Wooderson İngiliz 4.12.2 

klka, 4Xl10 - 440 Yarda - İnglllz tıı 
42.9 saniye, 120 Yarda mania - J.ı"'lnbeY İ 
Uz 14.5 saniye. (İngiliz rekoru), «O ya 
mania - Bosmans Belçikalı 55 saniye. 
atma - Sillas Yunan 49.17 metre, Oülle f 
ma - Voelke Alman 15.42 metre, rJ 
ton - Robertson İnglliz iki saat 37 dil 
19 saniye iki beş ... 

(Edina) şekil değiştiriyor, havuza gf.ri· 
yor, tamirat görüyor, lAkin halkın ıevgi 
ve teveccühünden bir ıey kaybetmiyor •••••••••••••••••••••••••••••••• 
du. 
Heyecanlı bir ömür 
(Edina) bu kadar uzun müddet sefer 

etmek, hizmet görmek talihine ermiş bir 
tekne olmakla beraber tabii bu uzun de
niz hayatı kazasız, belasız geçmiş de
ğildir. 

Filvaki bu vapur tamam beş defa kara
ya oturmuş, üç defa müsademe etmiı ve 
bu müsademelerin birisinde kendisi ya. 
ralanmış, diğer ikisinde kendisile müsa
deme eden tekneleri batırmıştır. 

Asıl tuhafı şudur ki (Edina) karaya o
turduğu mahalli sanki çok beğenmiş gi
bi tamam üç defa muhtelif tarihlerde 
(Williamstorn) da ayni noktada karaya 
gitmiştir. 

Meşhur ahşap (Manavatu) vapurunu 
bir müsademe neticesinde batıran (Edi

Mare§alın askert üniforma ile son resmi 

perver Çin ile Sovyet Rusyanın araları

Ankaranın 
Çankaya takımı 
Kuvvetleniyor 
Ankara, 21 (Hususi) - Memnuni

yetle haber aldığıma göre, evvelce Çan
kaya spor klübünden ayrılan İb\~him, 
Fethi, Kamil, Mustafa, Fuat, Omer, 
Hayrullah eski umumi kaptan Selaha t
tinle beraber pek yakında tekrar klüb
lerine avdet edeceklerdir. 
Dağılmağa yüz tutmuş eski ve kıy

metli bir klübümüzün yeniden es!d 
kuvvetli vaziyetini almak üzere olması 
Türk sporu için bir kazançtır. 

Sellin 
nın açılması işte bu tarihe tesadüf eder. 

na) olmuştur. Halbuki ahşap vapura Şang Kay Şek, hakikatte ne kör bir Rus AnkRradaki maç 
(Edina) değil (Manavatu) bizim (Edi-

) t taraftarı, ne de men:faat gözleyen bir Ja- Ankara, 21 (Hususi) _ Çankaya ve 
na(Eyd~ ça)rpmış ık. b z1 v d pon dostu. Onun maksadı, bu iki devle- Demı'rspor klüblerı' bu hafta Ankara 

ına sanca aş omu ugun a de- t' 'k' . . d ç· k t f l l . . ın ı ısının e ıne arşı ara a ma a- · f' 1 · · k ı t ı D 
rın bır yara almakla beraber batmamış, · .. 1 k b d h t h t kupası ına maçı ıçın a~ı aş ı ar. e-

. rını on eme ve u saye e ra a ra a .. ·· b 1 ç k 
halbuki bodoslamasından fena halde ya- ç· hd t' . t . t kt" mirspor ustun ir oyun a an ayayı 

. ın va e ını emın e me ı. f kl d' k ralanan (Manavatu) on yedı dakika zar- . . A A yedi üç gibi bir ar a yen ı ve upayı 
fmda batıp gitmişti. Japonyanın bırçok tahrıkatına, hatta aldı. 

(Edina) bugün bile devam eden uzun ,geç~n yıll~r içinde Manç~r~yi istila et- . Balkan güreş müsabakaları 
ve mes'ut deniz ömründe tamam (900 OOO) ,mesıne ragmen memleketının Japonya 
deniz mili çiğnemi~. (1,100,000) den' faz- ,ile muharebeye tutu~masına mani olan 
la yolcu taşımıştır. ,Mareşal Şan~ Kay Şek olmuştur. Çünkü 

Avustul'.alya denizcileri ve gemi sever- muntazam bır ordusu bulunmayan, her 
leri (Edina) nın ancak yüz yaşına bas- türlü iktısadi ve askeri techizattan mah
tıktan sonra hizmetten çekilerek tekaüde rum bulunan Çin gibi vasi bir ülkenin, 
sevkedileceğini ümit etmektedirler. böyle bir harpte parça parça olacağına 

(1934) senesinde İngiltere kralı beşinci kani bulunuyordu. Halkın ve talebenin 
Corcun oğullarından (Glousester) qükası ısrarına, Japonların hergün bir parça da

Beşinci Balkan güreş müsabakaları 
9 eylfıl fuarı münasebetile İzmirde ya. 
pılacakbr. Güreş federasyonu bu mü
nasebetle hazırlık ve kamp işlerile meş 
gul olmağa başlamıştır. 

Galatasarayhlar Bayramı 
talik edildi 

(Susseks) isimli İngiliz kruvazörile A- ha artan tahrikatlarına rağmen cyübi Galatasaray İdare Heyeti Bafkanlı· 
vusturalyayı ziyaret ettiği zaman prensi bir sabır ile silAha müracaat etmemek te gın· dan: Klübümüzün 33 üncü yıldönü-

.ısrar etti ve milli Çin vahdetini bugu" nkü karşılamaya · giden gemilerin başında münü kutlulamak için mukarrer spor 
(ihtiyar fakat henu··z dı'nç) (Edın' a) da .haline getirdi. Ona muntazam bir idare b M d D . Kl"b .. , . d . · ayramı, o a enız u u nun enız 
bulunuyordu. ve muntazam bir ordu temin etti. Eğer h 1 b 1 bayramını azır amış u unması ve te-

(Edina) pırıl pırıl boyanmış, duman bugün Japonyaya karşı Çinlileri silaha h' h kk d k' .. t k 
ır a ın a va ı muracaa Jmıza arşı 

saçarak neşe ve şevkle ilerliyordu. Niha- mukabeleye hazırlanmış görüyorsak, bu, aldıkları tertibatın tehirine :imkAn ol-
yet (Susseks) görünmüş ve sür'atle lima- vaziyetin artık tahammül edilemez bir madığını bildirmeleri üzerine deniz 
na yaklaşmaya başlamıştı. hale gelmesindendir. Maamafih Mareşal bayramının sayın sporcu halkımıza 

Kruvazör adamakıllı yaklaşınca (Edi- Şang Kay Şek, bu vaziyette dahi itilaf- faydalı olması ve gelmesi temin edil
na) nın sancak dirislerinde şu işaret dal- tan kaçmaz görünmekte ve her iki tara- miş bulunan Avusturya şampıyonu 
galanmaya başladı: fın kabul edebileceği bir hal şekline ta- meşhur Admira takımının yüksek oyu-

Bir garibe daha: 
Modern kamp 

İstirahatin yorgun vücutlar içiıl 
ilaç olduğunu biliyoruz a~111• 
istiraha tle formda kalındığını d• 

yen i öğreniyoruz. 
Beş on gün sonra Belgradda yapıltl' 

cak Türkiye - Yugoslavya futbol ~ 
çı için hazırlanan yeni futbol fede ' 
rasyonu memlekette ilk defa cmodef1l 
bir kamp> kurmak sevdasına düştil· 

Milli küme maçları dolayısile. yo'f'_ 
gun bulunan milli takım namzetlefl 
Modada açılan bu kampta harek,•ttt'lf 
ziyade istirahat edeceklermiş. 1' 

Yorulan vücutlarını dinlendirme 
üzere kampa girenler serbest bıraJ.:V 
lacak, sıkı bir kontrole tabi tuwııııı " 
yacak, futbolcular yapacakları maçı" 
ehemmiyetini müdrik olacakları7tM" 

ti" takım azami formunu bu suretle f1l 

hafaza edecekmiş! 
idmanla yorulan bir vücudun tecJtl' 

" visini istirahat olarak kabuı ediY0 

ruz amma, istirahatle formda kalıfl'lt" 
ğını da yeni öğreniyoruz. ,, 

Bundan bir müddet evvel de tut. 
bolcularımız Modada kampa girırıil; 
tıpkı bu defa olduğu gibi serbest bı f 
rakılmışlardı. Vakit gelip te SoVY~ 
Rusya futbolcularile kar§ı~tığı"',.. 
zaman milli takım mağlubiyetten Jc1J 
tulamamıştı. ,, 

Halbuki lzmirde hazırlananlar tıı 
haf bir tesadüf olacak, Sovyeı R1l51; 
futbolcularına karşı en iyi netice 
almışlardı. .,o 
Bakalım bu modern. kamptan sofl ,, 

futbolcularımız nasıl bir netice o~ 
caklar? ~ 

Admira geliyor 
G 1 t ld

.. .. .. . in istıı" 
a a asarayın yı onumu ıç ır1' 

Kırım muharebesinden sonra (Ed:na) 
ki ticaret hayatına döndü ve makincle-
elden geçirildikten sonra Akdenizden 

giltereye meyva taşımaya başladı. 

- Safa geldiniz!.. raftar olduğunu göstermektedir. Bunun nunu görmesini temin edebilmek dü-
Ayni zamanda (Edina) dükü ve kruva- sebebi zilleti itiyat etmiş olmak değil, şüncesini taşıyan klübümüz, bayra:nı 

,zörü selamlamak için sancağını arya edt- penüz Çin vahdetinin tamamlanmamış 31 temmuz, 1 ve 3 ağustos günlerine 
yordu. olması ve Japonyaya karşı memleketinin talik etmiştir. 

bulda iki maç yapacak olan Avu~td~ 
şampiyonu Admira takımı önürnuz 
hafta İstanbula gelecektir. 

Bir müddet sonra (Edina) Atlas Okya
usu seferlerine tahsis edildi ve bu ara
k Amerika dahili muharebeleri başla
ış olduğundan İngiltcreye ve Fransaya 

amuk taşıyan gemiler arasında (Edi-
) nın da ismine sık sık tesadüf ederiz. 
Altın avcıları 

Avusturalya ve Nevzelandiyada altın 
adenleri keşfedilince binlerce İngiliz 

Uzun ve şerefli bir ömrün mükafatını ı;:iddi bir harbe hazırlıklı bulunmaması- _ .. _ .......................................... _ ..... __ 
o gün son yudumuna kadar içecek oıan dır. Onun siyasetine taraftar olanlar da 
(Edina) nın karşısında yepyeni kruvazör vardır, aleyhtar bulunanlar da. Fakat 
istapcr etti ve mütevazı fakat uzun ö- :J:tısa bir zaman evvel isyan eden bazı 

mürlü teknenin selamına sancağını indi- kıta'lar tarafından esir edilmesi sırasın
rerek mukabele ettikten sonra şu cevabı ,da koca Çin ülkesinin çehresine çöken 
verdi: hüzünlü maske göstermiştir ki Mareşal 

- Safa bulduk güzel cihtiyar Edina.? ... Şang Kay Şek Çin memleketi ve Çin 
A. Cemalettin Saracoğlu ;IDilleti için daha çok seneler elzem bir 

.varlıktır. O, büyük bir ekseriyetin ısra
,·ile başkumandanlığı uhdesine aldığı gi
pi hakiki Çinin mümessili de gene ken
disidir. Yoksa, Mareşal Şang Kay Şek, 
;rvmıt Çin ülkesinin siyasi kanaatlerini 
,mürakabe eden Kuomintağ meclisinm 
µıütevazı uzuvlarından biridir. Şimdilik 
ba§ka hiçbir sıfatı yoktur. 

• bjt 
Heybeli sanatoryomuna yeJIJ 

pavyon ilave ediliyor jJ 

·ıavcte 
Heybelideki sanatoryoma 1 jesl 

yapılacak 50 yataklı pavyonun pr~11ii" 
tasdik edilerek gelmiştir. Yakınd0"'0.ıı~ 
teahhide ihale edilecek olan P~\: :19v' 
74 bin liraya çıkacaktır. Bu yenı 1~ 
ile Heybeli janatoryomu 715 Y9 

olacaktır. 
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1 KADIN 1 "Son Posta,, nm ooou Röportajlan 

Erzurumda dün ile 
bugünü mukayese 

Yazın dudak boyanız işlenmiş bluzlan 
nasıl olmalı? sevenlere 

Yaz lilnlerinln aln• altında cmak- dudaklar boyayı iyioe içer. Yalnız 

Yaj. m ehemmiyeti lop nazaran daha zl· cruJ• un iyi bir cinsten olması prttır. 

iki aozeı model • 1f. • 
Emaamdan .as eti_.,, l,,.,.klıla 7'fl'Ntmeli hran 7'Jl'li bir lilcc:ar 
uAIMınet flllıfqor, arlıl 6iu de oaile d#lfli. H ig 6ir ,.7 7'JPlfttl • 

Erzurum (HUIUll 
muhabirtmlsclen) -
fark vlJa7etlerimUin 
iman n Uçlbictı U· 
muml lltlfettsııttm 

faaliJetleıi bıkkın 

da burum münw • 
ver 1atr pııcile konu 

tuJ'Ofdum. 86& eekl 
devirlerln ihmalin 

- 6.raclcın ~) ılf7or. 

Yade artar. lpk bol oJdutu iqin az boya Yarını saat s6nra ince bir tülbentle 
bile kendini ıöaterlr: Bunun için ekser dudaklarınızı hafif hafif lilinlz. Dudak· 
belli belirsiz buyanınamıpaıuz boyanmıt lanmza bulapnıf libi duran fula ruj ' 
oldufwım derhal gör.e çarpar. O kadar çıkar. Fakat kırmızı renk kalır. Fazlalık 

intikal etti. Arkada
fml dedi ki: 

- Buraya her plea 

memur yalak sav -

mala ıelirmif, blltfha 
pyeai bir iki sen. 
pçirip tekrar İltan 
bula, yahut oraya ya 

iri kıpn pek mükemmel boyanmış dedi- kıpn hop gidebilirdi. Çünkü etrafta lflk 
illniz bir yüz tuvaletini jaz günefinm azdı. Fakat yazın ıünet altında bu bda
altında aynen görünet mutlaka c bayağı• n kifidir. 
bul uruz. Bunun için JUID her halde faz-
la boyınnunnaya çok dikkat etmelidir. 
Y •Ilı tuvalet mıJr.en_. kullanmamalı
dır. Çünktl yallı teYler parlar. Göze da
ha fazla batar. Bilhula dudak boyası 
ıludaklara renk vermeli, fakat kat'iyyen 
dudakların ii8tilncle pml pınl görünme
nıelidir. Odanıula ilrm aynanızda gör
düjünüz dw:laklarnmla dıprıda güne
lbı kuvvetli ıplı altmda a6rlllen dudak
laruuz aramda bir farlı olmamalıdır. 

Bunun için p,.t blay bir çare var
dır. Dudaklamım a,._ Jopn boyadıjı
laız gibi boyaJUll&. Bir geJTek saat, ya
llnı aat a,ı.c. kalla Ba ~dft içinde 

Şapka modeli 

----------------------------Eldiven, 
Ve bluz 

taggör 

Son tayyör - Bluz modası töylı tek 
cümle ile hullsa edilebilir: Açık renk 
tayyör • koyu renk bluz. 

. Bu moda hakikaten pek pk ve güzel
dir. Meseli: Açık mavi, pembe, gri, krem 
ve beyaz bir tayyör altından lAclvert, nar 
kırmızısı, mor veya siyah bir bluz. 

Alpqa tayyör • Saten H)'CI 

dantel 6lu 

Tayyörlerd4! tuIJ.,ıla~ • 7elni ku
maşlara gelince: Yünlü ve ipekli alpap 
- bilhı188 öiJeden sonra ~ - çok bele
nilmektedir. Beyaz, koyu mavi, veya pi 
perl bir alpaga tayyör altından llke sa
ten veya dantel bir bluz. Beyaz tayyörle 
giyilen bluzun rengi siyah olmalıdır. 

Gri peri ile boz, koyu mavi ile açık mavi 
bluz pek iyi olur. 

Bıı ..,.. morla pap rengi plı moda 

km yerlerden birini Otia-1 u....r llilllllt TaMla User nfabtı.de &n... Vala eldata 
litmekmlt- lıalde ......_ War Wr ..,.ıuıt ,...... Ernnam - 51.,.. luıtb hı ... 

Daha pldlli lb· atım ._... .talftlr• ...._ u.....ı lıliMtlp 2S bcrii klaam 1 ..... 

den itibaren aitmell ..mı.de ~· 
Gallb ortuıu aJur yapılmıf. dtı§ilnen bir innnın bulundulu yerde miyerek didiniyorlar, artık bi~ Erz~ 

Brode bu cajuh un kenarına enalz bir imar faaliyetine ıeçııaeai, memleketini mun yerlilerine de vazife dii§tü. Hiç dtı
su gibi ~- Kollara da ayni p- iktiaacH, hmd bakımlardan ytlbeltmel• lf1se buradan kaçmak namertlijini &Öle 
kilde bir ifleme 7apılmıfbr. çalıpaaı nasıl beklenebilir?• termiyelim ve İstanbuldan nur alan ev-

Arkadıpm haklı idi Fakat o memur- JAtlarımızla biz de bnnca kaderince b1I 
Jarm da kendilerine göre mazeretleri 'kalkınma hareketine iftirak edelim. 
vardı. Evveli Erzurumun klpndan flkA- * 
yet ediyorlardı. 8 ay, evet sekiz uzun ay, 8 ayı kar ve buzlarla örtülü Erzurum. 
Erzurumun dekoru deliflniyordu. Nere- fima1 kutbuna sinema, hastane ve radyo 
ye babanız, beyu, ve ne vakit bJlıdan ıötüreıı enerjili insanlann benzerleri e
dlfan çıksanız tahtessıfır 20 ile 30 ara- linde, çok yakında biltün konforile, me
mnda bir solukluk y(izüııilze çarpıyordu. deni vasıtalarile, alı§malDl§ insanlara 
Hakikaten bu ramanlar Erzurumda lde- bezginlik veren bir diyar olmaktan çıta. 
ta mahaumınuzdur. Zigana aeçidi, vadi- caktır. O yolu tuttu bile ... 
)eri dolduran çıllann tehdidi altındadır. 
2000 metreyi aşan Kopdağınm üzerinde 
ye1 ilfürilr, se1 götürür. o kadar ki fırtı- /Jıtısat Vekili 
na ve tipi arabalan, kızatıan, içindeki a- Zonguldak ve 
iamlan lhtik top gibi önilne katarak 

Fuat 

• silrilkler. Kopun üzerinde rüzgk esti ml. KarabBlı' e gidiyor 
karlı ve tipili havalarda yol gösteren (\D (Bo,ıarafı ı inci ıayfada) 

Bu lkl rengin her (ton) u açık renk l 
tayyörlere çok uyuyor. Bilhassa koyup
rap renpıde kazak ve cşomkie• ler böy-
le t&YJÖrlerin altından pek şık görünü
yor. Bu bluzlara altın renginde cmotif• 1 

santim ıeniflijinde, beş santim enllli- verilmektedir. Celil Bayann bundan 
lfndeki kalın demir. ~ubultlar, rüzgirın başka inşasına teşebbüs edilmek için 
önünde hilrfnetle iiilıyorlar. Bizi Ez:u· etüdleri yapılmıya başlanan Çatalağzı 
ruma getiren ıoför bunu anlatırken goz- limanı işi ile de mahallinde meşgul o
leri parlıyor: ıacağı, oradan da Karabük'e geçereJC 

ve .brode• ler de yapılıyor. 

. Şlfe yefill, bronz yefili, ve bütün koyu 
7efiller de rağbette. Bu renkler bilhassa 
aten ve kadife bluzlara pek iyi uyuyor. 

.Uioen renlılerinde de 6ir 
,.,.aii flGI' 

Eldivenler umumiyetle bluzların Tenk
lerine uyduruluyor. Yani koyu renkler
den teÇiliyor. Tekrar siyah ve koyu renk 
eldiven modasına dönüyoruz. 

Kolayca yapabileceğiniz 
şık bir gaka 

Bu aene brode çok moda. ipe jel'l8 ve 
triko lzerlDe ,apılaJııllecek hem kola1, 
henı pk Wr brodeH JÜL A,nl brocieyi 
latenenız ce11bıfze, 1ıa1 bplı1r1•rma da 
Yapabt1inbm. 

Model, bej Jene OMriM krem • 7etil • 
beyaz renld.erlncle ,.anı.ı. yapılmlfbr. 

Önce iki veya O.ç bt ,enıe dilz bir ara 
Yal>Uın. Semra bu manm yanına ikinci 
ve ilçünctı malar f6J)e lflanir: Arkaya 
dotru bir defa batıım. Sonra öne dofıru 
bunun iki mlali bilyilklilkte - yani iki 
llliali uzatma - batmız. Gene bir arkaya ' 
batıp, bir &ıe (iki 1Dll1l uzunlukta) batı· 
IUz. Biltiln ma niha,.&e tadar böyle de
'?anı eder. 

'Oç sıra Yefllden IDDl'a tlç ma da beyaz 
:taparsınız. Krem Y6nle brodenin yalnız 
kenarlarına ince bir ma geçersiniz. 

AYni brode llctvm :tumq üzerine 
bl~ 

oroy • beyaz ve 1mmızı ile yapılırsa 

=~k olur. Yalnız 1mmızı - beyaz, veya yeşil - beyaz renkler de yapılmalıdır. Be
ka Yepi - beyazla da gtizel olur. Baş- yaz üzerine ıöze çarpan her renk iyi 

koyu renkler l1atOne turuncu - beyaz, gider. ' 

- Bay diyordu, kışın Kop demezler demir ve çelik fabrikası inşaatmı göz. 
mi, hani yüreifmin de koptujunu hisse- den geçireceği anlaşılmaktadır. . 
derim. Karabük'ten alınan haberlere göre, 

1 kut*b · "t · n geçen yıl inşası ihale edilmi-1 olan bir Bu'""'"' -4-· una sınema go ure . . .1 • de 
•-~ " ·· b"·yük.· bekarlar pansıyonu ve ı~.ıerm insan enerjisi, dü ErZuruma saadet ı~ u ika t ihla 

tilrm k bahsinde anut bir hasislikle 1• dörder daire bulunan altı ~e s . 
yak - 0 kadar ki her uırda 09 bir direktör evi. pek .!akın.da bı~ış ?-

~ ,~n.11. kala Paland"~ e- lacaktır. Bu direktor evıne muşabih bet q.uaya maruz n Oaen ka 
Bütiln bluz emprime bir kumq tekleriıideki bu güzel yayJAnuı tarihi ha- d_ört. bina ?8ha yapılın=; tır r;:üt~ 

pkllnde ufak cmotlf. 1er iflenmi§tir. tıraları bile onu harekete getirmemiş. rilmiş ve ınşaata baş l'" şd · f b ika 
Osmanlılılm i · e aincllidiği ruh, onun bu inşaat Kapullu ya~ ası~ :ı a r. 

Y k od la çın ll aeçmesm sahasına nazaran hikim bır mevkıde 
&ta 8 nDJD m: ~:::z~ !:. ~::lmUf. .. 'lfat~ yapıJmaktadır. Aynca bil~assa İn~ 

• • iı m U&&U..,. e mühendis ve ustalann ıkametlenne 
temızJigı" IDlf ki derdini payıtahta yetiftirmek için. mahsus olmak üzere on ikişer odalı ve 

a1lar geçiyor ve onun derdi, hazan va- . 
km sind. ba be gü d tek katlı beş pavıyon yapılmıştır. Yatak odaııızi ayda bfr kere piyle te • linin çe ece e, zan on 1 n e .. zerinde in asına lü~ 

mizleyiniz: bir yapilan Trabzon - fstanbul vapur se- .A_~ç .. ça~ u beto ş b. köprü 1-
0dada 'h:llı, perde, tablo, mobilye ve ferinde kalıyor, Derseadete kadar erişip, örulmuş 0 an narme. ır sına 

biblo nmnma ne varsa dıprı çıkanmz. saadet içindeki payıtahtm saadetini boz- hale edilmiş ve ayakların ınşa bat-
Perdelerl, IWılan lilktiriniz. öteki qya- muyor. lanmıştır. . 
nm tozlarını alınız. Yerli halk balmuı ki vali demek bir Esas fabrika binalan inşaatına ~elın-

Yatafmm tlmamlle kaldırınız. Somya- iki sene oturup, gelen giden evrakını im- ce, hilen kok fırınlarının ve yu~ 
mzı temizlf'ybıiz. Tıtvalet maunn·~a bu- yan insan demektir. Emmım seke- fınnlann kazıklarının ~lrnasi.le ışti• 
lunan her f8yi (karbonat) lı su ile illi- nesinin kafasıqda devletin, 11iıkaıııetin, gal edilmektedir. Tamir~ne .bın~ına 
Diz veya yıkaymız. Tarak ve fırça1annızı idare memurunun mefhumları detifmif. ait temel inşaatı esaslı bır şekilde ıler-
içine biraz (soda) atılmıt 11Cak suda yı- Kendisini koyu bir yeise kaptınmf. lemiş vaziyettedir. Santral bınasınııı 
bymız Gardrobunuzun içine, yahut~ * temellerine de pek .. yakında .başlanacak• 
b yerlere 18rllmit bulunan k&lıtlan de- Şimdi Erzurumda, Ankarayı, steplerin tır. Bu işlerden mada'. f~b~a sahası~-
ltftlrinlz. Bu fınattan.iitifade ederek ar- ortasında milnbit modem bir hük'amet da iltisak hatlanna aıd unla~rdan bır 
blt kul!anmadıluıız efYaları seçip yatak merkezi haline çıkaran zihniyet çalıpyor. kısmı yapılmış ve rayların d~nmesi-
oduındlb )\qka bir yere yerleftlriniz. Buranın eski tüccarlanndan blrile ko- ne başlanmıştır. Devlet Demıry~llan-
Cam ve ayııılan (alkol) le siliniz. nuşurken bana bu kanaatimi teyid ede- na aid hattın fabrika sahas~na ç•Knnl-

Sonra yilzilııüzil, ellerinizi yıkayıp ila- cek sözler söyledi: ması için Banka tarafından ya~tınl• 
tilnilze beyaz bir elbise giyininiz. Yeni- - Evlidlarunı lstanbulda okutuyor- makta olan üç kilometrelik ~arıyant 
den yatl~.ızı yapınız. Duvarlarda, pen- dum. Onların orada yerleşecek ve bir hattının imlası bitmiş, hattın doşenme-
cerel•de ıilinen yerleri Jrurulayınız. Ci· daha buraya dönmelerine mAni olacak sine baş.:..l_anm_..::ış:....tı_r. ____ _ 
lllanacak yerlere ve mobilyelere cill sü- tarzda yetişmelerini istiyordum. Ben de b• • 
rtlnilz. Mupmbalan içine biraz sirke ka- buradan alikamı keserek İstanbul veya Çek ka ınesı 
nftınlmiı su ile liliniz. Sonra büyük bir Ankaraya yerleşmek arzusundaydım. Prag, 21 - Benes, bu sabah başve-
yünlü paçrvra ile muşambaları, mobil - Fakat iki senedenberi fikrimi deiiştir- kil Hodza'yı kabul etmiştir. Hodza, Be. 
yel.eri ve bütün cilAnan yerleri olup par- dim. Şimdi bu yükselme hareketinin için- nes'e yeni kabine Azasını takdim e t...-nlt 
lıtınız. Hahları sandalyeleri yerine yer- de evvela içime doJan fikir 111 oldu: ve aza, kanunuesasiye sadık kalncakla· 
leftiriniz. cHükt'.imet çalışıyor. Artık fedaklr in· nna yemin etmişlerdir. Kabinede yeni 

Her ıeyden evvel odanın süpürülmilı sanlar burada gecelerini gündüzlerine hiç bir ha yoktur. B. Franke, maliye 
oJacıiJnı yazmıya lilzum yok tabiL katarak battl mhhatlerinl dahi dÜfÜJı- nezareti vekilliğini der'uhde etmiştir. 



Ankara Mektepleri Saim alma Komisyonundan : 
Cillli 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 
Dana eli 
Koyun Böbrek Yalı 

Sade yağı 

Sabun 

Sodn 
; Kuru fasulye 

> Barbunye 
ı Soğan 

> Sarımsak 

> Bamya 
• Bezelye 

' Börülce 
Tuz 

· Salça 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kara mercimek 
Patates 
Sirke 
Bulgur 
Kırmızı biber 
Kara b;ber 
Kimyon 
Çay 
Kakao 
Salep 
Hara rot 
Pastnm~ 

Vanily& 
Turşu 

Kon~t-rve (Muhtelif) 
Kahve 
Tarç:ın 

Zcmclfil 
Limon tcı 

Dılamur 

Pirinç 

Zeytin yağı 

Zeytın tanesi 

Kesme şeker 
Toz şeker 

Yumurta 

Koyun kara cilert 
Koyun işkembesi 
Sığır işkembesi 
Koyun beyni 
Paça 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Tahin 
Pekmez 
Tahan helvası 

Tavuk 
Hindj 

Yassı kadayıf 

Ekmek kadayıf 
Tel kadayıf 

Tere yağı 

Arpa şehriyt 
Tel şehriye 
Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
İrmik 
N"şasta 

Firinç unu 
Kuskus 
'l'arh:ına 

Kuru üzüm 
> Erik 
> Kayısı 

> İncir 
Badem iç.i 
f'..eviz içi 
Jındık içi 
Kuş üzümü 
Çam fıstık 
Buğday 

Miktın 

301.600 Kile 

92.500 • 
13.600 • 
15.200 t 

1.300 • 
1.300 • 

ao.100 • 

l6:ta0 J 

10.050 • 
12.450 • 

5.450 • 
29.400 • 

550 • 
645 • 

1.450 • 
750 •• 

9.900 • 
3.050 • 
5.050 • 
l.875 • 
1.650 • 

51.500 • 
3.925 • 
3.025 • 

62 • 

"7 • 
36 > 

284 Kile 
"3 > 

25 > 

92 > 

470 > 

261 Fake\. 
.. · 2.!75 Kilo 

3.780 Kutu 
35 Kilo 
20 > 

20 > 

31 > 

35 > 

27.900 > 

11.600 > 

12.150 • 

13.600 • 
32.400 • 

129.000 Adet 

6.350 , 
1.050 • 

150 t 

3.400 t 

16.208 • 

8.400 Kili 
'l.500 • 

25.300 • 
23.200 • 

415 • 

1.000 • 
1.250 • 
2.520 • 

3.R25 Adet 
2.000 • 

1.435 • 
l.760 > 

1.355 Kilo 

2.320 t 

900 • 
526 t 

16.900 t 

8.800 • 
1.800 > 

1.520 • 
1.040 > 

725 > 

220 > 

Tahmini PL 
Kurtıj San. 

11 

40 
25 
40 
35 
35 

10 
15 
15 

8,5 
50 

120 
35 
17,5 
7,5 

25 
15 
25 
20 
8 

25 
15 
35 

125 
60 

400 
180 
300 
60 
80 
20 
50 
35 

180 
140 
200 
120 
120 

20 

75 

40 

32 
28 

25 
15 
50 
20 
3 

45 
65 

15 
20 

190 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

120 

~ 

30 
17 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

3.8.50 > 30 
2.350 > 25 
l.425 > 80 
l.250 t 30 

220 > 130 
1.015 > 60 

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

( Devamı 11 l•cl .. ,,.d•) 

Mubammrn bedeli 
Lira Kuru§ 

33178 
33176 
37000 
3400 
6080 
2555 
4455 

49490 
27090 
27090 

7M2 
'1542 

-

1005 -
1867 50 
817 50 

2499 
275 
774 
507 50 
131 25 1 

742 50 
762 50 
757 50. 
468 75 
330 

U20 
981 2, 
453 75 
21 70 

108 75 
21 60 

1136 00 
Tl 40 

ı 75 
• 55 20 
. 376 

52 20 
1087 50 
1323 

64 
2a 
40 
37 20 
42 ----21007 55 

5580 
5580 
8700 
8700 
4860 
4860 

~ 

9072 ----13424 
651'0 
6580 
1587 50 
157 50 

75 00 
680 00 
486 00 ----49e6 oo 

3780 
4875 ------8655 
3'795 
4640 
747 ----9182 
400 
312 

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

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

2184 00 
2784 00 

270 00 
157 80 

2873 
2640 
540 
456 
312 
217 50 
66 00 ----75:a 30 

1155 
581 50 

1140 
375 

'1 7,5 teminab 
Lira Kunlf 
2480 20 ) 
2488 25 
2775 00 

... 255 00 
456 00 
191 63 
M 12 -----3711 75 

2031 75) 
2031 75 

565 65) 
565 65 

'15 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 
l 63 
8 16 
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 

--15_77_ 8o 
418 50 ) 
418 50 
~2 50 ) 
652 50 
364 50) 
364 50 

326 
680 ----1006 80 
483 50) 
493 50 
119 Ol 
11 81 
5 62 

51 00 
38 45 ----223 94 

: : l ----649 13 ; :ı ----688 85 
30 00 l 
23 44 J 
85 05 , 

--138-49 

!!! ~ 1 __ 3 __ 22_ i3 

: :ı 
35 57 ' --107~ 48 

208 80 ) 
208 80 

20 25 
11 83 

215 4'1 
198 00 
40 50 
34 20 
23 40 
16 31 
4 95 --5M-- il 

• 82 
44 06 
85 50 
28 12 

28C 21 45 
609 45 67 
429 25 32 19 
202 50 15 19 
548 41 10 
147 '15 11 Ol -----5480 00 410 98 

.. 

Miinıkaa 

Tarlhi 
2/8/93'7 Pazartesi 

2/8/931 pazartesi 

2/8/9YI PazartMl ı~ 

2/8/937 Puartesl 18 

4/8/937 Çarpmba H 

4/8/937 Çarp.mba 14,30
1 

4/8/937 Çarşamba 15 

418/937 Çarpmba 15,30 

4/8/937 Çarpmba ıs 

1/8/931 Cuma H 

2/8/931 Pazartes1 15,30 

8/8/m Cuma 14,30 

6/8/t:rl Cuma 15 

6/8/937 Cuma 18 

6/8/937 Cuma 16,30 

tJl8/9l'I Cuma 16.45 

6/8/837 Cuma 15,30 

11/8/937 Çarpmba H 

• 

/ 

ll/8/937 Çarpmba 14,30 

. , _ _____ ::--

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada tesis . edilecek Tütün Atölyesi 
binası ve müıtemilab kapah zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

ll - Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat te
minat 18160 liradır • 

m - Eksiltme 3-VIIl-937 tarihine rasthyan Salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılac•kbr. 

iV - Şartname, ketifname, proje vesair m ünaka
sa evrakı 18,02 lira mukabilinde bergün inhisar• 
lar inşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 
nesi müteahhitlik vegikasını ve laakal 
liralık bir binayı taahhüt etmiı bulunduklanna ve 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukarıdaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şerik ol-
duklarına dair noterce musaddak vesaiki eksilt
me gününden en az 3 gün evveline kadar inhi
sarlar inşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları 

lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, 
şartname, keşifname vesair lüzumlu evrak ile 
eksiltmeye iştirak vesikası ve muvakkat teminat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı ge
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. "4158,, 

ADETA 

BiR MUCİZE 

Bu cazip keffln, SiZiN 
iÇiN neler yapabildi· 
ilini gösteren hakiki 
fotoS)raflar 

Hemen bir hafta arfmda bir 
çok kadınlar, bir kaç yq gençle, • 
mit ~ 'bütibl p.ci ve '1aruplduk· 
lan Dil .......... ..., kmılli • 
leri ip.a .W. bir mııche .Wu. 

l'abt, art fm içia, maki mwa 
.. allatı teeı ... ••d bala ~ • 
ni Wr mai .w.. Alhaler; ._.. -
pklaklenn •tl7ula71M11 me;ra • 
na pkhp11n anma ftlaf olm119 • 
Janbr. Cild ,IMm aınlendma 1111 • 

sarlarmı pip eder. Ona besleJi -
na ~ tnıelenir ve pnçltşir. 
itte, V'ıyana tlnivenltesi profesör
la iudeli Dr. Stejsb)'ia cuip keş· 
fi .... temin -.. -BioeeJ. tahir 

Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

vardır. 

edilen ve ıen~ hayvanlann derin 
cild höeerelerinden istihsal edilen 
bu cevher, şimdi pembe rencinde
ki Tokalon kremi terkibinde mev • 
cuttar .Her ıece yatmudan evvel 
kullanınız. Siz uyurken, eiltlini:d 
besliyecek ve gençleşfueeektir. 

Baruşuk.luklannız bir hafta zar • 
fmda zail olacak ve on yq daha 
ıenç görüneceksiniz. Gündilz için 
cild unsuru olan beyaz rengindeki 
Tokum kremini kullanıruf. Siyah 
noktalan eritir, açık mesameleri ka· 
patır ve bir kaç gün zarfında en 
aert ve en çirkin bir cildi yumuşa· 
tıp beyazlatır, 

MAZON MEY VA TUZU 
INKIBAzı, HAZIMSIZLIGI, Mii>E EKŞbJK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir 7.8.rarlı ve müshil madtiesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BAR· 
SAKLAR! ALIŞTIRMAZ. İçilmesi latif, tesiri kola)' 
ve mülayimdir·. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu• ı 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat , 
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Ankara Mektepleri Saim a ima Komisyonundan : 

tyj su 
Buz 

Cinsi 

Kolı:: llömürü 
Kırıplc kömurü 

Me~e kömürü 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Benzin 
Gaz )'ağı 
Kışlık otomobil 
f Mobiloil) AF. 
Kışlık otomobil 
(Mobiloil) a 

yağı 

yağı 

( aa,tarefı 10 uncu sayfada) 
Mikdarı r-· 

:n 600 Teneke 
1.600 Kilo 

! .457 Ton 
290 > 

16.750 Kilo 
172.000 > 

135.000 > 

2.400 > 

600 Teneke 
31 > 

15 > 

30 > 

21.500 Adet 
~l.350 Kilo 
3.800 > " 
3.900 > 

9.500 > 

3.725 > 

5.375 > 

Tahmini Fi. Muhammen Bedeli 
Kuruş San. Lira Kurllj 

12 4512 
3 48 

2800 
2200 

6 
2,25 
2,25 
8 

450 
380 

1000 

1000 

4560 
68796 

6380 

75176 
1005 
3870 

, 3037 
192 

50 

-----8104 50 
2700 

117 
150 

300 

80 

-3267 80 
1075 
2837 50 

950 
585 

2375 
931 21J 

% 7,5 Teminatı 
Lira Kuruş 

338 40 1 
3 60 -----342 

5159 
478 

00 

70 l 
50 -----5638 20 

2~~ ~~ } 
227 81 

14 40 

-----~ -607 83 
202 

8 
11 

22 

245 09 
80 62 

~12 81 
71 25 
43 87 

~78 13 
69 84 
40 31 

Munakasa 
'l'arlhi 

fJ/8/937 Pazartesi 

fJ/8/937 Pazartesi 

9/8/937 Pazartesi 

fJ/8/93'1 Pazartesi 

Saati 

14 

H,30 

15,30 

l>orta'kal 
Taze iızüm 
'I'aze k<1yısı 
Taze erjk 
Elma 
.Armut 
Ayva 
ZerdaU 
Şettali1 

Çilek 

4.000 > 

5 
~5 

25 
15 
25 
25 
10 
15 
15 

537 fi() 

600 45 00 11/8/937 Çarpmba lD 

Vişne 
l<lraz 
Ravun 
karpuz 

1 

İspanak 
»avuç 
Kereviz 
Yer elması , 
Lfilıana 
Patlıcan 
Domates 
Semizotu 
l>rasa 
'l'aze br,kla 
'l'aze bamya 
'raze yaprak 
l'aze .soğan ' 
T,~ Sarımsak 
Salamura yaprak 
eaı kabağı 
~ah fasulye 
/\.yşe k.:dın fasulye 
no1malık kabak . 
karnı bahar 
Pancar 
l>olmahk biber 
SiVri biber / 

Marul 
liiyar 
\'eşil salata 
l<ırmızı turp 
Lirnon 
Enginar 
Afaydanoz 
I>ereotu 
~ane 

3.400 > 

600 > 

3.300 > 

3.450 > 

18JIOO > 

19.200 > 

18.fl50 > 

3.025 > 

5.650 > 

1.925 > 

10.550 > 
19.!lOO > 

22.100 > 

6.400 '> 

15.900 • 
8.8M > 

41.400 > 

1.090 > 

4.050 > 

ll50 DemedJ 
970 Kilo 

2.f;50 > 

3.800 '> 

12.700 > 

15.400 > 

4.750 • 
2.275 • 
7.100 • 

9DO > 

10.500 Adet 
14.050 > 

7.100 > 

1.800 • 
-49,200 Adet 
6.100 > 

19.600 Demet 
5.400 > ,, 

4.200 > 

400 
20 
20 
7 
7 

10 
7 

20 
10 

7,5 
15 
15 
15 
7 

10 
30 
20 
10 

2,!! 
30 
10 
20 
15 
10 
40 
10 
15 
!O 
fi 
fi 
3 
2,S 
4 

15 
2 
2 
3 

510 
24.0 
660 
690 

1316 
1344 -----14651 25 

1835 
2:1 75 

1130 
192 50 
791 • 25 

2985 
33}5 

960 
1113 
8SO 
720 
218 
405 
21 25 

291 

265 
760 

1905 
1540 
1425 
227 50 

1065 
1S6 
625 
?02 M 
213 

45 . 

i968 00 
915 
392 
108 
126 

38 25 
18 00 
49 50 
51 75 
98 70 

100 80 -1098 83 

141 37 
15 88 

• 84 75 
14 44 
59 34 

t23 88 
248 62 

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

1 59 
21 83 
19 8'7 
57 00 

142 88 
115 50 
106 87 
1'1 06 
'19 88 
14 70 
39 37 
52 69 

~ 15 sn 
3 38 

147 60 
68 62 
29 40 

8 10 
9 45 

11/8/937 Çarpmba lD,30 

-----... -- -
Balık uskumru 
Balık kefal 
Balık torik 
Balık mercan 
Balık kalkan 

J.400 Kilo 
200 > 

1.500 > 
100 > 

1.200 > 

«SO 
80 
20 
80 
80 

27496 7~ 

840 

160 
300 

80 
960 

2340 

2062 
63 
12 
22 

6 
72 

24 
00 
00 
50 
00 
00 -175 50 

9/8/937 Pazartesi 11 

1 - Yukr:nda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme §artn amesine göre komisyonumuza bağlı 
okull&r r.amına parti, parti kapalı zarf ve a~ık ek~iltme suretile münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarı 
yanlarına yazılmıştır. 

2 - Muhnmmen bedeli beş bin liradan aşağı olanlar açık eksiltme suretile ihale E'dilece!dir. 
3 - Eksiı+me Ankara İsmet Paşa kız Enstitüsünde toplanacak komilyon huzuru.'lda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
f - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) üncü maddelerine göre elle-

rindP bulunan belgelerle; ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanun cfa yazılı şartlar içinde Noterlikten alına 
vek~letnamelerile komisyona baş vurmaları; 

a - Kapah zarf eksiltmelerinde isteklilerin yuhırıda adı yazılı kanuna uygun olmak Ü"!:ere kapalı zarf mektuplanna 
istenilen beigeler ve teminat makbuzunu v~ya Banka mektuplarını koymak sureti!e zarfların üzerine tekliD.eri
nin hangı ışe ait olduğu ve kanuni ikam-ztgahları ) azılı ve zarflar mühü rlü olarak belli gün ve saatlerden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek 
veya göndernecek teklif mektupları kabul e~ilmez. TE:minalların eksiltme saatlerinden evvel Ankara Mektepler 
Muh:ısebeciliği veznesine yatırılmış bulunmE'.Sl ve eksiltme şartnamelerini gö:mek uzere Mektepler Muhasebecili-
ğinde Komisyon katibine müracaatları ilan olunur. (4172) 

Semti meşhur 
ve mahallesj -

lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilAnları 

Cadde veya 
sokağı No. sı Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Lira K. 
Ter .. 

cumnn Yunus Drağman 13 Baraka maabahçe 4 00 
llami Cuma Cami. 42 Dükkan. 2 50 

.. Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek 
u~ere açık arttırmaları uzadılmıştır. İstekliler 26 temmuz 937 pazartesı gü
n~. ~.at 15 e kadar pey paralari!e beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Baş -
lrıudurlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. .(4433) ;. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berl.in 

Türlıiyeclelıi pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İal Tütün Gümrüğü 

t_=~a türlü hanla iti * 

....,,. 11 

TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 

Her cina 

Markaya 
dikkat 

Hassu, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE terazileri 

T arb ve ölçü aletleri 

llamullllnı tercih 

ediniz ve taklltle-

rlnden •akınınız. 

latan bul, T ahtakale caddesi 
Sa fış depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

No 68 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmenderes islahat c.meliyatı sahasında yapıla • . 

cak belevi, cellad ve sağlık kavuşutları inşaatı. 

Keşif bedeli: cl30,'"4> lira c.f.4> kuruştur. 

2 - Eksiltme: 28/7/937 tarihinde Paza:-tcsi gün~ saat 15 de Nafia Vekaletinde 
Sular Umum Müdürlüğü ıu eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılac?. ktır. 

3- İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genşl 
prtnamesi, fenni ıartrıame ve projeyi altı lira elli üç kuruş hedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlülfuıden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat 
teminat vemıesi ve 50,000 liralık Nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil su iilerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia 

Vekiletinrien alınmıı müteahhitlik vesi kasını ibraz C;tm€si. İstckliJerin teklif 
mektuplarını ikinci maddede yazılı saatte!'l bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlüğüııe makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. c'4029> 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇA.KL:ARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs ver~ 
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRİI.MEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerll 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap.. 
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde

diniz ve ısrarla..B AŞK UR T Mamulatını arayınız. 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Resmi gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında neşredilen 

müteahhitlik vesikası talimatnamesi 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadir. 
2 - Yeni talimatname Resmr'gazetenint/Temmuz/937 tarihli ve 3645 sayılı nü .. 

hasında neıredilmiş olduğundan vesikaalmak isteyen müteahhitlerin yeni tali
matnameye eöre müracaatlan ilin olunur. c4266> --

KARYOLA MESHERi 
1937 senesi' çeİik lAmeli İngiliz, Amerika ve Viyana sistemi somyelerile 

son sistem muhtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Boyalar 
sabit ve tınndll• kurutulmuştur. Ma.l.lar sağlam ve somyeler gürnıtnsnzdür. 

Me,herlml gBrmenlzl dllerlll'o S•bt m•halll fabrikada 
HALiL SEZER 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası İstanbul, Salkımsöğl1d Demiryapı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ulur.bat R egüHitörü, Karadere reğülatörü. Ç!ne

çayı barajı, Çine çayı regülatörü, Akçay reğülatörü, Söke civarındaki Mende
res regülatörü, Menderes üzerinde Bürlıaniye mevkii yanındaki reğülatör, Men
deres üzerinde Yenice mevkii yanında Menderes rcgüiatörü, Çal k;ıı351 yanın
daki iddihar havuzu, Ad~la reğülatörü, Marmara gölü seddesinde regülatör, E
mialem reğülatörü, Sürgü mevkii yanında iddihar barajı, Adananın üstündeki 

reğülatör, Silifke yanında Aksu regülaV)rü, Berdan çayı regülatörü, Apc!yont 
gölü kabartma seddesi, Manyas gölü kabartma seddesi, Marmara gölü k:ıb~P:tma 
seddesi için ayni mevkilerde yapılacak Trepan ve karot cinsinden sondaj ame
liyatı keşif bedeli 205 260 liradır. 

2 - Eksiltme 9/8/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa VekalE:H Su
lar Umum Müdürlüğü su eksiltmtı komisyonu odasında kapalı zarf usulil~ yapı-

lacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mu kavcle projesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin 11513 liralık muvakkat teminat 
vermesi, reğülatör ve baraj gibi bliyük su işleri inşaat temellerinde karat son
dajlariyle trepan sondajlarını yaparak muvaffakiyetle başarmış olduğuna ve 

bu hususta tam bir fenni kabiliyeti bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etmesi ve 
Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbıız mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmı.?z. "4275:. 

İstanbul . Telefon Direktörlüğünden 
13-7-937 Tarihinde kapalı zartla eksillmesinin yapılacağı ilQn ettirilen ve 

mezktlr tarihte ihalesi yapılamıyan 12,000 Lira muhammem bedelli 5 kalem 
tond borunun p8zarlığı 12·8·937 tarihinde yapılacııklır. 'ilk teminat 900 l.ira· 
dır. 1''cnni şartnamesi her gttn Levazım Dairemizde gnrt\lebHir. Tttliplerin 
yukarıda yazılı günde saat 15 de ilk teminat paralarile DirektörlOğlhııttı 

Alım Satım Kom.isyonuna mnracaatları. (4219) 
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Fotoğraf tahlilleri \ 1 RAD V O j IBelediye serseri kedileri 
imha etmeğe başladı Bugünkü program 

22 - Temmuz - 937 - Perşembe 
İSTANBUL 

Öfte neşriyatı: B l a· h · t · l "ği ·ı l l d · ~· .. h h " ızt km 12,30: P.lAkla Tilrk musikisi, 12,50: Ha _ , c e ıye şe rın emız ı ı e esas ı su- , en ıgıne gore ayvan ıç ırap çe e-
Bir resminizi göndererek merak 

vadis, 13,00: Muhtelif plA.k neşriyatı. .rette meşgul olmıya başlamıştır. Gecele- mcktedir. 
Akşam neşriyatı: ri çöpçülerin alması için evlerin kapıla- Dün Fatih kazası dahilinde de serseri 
18.30: Plaka! dans musUdsl, 19.30: Spor .. .. b k l ·· ·· tü" k l k d"l t l t F k t bunla h 

ettıoınız şeyi sorunuz ! 
işi şansa ve tesadüflere 

bırakmamahsımzl 
1 

A4.nkaradan Halit imzaıilc ıoruluy07'I 
• Zengin olacak mıyım? 

Zekbı, çalıf • 
kanlığı isteklırJnı 

kavuıtura
bilirse dı bunu 
d a h a zifade 
nefsine sormak 
ldzımdır. Yoksa i
§i münhasıran ıan 

sa ve tesadüflere 
terketmek ümit 
peşinde oyalan • 

mak olur. Hem saadeti mutlaka zengfn· 
likte aramak ta tam isabetli bir temen
ni olmaz. 

* Gayeye orta bir kazanola da 
varılabilir 

Zengin olmak için lüzumlu 
evsafa maliksiniz 

müsahabelrl. ,..D f a file t f d 20 00 . rı onune ıra ı an suprun ap arını e ı er op anmış ır. a a r e -. ""lrre .,,.e ara ın an, . . .. . . .. 
Sadi ve arkadaştan tarafından Türk mu.si- devirip sokakları telvis eden serseri kc- ,nuz ımha edılmek uzere hayvanlan hl • 
kisi ve halk şarkı.lan, 20.30: Ömer Rıza ta -

0

dilerin toplanmasına başlanmıştır. Bun- ,maye cemiyetine gönderilmemıştır. Fa -
rafından Arapça söylev, 20.45 : Safiye ve ar- lar semt semt, mahalle mahalle toplan _ ,tih kazası dahilinde mevcut temtzllk a -
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 1 

• • ••• 

, Kütahyadan Conk imzasll• soruluyMı şarkılan. (Saat Ayan), 21.15: Orkestra, 22.15: ,makta, hayyanları himaye cemiyetine ,melesınden başka sekız kişilik aeyyar bır 
- Zengin ola.cak mıJlım? Ajans ve borsa haberleri, 22.30: Plfı.kla solo- gönderilmekte, orada enjeksiyon usulıie ,grup başlarında nezafet memuru bulun-

•pde tutunmak ~ °.P!:~ V? .oP?!.e~ .~~!a.r! . . ·-· .. ·-- öldürülmektedir. ,duğu halde bir çöp otomobili ile kaza da-
ve m~ kı~~ti - , Dün Eminönü kaymakamlığı ancak on ,hilindeki muhtelif mıntakalan gczerc~ 
bilmek ıtibarıle JS- Başı ağrıdan ,kedi toplıyabilmiş, bunlar öldürülmüştür pis yerleri temizlemeğe başlamıştır. 
teğine kavuşmak 
. ümkündür. çathyecak gibi ,Beykozda da 67 kedi toplanmıştır. Fakat 

bunların hayvanları himaye cemiyetine 
ı Yalnız bu, büı -

450 muallim kıdem zammı almıya 
başlıyorlar 

* 

bütün kendiliğin· 
den olmaz, teşeb • 
büste bulunmak 
lazımdır. 

Zengin olman1z muhtemeldir 
,Ankaradan Mtutcıfa Akan im.z<u\Ie ıonı
~uyOf': 
, - Zengfn olacak mıyım?. 

Dileli yerinde • 
&. Zengin olma .-~----~----~-, 

yolunda valıjım in NEVROZiN 

gönderilmesi mümkün olamamış, bu ke
diler Beykoz komiserliğinde muhafaza 
pltma · alınmış, hayvanları himaye cemi-
yeti Beykoza bir memur göndererek ke-
1dileri orada enjeksiyon yaptırmak sure
ıne öldürtmüştür. Kedilere istrikinin en-
jeksiyonu yaptırılmaktadır. Hayvanın 

kalb nahiyesine tatbik edilen bu enjek -
siyon derhal ölümü intaç etmekte, söy -

Bu sene İstanbul ilkmektep muallim· 
lerinden 850 si terfi etmiştL Bunlardan 
450 si kıdem sıralarına göra terfi de-
recelerinden maaşlarını hazıranın bi
r inci gününden itibaren alacaklard:r. 
Diğer 400 muallim ise açılacak yerle
• :? kıdem sıraları ile geçirilerek terfi et
tirilecektir. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Tahmini fiat Mikdarı 

Adapazarından imzasız 

sual soruluyor: 

- Zengin olacak mıyım1 
İsteği her rast

gelene müyesser 
olan bir şey değil
dir. Hem fazlası -
na da lüzum yok -
tur. Kanaatkarlı -

olaf'alc cq/nl sanların (tutum .. 
luluk, durenditlfk, 
lhtljatkArlık, men .. 
faathaf sevmu, 

En şiddetti bat ve dit 

ağrılarını dindirir 

% 7 ,5 pey akçesi 
Lira 
237 3160 400 Kahve rengi Marok 

400 Nefti • 
Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı marokenlerin 26/7 /1937 pazartesi güııQ saat 

15 de Devlet Basımevi İdare Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

ğı, tutumluluğu · 

orta bir kazançla 
"da matlüp gayeye 
eri§meği vadede -
bilir. 

* Omitsizlige kapılmaymız 1 
Ankaradan T. 1ıarfile ba§lıyan ve o • 

kunmıyan bir imza ile soruluyor: 

- lstikbalde muvaffak olacak mıyım1 
Bedbinliji nik

binliğe tahvü at • 
mek bir mefJdlıı 

sahibi olmak de -
mektir. Bu tak • 
dirde hadiselere 
ve tesadüflere in• 
tizar etmek ve on-

lardan llzım oldu
ğu kadar istifade 
etmek isteklerin 

meydana gelmesine yarar. Ümitsizlije 
düşmek ve yese kapılmaktan kurtulmak 
JAzımdır. 

bafkalan f giıı a • 
dil.memeli ıtbt) 
vasıflarını tap • 
maktadır. 

* Bu nef'e ve sokulganhkla 
dileklerinizi tahakkuk 

ettirebilirsf nlz 
~nkaradan R~ ımzaıtle ıOf'Uluyor: 
- Muvaffak olacak mıJlım? 

NeıaU vı sokul
ganclır. Kin tut -
mıyan, çabuk kız
mıyaıı hallerUa et
rafile daıma ge -
çimli olabfltr. A -
layh va ,en hare
ketleri ihtirassız 
dileklerinı pekala 

NEVROZiN 
Bütün aOrı, sızı ve 

sanclları keser 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve roma· . 

tlzmaya kartı 

çok müessirdir. 

tahakkuk ettire - ••-•••••------bilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adreı • • • • • 

• 

Nişanlımı anyoruın 

Nlşanlımııı, Ada- -.-..,-~...,_.--rt,.,.,.,. 

pazarınJn, vaUde
sUe blrllkte otur
dukları evden çıka
rak başka bir yere 
gittlklerınl oğren

dim. Hnlcn nerede 
old~klıırını bileıı 
varsa insaniyet na
mına Adcıpazan ce-
zaevinde Celf11 öz- ı 

kana bildirmelerini rica ederim . 

İsteklileri ihale çağından evvel % 7,5 pey akçesini Basımevi veznesıne yatır-
maları gerektir. Şartname Muha[)2beden alınabilir. (4054) 

Şirketi Hayriyeden : 
Y eniköy • Beykoz arasında ıefer yakmakta olan araba vapuru 

25 .Temmuz Pazar glinil Kayık yarışları münasebetile Modada bu
lunacağı cihetle o günkn ıeferlerini yapmıyacağını ve 30-7-937 
tarihinden itibaren de yalnız Cumartesi, Pazar ve Pazarte.Iİ giin
leri seferlerine devam edeceği muhterem yolculanmıza ilin olunur. 

'!------------------------------~ İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
ı - Kastamonu merkez kazası dahilinde Karanlık dere ormanının Sokunlu 

sökü kıt'asından yanmış ve devrilmiş 604 M3. çam ve 598 M3. köknar ağacı 
kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Yevmi ihale 5/8/937 tarihıne müsadif Perşembe günü olup saat 15 de 
Kastamonuda Orman direktörlüğünde müteşekkil Satış Komisyonunda icra edı

lecektir. 
3 - Çamın beher metre mikabının muhammen bedeli 515, köknarın 385 laı -

ruştur. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 406 liradır. 
5 - Müddeti ihale bir senedir. 
6 - İstekliler bermucibi kanun tanzim edecekleri teklif mektuplarını ikinci 

maddede gösterilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdürlüğünde 

müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. Posta ile gön -
derilecek teklif mektuplarının arttırma saatind en bir saat evveline kadar sel -
miş olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
- 7 - ilan ve saire masraflar alana aittir. c4432> 

" Son Posta ,, nm tefrikası: 54 kinin tepesinden bakan uzun bir bo- Dedi; sesi birdenbire katılaşmış; bo- nün çizgileri çok düzgün, gözleri pek 
yu vardı. Bir kaç dakika kadar yürüdü- yu Eia sanki büsbütün uzamıştl. Kapının canlı idi. Fakat alnı çok kınlmış, gözle
ler. Alışmıyan ayakların burkulup in- önünde oturanlar, adeta ellerinde de- rinin altı simsiyah olmuştu. 
cineccği yollardan geçtiler. Her köşe- ğilmiş gibi, şöyle biraz çekildiler. Fe- · - Kimdi acaba bu adam?.. İmad, 
de öbek öbek süprüntüler duruyor; b:.ı- hamet, dirseğini sıkan o ince, fakat kıs- kendi kendine bunu düşünüyordu. Bu, 
'tün mahalle içinde kavun karpuz ka- kaç gibi kuvvetli parmaklardan bütün öyle rastgele sadaka verilen bir fuka
buk1arının ekşimiş kokusu dalgalanı- vücudüne bir ateş yayılıyor, sandı. raya benzemiyordu. 
yordu. Genç şoförün, mahalle kabadayılarmı Fehamet, arada bir arkasına dönü-

Fehamet, uzaktan bir ev gösterdi. hiçe sayan pek gözlülüğünü pek beğen- yor, genç şoföre bakıyordu. Sanki onun 
Eiaplamalarına teneke mıhlanmış, kı- di. O korku ile helecanın arasında an- yanında, istediği gibi konuşamıyor, Jki

Yazan : K. R. Enaon rık camların yerine mukavvaıar yapış- !aşılmaz bir sevinç duydu. Kapıdan baş sini yalnız bırakması için de bir şey 
tırılmış, çuval parçaları tıkanmıştı. ka bir yerden ışık alınıyan, topraktan söy)emeğe dili varmıyordu . 

. -- Sana bir şey söyliyeceğim, dedi. Bi 1 Fehametin sesi titriyordu; karşısın - Kapısının açık durduğuna bakılırsa her bir yere girdiler. Her basamağı ayn ay- Imad, bunu kendiliğinden anladı. Dı 
Jıyorsun ya, aramızda... Hiç kimseye dakine yalvarır gibi bir bakışı vardı. i- katında, her odasında başka başka a- rı gıcırdıyan t.ahta bir merdivenden yu- şandan gelen giden var mı, onu din~~
açmıyacaksın. mad, buna hiç alışmamıştı; birdenbıre damların oturduğu anlaşılıyordu. Al- karı çıktılar. Imad: yecekrniş gibi odadan çıktı; kapının o-
İmad, sesini çıkarmadan dinliyordu. yumuşayıverdi .. Bi: ~~?an. g:~ç kadı- tındaki kahvenin önüne bir kaç iskemle _ Gözünü sevdiğim İstanbul!.. Kö- nünde dolaşmıya başladı. 
- Şimdi gene öteye gideceğiz, Ay- ~~n. h~?'~.tı~dakı gı~lı koşeyı ogrenece- atılmış, iki kişi de açık duran kapının şesinde, bucağında neler var!.. Fehame~ bugün yarım saatten fızla 

vansaraya .. . Fakat bugün sen de bera- gını duş~nu~or; b~! y~ndan d~ artık önünde oturuyordu. Uzaktan yabancı Diye söyleniyor, arada bir arkasından oturmadı. Ihtiyar ad~mla ne konuştular 
ber geleceksin. bunun hır guna~ koşesı 0~~adıgını an- iki gölgeyi görünce hepsinin başı o ya- gelen var mı diye dönüp dönüp aşağıya sa konuştular; sonra Imaduı yanına gel· 

- Sizin gittiğiniz yere mi?. lamış, b~na da adeta sevmıyordu. He- na aoğru çevrildi. bakıyordu. di: 
- Evet. mewn ye:111~. atladı. Arabayı Galataya İmacj ,dudağını büktü: Tavan arasını andıran küçük bir oda- - Haydi, artık gidelim!. 
- Otomobil ne olacak?. dogru surdu. - Yardım etmek için, başka yerde ya girdiler. Köşede bir yer yatağı se- Dedi. Merdiven başına doğru ytıril· 
- Her zaman durduğumuz yeri geç- Ayvansaraya gelince, bakkalın önün- hiç başka bir fukara bulamadınız mı, rilmiş, yorganın bir ucu yerlerde sürü- müşken birdenbire durdu. Aşağldan 

tikten sonra köşe başında bir bakkal d~ . durdular. Mahal~e çocukları otomo: Allah aşkına? .. Sizi görenler ne der? .. nüyordu. Yatağın içinde altmış yaşla- doğru bir fı_sıltı duyar gibi olmuştu; o· 
var; onun önünde bırakırsın. Bakkala bılm kapılarına resım yapmak, kendı Her zaman yalnız başınıza buralara na- rında saçı sakalı uzamış bir adam yatı- nu dinledi. Imad, cebinden kibrit kutu
da be.ş on kuruş verirsin; 0 bakar. a~l~.rını yazn:a.k, hatta bir i~i. vidasını sıl geliyorsunuz?. İyi cesaret doğru - yord~. Baş ucunda bir iskemlenin üs- sunu çıkardı. Bir kibrit çaktL Mer~i· 

soku.p leblebıc.ıye vermek lÇJ.n fırsat su!... tünde ilaç kutuları, onların arasında da venden aşağıya doğru tuttu. Kend~l 
- Pekala. Ben ne yapacağım?.. b kl 1 d Im d b kk 1 b k h -e ıyor ar ı. . a ' a . ~ a ır a ve Fehamet, dudaklarını ısırdı. Kendi büyücek bir rakı şişesi vardı. Şişenin, öne geçti; ağır ağır indiler. Kapının o· 
- Orada zavallı bir adam var; her za- parası vaadettı; otomobılı ona bıraktı. işine hiç kimsenin karışmasını istemez- ancak dibinde, bir iki parmak içki kal- nündekiler: 

man ben ona gidiyorum. Hiç kimsesi Sonra Fehametle beraber daracık so- di. Fakat sözü uzatmaktan ı;ekindi: mıştı. İskemlenin altında bir tabak, o- - Bizim yukarıki babalık şimdi d• 
yok. Ben de yardım. etmesem, açlıktan kakların bir~e. saptılar; ondan çıkıp bir - İşte, şu karşıki ev, dedi. Kapmm nun içinde de peynir el}mek kırıntıları, ince işlere kalktı, galiba ... 
ölece~!. Yatıp kalktığı evin alt1 kah- başkasına gırdıler. Genç kadın: önünde iki kişi yok mu, geçen defa ar- zeytin çekirdekleri duruyordu. - Biz de Allahın kuluyuz, yahu!. .• 
ve ... lçinde bir sürü külhanbeyi oturu- - Son defa geldiğim zaman, ~iyor- kama düşenler bunlardı işte... İhtiyar adam, Fehameti görünce, ye- Diye söyleniyorlardı. 
yor, ben içeriye girip çıkarken laf at:- du, arkama iki herif takıldı. Ödüm Oraya doğru yaklaştılar. Kapının önü- rinden bile kımıldamadı. Yüzünde an- Onlara doğru yaklaşırken, genç F' 
yorlar. Sanki üstüme atılıvcrecekler, koptu. Söylemediklerini bırakmadılar. ne kadar geldiler. Oturanlar ·yerinden !aşılmaz bir acılık okunuyordu. Arka- för bir kolunu Fehametin beline do'.ıı-
üstümü başımı paralıyacaklar gibi ge- Kim bilir, beni ne sandılar?.. bile kımıldamıyordu. hnad, genç kadı- dan İmad da içeriye girdi. O zaman ya- dı: 
liyor; ondan korkuyorum. Sen yanım- Bir aralık yan gözle İmada baktı. nın dirseğini tuttu, yürüdü: tağın içinde biraz doğruldu. Saçları, ya- - Durun bakalım, yol verin de geçe-
da bulunursan bir şey yapamazlar; O· Genç şoförün pehlivanları bile imrendi- - Efendi ağabeyi .. Yol ver de geçe- şına göre çok siyahtı; aralarına yeni ye- lim!. .• 
ııun için beraber gidelim. recek kadar sağlam yapısı, karvıs•nda- lim!. ni bir kaç tel beyaz kaf.lflyordu. Ylizü- · (Arkcuı '118() 



~2 Temmm 

• Son Poıta,, nın tefrikası : 20 

-
t'ramızcadan terc6me edebi roman 

·· ~ bunu yapmak için bazan biz- f 
~~ kendi eseri olan bir elektrik pilini 
~lanır, bazan da, tabil olduğu kadar 
'1tla hayret veren bir usule müracaat e
dera· 1 • 

. Bazan yaptığı işler, harika derecesi
tıi bulurdu. Gene bir defa gözümle gör
düın. Kapalı bir odanın içindeki gül 
~hnı, üzerindeki iki çiçeji, bir gonce-
1 Ve yapraklarile beraber, kalın du
\Parıarın öte tarafındaki başka bir oda
Ya esrarengiz bir tarzda gP.çiriverdi. 
?üı dalı bu odada yok oldu ve aynen 
0bür odada vücud buldu. Ağzım hay
tetten açık kaldı. 

i 

, 
·SON POSTA 

T ercfime eden: "· v. 

1 

1 

:Qayan 

Sayfa 13 

Hikô.qelert 

Firdevs 
Yazan: ismet Hulusi 

Fakat kont, o zaman bu hAdiseyi ba
lla lutf en izah etmiş ve bunda hayret 
~dil?cek hiç bir şey b~lunınadtğını sö~
eınışti. Her maddenın muayyen bır 
~Ü~det için atomlar halinde ınhilal Bayan Firdevs o gün Suadiyedeki tey· ı· 
abıliyetine malik olduğunu ve bu a - , ______,, zesine gidecekti. Erkenden kalktı. Ayna-

~?tılann taştan duvar, tahtadan kapı Sözü bana erketmek ister .gibi sus- Bu sözlerime cevaben, Marki (Gas- nın karşısına geçti. Bir gün evvel berberin 
ltbi alelade maniler arasından geçmesi tu. Son kelimeyi telaffuz ederken, ga- par) biraz evvel güldüğü gibi o cırlak oksijenli su ile sarartıp, maşayla bukle-

- Güzellin! 
Tekrar aynaya yaklaştı: 
- Çok güzelim! 

~k oyuncağı kabilinden işler oldu- rib, karmakarışık bir hisle ürperdim. ı:ıesile bir kahkaha attı. Aynı dakikada, le~ği saçlarını uzun uzun seyretti: 
~u anlattıydı. Evvela damarlarımda umtfm.i bir ka- esrarengiz kuvvet, Ani bir yüklenişle o~ _ Güzelim. 

Bana derdi ki: rıncalanrna dıtydum. Kanım daha sür- muzlarıma yüklendi. Sıkıcı çenber, vü- Kaşlarını cımbızla aldı, kirpiklerıni 
d - «Bir gün gelecek, esasen aynı şe!. atle cevelti.na, kalbim daha hızlı atma- cudüınün etrafına ve sinirlerime kuv- rimelle dörder dörder birbirine yapıştır
k et'nek olan madde ve hareket de tabu ğa başladı. Vücudümü saran gizh bağın vetle sarıldı. Yeniden sımsıkı bağlan- dı .. Gözlerinin güzelliği bir kat daha 
.
0ku, seda ve ziya gibi zahirileşece~- yavaş yavaş gevşediğini, bütün azama dım ve dilim, cansız bir halde, ağzım- meydana çıkmıştı. Aynada sanki iki göz 

tir.. yüklenmiş olan o ağır yükiin meçhul da katıldı, kaldı. bebeği değil, iki parlak zümrüt vardı: 
ta Zabit efe.ndi, '_iZ~~. ~mür sırrının ne bir kuvvet tarafından kaldırıldığını an- Muzaffer düşmanın, müstehzi se:;i Yüzünü kremledi, her iki yanağına ha-
h rzda ~tbık edı~~ıgını a~tık anlamış ladım. Bu, tam bir serbesti şeklinde ol- kulaklarımda gene çınladı: fif bir penbelik sürdü: 
Ulundugunuza şuphe etrnıyorum. mamakla beraber, deminki tam esaret . . . - Güzelim! 
~asıl kı' saf hır' altın külçes; hususi k t'" k"t" .. l"k h 1' d k l - Netlemek ıstıyorsunuz zabıt efen- kl d d' d' 

b ., ve a ı o urum u a ı e a mamıs- k RuJ· batonunu duda arın a gez ır ı. 
it ınayi derununa konulup da dahilin- t V M k' (G ) 1 .. d h ~ di? Acaba ma sadımı size izah edeme-d ı. e ar ı aspar sua mı a ava- a· "? K d b . h"k" r - Olmadı! 
en ınünasib kudrette bir elektrik ecre- zih olarak: ım ;nı ·

11
• darfş.m1 • ız ~b' . be~ı, d u umetın Sildi, tekrar tekrar boyadı. Fazlasını 

Yanı geçir'ld·g·· takdirde tedricen te- Z b"t efcndı·, l .. 1 resmı ce a ı ı an gı ı ır ;ı. am mı a-
1 ı ı ' - a ı arzu arımzı soy er . d" ? bir beyaz bezle aldı. 

Cezzi eder ve cevherinin bir kısmını, misiniz? savvur e ıyorsunuz. - Güzelim. 
muayyen bir mahalle mevzu bulunan, Diye tekrar ettiği vakit samimi oln- Omuzlarını silkti, tekrar güldü, ve Yeni yaptırdığı yazlık ipek emprime 
~eseıa alelade bir demir parçası, üz~ rak cevab vermek .kudretini buldum ve enfiye kutusunu yorgun bir tavırla a- robunu giydi, acayip bir külfilı şeklinde
rıne naklederse canlı bir mahluk da, bu cevabı kalbimin bütün harareti ve çarak: ki son moda şapkasını başına koydu. A
~üsaid bir muhit dahilinde, icab etti- bütün samimiyetile verdim: - Anlaşıldı, dedi. Görüyorum ki yaklarına topukları on dörder santimlik 
gı kudrette manyatizma cereyanın:t _ H!ç bir şey istemiyorum. Sevdiğim maksadımı kafi derecede sarahatla an- altı var üstü yok yazlık iskarpinleri ge
nıaruz 'bırakıldığı takdirde hüceyratt- kadını nasıl öldürdünüzse, beni de öy- latamamışım. Bir haşiye daha yapmak ·~irdi, aynaya biraz daha yaklaştı. 
rıın bir kısmını terkeder ve, bunlar,, 1 "ld" .. ç b k ı h d iktiza ediyor. _ Güzelim! 
\tiicudüne alabilecek ve kendine temes- ece 0 urun. a u 0 un, nzırım, e-

dim (Arkası var) Aynadan uzaklaştı: 
•üı ettirebilecek vaziyet ve mesafede .... :ı:o·=:;;===""""'==================:ıı:======================:ıı:====:.==-
b~ıunan diğer her hangi canlı bir mah
lftka intikal ettirebilir. 
. Görüyorsunuz ki sizden hiç bir ı;ıey 
Rızıemiyorum; en hurda teferrüat. bile 
'nlatıyorum. Bu ameliyenin icras: için 
iüsaid mahal her yerde bulunabilir. 

eter ki bu mahal sıkı sıkı kapalı, ha
~.ce seda çıkarmıyan, yan ka~anlık ~e 
b~lhassa şimalden cenuba muteveccıh 
lt Yer olsun. Bunun sebebi de bu ame

l!}'ede zaruri olan manyatizma cercya
~1n1 yıldızların ianesile takviye etmek
:ır. Manyatizma cereyanı, amel·yenin 
c.rasına muvafakat etmesi şartile, ka
~fyülbünye bir adamın vücudünden 
tişar eden cereyandır. 

... Zabit efendi, zannıma kalırsa, şimdi, 
0&tenmek istediğiniz şeyi tamamile öğ
tend· . 

ınız ...... 

xx 
b ~eni, oturduğum koltuğa sımsıkı 
~glıyan o muazzam kuvvet, dilinu hat-
h._ •• dimağımı bile kötürümleştirrnişti. 
":1Şünce ve muhakeme kabiliyetim ye
~l'ldeydi, hatta yeisim aynı yeisti. Fa
~t artık bende iradeden esE>• kalm:ı- 'I 
. ıştı. Hiddetim, bu uğursuz, kan emi 

c; tnahIUklara karşı, metresimin katili 
: an bu adamlara karşı duyduğum hıci-
et bile meşkuk, belli belirsiz bir hale 

gebniş, sönmüştü. 
8o ııarki (Gaspar) bir saniye sustuktan 
&O tlra aynı sıkıcı ve milfret nezakctile 

le devam etti: 
... :- Zabit efendi, sözlerintin mucibi 
-..Sdi olduğunu bilmekle beraber ,de
~lndenberi bir kaç defa tekrar ettiğim 
~ ır sözü gene mevzuu bahsedeceğim. 
\ı ı.ı ~akafın altında her şey sizin emir 
t e ıradenize tabidir hiç bir arzunuz 
~~dedilmiyecektir. Yalnız bir şey ınüs 
t ~naı Binaenaleyh bütün arzumuza 
e~IDnen ve kemali teessüfle sizden diriğ 
d ?tıek mecburiyeti elimesinde bulun
d Uğuınuz o şeye aid bahse intikal etme
li en evvel, iyice düşünmenizi ve bütün 

8~Zularınızı bütün teferrüatile bize 
'0Yleınenizi rica ederim. Sizi namus ve 
)etefiınle temin ederim ki, arzularınız, 
lUddi. ihtiyarımızda olan şeyiere mlitc-

ik ıse tamamen is'af edilecektir. 

. ......,.------------~--~~--,:· 

HAYRETfilf 
~/ZIR 

biri 

l 
----.-..----------------...-.------~ 

Tekrar aynadan uzaklaştı: 
- Çok güzelim! 
Evden çıktı; sokakta yürümüyor, bir 

keklik gibi sekiyordu. Kendisine bak::m
lar oluyordu, kadınlar baktıkları zaman: 

- Kıskanıyorlar! 
Diyordu. Erkekler baktıkları zaman: 
- Bayılıyorlar! 
Diye düşünüyordu. Tramvay me\·ki- : 

:'inde durdu. Tramvaya binecekti. B;r. 
erkek: 

- Buyurun bayan. 
Dedi, yol verdi: 
- Güzel olmasaydım yol vermezdi ya!, 
Karaköyde tramvaydan indi. Karşıya 

geçecekti. Karşıya geçmek için daha bek-. 
liyenler de vardı. Otomobillere, tramvayı 
lara yol veren işaret memuru, bekliyen-: 
lere döndü: 

- Geçin 
İşaretini verdi. 
- Beni görür görmez bu işareti verdi. 
Köprüye çıktı. Yeni boyanmış parmak-

lıklara dokunmayayım diye uzaktan 
geçti. Aknyın çarklarını kaybetmiş araba 
vapuru şeklindeki iskelesine girdi. Yeni 
çıkan kitablan yirmi beş kuruşa satanı 
küçük seyyar kitapcıdan vapurun hare
ket saatini öğrendi. Yarım saat bckliye
cekti. Sıralardan birine oturdu. 

Genç yakışıklı bir Ôayan ona doğru 
yürüdü, sanki bir şey söylcm:k istiyor· 
du, yakından baktı, gitti: 

- Herhalde şapkamın modası hoşuna 
gitmiş olacak. 

Yaşlı bir bay sokuldu. O da baktı. Hem 
belki bu bakış beş dakika, belki daha 
fazla sürdü: 

- İnsan yaşlansa da, gönlü yaşlanmı
yormuş. 

İhtiyar çekildi, genç bir erkek uzakta 
durdu. Bayan Firdevsle göz göze geldiler • 
Bu erkek iyi giyinmişti. Omuzları geniş, 
yüzünün şekli muntazamdı. Gözlerinin 
iqi sanki parlıyordu. Bayan Firdevs, gen
ci beğenmişti. Herhalde genç te onu be
ğenmiş olacak ki gözlerini ayırmadan 

bakıyordu. Bayan Firdevs düşündü. Ne 
iyi bir çift olurlardı. İki sevgili.. Hayır, 
iki nişanlı .. Hayır hayır; birbirini çok se
ven karı koca .. 

Genç erkçk bir an mütereddit davran
dı. Sonra birkaç adım attı. Bayan Fir
devsin önünde idi. Bir şey söylemek is
tiyordu. Acaba ne söyliyebilirdi: 

- Bayan, güzel bayan sizi... 
Arkasını düşünememişti. Genç daha 

evvel davrandı: 
- Affedersiniz bayan! 
Bayan Firdevs gülümsedi. Bu gülüm

semeyle sözün sonunu beklediğini anlat
mak istiyordu .. Genç devam etti: 

- Affedersiniz bayan, tam tarifenuı 

önünde oturmuşsunuz. Tarifeyi iyi göre
miyorum. L\itfen biraz öteye çekilirseniz, 
tarifeye bakıp vapurun hareket saatini 
öğreneceğim. 

Bayan Firdevs kıpkırmızı olmuştu. De
mek ona bakmıyorlar, önünde oturduğu 
tarifeye bakıyorlardı. Halbuki o ne zan
r.etmiş, neler ummuştu! .. 

Yarınki nushamızda: 

Namuslu kadın 
Yazan : Gaston Deryı 

Çeviren : Nurullah Ataç 
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Azerbaycan da son itti ha tçı 
- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
Gündüzleri gaptıgım şeylerin gayet açık old;ğunu gören 
memurlar, bir aralık, bundan yorularak, benim gizli 
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Ziloğlu~ 
- ·· Rüstem. 

işlerimi geceleri gördügüme zahip oldular, evim geceleri Rüstem gardiyanı bir bohça gibi kaldırdı, açık ho··crelerden 
de muhafaza altına alındı 

O saçmaladıkça ben m.,;;..,un oluyor- -Bir kere da böyle tetkik etsinler l>irinin içine fırlath Ve höcreUİil kaplSlm kapadı 
dum: Bu kadar deli olan bir adamın 7.arar yok! ' Yumruklarını kaldırdı; cücenin kafa-ı 
deliliğini sad~ ben görecek değildim ya, Dedim ve bu vazifeyi görenlere bir sını ezmek ister gibi sallıyarak: 
elbet onu bu ışlcrde kullananlar da bu- azizlik olsun diye, ilkbaharın ilerlemiş - Burada mahbus olan İranlılar ne
nu~ farkında idiler .. Bunun iç~n •. Tifüs- bulunmasından dolayı her akşam biraz rede? Nereye ;tittiler? Başka hücrelere 
te ıken o kadar endı.şe etmemıştım. gezinmek üzere, ailemle beraber, so- mi kaldırıldılar? 

Fakat, şimdi de Bakiide başıma bi- kağa ~ılanaya ve deniz kenarına ine _ Diye sordu. Cüce, korkudan titriyen •• 
ıimkiler musallat olmuşlardı. Meselfı, rek biraz dolaşmıya başladım. güç anlaşılan bir sesle cevab verdi: 
verdikleri bir curnalda takriben şöyle Bütün dolaşmalarda daima hiç kim- - Biraz evvel buradan alınıp götü-
diyorlardı: se ile temas etmemeğe de dikkat eder- rüldüler. Yeni kale kumandanı emir 

a:Dün, Türkiyeden gelmiş olan dos- dim. Bu, gece tak.ipleri ve muhafaza iş- ver~_i. Askerler, gelip, onları aldılar. ı 
tum filan zat ile birlikte pasaport işle- jeri okadar açıktan yapılmaya başladı Rustem .. çılgın çılgın hareket ediyor
ri için sefarethaneye gitmiştik. Sefirin ki, nihayet havadis, kapıcıların ve biz du. Vaziyetin tehlikesini düşünmeden, 
yanına girdik; Muhittin bey de onun rnetçilerin ağzına da düştü ve bu yol oradan oraya gidiyor .. bütün hücrele
yanındn idi. Sefir, bize Türk vatandaşı dan evin içine kadar girdi. Aylardari.be rin kapılarını açıyor ve Givi, hizmetci
olmak itibarile vazifelerimizden bah- ri ben evde bunlardan hiç bahsetme lerini çağırıyordu. Dehlizde, ses aksedi
setti ve Muhittin beyi gösterere}~ 1Jnun miştim. yor .. fakat bir yerden cevab alamıyor
Türkiycye pek kıymetli hizmetler ifa Takibin bu dereceyi bulduğu bir sı du. Hücrelerin hepsi boştu. Hiç birin
etmekte olduğunu söyliyerek bizim de rada, İstanbuldan da İsmail Hikmet ve de, aradıklarından başka da mahbus 
öyle yapmamız icab ettiğini anlattı ve Halil Fikret geldiler. Bizim jurnalcılar, yoktu. 
böyle yapanlara Ankaranın çok para derhal onlara da bir kulp taktılar. Be Rüstem .. biraz durdu. Sinir ve ıztı-
vereccğini bildirdi.-. nim, bunları casusluk teşkilal:mı ge rap nöbetleri i_çinde aklını top!amıya 
Curnalcının kendisile birlikte sefa- nişletmek için getirtmiş olduğumu, e- çalıştı. Ne yapacaktı? Hiç bir şey ... A

rethancye gitmiş olduğundan bahse'.~- fcndilerinc haber verdiler. Bu defa da radığı adamların hiç biri meydanda 
ği zat, Trabzonlu bir tüccar idi; sefa-ı onlar tetkik .. ve_ takip altına girdiler. yoktu. O halde, burada, böyle eli bağ
rethanece san'atı mallım olan curnal- Ben, onları urkutrncmek için kendile lı durmakta mana yoktu. Başka bir su
cının da 

0 
günlerde sefarethaneye git- ri_ne bu işten o ~adar ehemmiyetlı şe- reti harekete geçmesi lazımdı. Yerde 

ıniş olduğu malumdu. Ben de her giın kılde bahsetmedım. Yalnız, acemisi upuzun yatan iki nöbetciyi, birer bi
Üniversitcden dönerken yolumun üs- oldukları muhitte yanlış şeyler yapma rer kaldırdı. Birer hücreye atıı. Hücre
tünde bulunan sefarethaneye 1::-ir kere maları .için, umumi surette dikkatierinı lerin kapılarını kapadı. Sonra, cüce 
uğramayı adet edinmiş olduğun. için, celbettım. gardiyana yaklaştı. Mahbuslann ne va-
orada beni görmüş bulunması da müm- Artık yorgunluk çökmüşı.ü. kit ve nereye götürüldüklerini sordu. 
kündü. Demek oluyor ki, herif, beni Fakat, bir taraftan ağır ol.an vazife Gardiyan.. korkusundan ayakta du-
görür görmez, hemen 

0 
günkü avını Jerirn, ~ir taraftan da bu, üç dört ay ramıyacak halde idi. Duvara dayanmış, det hayretle baktıktan sonra, kendi Diyerek Jıeyımte dolnı Jilrild8. y.,2 

yakalamış oluyor, manasızlığının ve dan?erı devam eden sinir mücadelesi, sık sık nefes alıyordu: . kendine: divende bfr taç buam•k indikten -.,,,ı. 
saçmalığının farkına varamad!ğı biri benı yorm~şt~ Sinirlerim son haddine .. - Sen gelmeden biraz evvel götürül- - Yaman adamlar! Korku nedir bil- ra durdu. Blini uzatarak merd:l9m ~ 
curnal tertip ederek, marifet gösterme- kadar ?erılmış, uyku~uzluk son dere duler. Hatta, nöbetcileri bile daha kal- miyorlar. Bu defa, çok tehlikeli blı- işe pağını kapadı ve yavq yavaş - et' 
ğe karar veriyordu!. ceye ~asıl olmuştu. Işleri, yeni gelen dı:ılmadı. Nereye götürüldüklerini bil- atıldılar. Muhat.kak, büyük kuvvetler- karmamıya ça1ıprak, kumand;nhlı ,jr' 

Ben, bütün bunlara aldırmıyordum. taze ~~nlara devredip buradan çık mıyor~m. .. . le karşılaşacaklar. Tubiti yardımcıları iresinin bodrumuna indi. Oradan da r 
Bu işlerde mes'ul mevkide bulunanları, mak __ ı_:;tıyor?um. -~ir senede hayli şey . Deyınce, Rustem, onu, hır bohça gi- olsun' Sabah ol kit . daya çıkarak dehlize açılan bPIJI r 
hüküm ve karar sahibi olanları böyle ler ogr:n~ış, .munevve~ler .nuhitinde bı· ı. kalfdırldtı.t Açıkh~ücre~erden birinin Kahi~, bizi, şimcı':y;;;alt~~ol~~~y:ğ~ ralıkladı; baktı. Dehlizde, biç bir aeP' 
deliler veya ne derece saçma söyledik- k_uvvetlı_ ~ır dıl hareketı yapmış, Aze- çıne ıra ı ve ucrenın kapısını ka- . hiç bir gürültil yoktu. Kapıyı kapacilt 
lerinin farkında bile olmıyan edebsiz- ı·ı maarıfme açık bir türkçe ile yazıl- padı. Sonra, iki nöbetcinin yerde duran z_ında ~-ekleme~tedir. ~en .. bura~ bek- Sonra, tekrar odaya girdi Kamı acık-
lerlc mukayseye mahal yoktu. Vazife ?.1ış .bir ps!.koloji kitabı ile dört sene kılıçlarını aldı. Geldiği yollardan geçe- lıyecegıme, daıreme meyim_ Rustemle rnıştL Bir hücrenin içinde ylvecek vaı-
ve mes'uliyet sahibi olanların bana kar- uze~ın~ murett~p bir gramer heciiye rek mabede döndü.. Hurapı orada beklerim. Zaten, yeraltı dı. Karnını doyurmıya başladı. 
şı kö'ü kararlara kadar gitmeleri için etmıştım. Maarıf ve Medeniyet mec- * yoluna oradan gireceğiz.. (At'Jcan Nr) 

elbet bu tarzda saçma~ardan daha ciddi muası m~ntazaman çıkmış ve okun-

1 1 sebeb~ere ve delillere istinad etmeği muytu. Bı~. aralı~ bu notların kfıfi ol- b Hurap .. Rüstemin geldiğini görünce, 
düşünecekleri tabii idi Tillisteki d~guna hukmettım ve ders!eri bitir- eykclc doğru k~tu. Arkadaşlarını ku
Verbof tecrübesi de bana istirahat ve- dıkten ~nra memlekete dönmeğe ka- ~aklamak istiyordu; fakat Rüstemin ar
ren sebeplerden biri .jeli, Bu adam be- ~ar verdım. Azerbaycandaki o sıcak ~ ~smdan başka bir kimsenin gelmedi-

' a tı k h't· A • gıni görünce hayretinden dona kaldı. 
nimle ugrw aşmış oldug-u gibi kim bilı'r os u mu_ . ı ı, zerı gençliğinin o an-' ı t 1 ı k Sonra, şaşkın şaşkın sordu: 
daha ne kadar başkalarile de ug~raşmıc:, a 1 amaz ı ım a. Ş ı, benim üzer.imde o "' k d t tl ı - Giv nerede? Hizmetcilcr nerede) 
nihayet, sonradan öğrendiğim~ göre, ı a ar a ı tesır er yapmıştı kı bun- O 
gözden düşmüş, büsbütün ışden çıka- .~rda·n· ayrıJm~k kar~r~nı vermek, be- la~~r~~lamadın mı? Hücreleri yok-
rılmamakla beraber, bir tarafa atılmı.ş- n~m ıçın çok bır şey ıdı. Fakat, her ~e-
tı. Burada da elbet hakikat aniaşılaca~ yı ta~!ı~.ında bır~~a~ zaruri olduğu- - Zavallıların hiç biri meydanda 
tı. nu duşun~rek donmegi zihnime koy- yo~k! Hücreleri boş duruyor. Kaldırılıp 

muştum. Insanların, takattan aşıı·ı ış· g türülmüşler. Kim bilir nereye?. 
Bununla beraber, takip ve tahkikat ·· · k görmelerine imkan yoktur. - Oteki hücrelere de baktın mı? Bel-

gı tti çe o kadar sıklaştı ve o kadar ·ı (Arkası va,.) ki, başka hücrelere kaldırılmışlardır! 
ı eri gitti ki ben de rahatsız olmaya ·~·-. .._ ... ... _._ -···---- Başka nereye götürecekler? 
başladım. Bu gibi ahvalde, riayet edil- -, 1l1Mbet,.I ı - Hücrelerin hepsini.. birer birer 
mesi lazım gelen mahremiyetten or~- 1.Tu y 
da eser bile kalmamıştı. Bir inkılabın Er~an eler kyoı kladım. Cüce gardiyanı da iyice sı-
s -r ştırdım. Hiç birini bulamadım. 
iyal~i mehuhafaza teşkilatının gayet dik- Bu gece nöbetçi olan eczaneler ıunlar- Kumandan, iki arkadaşın :nüka!eme-

kat ı, v imli, kıskanç olmasını anlar· 
dı F k 

dır: sini merakla dinledikten sonra, biraz 
m. a at, bu derece manasız çalışa- İstanbul cihetindekiler: d-bileceğini düşünmezdim. Sivil memur- Aksarayda: (Şeren . Alemdarda· <E- uşündü. Başını sallıyarak: 

lar, benimle temas eden ve yüzde dok- sat>, Bcyazıtta: CAsador>, Samatyada: - Onları nereye götürmüş olabilir-
sanı talebe ve muallim olan herkese CRıdvanı, Emlnönünde: CHüseyln Hüs- ler. Her halde, kaleden çıkarmamışlar-

nü), Eyüpte: (Hikmet AtlaMazJ, F'ener- dır Belki de daha emniyetle muhafa 
yaklaşarak sualler soruyorlar, tahkikat de: CHüsamettln>, Şehremininde: (Ham- za. tmek · .' b. l · -yapıyorlar ve hepsine de csakın ken- dl), Şehzadebaşında : <i. Hakkı), Kara- k e ıçın, za ıt erın bulundukları 
disine söyleme! • diyorlardı. Bunların gümrükte: CKeman, Küçfıkpazarda: ısımdaki odalara kaldırılmışlardır. Hiç 

(Hl
..._ şüphesiz oradadırlar!. 

yüzde onu bu tavsiyeyi tutmasa, benim ..... et Cemil) Bakırköyünde: <Mer-

latan bul Belediyesi lıinlm 
Senelik mahtt. .anen 

kirası 

Yeşilköyde Şevketiye mahallesinde Yeşi lköy parla 
içinde yazlık gazino yeri. • 
Aksarayda Sofular mahallesinde Sofular tekkesi so-

tık teminat& 

8,'11 

kağında 1 No. lı Firuzçavuş diğer adı Sofular mektebi 38 2,'10 
Yukarıda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatlan yazılı olan mahal

ler teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı IOJluna kadar kira,S 
verilmek üzere ayn ayn açık artırmaya konulmuşlar ise de belli ihale günfindt 
giren bulunmadığından artırma 23/7 /937 cuma gününe uzatılnuftır. Şartnad" 
leri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk tr 
m.inat makbuz veya mektubile beraber y\ıkarıda yazılı giinde saat H de DaflDI 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 4321) 

** Hepsine 25 lira kıymet konuJan Beyazıtta Camcıali mahallesinde Hatice ur 
ta sokağında 14 No. lı Hatice usta mektebi ankazı satılmak üzere açık arttırma~ 
konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadılmdan arttırma Dfl/ 
937 Cuma gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebfllt• 
İstekliler 187 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber yukand' 
yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (44.14) 

her şeyi öğrenmeme km gelecegwini dü- kez). Dedi. Kumandanın sözlerini dinliyen 
Be1otıu clbetlndekller: Rüstem b k d k' d } şünen dahi yoktu. İş bu kadar ileri git- İatiklAl caddeainde: <Kanzuk). (Galata- bul ·· u ısım a ı 0 8 

ann nerede Etüd Sırası 
mişti. da: cismet> Taksimde: CNlzameddln>, unduklannı sordu. Kumandan, ona Tabure 

80 
ıoo 

45 
2,5 

3600 
500 

Gündüzleri yaptığım şeylerin gayet Kurtuluşta: (Necdet), Yenişehirde: (Pa- izahat verdi; fakat sabah olnuya başla-
8 k 

1 
runakyan> . Bostanbaşında: (İtlmatJ. ne- dığmı görünce, bundan sonra, oralara 

çı o duğunu gören memurlar, bir şlktaşta: (Süleyman Recep). Sarıyerde: gitin · tehlik · · d l aralık, bundan yorularak, benim gizli COsman>. : enın esını e an attı. • 
işlerimi geceleri gördüğüme zahıp ol- Anadolu ve Adal~r ciheUtıdekiler! ~lüstem .. yerinde duramıyordu. Yum-
dular. O zaman, evim geceleri rnuhafa- Üsküdarda: CAhmedlye), Kadıköyünde: ru arını sıkarak havada sallarken, se-
za altına alındı. İnsan her şeye alışıyor; CBaadet), (Osman Hulflsl), Büyükadada: sin:~u:işitileceğini düşünmeden bağırı-
buna da aldırmadım. (Halkı, Heybelladada: (Halk}. 1yo 

--·••• ::_• ••••••••• ••• •• • • • • •• ... ... • • •••--·•. • • • • ••• • • •• • • ·- - Muhakkak, onları bulacağım. E-ğer öldürmüşlerse.. ortalığı kırıp geçi-

~.~~%~~~~~~~;~~~~~~ 3o1 
saklayınız. 30 tanesin! bir seri halinde birikttrlp idaremize ıetırenlere ve gön
derenlere bir numara nrecettz. Sonra ulusal ekonomi n arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir ~ündt bu numaralar ara
sında kur'a çekllecelr.ttr. İlt 25 numaraya Jirmlşer kilo, mtlteakıp ıs numara
ya onar kilo, bundan 10nrak1 50 Dumaraya befer kilo, 250 numara,a da 1k1§el' 
kilo aeker nrllecekUr. 

rerek intikamlarını alacağım. 
Elindeki kılıçlardan birini Hurapa 

uzattı. Kendine kalan kılıcın namlusu
nu muayene ettikten sonra: 

- Haydi Hurap! Arkama düş! İş ba
şa düştü. Ya onları bulacağız! Yahud 
ortalığı kana boyıyacağız! .. 

Diyerek heykelin içindeki merdiven 
ağzına doğru yürüdli. Hurap, kılıcını e
linde sıkarak Rüstemi takib etti. Ku
mandan, onların arkasından, bir müd-

-4100 30'1,DO 

Ders Sırası 150 23 3750 281,25 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins, mikdar, tahmin bedelleri, tutan ve ili' 

teminatı yazılı sıra ve tabureler iki ayrı §artnamede ihalesi yapılmak oset' 
8/8/937 gününe rastlayan pazartesi günü Etüd Sırası ve Tabure 14 de ve defi 
sırası saat 14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin yıldızdaki okd}U • 
muzdan alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Yüksek Mühendia Mektebi 1111"" 
hasebeciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve belgelerile yukanda .aıJ 
geçen gün ve saatte satınalma komisyonunun toplanaealı Yüksek MQbeDdl' 
mektebi muhasebesine gelmeleri. ("88) 
----------------~·-- -----

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Nafıası namına alınacağı evvel ce ilan edilmif olan kamyona ~ 
çıkmadığından yedek aksamından lir kısmı sartnameslnden çıkanlmak ını~ 
yeniden tanzim olunan şartnamesi ve 2500 lira muhammen kıymeti üzerill~ 
bu kamyon Ağustosun 4 üncü Çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek ıı' 
açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin cl88:t liralık muvakkat tenıtnıtı- ti: 
gün tayin edilen saate kadar vilayet makamına şartl)amesi,ııJ iÖnllck latf.:~ 
ıin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatları. c4453ı 



Jlontrö za/erinin 
'Yıldönümü diln 
'Fezahilratla kut/ulandı 

( Baı tarafı 1 ind sa1ıiiede J 
.. •- Bir yıl önce yüce hükumetımizm 
~~k milletine temin ettiği Montrö za -
erı bizi Boğazın bu firin kıyılannn to -
l>Uınuzla tüfeğimizle eriştirdi. On sekiz 
.~ıllık \ızun bir ayrılık, çetin b!r hasret -

kten sonra Boğaza ve onun aziz halkı 
~"'~gili Mehmedine, asırlardır aşinası ol -
Ugumuz büyük ve kudretli toplarına 
~§kun bir heyecan ve derin bir sevinçle 
~vuştu. Bugün o günü bir yıl önce si -

ıınıe birlikte yaşadığımız o şeref ve he
l'ecan gününü tekrar yaşıyor ve kutluln
l'oruz.-

Bundan sonra İskender Erdemec gc -
Çen sene 20 temmuzunda Boğazın şcreflı 
:~ı alayımız tarafından nasıl işgal ediı
\ı~ğıni anlatmış, Boğaz.ın muhtchİ de -
tlerdc işgal ettiği mühim mevkiden 
tı ahsederek dünyanın bu mühim geçit 
}( 
0ktasının oynadığı rolü izah etmiştir. 

ltı ~lllutan sözlerini şu sözlerle bitır -
lŞtir: 

ı •- Montrö Türkün ateşsiz harpsiz ka -
~nılmış parlak ve yeni bir zaftridir. 

0ntrö ile Türkün Boğazlardakı yük -
~k hakkı tanındı. Asya, Avrupa kıt'a
~arındaki ayrılmaz yurd parçalannın ba
it.rıı kuvvetlendirdi> 

/SON POSTA ~ 11 
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·->-·-.n 
lı 13unu müteakip Beykoz Cumhuriyet 
d·~~k Partisi azalarından bir zatın söyle
t~hı atE"şJi hitabeden sonra kürsüye müs
~ kem mevki komutan vekili İskendcr 
0 

tde.rnerin eşi Şükran Erdemer geimiş ve 
İfrdunun Boğaza girişini ateşli bir şiirle 
rade etmiş ve sözlerini §U cümlelhle bi-

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
17 Temmuz 1937 Vaziyeti 

ll'ıni§tir: 
ltö•?. sabah Boğazın mavi suları neşe ile 

l>Utdü, coşkunca aktı. 
€ 'I'ürkün bükülmez demirden kolları Bo 
aıa altından bir kilit taktı.> 
YaSarıy~~ ilk mektebi talebelerinden bir 
ltı:U guzel bir şiir okumuş, müteakiben 
r.. a~ komutan heyetinin önünden geçit 
"Slllın. 

ti} . ı yapmış ve merasime nihayet ve-
ll'lıştir. 

bünf avetliler alay bahçesinde hazırlanan 
ede ~ l gnl\\l agır anmış ve bu coşkun baydm 

G h-u suretle sona ermiştir. 
bir ;ce ite Anadolukavağında muazzam 
ker ener q}ayı tertip edilmiş, halk ve as

geç vakte kadar eğlenmiştır. 

>'eni 
Banknotlarımız 

lla (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
~:ıınız eskileri ile mukayese edilemi
Şe~~k ~e~ecede güzeldir, dar ve uzun 
d hıllerı ıle dünya paraları üzerinde 
a a . d 
~ k zıya e Amerikan dolarını andır-
lı'ı a tadır. Maamafıh yeni banknotları
le~~n asıl hususiyeti güzelliklerinde ve 
tın ıllerinde değil, Maliye Vekaieti ye· 
~ e lllemleketimizde ilk defa olarak 
da~huriyet Merkez Bankası tarafın
•ın çıkarılacak olmasında, onun imza
'Pa: taşımakta bulunmasındadır. Yeni 
le~larımızın mikdan tabiati ile eski
C(IJt tamamen aynıdır, onlar toplana
ba ' Yerine bunlar konacaktır. Yeni 
lt() l'lknotıarımızin tedavül mevkiine 
hi~a~ı için tesbit edilen tarih, eğer 

AK Ti F 
KASA: 
Altın : Safi kilogram 21.~.262 29.600.437,69 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . . . . . A371.035,-

- • ' 923.596,19 . . . . ------
Dahildelri Muhabirler : 

Türk Lirası • • • • • • • • • • 1.172.999,66 

Hariçtelıi M•habiTl• ı 

Altına tahvili kabil Serbest tlövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

7.109.521.60 
20.415,73 

Altın : Safi kilogram 9.054.474 1 

yeleri • • • • • • • • • • • • __ a_7_.3_5_7._69_ı_,5_9 __ 
11 

Haz.ine Tahvilleri : 

' 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT • 

. . . . 
• • • 

Esham ve T alıoilat Ci.ztlanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karplı.tı F.sham ve Tah

(vilit (itibari kıymetle) • • • 
B - Serbest esham ve tahvilit •• 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • • • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • • • • 

Hisıedarlar • • • 
lfuhtelil • • • • 

• • • • 1 

• • • • 1 

l 158.74ıl.563,-13.496.827,-------

1 
3.200.000,-

37.966.517,72 
---1 

37.522.92~30 

3.796.331,60 

1 
65.030,22 

_7.319.464,49 

YeJrun 

Lira 

44.895.068,8& 

.l.172.999,Ge 

44.487.628,~. 

145.251. 736,-

41.166.517,72 

41.319.255,90 

7.384.494, 71 
4.500.000,-

12.423.193,61 

342.600.895,40 - .. 

PAS 1 F 

Sermaye • . 
llİtiyat Akçe•İ • 

Adi ve fevkalade 
· Hususi .... 

• 
• 

. . . 

• 
• • 
. . . 

f eJavüldelei Banknotlar : 

1 
2.105.172,'h 
4.516.007,70 

158. 748.563,-Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 13.496.827,-

·-------ı 
Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . . 
Reeskont mukabili illveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevdualı: 
Döviz. Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlng ba-
kiyeleri . • • • • • • • • • • • 

Muhtelif:-

1

145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-·-· 

523.109,27 

26.625.836,78 

Yekün 

Lira 

15.000.000,"""' 

6.621.180,10 

173.251.736,-
12.818.106,75 

27.148.946.tr.J 

107. 760.926,50 

342.600.895,40 

gecıkme olmazsa eylUI ayıdır. 

~led· 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
ıye niıamlanna aykırı hareket 

edenlere müsamaha edilmiyor 
lıkonto haddi % S! Altın üzerine avanı o/o 4! 

tn-ıi .. .. k 
ttaırı nonu azası dahilinde, yeniden, 

1 
&{ıJta vaydan ve vapurdan atltyanlarla 1 1. h• J u M •• d •• ı ·· v •• d • 
)a]t k1ara çöp döken ve tüküren 76 kişi n ısar ar . u ur ugun en. 
~ ~a~~ bunlardan bher lha para ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'lal.ası alınmıştır. Bunlardan 24 ü tram
a/~an, 32 si vapurlardan atlamışlar, 
lan ~kuzu sokaklara çöp dökmüş, bir 

esı de sokağa tükürmüştür. 

* * 
su" l'3eıediye, sokaklara tükürenlerden 

tnk.. ' 
lu b' urenlerden birer lira, sokağa top-
"a ır halde moloz atanlardan bes lira 

Pu l • ' )a 
1 

r ardan iskeleler verilmeden atiı-
\·a n ;rdan yüzer kuruş, tünelde, tramlit! a ve vapurda tüküren1erde::ı ikişer 
~~: •. almaktadır. -----· ...... -

Bu akşam 

Be9lkt•t elle 
Bahçesinde 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

Orkestra 

Cuma tesi akşamı 
lteledlr• bahçeahıde 

I _ İdaremizin Paşabahçe fabrikasında tesis olunacak ot şişe kılıfı imalltha
nesi için şartnamed mucibince satın alın:ıcak 10 kalem makıne açık eksiltmeye 
konulmuştu.r. 

II - Muhammen bedel 4960 lira muvaltkat teminat 372 liradır. 
III - Eksiitme 24/Vlll/937 tarihine rasHayan salı günü saat 1~ de Kabataşta 

inhisarlar Levazım ve mübay~t şubesinrleki alırr. komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler hergün parasız olarak İnhisılr!ar Müskirat Fabrikalar Şu

besinden alınabilir. 
v -· İsteklilerin fiatsız fennl tekliflerini eksiltn~P. gününden en az 3 gün evve

line kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubı::s! Müdürlü~üne vermeleri ve 

eksiltmeye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lazımdır. 
VI - İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve ti mel maddede ya-

zılı ve:sika ve ~;,, 7,5 güvenme parasiyle oirlikte eksiltme için tayin edilen gün 
ve saatte yukarıda adı geçen alım komisyonuna geJmeleri ilin olunur. c4057> 

** 
1 _ 11,550,000 adet rakı mantarı ile 1,000,000 şarap mantarının pazarlığı 

26/VIl/937 Pazartesi günü saat· 15 e tehır edilmiştir. 
2 _ Pazarlık, Kabataşda Levazım ve Mübayaat ıubesindeki Alım komisyo-

nunda yapılacaktır. 
3 _ Sartnameler parasız olarak her g:i.n sözü geçe~ §Ubeden alınabilir. 
4 _ i~eklilerin pazarlık için tayin edilPn gün ve saatte % 7,5 güvenme para

larile birlikte adı ı~ komilyona ıelmelui ilin olunur. .401'1• ,· · 

Müsabaka imtihanı: 
Türkiye Cumhuriyet .Ziraat 

Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet dere

cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
ıef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek iç;nsiyasal biTgiler veya Yüksek Ticaret 

ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağusto,,; 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Banka-

larında yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paraları verilecek, Ankaraya getir
tilip, Eylul zarfında sözlti bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şartlle 

müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına gire -

cekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. Anka
rada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bir se-

nelik stajdan sonra yapılacak ehliye~ imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe teı: 

fi ettirileceklerdir. 
5 - İmtihan programı ile sair şartlan gosteren matbualar Ankara, İstanbul ve 

İzmir Ziraat Bankalarından elde edile bilir. 
6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümuriyeti 

Ziraat Bankası Teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağ'Cstos 937 tarihinde 
ele deimif olmuı. prttır. .2use. c-i345. 
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f BE Dl HAYAT-, 
VERiR .... 

• 

Temmm 21 .... 

AZ K 
SAÇEK iRi 
KOMOjf 
Suçların köklerini kuvvetıendirlr· 

DOkUlnıesini keser. Kepekleri ta • 
maıııen giderir ve bUyUme kabili· 

· yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - İST ANBUL 

'------------------------------· ... 

TÜP 7,so 
8UrUK il, so 

~--• ·Harbiyede B E L V Ü bahçesi 
,, 

OORT · 
/1)SL) 20 Mısır film yıldızı 

iYYE MUHAMMED 
HA5AN Df P050 ~---• Cumartesi akşamı seanslanna başlıyacakbr. <(---1

"' 

' .... ..;4 ,..., • J: ~ .. ~-ı'-- ,r·--ı~.~11':·~ ........ ·. \ .... . . ... ' . . . t. .. 

Oikkat: Muhterem vatandaslanmıza mühim bir ihtar 
Ttirkiyede: sahlan ve Üzerlerinde "Made in Germany,, yazılı olan bütün tıraı bıçaklan ecnebi matmulatıdırlar. Bu bıçakları kullanmak 

paramızı memleketimizden d11an çıkarmak nemektir. Her vatandaı memlekete olan borcunu ancak yerli malı kullanmakla 
hizmet eder. 

Ôz yerli " EMİR ,, ve " HAKiKi RADİUM ,, hrq bıçaklanmız memleketimizde kendi kardeılericizin eli ile meydana gelmiı 
olduğıindan kıymeti her halde bir kat daha fazladır. 

Kendi iıçilerimizi kullanarak onlann menfaatlerini korumak, paramızı dııarıya çıkarmamak ve tasarrufa riayet etmek. kendi 
vazifemiz icabı olduğundan her vatandaşımıza " EMİR ,, ve " HAKJKI RADIUM ,, yerli tırq bıçağını kullanmasını tavsiye ederiz. 

Öz yerli " EMiR ,, ve " HAKiKi RADİUM ,, hrq bıçakları, cins ve meta ... net itibarile, Üzerleri " Made in Germany ,, yazılı olan 
bütün hariçten gelen ecnebi tırq bıçaklarından çok fiıtün olduğundan, bundan böyle bu gibi ecnebi tıraı bıçaklanna kat'iyyen 
ihtiyaç kalmamııhr. 

Kanaat haaıl etmek için bir tecrübe kAfidir. 

Her yerde israrla " EMİR ,, ve " HAKiKi RADİUM ,, ~ıçaklannı arayınız. ·. 

Fabrikası : R A D 1 U M T 1 C A R E T H A N E S 1, lstanbul • Galata 
~ Okçumusa caddesi 104/106. Telefon: 42878, Telgraf: Radium - İstanbul, posta kutusu: 1313 

Ölçü üzerne 
Fenni Kasık Bağları 

Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğüne 

fenni 
llorıaıar 

letiyenlere ölçü 
tarif esi gönderilir 

EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz . 

.,. Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

hastalıkları mOtahassısı. KOprtıbql 
,. EminönU han Tel: 21Y15 

Senelerdenberi denenmiş en tesir· 
li ilaçtır. Eczanelerde bu.lwıut· 

ismine dikkat 

~-.ALGOPAN.-., __ -___, 

Kayıp: Trabzondan aldıtım nüful ~ 
mı kaybettim, yenisini çıkartacatııııdaD " 
klsltıln hükmü yok~ur. (906) 

Küta.b1ada öiı ....... 
_______ a_-_:rtn_.~ 

Dr. H A F 1 Z C E MAL ~ 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan ~ 
hergün (2 - 6> Divanyolu numara ıot. "' -
lefonu 22398 - 21044 _.; ···········-.. ··-·················-·-Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp ~ 

SAHİPLERİ: i ~~m~Gtı' 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının 1~;:;1KESKiN KAŞELERiDiR. .:::ç;:;. 


