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Cumhurreısı At11tUrk Ertuğrul yatından deniz yarıtl•r1nı seyredlyorlar 

rs··i»a·N·v·a··o·i-···H··a .. R·p·····ir r z··r s·ı·r 1 Cumhur Reisi Atatürk 
dün Moda deniz 

''İspanyol fırınının saçmakta· 
.olduğu kıvılcımlar 

Avru·p~yı ateşliye bilir,, 
Tali .·. komite bugün Londrada toplanıyor · 

· · fıaris, 25 .(Hususi) 
~ · - Gazeteler İspanya 

ttıeselesile ehemmi• ·· \ -
. ·Yetle meşgul olmak· 
ta ve endişeli bir li
. san kullanmaktadır
lar: 

Epoqe gazetesi şöy 
le diyor: 
Yangın devam edi

!or ve İspanyol fırı
~ının saçmakta oldu
gu kıvılcımlar A vru· 
llayı ateşliyebilir. Pi
renelerin öte tarafın
da harp devam ettik
çe bütün dünya bir 
.tehdit altında bulu
llacaktır. En makül 
hareket, bütün dev
letlerin yangını kö
l'\iklemekten vazgeç. 

. lneleridir. O zaman 
Yangın kendiliğinden 
sönecektir. Bu sulh 
-rzusu o 1 m a d ı k -
"ta bütün komitelerint 
tali komitelerin me-

·saısi ve alınacak bü- Madrid önündeki siperlerde tayyare hücumlarını gözetliyen 
ı-· 

---·--·---------
Çin· Japon 
· anlaşması 

soya düşüyor 
Japonlar da Pekin önünden 

çekilmiyeceklerini 
bildirdiler 

, Un kararlar boşa gi- bir asker . · 
decektir. celbedecek şeyler yapmak arzusunda bu- , .• 

Oeu:re gazetesi de şunları yazıyor: · lunmadığı zannedilmektedir. Bilakis t; "Ç, • .,,:· , 

~lın ve Romatda bugünlerde ~ti . (Devamı B üncü sayfa~) • ~"' · · 
• : ~ ~=··~·~'= ........... "1--"" ......... --'~:..;0lıllr:.tfoıôj~~ 

1 t a ıy a n. 1 n e n k u v v e t ı ı• . Pekin ~okakların.da Japon tanklari 
' · · · . Londı:a, 25 ·(Hususi) - Gazetelerin Ti-' hl d · · d ld yen-Çintden aldıklan mallımata göre 

Zır isi e. nı•ze . ·ı·n·. .ı·rı• ı• Pekin'deki Japon ataşemiliteri, Peltin 
· (~ev(Jlnı 3 ün~ii s_ayfa~) 

B. J!usolinl ananegl bozdu, zırhlının 
bir işçi karısı tarafından konuldu 

~~~-.:--ı~;,.,...,,.---=....,.,,,..,....,.,., 

adı Bir .köylü ,. şüphe 
elliği kansmı · 

makasla öldürdü 

·«." 

İktısat Vekili mü kafatlan dağıtırken 
Dün İstanbult deniz bayramlarından Yarışlara bundan sonra daha büyük 

en güzellerinden birini daha yaşadı. ,bir enerji içinde devam edildi Atatürk 
Büyük Şefin şereflendirdiği Moda de- yatlarında yarışları büyük bir alaka i .. 
niz yarışl~rı ba~tan aş~~ı zevkli ve he- le takip buyurdular ve saat on dokuza 
yecanlı bır şekılde geçtı. Yarışlar 'Sa ~ ,doğru binlerce kişinin alkışları arasın· 
hah ve öğleden ?.onra olmak üzere iki .da Modadan ayrıldılar. 
partide yapıldı. Oğleden sonra saat 16 
da Atatürk Ertuğrul yatı ile Modaya 
geldi ve Türk gençliği tarafından se -
vinç avazeleri ile karşılandı. 

(Yarışlara ait yazı ve resimlerle Veli E .. 
tendi at y:ırışlarmm tafsllitını 7 inci say .. 
tamızda bulacaksınız.) 

1 Şiırkta Emniyet ve Asayiş j 
• • 

imha edilen·Abdurrahim 
çetesine mensup 

_iki şaki daha·. öldürüldü 
Şakilerin biri diri olarak yakalanmıştır. Ôldürüle~ 
·iki şakinin cesetlt:ri de Digarbekirde teşhir edildi. 

Diyarbekir (Hususi) - İmha edi -ı 
l~D; Abd::rahiin ·çetesine mensup iki ki· · 
şı daha olü olarak yakalanın~ ve ·ce -
setleri şehrimize getirilerek halka teş. 
hir edilmiştir. · · · 

15 Temmuzdan 19 temımıza kadar 
dört gün gibi kisa· bir zaman zarfında 
cenup hudud~uzun öte tariıfıııdan 
hain maksatlarla gelen azılı çetenin ta
mamen ortadan le.aldırılması kıymetli 
ordumuzun ve Kemalist Türkiyesinin 
emniyet kuvvetlerinin muvaifak:i.ye • 

Kütahya, (Hususi) - Şehrimize bağlı tine ve bu işi çok yakından idare eden 
Arpalık köyünde bir c!nayet işlenmiştir. sayın Birinci Umumi Müfettişimiz A
Bu cinayet oldukça hazindir ve bir aşk bidin Özmen ve Vali vekili Kazım De
yüzünden"vukua 'gelmiştir. mirer ve kor komutan general Galip De 

Altıntaş nahiyesine . bağlı Arpalık kö- nizin isabetli görüş ve azimkarlıkla· 
,Yünden R~azan isminde biri genç ve' rına bir misal teşkg e_tmektedir. 
~el karısı Hanifenin köyden birile se- Son yapılan müsademe nihayetinde 
v~tiğini ve sık sık buluştuğunu haber çetey! teşkil eden şakilerden ve Şeyh 
almış ve uzun zaman bu şüphe üzednde Saidin kardeşi Şeyh Abdurrahim ve 

(Devamı 1 tflcı..ıa.yfada) (Devamı 1 inci sayfada) 
Birinci Umumi Müfettiş B. 

,c\bidin Özmen 



r 
________________________ ..... 

Her gün 
Marconi' nin büuük .., 
Hatırası arkasından 

- Yazan: Muhittin Birr • 

Resimli Makale: X Çocuk bir papagandır. X Sözün Kısası 
Temizlige karşı 
suç işleyenler 

E. Tala---ı 

H B elediye işlerimizde senelerden 
görmediğimiz bir faaliyete şa 

oluyoruz. Parasızlığın, belediye umu 
nu mutlaka sekteye uğratmıyacağını i 
bat eden bu faaliyet biz, İstanbul hem§ 
rilerini gerçekten sevindirmektedir. İç 
de yaşadığımız şehri temiz görmek şüp 
siz ki bir hazdır. Evimizle sokağı biri 
rinden ayırd eden yanlış telakkiler, 
tü itiyatlar yavaş yavaş bertaraf old 
ça, medeni insanlar olduğumuzu daha 
anlıyacağız ve bundan hem maddi, h 
de manevj faydalar göreceğiz. Elverir 
başlamış olan mücadele bir an bile g 
şemesin. 

B ugünlerde dünyanın büyük bir 

adamı öldü. Kanile ve ilmi ile 

İtalyaya, dünyanın teknik ve sanayi iti: 
barile ingiltereye bağlı olan Marconı 
-Markonı-, nagihani bir ölümle, öteki 
dünyaya, esrarını anlamak ıçın o kadar 
uğraştığı esir alemine karıştı. Fakat., 
Marconi, ne münhasıran İtalyanın, ne de 
İngilterenin adamıdır. O İtalyanın çocu
ğu olarak doğdu ve bütun dunyanın, bü
tün insanların malı olarak oldü. Bir iki 
gündür butün dünya ondan bahsediyor ve 
onun, arz üzerinde geçirdiği senelerin ha
tırasını hürmetle anıyor. Eğer biz de bu 
vazifeyi yapmaz ve bu buyuk dünya in
sanının hatırası önünde hürmetle ve mu
habbetle eğilmezsek, bir ınsan sıfatile, 

nankorliık etmiş oluruz. 

* 

Bazı aıleler terbiyede esasın şiddet olduğuna kanidirler, 
çocuk tesadüfen biı kabahat yaptı mı bağırıp çağırırlar, hatta 
bazan dayağa da müracaat ederler. 

Çocuk kullanılmamış bir gramofon plağına benzer, aldı· 
günü derhal iade eder. Fena söz işitirse fena sözle mukabele 
gcsterir. Tatlı .söyleyiniz, tatlı işitirsiniz. • 

Gazetelerde, temizliğe karşı suç işl 
yenlerin cezaya çarptırıldıklarını oku 
dukça bir yandan memnun oluyor, 
yandan da bu cezalara istihkak kazan 
olanlann hesabına utanç duyuyorum. 

Marconi, kelime için ses için, ziya ve 
şekil için, dünyada mesafe denilen mef
humu kaldırmış olan alimler silsilesi ara
sında en mümtaz bir çehredir. 0 1 telsiz 
telgraf denilen icadı meydana koyduiu: 
zamandanberi, bir kısım tabiat ve fizik 
hadiseleri için artık mesafe kalmamıştır. 
Bir radyo neşir merkezinde telaffuz edi
len bir kelimeyi üç metre mesafedeki bir 
insanın ışıtmesi için geçmesi icab eden 
zamandan daha az bir müddette, radyo 
bu kelimeyi binlerce kilometre öteye ka
dar götürüyor. 

(\ı..._s_o_z---:-_A_R_A_S~l-::-N~D~A_) 
I" HERGüN BiR FIKRA ·ı ı ~':::°n:::;!~' Amerllıada lllr 

Zenci mezardan 
Çılıarıldı ve yakıldı 

Çünkü en iptidai, en basit bir mede 
terbiyenin kendi kendine menedeceği 
kabahatleri işlememek pek o kadar · 
değildir. Bir mendilin beş kuruşa kad 
satıldığı bir zamanda burnunun ve gır 
lağının ifrazatını sokağa fırlatmak hiç b 
mazeret kaldırmaz. Boşalmış bir siga 
paketini veyahut ki lüzumsuz bir kağ 

Einstein (Aynştayn) ın mesafeyi izafi 
bir mefhum olarak telaffuz eden nazari
yesi, Marconi'nin ve onun gıbilerin yap
tıkları keşıfler üzerine kuruluyor. Fakat, 
Marconi nazariye ıcad edenlerden değil
dir. O, nazariye yerine hadiseler ve vakı
alar yarattı. Onun yarattığı bu yeni şey
ler sayesindedir ki bugün insanlar rad
yonun karşısına geçip dünyayı dinliyor
lar, binlerce kilometre mesafeden birbir
lerini goruyorlar ve nihayet Okyanuslar 
aşarak birbirlerile konuşuyorlar. Bugün 
dünya gecelerinin üzerinde güneşler yak
ınıya kadir olan insanlar için Edison na
sıl büyük hizmetler yapmışsa Marconi de 
insanlığa, kıymeti o derecede ölçülmez 
keşifler ve servetler hediye etmiştir. Bu 
keşifler onu bir kaç defa milyoner yaptı. • . . 
Fakat, insanlılin kazandığı hesabsız mil- .. Amerika zenc~e~den Vılly Rart 
yarlara bakılınca onun milyonlan bir zer- ,iki beyaz kadın oldurmekten suçlu o: 

bile değildir! larak geçenlerde yakalanmıştı. Zencı 
re .başına geleceği bildiği için kaçmağa te * şebbüs etmiş, fakat takip edenlerin ar-

Biz Türkler, Marconı'nin arkasından, kasından attıkları tabanca ile vurula -
insan gibi duymak vazifemızi yaparken, rak ömı~ ve mezara gömülmüştü. Fa
Türk olarak da biraz düşünmek mecbu- kat hırslarını tatmin edemiyen yüzler
riyetindeyiz. ce beyaz Amerikalı akşama doğru me-

Ve iki şeyi düşünmeliyiz: Bir kere, bu- zarlığa giderek zencinin cesedini çı -
günkü dünyada şuna dikkat etmek la- karmışlar ve cesedi bir meydanda yak. 
zımdır ki fikir ve san'at adamları, teknik tıklan ateş içine atıp toplanan binlerce 
dehaları gıbi; hakıkaten ölmez insanlar seyircınin önünde. yakmışlardır. 
değildir. Fikir insanları degıl bizzat en 
dahiyane fikirler bile ölüyor. Ne kadar 
çok şair, fıkir adamı, san'at dahisi vardır 
ki hem kendileri, he mde fıkırleri ölmüş
tür. Bugün onların isimleri, tarıh eserle
rinde gömülü kalmıştır. 
Halbukı teknik ve rnüsbet ilim insanla

rı böyle değildir. Pasteur (Pastör) insan 
olarak da, eser olarak da olmıyecektir. 
Marconi bu nevi ölmezlerden, hakikaten 
yaşıyacaklardandır. 

İkinci derecede de şunu bilmeliyiz: Ba
zan gururumuzu kendi kendimize okşa
mak için, şairlerimizden ve filimlerimız
den bahseder ve bunlara ölmez insan 
deriz. Halbuki, bizler, teknık ve musbet 
ilim sahalarında insanlığa henüz borcu-

Mısır mumyaları için asri 
ehramlar yapılacak 

Etkly;lıe berber Elinden lıa~ırdı 
Azılı şakilerden biri bir güıı berber J>arçasını evimize kadar cebimizde ta§ı 

dükkônına girmişti. Bir lira çıkanp mak ta pek ağır bir yük dt:?ğildir. Hele 
koydu: mevsimde, kavun karpuz kabukları 

- Bak, dedi, yüzümün bir yerinde kaldırımların üstüne atıvermek o kabu 
bir çizik yapmaC1an beni traş eqersen !arı yemekle maruf uzun kulaklı hizme 
bu lirayı alırsın, yok eğer bir çizik ya- karlarımızın bile, kendi hallerince, ayı 
yapacak olursan: lıyacakları bir harekettir. 

Tabancasını gösterdi. Sokak saygı ister; çünkü onun temiz!" 
- Bu tabancayla beynini dağıtırım. ği ammenin sıhhat ve selameti ile ilgil 
Berber usturasını aldı. Şakiyi traş dir. Bu saygıyı göstermiyen adamın, dol 

etti. Traş bittikten sonra: yısile nefis telefine sebeb olan canide 
- lyi, dedi, lirayı hakettin .. traş e- farkı yoktur. 

derken kimbilir nekadar korku geçir-
mişsindir? İnsan hiddetle, ani bir heyecanla, ta 

Berber cevap verdi: rik ile bir kaza vukua getirebilir; bir d 
_ Hiç korkmadım. receye kadar mazur görülür. Fakat şehri 
_ Yüzümü çizseydin seni öldüre - nezafetine karşı suç işleyen )timse, med 

cektim. .ni sıfatını inkar etmiş olmakla utanılaca 
- Ben onun çm:esini bıtbnuştum, l>ir mevkie düşmüştür. 

eğer yüzünü birnz çizseydim, sen ta- Şarlonun meşhur cŞehir ışıklan• Ben, ~eçe;nl~rde de söylediğiı:1 gibi 
bancaya davranmaya vakıt bulma· filminde kör çiçekçi kızı rolile birden- hemşehnle.rımı bu şaibeden munezze 
dan ustura ile gırtlağını uçuruı•ere - bire en yüksek yıldızlar sırasına geçen görmek isterim. Bu hak benim değil mi 
cektim. L3 «·-------------• Virjinya Şeril sahne ve perde~i terket- ],: 

miştir. Buna sebep de, canı gıbi sev • !"': 
Kadın gebe k11lınca diği bir ıortıa evlenmesidir. • . cc.e. 
Erkeğin yalağa . Lort yirmi altı yaşındadır. Gazete-

cilere: 
Yattığı yer _Kanma, sahneyi bırak dedim. Kulak içinde sinek yuvası 

Afrikada bazı kabilelerde garip bir 
adet vardır. Bir kadın gebe kaldı mı, 
kocası tam dokuz ay yataktan çıkmaz 
ve o müddet zarfında hep kadın çalı -

_________ , _____ _ 

şır. 

Kadın doğurduğu zaman da erkek ge 
ne yatakta kalır, ve erkeğe hediye ge
tirir, hatırını sorarlar. 

l talgada gazetelerin 
sayfaları azallıldı 

Hükfımetin emri üzerine italyada 
intişar eden gazeteler bu ayın on be -
şindenberi sayfalarını y~n yarıya in -
dirmişlerdir. Bunun sebebi de beynel
milel piyasada kağıt fiatlarının yük -
selmesidir. 

İtalya - Habeş muharebesinin de • 
vam ettiği esnada da buna benzer tedo
birler alınmıştı. Fakat o zaman _f.azete
ler haftada bir kaç defa sekiz sayfa çık 
mak müsaadesine sahiptiler. 

Hemen kabul etti. Nasıl evleııeceğimi- Litvanya belediye hastanesinde do 
zi daha kararl~tır~~· Herhal~e torlar çok gar(p bir hadise ile karşılaş• 
kilisede evlenecek degılız! derken Vır. mışlardır. 

jinya ~a: , . w. Sağ kulağı içinde müthiş k~ınrna 
Oyle mesudum kı, evlenecegım. hisseden ve bir türlü tedavi edilemiyeD 

Hem evlenmeyi kim istemez? Kocam- bir kadın hastanenin kulak koğuşuna 
la bir senedenberi tanışıyoruz ve bir - yatırılmış, her türlü ilaçlar fayda ver
birimizi deli gibi seviyoruz! mediğinden en sonunda ameliyat yapıl· 

Diye memnuniyetini belli etmiştir. masına karar verilı:niştL Kulağı açılın• 
Şarlonun bu güzel kızı çıldırasiya ca ta içerilerinde bir sineğin yuva ya· 

sevdiğine dair bir yıldanbeıi dönen de- pıp çıkardığı yumurtalara kuluçkaya 
dikodulardan sonra bu hadise Holivud- oturduğu hayretle görülmüştür. 
ela bomba gibi patlamıştır. Söylendiği- Doktorlar sineğin nasıl olup ta. ku• 
ne göre Şarlo bu evlenmeyi sükfuıetle ldğın ta iç~rilerine kadar .giri.~ 

1 
~rada 

karşılamış, hiç bir teessür alameti gös· ywnurtladıgının esrarını bır tur .ıı an-
teımem iştir. layamamışlardır. 

Resimde genç lortla karısı görül -
mektedir. 

Hava tamamen açıi 

Mısır hükUmetr elyevm Kahire müze
sınde teşhir edılmekte olan mumyaları 

tekrar toprağa gömdürmeye karar ver
miştir. Mısır hükumetinin bu karan an
laşıldığı zaman mumyalara daimi makar 
olarak Piramidlerin seçileceği sanılmıştı. 
Fakat anl8f1lan galebe ikinci bir planda 
kalmıştır. Bu plana göre Heliopol;s'te 
veya Giseh'te muazzam bir türbe yapıla
cak ve Mısırın eski kral ve kraliçelerinin 
mumyaları bu türbelerin içine gömüle
cektir. İşin garip noktası bu türb!erin 
toprak altında yapılacak ve fennin biitün 
vasıtaları ile muhafaza edilecek olma-muzu ödememiş, ona ölmezinsan ve olmez Kanadada göllerin 

eser bırakmak vazıfemizi yapmamış bu- larıdır. / l l ? 

ş,.yden iyi bir netice alamamış. Son defa 
da yeni bir usul bularak derhal işe giriş
miştir. Bu usul fUdur: Hükfımet aylıklı 
balıkçıları vasıtasile nehirlerden balık 

toplanmakta, sonra bu balıkları canlı o
larak su içinde muhtelif kaplarla tayya
relere koymaktadır. Tayyareler göllenn 
üstüne geldiği zaman bu kapların alt ka
pakları açılmakta ve balıklar göle dökül
mektedir. Tabii bu sayede göl balıkları
nın çoğaldığı itiraz kabul etmez ~kilde 

Yeşilköy rasad istasyonunun bildirdi• 
ğine göre dün hava açık geçmi§. rüzgar, 

lunuyoruz. Türk gençli~i bunu iyi bil- -------ah-d-b--k-- balıkları nası çota tı ıyor a ya hiç görülmüyor, y u , ugün ü ce-
meli ve sade Türkün en yüksek bir insan miyet şartlarından dolayı, bir tarafa bü- Kanadada çok göl vardır ve bu geller
olduğuna inanmakla iktifa etmiyerek bu ıülmüş, mühemmel ve metruk bir zeki de de Kanadaya oldukça büyük bir ser
davanm dolruluğunu nesillere delıllerıle ve enerji halinde şönüp gitmeğe mahkiım vet temin eden balıklar yaşar. Kanada 
isbat edecek şeyler yapmalıdır. kalıyorlar! hükumeti bu balıklan arttırmak için bir 

iddia olunabilir. Türk de Marconi'ler çıkarabilir bir mıl- Muhittin Birgen çok usuller tatbik etmiş, fakat hiç bir 
lettir. Türkün bunu yapması için hiç bir ==~============:::;~=:=::=:::.;=:;::::==::;:::;::;::::=:;:;:::;:::=:;:::;:::;::::;::;:::;:::=;::::;::;::::;:::;::;;:=:~ 
şey eksık değildir. Gençlerimız şunu bıl-

melidirler ki eğer kendileri milyoner ola
rak ölmek ve aynı zamanda insanlığa he
saba sığmaz servetler bırakmak isterler
se zekalarını ve enerjilerini böyle teknık I 
ve müsbet ilim sahalarına çe\ irmeğe mec
burdurlar. Marconi'nin ölümü, bize bu 1 
noktaya dikkati celbetrnek vesılesini ver
di. 
Şu dakikada düşünüyorum: İyi bir ka

leci, yahud, kötü bir muhacim olmak i
çin, kim bilir ne kadar genç Türk enerji
si isral edilip gidiyQr da Marconi olmak 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Mevsiminde deniz banyosu yapmıya meraklı bir ar -

kadaşımız Istanbuldaki bütün plaj ve deniz hamamlarını 
dolaşmış, her gün bir yere gitmiş ve her gün muntaza
.man devam edebileceği en nucuz plaj veya deniz hama
mını bulmıya uğraşmış. Bu arkadaş Anadoluhisannda 
oturmaktadır, Boğazdan başlıyarak bütün Anadolu ve 
Rumeli sahilini ve Adalan dolaşmış, bu dolaşma sonunda 

da en ucuz olarak bir deniz hamamı bulmuştur. Bu deniz 

hamamından, hareket noktası Eminönü olmak üzere gi

dip gelme yol • ücreti, hamam parası ve bir kahve dahil 

günde elli kuruşla istifade edilebilmektedir. İstanbulda 
elli kuruştan daha ucuz deniz banyosu yapmak imkanı 

yoktur. 

l STER lN AN İSTER 1 NAN M Al 
için hazırlanan genç insanlar aramızda L-----------------~---------------------------:--

fimali şarki istika
metinden o r t a 
kuvvette, saatte 

vasati 15 kilomet

re sür'atle esmit
t i r . Barometre 

tazyiki nesimiyi 

758 milimetre o- L...U..&.11a.-...... _.. .... 

larak göstermiştir. Gölgede en fazla sı• 

caklık 32,5, en az sıcaklık 20 santigrattı. 
Bugün yurdun cenup doğusu ve doğıl 

Anadolu mıntakalannda havanın bulut
lu, diğer mıntakalarda açık geçmesi, rü:Z:• 
girların umumiyetle şimal istikametindeJJ 
orta kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Ginet : 4.SJ Ôfl• : 12.20 
bıiıadi : 16,17 - Aqam : 19.'5 
Yataı : 20. 26 - buaıı: : 2.42 
Rami ... 13" - Arabi meae 1356 

Hızır 82 -



~Temmuz 

iSPANYADA HARP KIZISTI ,,. 
lspanyol fırınının saçmakta 

olduğu kıvılcımlar 
,Av r u p ayı at e ş 1 iye b i 1 • ır ,, 

Larok tahsisatı 
mestureden 

para almış ... 

Sayfa 3 

E 
• lngiltere, İtalgaya karşı 

lisanını gene yumuşattı 
Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

~ aman zaman muhtelif tahavvül
~ ler gösteren İngiliz-İtalyan mü

nasebatı, İngiliz hariciye nazırı Edenin 
son nutkunu müteakip tekrar iyileşmek 
yoluna girmiştir. Mister Eden, bu nut -
kunda, şimdiye kadar İtalya hakkında na
dir izhar olunmuş bir açık fikir yolile 
İngilterenin İtalyaya karşı hususi bir 
maksadı olmadığını, müşterek menfaat
,leri olan bu iki devletin Şap denizinden 
müştereken istifade etmekte devam ey-

(Baştarafı 1 inci sayfada) \sinde yeniden güçlükler çıkması kabil·/ Gece Brunete ve civarında muhare. lemeleri lazım geldiğini anlattı. 
~sanın b. t· İn ilt r nin az dir. be devam etmiştir. Fecir vakti, asiler Eğer bu nutuk İngiliz siyasetinde göze 
~k harek tve bınnt.el ı~e .. t~d et etm le Madridin resmi tebligı·· ~iddetli bir taarruz icra etmişlerdir. d Y• 'kl'kl d b' · · 
tk e ser es ı erını ıs ır a e e - ~ . . çarpan fasılalı egış1 ı er en ırının 

ts;:«tde11 son d d' lunmaktadır Madrid 25 (A.A) - Resmi tebliğ: Cumhuriyetçiler, hafıf surette hatala - muvakkat bir zamana mahsus bir teza-erece en ışe o · ' · . b · · ı 
ll:ıa~Ya'ya yerleşildiği ve oraya mühim· Madrid _cep~esinde, ~si~erin ani bir hüc~- rını tashih mec urıyetınde kalmış ar - hürü değilse, İngiltere ile İtalyanın mü-
~·· ve asker sevkedildiği esnada ademi mu netıcesınde, 11 ıncı fırka kuvvetlen, dır. . . nasebetleri artık yumuşamak yoluna gir-

lldahale ef . · ·a dilmesı' ar dün Brunete'yi terk etlerek muntazam Halihazırda muharebenın vukua mis sayılabilir. Bir müddettenberi İngil-tu sanesmın ı ame e - . d v • 1 d h ~ 
sıı olunu bir surette çekilmişlerdir. Öğleden son- gelmekte ol ugu yan mevzı er e arp tereden uzaklaşmış olan İtalyan gazete -

ı l{ y~r. . ra, 11 inci fıaka ve 14 üncü fırka birlikte şi~detle devam etmektedir. Resmi m~- cileri tekrar vazifelerinin başına dön.me-
t onute bugün toplamyor hücuma geçerek Brunete'nin, cenubu şar- hafil Brunete'nin akibeti hakkında hıç Albay dö Laı·ok ye hazırlanmaktadırlar. O zamandan bu 

~e ondra, 25 (A.A.) - Bu akşam iyi ha- kisindeki düşman mevzilerini geri almış- bir tebliğ vermemiştir. zamana kadar ancak Berlin ve Paris kay-
~ı: alan İngiliz mehafilinde, yeni İngiliz !ardır. 18 inei fırka kuvvetleri, Guadda- Nasyonalistlerin muvaffak.iyetleri Paris, 25 (A.A.) -Albay Gullaume'un naklarmın haberlerini iktbas etmekle ik· 
Clahnuıa ittila kesbetmek üzere ademi mü- rada'nın sol sahilinde mevzilerini tahkim S ·ıı 25 ""A A) G 

1 
Q . idare etmekte olduğu haftalık - Choc - tüa eden İtalyan matbuatının Londra ile 

tot>tle tali komitesinin yarın öğle üzeri eylemişlerdir. De~~ a V""idak· ~ en~;a bu~~- mecmuası Fransız sosyal fırkası reisi Al- tekrar vasıtas1z temasa geçmeye hazır-
dilnı.anacağı muhakkak olarak telakki e- Aragon cephesinde, karşılıklı topçu a- po t e _ano, aşa 1 eyana a u - bay de Larocque aleyhinde hücümlara Janması, bu iki devlet münasebatının ya-

ektedir t · 1. t muş ur. başlayarak M. 'Tardieu olduğu farzedi- kında bazı mühim müzakerelere vesile 
· eşı 0 muş ur. Brunete elimizdedir. Ve bu mınta • d ı R ' 

T l hes·nde düşmanın yaptığı len eski bir başvekil ile e a ocque un vereceğine delil sayılmaktadır. Şu halile, 
erue cep 

1 
' katla Nasyonalistlerin vücuda getirmiş eski arkadaşlarından olup fransız sosyal Gönüllüler meselesi 

t 
dio.·ondra, 25 - Reuter ajansının bildir-

C)ıne .. · 
lnUı; gore, Lord Plymouth, yeni Ingiliz 
tilk :ke~~ usulü planından Almanya bü
dar lçısı B. Von Ribbentrop'u da haber
l'e ;tıniştir. Umumiyetle sanıldığına gö
a~11 i~atısa büyük elçisi B. Corbin, B. E
life k e Yaptığı görüşme esnasında, bu tek
tnakt arşı tnüsait bir vaziyet almış bulun-

adır 

ı A.dettıi . .. d . 
ittıanı nıu ahale komitesinde, Ispanyol 
hakkı arında vazife görecek müşahitler 
ğu.l'ldanda bir itilafa varılmış bulunuldu
lli.illuı:·. Yeni İngiliz teklifi, yalnız gö
da har~ıt\ geri çağırılması ile İspanya -
harib halinde bulunan iki tarafa mu
ten-ı11 taraf sıfatı verilmesi meselelerine 

,.., .. s eylemektedir. 

müteadclid hücumlar, kendisine mühim ldukl halka tamamile kapatılınış • şimdilik İngiliz-İtalyan matbuatı arasın-
. d. ilin k t'l d f' 1 o arı fırkasından ayrılmış olan bir zat arasın- lh ıl dd 1 zayıat ver ır e sure ı e, e o unmuş· tır. Bir çok taburlar bu halkanın için- da bir cneşriyat su U• yap mış a o u-

t daki mülB.katı neşretmişti. b"li v · t· k t' t d ur. de kalmış olup kaçmalarına imkan yok. na ı r. azıye ın neza e ıne, or a a 
Nasyonalistlerin tebliği t Bu mülakat, de La Rocq~e'un Tardi - mevcut olan menfaatlerin ne derece mu-

ur. eu ve Laval hükumetleri zamanında talı- dil bulunmakta olduklarına rağmen eğer 
Salam.anca 25 (A.A.) Resmi 9 tayyare düşürülmüş sisatı mestureden para almış olduğunu bu neşriyat sulhunü bir de siyasi sulh ta-

tebliğ: Sevilla 25 (A.A.) - General Quei - ortaya şıkarıyordu. Bu ifşaatı, da La Roc- kip ederse, bir zaman için Avrupa dedi-
Madrid cephesi: Nasyonalistlerin i· po Dellano, dün Nasyonalistlerin hat- que sadece inkar ile karşılamış ise de kodudan kurtulmuş ve sükUta kavuşmak 

leri hareketleri devam etmektedir. Nas ıarı karşısına çıkan 11 düşman tayya- üşaat, Fransız sosyal fırkası erkan ve üzere bulunmuş sayabiliriz. İngilterenin 
yonalistler, çetin ve parlak muharebe- resinden dokuzunun düşürülmüş oldu- mensubini arasında dayli heyecan tevlit dün şöyle, bugün de böyle hareket etme· 
.lerden sonra Brunete'yi zaptetmişler - ğunu bildirmektedir. etmiştir. sinin sebebini anlamak bir hayli müşkül 
dir. Nasyonalistler, bir çok esir almış• Barselona'nın bombardımanı Dün Saint Malo'da bu münakaşa ve olmakla beraber bunda, uzak şark ahva-
lar ve 8 tank ele geçirmişlerdir. Düş • mücadelenin yeni bir safhası gibi görü - linin bir hayli müessir olduğunu kabul 
man her taraftan takip edilmekte oldu- Barcelona 25 (A.A.) - Nasyonalist- nen bir hadise zuhur etmiştir. De La - etmek zaruridir. Uzak şark bir çok hadi· 
ğu halde kaçmaktadır Nasyonalistler lerin tayyareleri bu sabah Barcelona~ · motte şatosunda yazı geşirmekte olan selere gebedir. Bu, unutulmamak lazim 
Guadarrama'nın garp sahillerini işgal yı bombardıman etm~lerdir. Bir kaç 

,.albay Guillaume, bir delikanlının taarru- gelen bir hakikattir ki ıztıraplı vazıham-
etmislerdir. kisi telef olmuştur. u D ı·k 1 k d. · b" 1i h' 1 ~ B d b' k" ' Ş'dd tli uh b 1 · ~ T 1 k k 11 lın kt zuna ugramıştır. e ı an ı en ısıne ır 'ne ergeç şa ıt o acagız. unu a ır o-

ı e m are e er ayyare ere arşı u anı a a o- . . . u 

M d ·d 25 (AA) H · 1 t 1 d.. t 1 .. k sopa ındırdikten sonra kaç'maga muvaf - şeye kaydetmek faydalı olur 
a rı . . - avas a1ansı an op ar uşman ayyare erını aç - .: k 1 t Selim Ragıp Emeç . 

mesele· h b. . d - b t . t' ...ı.a o muş ur. 
mu a ırın en: maga mec ur e mış ır. ••• ••. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••••• •• • • • • • •••• • •• • .._ ____ .., 

'-tQntı.11" 1 . u erın geri çağırılması 

Çı,, .. Japon 
ınıaşması 

"Ya düşüyor 1 
/ta/yanın en kuvvetli j Nafia Vekili isveç 
Zırhlısı denize indirildi l(ralı tarafından 

Dün gece iki cinayet oldu 
1tarı:ı1 (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
,_ "t sıncta 
~erler· . Yer alınış bulunan Japon as-
cekler:~n iş'arı ahire kadar çekilmiye
ll:ıttcib· 1 Ve daha evvel, yapılan anlaşma 
Sek:u~nce, 29 uncu Çin ordusunun geri 
ifa ede taahhüdünü ne derece sadakatle 
tit eceğinin bekleneceğini bildirmiş-

Bit J 
'l'oky apon bahriye askeri kaçırıldı 

Jap011 o, . 2~ (A.A.) - Bahriye Nezareti, 
bir tak sılahendazlarından Miyazakinin 
hay so~rı:ı Çin şerirleri tarafından Şang
Oldttğu a~ıarından kaldırılıp götürülmüş 
bir t'rlüf bıldirilmektedir. Silahendazların 
Çiıı ltıe rezesi, beynelmilel memurların ve 
<tta.ttı k !nurlarının yardımile Miyazaki'yi 
~l.t k:ı~adır. İyi malumat alan mehafil: 
.la.l>oı:ı 

1 
ırrn.a vak' asını Şanghaydaki 

tlı.ııtta a eyhtarı teşekküllerin yapmış ol-
t rı rn·· 
e§ekk'"ı utaleasında bulunmakta ve bu 

Çıl{ bi u .1erin şimali Çin hadiselerinde a
lı.ıtıdu~ı ıhtila~ :ıkarmağa çalışmakta bu-

arılll ılave eylemektedir. 

li Şangha Şanghayda 
leti Y, 25 (A.A.) - Japon bahriye-

h l ' Cebir . ı· .. , a lesind ıs ım~lı ıle Chapei'in Çin ma-
Qe lığ e taharrıyat yapmışlar ve pani
~ltıta.~Y'a11 bir çok Çinlilerin beynelmilel 
!ttdi:r aya dehaletine sebebiyet vermiş-

'l'ok Diyet meclisi açıldı 
dalı.: Yo 25 (A.A.) - Domei ajansın-

İtn 
deı,..re:.a~at~r, Diyetin 71 inci içtima 
~iş aı 1111

• ayan meclisine tahsis edil -
~o bir :n Yeni .. bi~ada açmıştır. Mika -
t 938 b .. Utuk soylıyerek Diyetten 1937-
e1,1cl.i eU~çes~ni ve hükfırnet tarafından 
Elltnesin~ı~rn.ış bir çok projeleri tasvip 

1 ıstemistir 

~~llllbt ~~erikada 
ı,. i11 ~il "h ~u ıı a 

<ioza'ct enos: Aires 2S (AA.) - Man-
ı._ an bıld" ·ıct·- .. 
~t'Utha . 1rı ıgine gore Malargue 
ltlıştir. ~ekl.e~-ı~de bir infilak vukua gel-

ısı olmu" t·· • ş ur. 

(Bagtarajı Z inci sayfada) 

le dün denize indirilmiştir. 
Merasimde Kral, Kraliçe, bir çok prens

ler hazır bulunmuştur. 
Vittorio Veneto zırhlısı, Ganer 

tezgahlarında yapılmakta olan eşi 
Littorio zırhlısı ile birlikte gerek hacim 
büyüklüğü, gerek silah kuvveti, gerek 
müdafaa tertibatının fazlalığı bakımın

dan İtalyan donanmasının en kuvvetli 
cüzütamı olacaktır. Bu iki zırhlının her 
biri 35,000 ton hacmindedir. Uzunlukları 
230 metredir. Başlıca silahı 38 santimet
relik toplardır. Bunun haricinde 15,2 lik 
ve (9) luk vasat topçusu mevcuttur. 

S. Andrea tezgahlarında ayrıca yapıl
makta olan makinesi dört grup dişli tür -
binden mürekkeptir, elektrik tertibatı 

buharlıdır. Her iki geminin de zırhından 
ve topundan en ufak teferrüatına va
rıncıya kadar her kısmının malzemesi ta
mamen İtalyan mamulatındandır. 

* İtalyanın bu en yeni ve en kuvvetli 
zırhlısına ad koyma törenini yapmak için 
Bay Musolini tarafından Bayan Maria 
Bertuzzi isminde bir kadın seçilmiştir. 

Bu kadın Saint Andrea fabrikasında ça
lışmakta olan, 56 yaşında bir işçidir. Bay 
Bertuzzi on beş gün evvel şefi tarafından 
çağırılarak Bay Musolininin yaptığı in
tihaptan haberdar edilmiştir. Bayan 
Bertuzzi kendisine verilen şerefi öğren

diği zaman fevkalade mütehassis olmuş
tur. Bertuzzi bu fabrikada tam 39 sene
denberi çalışmaktadır, bütün muhitinin 
en yaşlı 1şçisidir. 

* 1talyan aleminde bu münasebetle fa -
şizmin umdesinin halka doğru gitmekte 
olduğu hatırlatılmaktadır. Bir işçinin 

zevcesinin yeni bir zırhlıya isim annesi 
olarak seçilmesi bu umdenin her sahada 
tatbik edilmekte olduğunu göstermekte· 
dir. Filhakika asırlık bir an'aneye göre 
bu şerefli vazife yüksek içtimai sınıfa 

mensup olan kadınlara verilmekteydi. 

Kabul edildi 
Stokholın 25 (A.A.) - İsveç ajansı 

bildiriyor: 

Tavukpazarında 11 kişi birbirine girdi, ikisi yaralandı. 
Tahtakalede de bir kayıkçı hemşehrisini öldürdü 

Türkiye Nafia Vekili B. Ali Çetin- Dün gece biri Tahtakalede, diğeri Çar-
kaya, İsveç'ten ayrıldığı gün, İsveç şıkapıda Tavukpazarında olmak üzere 
Kralının yazın bir müddet o~urmak i- iki cinayet olmuştur. Tahtakale cinaye
tiyadında bulunduğu Garp sahil ban- tinde bir adam öldürülmüş, Tavukpaza -
yo istasyonlarından Seroe'den Kral .n cinayetinde de bir adam altı yerin • 

karışmıştır. Kürt Seyit evvela Mahmu
du sol böğründen ve parmaklarından ya
ralamış, Mahmut ta Kürt Seyidin elin
deki bıçağı alarak kendisini muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralamıştır. 

Kavgacılardan Halil, Kemal, Ziya, Ha -
san, Ahmet te yakalanmışlardır. Enver, 

Gustaf tarafından kabul edilmiştir. den yaralanmıştır. 
Tavukpazarında ·Kürt Seyit isminde 

bir kahveci Şakir ve Mahmut isminde iki 
kişi tarafından yaralanmıştır. Şakir, Se
yidin kollarını tutarak hareket edemez 
bir hale getirmiş, Mahmut ta bıçakla 6 
yerinden vurmuştur. Suçlular hadiseyi 
müteakip kaçmışlardır. Mahmut bilahare 
Edirnekapıda yakalanmıştır. Kürt Seyit 
tedavi altına alınmıştır. Cinayet sarhoş
luk yüzünden çıkmıştır. 

Polilıliniklerde 
Yapılacak tedavi 
Halıkında Velıaletin 
Yeni direktifleri 
Ankara 21 (Hususi) - Sıhhat Vekfileti 

polikliniklerde yapılacak tedaviler hak
kında teşkilatına yeni direktüler ver -
miştir. Bu maksatla yapılan bir tamimde 
~zcümle denmektedir ki: 
Bazı hastanelere trahoma müsap ola • 

rak müracaat eden hastaların göz servis
lerinde boş yatak olmadığı ve hastalık ta 
had devresinde bulunmadığı cihetle ken
dilerine poliklinik muayenelerinde reçe
te verilmek suretile iktifa edilmekte ol
duğu vaki olan muhabere ve şikayetler
den anlaşılmaktadır. 

Polikinlik sadece hastaların muayene
sine ve kendilerine bir reçete verilip ge
ri çevrilmesine I'n ahsus bir mahal olma
dığından bu tarzı hareket doğru değil -
dir. Polikliniklerde küçük cerrahi: ame
liyatlar icra olunduğu gibi, orada yapıl
ması mümkün diğer bir çok tedavi tat -
bikatı da temin edilmek lazım gelir. Bu 
meyanda kulak arızalarında ufak ınüda
.haleden, zührevi hastalıklardan ayaktan 
müdavat bilhassa zikre şayan görülmüş -
tür. 

Lübnan parlamentosu 
Feshedildi 
Berut, 25 (A.A.) - Lübnan Reisicum

huru parlamentoyu feshetmiştir. Yeni se
çim, önümüzdeki teşrinievvel.in yirmi dör 
dünde yapılacaktır. 

Evvelce birbirlerile kavgalı olan Şa -
kirle Kürt Seyit birbirlerine rastlayınca 
kavgaya başlamışlardır. İşe Mahmut ta 

Hilmi, Şakir ve Recep aranmaktadır. 
Tahtakaledeki cinayet te müşteri al • 

mak yüzünden olmuş, kayıkçı Zafranbol· 
lu 19 yaşında külüstür Feyzi hemşerisi 
kayıkçı Süleymanı Tahtakalede eski Te
lefon sakağında İlyasın bekar odası ka -
pısı önünde bıçakla vurup öldürmüştür. 
Evvelce bunların arasında müşteri ta
şımak yüzünden bir kavga çıkmış, o kav
gada Feyzi hiddetini yenememiş ve Sü· 
leymana rastlayınca onu öldürmüştür. 

~~~ çamhklarmda ~angm 1 Şarkışlada bir gazino yaptırıhyor 
Buyukadada Cumatepedeki fundalık - Sivas, (Hususi) _ Şarkışla belediyesi 

Iarda dün yangın çıkmış, 25 metre mu - hükumet civarında büyük bir gazino yap
rabbalık bir saha ile dört çam yandıktan tırmağa başlamıştır. İnşaat bu yıl içinde 
sonra itfaiye tarafından söndürülmüştür. bitirilecektir. Gazinoda otel, lokanta, kı
Yangının kim tarafından atıldığı belli raathane bulunacaktır. 

olmıyan bir sigaradan çıktığı anlaşılmış- Anadoluda sulama işleri 
tır. 

Bir amele yandı 
Büyükderede kibrit fabrikasında çalı

~an ameleden Halil oğlu Hasan birdenbi
re parhyan bir kibrit kümesinin tutuş -
ması ile vahim surette yanmış, hastane
ye kaldırılmıştır. 

lngilterenin yeni hava kuvvetleri 
Londra 25 (A.A.) - «Evening Stan

dart» gazetesinin bildirdiğine göre, İn
giliz hava ordusu, silahlanma proğra -

mını hemen hemen tamamen tatbik 
mevkiine koymuş bir vaziyettedir. l 7SO 
tayyareden mürekkep 12 7 hava filosu 
pek yakında hazır bulunacaktır. 

Tokat, 25 (A.A.) - Nafıa vekaleti su 
işleri umum direktörü Selfilıattin ile 
birlikte belmiş olan mütehassıslar, vi • 
Iayetimiz dahilinde yapılacak su işleri 
işin Taşova, Niksar, Artova, Zile ve Ka
zova'da tettikatta bulunduktan sonra 
dün şehrimizden ayrılmışlardır. 

Heyetin tetkik ettiği mıntakalarda 
yarım milyon dönümden fazla arazi ya
kında suya kavuşacaktır. 

Mısır Kralı Kahireye döndü 
Kahire, 25 (A.A.) - Avrupada beş ay 

süren bir seyahatten sonra, Kral Faruk, 
bugün öğleden sonra Kabire'ye dönmüş
tür. 
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BOM POST& 

Bir türlü toplanamıyan berberlerin lr Dün 303 
dün pek azı bir araya geldi 

T oplanhda azadan biri alakasızlıktan şikayet ederek: 
"Eğlencemizi mi bırakamıyoruz,, dedi 

Berberler içtima halinde 

9 Temmuzda ekseriyet olmadığı i - ,ruz. Bu neye böyle oluyor> Eğlence -
çin hey'eti umumiye içtimaını yapa - ,mizi mi bırakamıyoruz? Cemiyeti is -
mıyan berberler cemiyeti diln sabah tihfaI mı ediyoruz? Bir türlü anlaşıla
Dördüncü Vakıf hanının zemin katın- mıyor? 
daki bir salonda kongreyi açmış, gene Bu sözler kendisine hitap edilir gibi 
ekseriyet toplanmadığı halde, ikinci de söylendiği için, müşterek esnaf büro
fa olduğu )çin, müzakereye geçilmiş - su rnürakıplarından Ferid de şu ceva-
tir. bı vermiştir: 

Reis İsmail Hakkı kongreyi açmış, - Bunu siz bana değil, ben size so-
hey'eti umumiyeyi toplamağa imkan racağım: Neye toplanaınıyorsunuz? 
bulunmadığından bahisle, cemiyetin Ayni Aza, şehrin semt semet mm -
son yıl çalışma raporlarile hesaplan - takalara ayrılarak her mıntaka için bir 
nın bir broşür halinde azaya dağıtıl - mümessil intihabı fikrini ileri sürmüş, 
masını teklif etmiştir. Bu te'klü kabul teklif muvafık bulunmuş, ileride hey· 
edilmiştir. eti umumiyece müzakere edilerek ce-

Azadan biri söz alarak 2000 i bulan miyetin nizamnamesinde ona göre ta
azanın hemen kaffesinin alakasızlığın- dilat yapılması da derpiş edilmiştir. 
dan uzun boylu şikayet etmiş, bu arada Müzakereler arasında, bir «Berber. 
demiştir ki: ler kooperatifi• tesisi lüzumundan da 

- 2000 kişiden fazlayız .. İki defa - bahsedilmiş, bu da muvafakatle kar -
dır bir türlü ekseriyeti teşkil edemiyo- şılanmıştır. 

• 
Şehir işleri: 

Cerrahpaşa hastanesine bir 
paviyon ilive edilecek 

Şehrimizdeki Belediyeye ait sıhhi 
r teşkilatın g(Sli§letilmesine karar veril
miştir. Bu meyanda dispanser binala
n ve kadroları büyütülecek ve tamir 
ettirilecektir. 

Ayni zamanda Cerahpaşa hastanesi 
de bir paviyon ilavesile tevsi oluna -
caktır. 

Poliste: 

Bir ütü az daha koca bir evi 
yakıyordu 

Kalyoncu caddesinde yumurta taci
ri İbrahime ait 164 numaralı evin ça -
tısından yangın çıkmış, itfaiye gelme
den etraftan yetişilerek söndürülmüş· 
tür. Evin sigortasız olduğu, yangının 

da dördüncü katta kiracı Harikliya'nın 
taraça duvarı üstüne yanmak için koy
duğu ütüden çıktığı anlaşılmıştır. 

iki kömür amelesinin kavgası l.tanbul Feativali S gün ıonra 
baflıyor Kuruçeşmede kömür amelesinden 

ı Ağustosta başlayıp 31 Ağustosta Nikoli ile İsmail ve Bayram arasında 
bitecek olan İstanbul festivali progra- bir kavga çıkmlş, Nikoli İsmaili yum -

rukla başından yaralamış, Bayram da 
mı kat'i surette çizilmiş ve bu seneki eline geçirdiği bir demirle Nikoliyi ba· 
festivalin evvelkilerinden daha rnükcrn 

Kişi daha 
Cezalandırıldı 

En fazla ceza görenler 
tramvaylardan ve vapur

lardan atlayanlardır: 
162 kişi 

Dün 183 hedi daha 
toplattırıldı 

Son yirmi dört saat zarfında bele
diye yasaklarına riayet etmiyenler
den gene 303 kişi yakalanarak hakla
rında ceza zabtı tutulmuştur. Bunlar 
§U mmtakalarda, şu hareketlerinden 
dolayı yakalanmışlardır: 

Fatih kazası dahilinde caddeyi iş

galden 5, sıhhi cüzdansız esnaflık yap
maktan 7, tebhirsiz giyecek eşya sat
maktan 4, arabada örtüsüz deri ve 
un taşımaktan 5, vapura atlamaktan 
1, fenersiz gece araba sürmekten 5, 

ehliyetsiz araba kullanmaktan 1, ara
baya fazla yük koymaktan 2, plakasız 

araba kullanmnktan 1, ruhsatsız inşa
attan 1, evini ve ahırını pis tutmaktan 
2 kişi. 

Kadıköy kazasında sokağa tüküren 
12, vapurdan atlıyan 5, sokakları kir
leten 2 kişi. 

Üsküdar kazasında tramvaydan atlı
yan 5, vapurdan atlıyan 11, kaçak et 
kesip satan 1, hamur ekmek çıkarmak 
ve muhtelif suçlardan 32 kişi. 

Eminönü kazasında tramvaydan at
lıyan 31, vapurdan atlıyan 11, sokağa 

çöp atan 5, yola tüküren 3, sokağa tc
bevvül eden 6, belediye tarifotına uy
gunsuz !azla yük taııyan 1 kişi. 
Beyoğlu kazasında tramvaydan at

lıyan 93, muhtelif belediye yasakları
na riayet etmiyen 42 kişi. 

Beşiktaş kazasında ehliyetsiz araba 
kullanan 1, tramvaydan atlıyan 3, va-
purdan atlıyan 3 kişi tutulmuş, hak
larında ceza zabtı tanzim edilmiştir. 

Bunlardan başka, Beyoğlu mıntaka
sında belediyenin tesbit ettiği evsafa 
uygun olmıyan 91 simit imha edilmiş, 
Beyoğlunda 112, Kadıköyünde 45, E
minönü kazası dahilinde de 26 kedi 
yakalanmış ve imha edilmek üzere 
Himayei Hayvanat Cemiyetine gön
derilmi§tir. 

Şehremini Halhevlnde 
Ve radyoda 
Ahmet Rasim gecesi 

şmdan ağır surette yaralamıştır. Bay • 
mel olması temin edilmiştir. ram yakalanmış, Nikoli hastaneye ya - 29 tempıuz akşamı, İstanbul radyo· 

Temmuzun 3 J inci günü akşamı Ta- tırılmış, İsmail tedavi altına alınmış • sun da, Şehremini Halkevi namına Ah-
rabyada Tokatliyanda verilecek olan tır. met Rasimin hayat ve eserlerinden balı 
hususi balo ile eğlenceler başlıyacak - y b. b k · f d b. k f ·ı k k f 
t aman ır e çı se en ır on erans verı ece , on e • ır. 

Bu seneki şenlikler içinde bilhassa Cağaloğlu caddes~nde Mahmut bey ranstan sonra, ~a~yo saz h~y:eti, yal -
itfaiye töreni çok parlak olacaktır. Tö- apartımanında ahçı Ismaille Mehmet nız Ahmet Rasırnın eserlermı çalacak
rende Taksim stadyomunda kurulacak paşa mahallesi bekçisi Bilal arasında, tır. 
bina büyük bir konak kadar olacak ve bir kadın yüzünden bir kavga çıkmış, 

burada en son alınan itfa makineleri -
nin yangın söndürme kabiliyetleri tec
rübe edilecektir. 

Müteferrik : 

iptidai maddeler tenzilat 
nisbetleri cetveli 

2430 numaralı muamele vergisi ka
nununun beşinci maddesi hükmünce 
her sene Maliye ve İktısat Vekaletle • 
rince tanzim edilen iptidai maddeler 
tenzilat nisbctleri cedveli Hey'eti Ve -
kilcce tasdik edilerek defterdarlığa bil
dirilmiştir. 

Aşka gelmiş ! 
Anadolu Hisarında Yeni.mahallede 

3 numaralı evde oturan Zekeri) anın 
gece yarısı Ktiçükc;u çayırında keyif i
çin dört el silah attığı görülmüş, yaka
lanarak silah müsadere edilmiştir. 

bekçi BilaI ahçı İsmaili yumrukla döv
dükten sonra o kadınla konuşmaması 
için tehdit de etmiştir. 

Biraz sonra gelen memurlar sivil o· 
lan bekçiyi aramışlar, üzerinde bir de 
tabanca bulmuşlardır. Bilal hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

İstanbula yaralı gelen bir köylü 

Silivrinin Çanta köyünden Kadri 
isminde birisi, başından ağırca yaralı 
olarak, tedavi edilmek üzere Sen Jorj 
hastanesine getirilip yatırılmıştır. Ya -
pılan tahkikatta, Kadrinin, kö) de, Kah 
ya Hasan tarafından sopayla yaralan • 
dığı ve Hasan hakkında takibat yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

Bir yavrucak pencereden düştü 

Aksarayda Muratpaşa mahallesin -
de oturan Nurinin bir buçuk yaşında -
ki kızı Semiha evin penceresinden dü
şerek ağır surette yaralanmış, Şişli ço
cuk hastanesine kaldırılmıştır. 

29 temmuz akşamı için de Şehremi. 

ni Halkevinde bir Ahmet Rasim gece-

si tertip edilmiştir. Bu gece de, Rasi -
min talebesinden, yakın dostlarından 

ve kendisini sevenlerden bazılarile to
runu Ahmet Rasim hakkında sözler 
söyliyeceklerdir. Bundan sonra da, tan· 
buri ve bestekar Salahattin Pınar, Ah
met Rasirnin kendisile beraber geçti • 

ği ve yalnız kendi tarafından bilinen 
en son ve· orijinal şarkılarım tanburla 
çalacak ve okuyacaktır. 

··----····· .. ················ ............... -. ... __ 
HALK OP•RETI 

Bu akşam 

Boat•ncı lake le 
elle Bahçesi nde 

PI PI ÇA 
Operet s Perde 

Orkestra Ilıtle 

Temmuz ~ 
J" •• 

Arbitrajm menedilmesi üzerine hafta 
sonlarına doğru Türk borçlarının kıymet
leri biraz yükselebilmiş ve ilerisi için 
daha ümitli bir vaziyet hasıl olmuştur. 
Ayrıca, Fran51z. frangının biraz yüksel
mesi de hamillere ümit vermiş ve daha 
fazla düşmek ihtimaline binaen ellerinde 
bulunan tahvilat satanlar da bu suretle 
satışları durdurmuşlardır. 

TİFTİK : Geçen hafta piyasa gayet ,ı 
kin geçmesine rağmen durum gayet sa 
lamdır. Satıcılar teklif edilen fiatl 
noksan gördüğünden satışa yanaşı11 

Türk borçları hafta nihayetinde Pa -
riste 272 franktan kapanmış, §ehrimiz 
borsasında da 15,47 den açılıp 15,40 lira
da kapanmıştır. İkinciler 14,50, üçüncüler 
14,45 liradır. 

mışlardır. 

Sovyetlerin külliyetli miktarda tif 
mübayaası için yaptıkları teklifler de 
tıcıları tatmin etmediğinden iş oıınaıtll 
tır. 

Geçen hafta 200 balye kadar YoıgB 
Karahisar mallarile oğlak satılmıştır. 
na mallar 130-136, oğlaklar 147-152 ıtıı 
ruştan muamele görmüştür. 

YAPAGI : Son yedi gün içinde So"' 
yetlerin bazı hususi şerait dahilinde 
işlcnmi§ Anadolu mallarından kilosu 

Merkez Bankası eshamı üzerinde e • 
hemmiyetli işler olmamıştır. Vasati ola -
rak 87,50 liradan muamele görmektedir. 

Zahire borsasında 

Zahire borsasında vaziyet ümitlidir. 

63 kuruştan 2000 balye kadar yapağı st 
tın almışlardır. 

Bir çok ihracat emtiamıza karşı talepler 
arttı, bazı mahsuller üzerine de alivre 
muameleler başlamıştır. Koza satışları ü
midin fevkinde bir hararetle devam et -
mekte, arpa ve çavdarlar ecnebi memle
ketlerden aranmaktadır. Geçen sene pek 
nğır giden ·yapağı satışları bu sene bü -
yük partiler halinde satılmaktadırlar. 

' Bundan maada diğer alıcılar taraflll , 
dan 900 balye kadar yapağı satın alıP 

BUGDAY : Umumiyetle muvaredat 
şehrin ihtiyacından daha azdır. Bu se -
heple gelen buğdaylar hemen satılmış ve 
bazı cinsler de üç dört para kadar yük
selmiştir. Piyasa sağlam bir manzara ar
zetmektedir. Anadoluda hasat mevsimi 
hitam bulduktan sonra gelişatın artacağı 
ve bu sene pek bol olan buğdaylarımızın 
mühim bir kısmının ihraç edilebileceği 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Fiatlar: Ekstra beyazlar 7,10, üç dört 

çavdarlı birinci beyazlar 6,30, mahlfıtlar 
6 kuruştan satılmıştır. 

ARPA : Cihan piyasalarında görülen 
yükselme alametleri piyasamıza tesirden 
hali kalmamıştır. Esasen gelişat miktarı 
da az olduğundan piyasa bir kat daha 
kuvvetlenmektedir. Fiatlar Anadolu cins
leri 4,15-4,20, Trakya mallan da 4,10 pa
raya kadar satılmıştır. 

Çavdar piyasası da kuvvetli bir durum
dadır. İhracat tacirlerinin talepleri de -
vam ettiğinden durum gayet sağlamdır. 
Piyasada alivre satışlar devam etmekte
dir. 4,18 paraya kadar muameleler ol -
pıuştur. 

K OZA : Koza piyasası gittikçe yüksel
mektedir. Mevsim iptidalannda yetmiş 
kuruştan açılan piyasa yavaş yavaş iler
lemiş ve geçen haf ta nihayetinde yaş ko

zaların kilosu 95-97 kuruşa kadar yüksel
miştir. Kuru kozlar da 210 kuruştan sa
tılmaktadır. İpek fiatlan da 13,20 liradan 
muamele görmektedir. 

Koza ve ipek fiatlarının bu derece yük
selmesi bazı fabrika sahiplerini ve bil -

hassa küçük sermaye ile iş gören doku
macıları müteessir etmektedir. 

·ııS' mıştır. Bunlardan naturel Anadolu Cl 

leri 55, Trakya malları da 66 kuruştJ# 
muamele görmüştür. 

Memleketin diğer taraflarında da Y~' 
pağı satışları hararetle devam etıneJde' 
dir. Sovyetlerin İzmir piyasasında ~ 
1000 balye kadar işlenmiş yapağı aldı!tl' 
rı duyulmuştur. Bu son satılan yapağı 

1 

lar da işlenmiş Anadolu malı olduğund~ 
66-67 kuruş aralarında muamele gör ' 
müştür. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanoul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü L= Her türlü banka iıi * 

İlan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 
ikinci sahile 250 
Üçüncü sahile 200 
Dördüncü sahile 100 
iç sahi/eler 60 
Son sahile 40 

kur uf 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfındJ 
fazlc:.ca mikdarda ilan yaptıracak ' 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden i>' 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ~e 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bıt 
tarife derpiş edilmiştir. .

0 Son Posta'nın ticari ilanlarına 8~1, işler için şu adrese 'müracaat edı 
melidir: 

llfmcıhk Kollektlf Şirketi• 
Aşır Efendi caddesi, 
Kabramanzade Il Ul 

• •• ıcara caddesi ~ 

Müsabaka imtihanı : 
Türkiye Cumhuriyet Ziraat 

Bankasından: 
t dete' 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyc . vı 

cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namzedı 
şef namzedi alınacaktır. . ret 

2 - Bu müsabakaya girebilmek içinsiyasal bilgiler veya Yüksek TiC8 ı1'' 
ve iktisat okulundan ve yahut hukuk ra kültesinden veya bunların yabancı ıı"c 
le ketlerde ki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. . ~ıı· 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağusto:; !>:J7 de Ankara ve lstanbul Ziraat J3i.1?1 .,, 
t'• 

Iarında yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paraları verilecek, Ankaraya ge · 
tilip, Eylfıl zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. ·tile 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak ş~ı 
müfettiş namzetlerine 140 ve -şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir· c, 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına gı'ıcıı' 

ceklcr ve kazanırlarsa 175 lira aylıkl:ı müfcttışliğe terfi ettirileceklerdir. ~rı sC' 

rada Umum Müdürlük servislerinde ç:ılıştırılacak olan şef namzetleri ise bır 1et 
nelik stajdan sonra yapılacak ehliye~ imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğt: 
fi ettirileceklerdir. ı \.e 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbı.t 
İzmır Ziraat Bankalarından elde edile bilir. .,.et• 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cüın~':~ct1·1t 
Ziraat Bankası Teftiş hC'yeti reisliğine vermek veya göndermek suretile ın~~;?loc 
etmiş bulunmalıdır. Bu miiracaat mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarı 
ele değmiş olması şarttır. c2166> c4345> 
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Nazilli ve köylerini aydınlatacak 
büyük bir elektrik santralı kuruluyor 

Sayfa S 

r ' Denizli Hastanesinde 63 · 
-••••••••••n•• .. ••••••••-•••••••-----:---•••- Körün Gözleri Açıldı 

Evvelce Kuyucak yanına getirilen büyük Horsunlu 
sulama kanalı da Nazilliden geçirilerek Atça'ya kadar 
uzablacak. Büyük bir ilkmektep binası da yaptırılıyor 

Nuillldea topla bir söri'biif 
Nazilli, (Husus!) - Nazilli günden ,tır. Yakında faaliyete geçilecektir. 929 

güne inkişaf edan bir kasaba olmuş • senesinde yarım milyon lira sarfile Na 
tur. Belediye, şehrin ehemmiyeti - zilli ovasında açılmış olan çok geniş ve 
ne uygun şekilde faaliyetlere girişmiş üzerinde bil'. .,»ok beton köprüler bulu
bulunmaktadır. Yukan Nazilliden aşa- ,nan (Büyük tahliye kanalı) bugünkü 
ğıya, Fabrika mahallesine doğru açıl - ;halile ovadaki tarlal8!I'm rutubetlı_ı'i 
lnakta olan geniş cadde üzerindeki ça- ~ok edere~ zarar verm~k!en başka bır 
lışınaıar ilerlemektedir. Bu yeni yol ~şe yaradıgı yoktur. Hükfunet tarafın
Yakında ikmal edilecek kasabamız fab- ,dan bu kanalın da sulama işlerinde kul 
.,.;1_ •• •• 'N .11. d y lanılması düşünülmektedir. Bu takdir-
.. .lll.a onunden Yukarı azı ıye ogru d büt·· üt .1 d k t 1 ak 
,,_ y • 1 k . e un ç çı er zarar an ur u ar 
"Ganan bol agaçlı, muntazam ve lŞ e . "f d t . +rn;" 1 cakl d 
b· dd k kt B · d ıstı a e emın e ..... Uo-j o a ar ır. 

M ar dinde 
boğucu sıcaklar 

Halk sıcaktan yeralb 
mahzenlerine 

ve bodrumlara kaçıyor 

DERECE 40 
Mardin, (Hususi) - Bir haftadan

beri sıcaklar bunaltıcı bir hal aldı, 

şehir üzerinde mütemadiyen sıcak 

dalgaları dolaşıyor. 1200 rakımlı bir 
dağın göğsüne yerleşmiş olan bu taş 
beldede şimdiye kadar bu derece sı
caklar görülmemiştir. Her sene en sı
cak günlerde bile 36 dereceyi geçmi
yen hararet bu yıl, hele bu son hafta
lar içinde bazı günler 40 a kadar fır
lamaktadır. Sıcağın şiddetile bunalan 
halkın bir kısmı bahçelere, su başla
rına dağılmış, şehirde kalanlar ise ev
lerindeki bodrum ve mahzenlere ilti
caya mecbur olmuşlardır. 

Bilhassa geceleri gökyüzünü kalın 
ve kesil bir bulut kaplamakta, çöl ta
rafından yakıcı bir rüzgar esmektedir. 
Damlarda yatmağa alışmış olan bir 
kısım halk, bu sıcak rüzgar yüzünden 
gene bodrumlara kaçmaktadır. 

Trakya yolları 
Tamir ediliyor 

' ll' ca eye avuşaca ır. u yenı ca N ·ır k .. 1 .. h tta b"'f" E 
ıd~ kenarında Aşağı Nazillinin ihtiyacı- b~lzı 1

. v.e 
0~ edir~uıı, ka 

1 
u udi~y - Edirne (Hususi) - Vilayetin her tara-n A • - • • 0 0 d bo ge o gesını sevın ece o an ger 

. a kafı gel~ek buyuklukte mo em ır mühim hadise de (Akçay) üzerinde ku fında yol inşa ve tamiri faaliyeti devam 
ılk okul bınası kurulması için bu yıl lm d"" ·· ··ı b"·yük· 1 kt ik t k d" B ı K u unk.. ·· .1... t • . . 25 ) b' li ru ası uşunu en u e e r san- eme te ır. u yı eşan- z opru şo· 
\71 aye umumı meclısınce ( ın • ı d · k ·· 1 ı b. . . . . . tra ı ır. Bır aç gun evve ge en ır sesi esaslı bir surette tamir edilecektir. 
ra tahsısat kabul edilmıştır. inşaat bu İsviçreli mütehassısın refakatindeki U k.. " M · daki 35 kil et-
y ı · · d b 1 ak b"t" ·ı kf zun opru- erıç arasın om ı ıçm e aş ayac ve ı ırı ece ır. hey'et tetkiklerini yaparak dönmüş - . . . 

B 1 d. h lk · ~l .. .. . . A • relik yolun tesvıyesıne devam olunacak, e e ıye, a ın mesıre ve eg ence tur. (Akçay) uzerındeki şehılenın bu " .. 
ihtiyacını da düşünmektedir. Bu mak- işe kMi geleceği anlaşılmıştır. Bir bu- Havsa-Uzunkopru, Keşan-İpsala yolların-
satıa Aşağı Nazillide büyük ve yeni çuk milyon lira sarfile meydana gele - da da çalışmalara hız verilecektir. 
bir aile bahçesi ve (Menderes köprü • cek olan bu modern eser başarıldığı Trakya zirai kombİnasl 
sil) başında da plilj ve asri gazinolar gün Ege bölgesinde yeni ve canlı bir Merkezi Eclirnede olmak üzere Trakya-
inşası için 1\()laylıklar aranmaktadır. hayat ~lıyacak, köylü ve şehirli aile 

Bu sene içinde halkın ve köylünün 
Yıllardanberi beklediği mühim bir iş 
de başarılacaktır. 

(Kuyucak) yanına kadar getirilen 
büyük (Horsunlu sulama kanalı) Na • 
Zilliden geçirilerek (Atça) ya kadar u
zatı1acaktır. Hükfunetçe kanalın inşası 
için Iazım gelen hazırlıklar yapılmış • ................................................... --·-
Çanakkalede 
Montrö zaferi 
Yıldönümü 
Çanakkale, (Hususi) - Montrö zaferi

nin birinci yıldönümü münasebetile şeh
rimizde çok büyük tezahürat yapılmış
tır. Cumhuriyet alanında askerl kıt'ala
rımız tarafından yapılan geçid resminden 
sonra bir çok hatipler tarafından gayet 
heyecanlı söylevler söylenmiştir. Bütün 
Şehir gündüz bayrak ve gece elektrikle 
tezyin edilmiş, meydanlıklarda miltt o
Yunlar oynanm!f, gece fener alayı yapıl
:tnıştır. Bilhassa zabitan mahfilinde ve
l"ilcn balo, şimdiye kadar verilen balola
rın en güzeli olmuştur. 

evine kilovatı a1tı kuruştan elektrik da kurulacak olan zirai kombina 1 ağus-
temin edebilecektir, tosta faaliyete geçecektir. 

• 
genı .Valisi işe başladı 

Maraş, (Husust) - eYni valimi~ Osm an Şahinbaı çar1amba günü 'buraya ge
lerek vazifesi~ ba§lamı.ştır. 

Yeni valimiz Eloğlu istasyonunda halk ve MarCl§ memurlan tarafından büyük 
bir samimiyetle karşılanmt§tır. 

Marcı§ın kendisinden büyük işler beklediği Osman Şahinbaı yukarıda bir bolük 
askeri selamlarken görülmektedir. 

içlerinden biri gözleri açılınca acı bir çıglık 
koparmış: - Artık görüyorum, sahiden gö
rüyorum/ Diye bagırmıştu. 

Denizli hastanesinde katarcıtlı 1ia.&talar ameliyattan scnıra 

Denizli, (Hususi) - Yirmi altı diyerek doktora sanlmış, ellerini öp
yıldanberi Denizli muhitine sayısız müştür. Bu zorlu ameliyatı yapan 
hizmetler eden memleket hastanesin.. dokotr, Bay Muhittin Sügür'dür. 
de son zamanlarda bazı mühim ame- Ayni hastanede nisaiye Dr. Bür. 
Iiyatlar yaAAmıştır. Kataraila gözleri han Uzman, hastasından 38 kiloluk 
kapanarak dünya ışıklarından mah - bir ur çıkarmışb.r. Kemik hastalığı 
rum kalan 63 hastaya cidden zorlu neticesi olarak havsala darlığına uğ. 
ameliyatlar yapılmış ve gözleri açıl-
mıştır. Son ameliyat Hüseyin ismin- rayan bir kadına sezariyen ameliyesi 
de bir hastaya yapılmıştır. Hüseyin yapılmış, çocuğu alınarak kurtarıl -
gözleri açılınca acı bir çığlık kopar· mıştır. 
mış: Bütün bu müşkül ameliyeler mu-

- Artık görüyorum. Karanlıktan 
kurtuldum. Hakikaten görüyorum, 

hitte derin bir alfilta ve minnetle 
karşılanmıştır. 

İnebolunun gübeZ bir görümifü 

• 
Limansızlık lnebolunun 

büyük derdi oldu 
Meyvacıbk, kerestecilik, yumurtacılık, zeytincilik 

bu yüzden bir türlü inkişaf edemiyor. Halbuki 
lneboluya az bir masrafla bir liman temin olunabilir 

Daday mahabirimg yazıyor: yatak çarşaflarına benzetir. Zira bu 
Kastamonu ve havzasının ithal§.t ve tarlalar o kadar dik ve o kadar da ren. 

,ihracatını idare etmekte olan İnebolu, ,garenktir. Mahsul ekim ve biçimi de 
Karadeniz sahillerine yaslanmış güzel ,hep insan elile ve hep insan emeğile -
fakat limansız bir .kasabadır dir. Tarlaların dikliğinden ötürü bura
: İnebolu tabiatın en hırçın.ve en sarp )arda hayvan ~ gö.remez. 
,tepeleri üze;ioc kumlmuştur. Bir ma • Bura köylüleri tarlalarına zeytin ve 
halleden diğer bir mahalleye minareye fındık dikmekte ve gün geçtikçe bun

tı:::::=====-======-====-===-====-=ıııc=======--===::ıı=:.::==::ıı:ıoa:ıco::::ıı:====-=-=ıı--=ıı:::::==:a:::=-=- ,çıkılıyormuş gibi çıkılır. İnebolu Kas- ları çoğaltrnaktadırlar. Eskiden yetiş -

- Hasan Beyciğim, kaç ay
dır İstanbulun bir köşesine 
Çekilmiş dinleniyordum.. 

... Bu müddet zarfında eli
me gazete almadım ..• 

Sen bilirsin, bugünler
de mühim bir haber var mı? .. 

,tamonu ticaret hayatında mühim rol tirmiş oldukları bu ağaçların meyvala
.oynar .. Kastamonu ve havı.asında yeti- rını. şimdi iyi bir şekilde alıyorlar. 
şen mahsullerin kaffesi deniz yolu ile Inebolunun mühim dertlerinden bi
gene buradan sevk ve idare edilir. risi limansız oluşudur. Liman muhak
Kastamonunun, meyva, kereste, yu - .kak ki çok ucuza ve az masrafla mey
murta gibi harice daima yollamakta dana gelebilir. Çünkü moloz mevcut -
olduğu emtia hep bu yoldan gönderi - tur. Bu molozun bir parça ilerletilme
lir. si güzel bir limanın meydana gelme -

Kazanın içinde meyvacılık, keres - sini temin edecektir. 
tecilik ve yumurtacılık ile iştigal eden İnebolu kayıkçıları ve halkı istiklal 
,biıyük müesseseler mevcuttur ve köy- harbinde kazandıkları madalyayı ilçe
lülerinin en fazla uğraştıklar1 işler de nin en güzel ve yüksek t epesine rek • 
bunlardır. İlçenin tarlaları çıkılması zetmek için bir abide yapılmasını arzu 

Hasan Bey - Var, bir gün- pek zor yüksek ve sarp tepe1erdcdir. etmektedirler. Belediye bu arzu üze • 
de hiç bir otomobil kazası Vapurdan bakan bir yolcu İnebolu tar- rinde yakın zamanda müsbet veya men 
kaydedilmemiş!.. ,lalannı ip üzerine asılı yeni yıkanmış fi kararını verecektir. 



6 Sayfa 

Ankara mektuplarD 
Atatürk bulvarında· 

en çok göze çarpan 
bakkal bolluğudur 

Defterle alış veriş. Ag sonlarında hesaplaşma ... Ankarada 
hayatı pahalı gösteren sebeplerden biri de bu ... 

Konfor ihtiyacı gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, 
konforlu binalar kapışıhrcasına tutulmaktadır 

-·- ----~ 

Atatürk Bulvarında yapılmakta olan büyük apartımanlardan biri 
Jlnkara, 24 (Temmuz): 

Demir ve kereste gibi maddelerin bu 
yıl bahalı olmasına rağmen başşehirde 

inşaat geçen yıllara nisbetle hiç de az de· 
ğildir. Şehrin hangi semtinden geçseniz 
yeni binaların yükseldiğini görürsünüz. 
Yeni gaz binası, Sümer Bank ve belediye 
bankası binaları şehri tezyin eden abide
ler halinde yerlerine kurulmuş b.ulunu
yorlar. Belediyeler bankasının zarif cep
hesi, Sümer Bank binasının azametli du
ruştf bilhassa kayda layıktır. Ancak bü
yük bina Ulus meydanını adeta kapladı
ğından bu meydana yeni bir şekil vermek 
zarureti hasıl olmuştur. Meydanın tarihf 
ehemmiyet ve kıymeti de bunu amirdir. 
İhtimaldir ki günün birinde hfilen Kültür 
Bakanlığının işgal ettiği bina ile yanın
daki meydana bakan dükkanlar kaldırı
lacak, burası ve şehir bahçesinin de bir 
kısmı meydana ilhak edilmek suretile bu
rası genişletilecektir. Bu takdirde .heyke
lin yerini de değiştirmek lfızım gelecek
tir .•. 

Şehrin en güzel caddesi olan Atatürk 
Bulvarı üzerinde de görülen tek tük boş 
arsalar dolmıya başlamıştır. Bulvarın her 
iki tarafında da ya yükselmiş beton bina 
iskeletleri, ya sıra sıvasına gelmiş bina
lar, veyahud da son tuvaletleri yapılan 
tamamlanmış inşaat görülmektedir. Ço-

cuk Esirgeme Kurumu apartımanının 

karşı köşesinde inşa edilen büyük bir bi
na göze çarpmaktadır. Denilebilir ki bu 
bina Bulvarın en gösterişli bir apartıma
nı olacaktır. Alt katında lokanta veya bi
rahane olmıya müsaid büyük bir salonu, 
yukarısında ve yanında müteaddid dai
releri bulunan bu apartımanın otel ola-

rak kullanılacağı rivayeti vardır. Bu tak
dirde Yenişehirin büyük bir ihtiyacı kar
şılanmış olacaktır. Resmi dairelere yakın 
bir m•hallede böyle bir otel rağbet gö • 
receği gibi temiz bir lokantanın muhitte 
sevinçle karşılanacağı muhakkaktır. 

Atatürk Bulvarının iki tarafındaki 

dükkanların ekserisinde bakkallar yerleş
,miş. Burası anlaşılan henüz bir çarşı ol
mak istidadında değil. Denebilir ki her 
apartımanın altında bir de bakkalı var
dır. Adeta veresiye iş gören birer aile ki
leri halinde. Defterle alış veriş. Ay son
larında hesablaşma. Ankarada hayatı ba
halı gösteren sebeblerden biri de bu. 

Ve tabiatile burada zarif vitrin usulü 
teessüs edemiyor. Zira dediğim gibi, iki 
pastahane, bir kaç kolacı, berber, camcı, 
marangoz, bir iki tuhafiye dükkanı ve 
geriye kalanı hep bakkal... Dün gece bu
radan geçerken bir apartımanın altında
ki dükkanın kapısında işporta malı bir 
asma kilit asılı duruyor. Apartımanın 

müstesna cephesine, ışık tertibatına, ge
niş vitrinlerine baktım. Bir de bu asma 
kilide baktım ve üzüldüm ... 
Karşı tarafta gene bir apartımanın i· 

çinde ve kapının üstüne tesadüf eden bir 
hücrede bir adam yatıyor. Muhakkak ka
pıcı. Hücrenin sokağa nazır tarafı cam. 
Buzlu değil, perdesi yok. Antredeki ışık
tan yatan adamın her hareketi dışarıdan 
görünüyor. Daimi bir mücadele halinde. 
Anlaşılan tatarcıklar kendisini yedikce 
kaşınıp duruyor ... 

Bakalım Ankaranın irad sahibleri dar 
bir sahaya çok oda sığdırmak sevdasın
dan ne zaman vazgeçecekler? Kutu gibi 

----··· •• • tı~-~~ 

CONULISLERI 
f' Zevcem bana 
Yılan gibi geliyor,, 
Ankarada oturan bay cH. R.> bana 

garip telakki edilebilecek bir hadise -
den bahsetti. Diyor ki: 

- Bir yıl evvel bir kızla nişanlan -
mı§tım, Hata ettiğimi daha ilk haf talar
da anladım, ayrılmak istedim, ailesinin 
üzerimde manyatizma gibi bir tesiri 
vardı, olmadı, evlendik, fakat karım 

§imdi ne zaman yanıma gelse yılan 

görmüş gibi oluyorum, betbahtım, tey
zeciğim.> 

* Bu okuyucum betbaht olmadan ev· 
vel muhakemesini, sonra iradesini kay

betmiştir. Kabahati başkasında değil, 
kendisinde araması lazım. Fakat §imdi 
olan olmuştur. Bazan içten doğan tik
ıinmeler vardır ki sebebi izah edileme-

diği gibi önüne geçilmesi de mümkün 
değildir. Okuyucum bu çeşit bir hissin 
tesirine tutulmuş olmasın: Vaziyeti 
kansı ile karşı karşıya tahlil etmesin
den başka müracaat edebileceği bir 
çare görmiyorum. 

* Edirneden imzasız mektup yollayan 
okuyucuma: 

Dilimizde cİki gönül bir olduktan 
sonra samanlık seyran olur> şeklinde 
beylik bir söz .bulunduğunu hatırlıyo
rum, eğer sizin de kulağınıza gelirse 
inanmayınız, içinde küçük bir hakikat 
hissesi varsa, bu ancak cmuayyen bir 
varlığa sahip olan insanların gönülle -
rini tatmin etmeleri için daha fazla 
varlıktan istiğna gösterebilecekleri 
manası kastedildiği takdirde>dir. Türk
çemize: 

- cİki çıplak ancak bir hamamda 
yakışır> cümlesi de vardır. 

BOM POSTA, 

Güneşte yanma modası 
Bir pudra tüccarı anlattı: 

- Eskiden kazancımız çok iyi idi. 
Cins cins kremler, pomadlar, dudak, 
çene, kirpik, kaş boyaları icat edilme -
diği için kadınlar bol bol pudra alırlar, 
birbirlerile yarışırcasına kat kat sürü
nürlerdi. 

Va~taki bir çok çeşit boyalar orta
ya çıktı. Kadınlar da artık pudraya az 
ehemmiyet verir oldular. 

Eskiden kullandıklarının yarısından 
daha az pudra kullanıyorlardı. 

İşlerimiz birdenbire bozuldu. İflas· 
lar çoğaldı. Biz iflastan yakamızı zor· 
lukla kurtaran bir kaç tüccar bir ara
ya geldik, bir çare düşündük. Aramız
dan biri: 

- Ne olurdu, dedi, şu kadııilar bir -
denbire kararıverseler de beyazlanmak 
için pudralarırmza muhtaç kalsalar! 

Bu sözü duyar duymaz beynimde 
bir şimşek çaktı: 

- Buldum, dedim, işlerimizi yoluna 
koyacağız. 

Buluşumu anlattım, arkadaşların da 
akılları yattı. Derhal işe giriştik ve pud 
ra satışı bir kaç misli arttı. 

Sesini yavaşlattı: 

- Bir moda çıkardık, dedi, plajda 
yanma modası.. Her taraf ta reklam 
yaptık. Kadınlar derhal bu modaya uy
dular. 

Beyaz yüzleri beyaz vücutları ka -
rardı. Kadın'tlr böyle daha güzel ola -
caklarını zannediyorlardı. Fakat ayna· 
ya bakınca kendilerini beğenmediler. 

Tekrar beyazlanmak çaresini aradılar. 
Pudradan ~ka ne çare bulunabilirdi 
ki. Bulandılar pudraya, bu sayede bi
zim işimiz de yoluna girdi. Yüzümüz 
güldü. 

İM SET ---··----... -. .................... ·-····-··· 
odalar, delik kadar pencereler binaların 
içini ve dışını bozuyor. Halbuki konfor 
ihtiyacı gün geçtikce daha iyi anlaşılmak. 
ta, ve konforlu binalar kapışılırcasına tu
tulmaktadır. Kalorifer, asansör, o
fis, hizmetci odası hali vakti yerinde bir 
kiracının aradığı hüsusiyetlerdir. Belki de 
yakın bir yarında apartımanlarda yerli 
soğutma cihazı ve hatta radyo bulundur
mak adet hükmüne girecektir. O zaman 
bugünkü dar ve konforsuz apartımanlar 
ne olacak? 

Sade bir banyo odasının, apartımana 
ckonfor> lu vasfını kazandırdığı devir ta
rihe karışmıştır. - Ankaralı 

Fil •• • 
gureşı 

Deve güreşi, horoz ve koç dövüşQ 
bilirdik amma, fillerin güreştiklerini 
gördünüz mü? İşte Assom'da filler, a
ğır siklet şampiyonluğu için çarpışı -
yorlar. Resimde gördüğünüz bu iki fil, 
50 fil arasında yapılan müsabakada, 
kalbur üstünde kalarak nihai çarpış -
maya kalmışlar ve tam sekiz saat gü -
reştikten sonra, sağdaki fil hasmına pes 
dedirterek şampiyon olmuştur! 

Temmuz 26 

1 Kadın Taggareciler ı · 

Earhart'ın acıklı ikıbeti 
kadın tayyareci Emi 

Consonun gözünü yıldırdı 
Emi Conson: "Uçmaktan vazgeçtim, düşüneceğim en 

son çare tayyarecilik olacakbr,, diyor 

Emi Conson ve kocası 

Yaşıyan kadın tayyar.ellerin en maru
fu Emi Conson altı sene rekor uçuşları • 
yaptıktan sonra artık uçmaktan vazgeç-
tiğini gazetecilere bildirmiş ve sözüne 
şöyle devam etmiştir: 

- Uçmak mı, artık bu benim için bir 
hayal olmuştur. Yani demek isterim ki, 
hiç bir iş bulamazsam en son tecrübe e
deceğim saha, bundan böyle, tayyareci
lik olacaktır. Şu dakikada ise bu meslek
ten tamamile alakamı kesmiş bulunuyor 
ve kendime bir iş arıyorum. 

Ne yapabilirim, iş hayatına atılabilir 
miyim, yoksa tayyareciliğin ücari kıs
mında mı çalışmalıyım?. Daha düşünme
dim. 

Bununla beraber, artık uçmamağa ka
rar verdim. Vaktile bütün işim gücüm, 
fotoğraf cıların, sinemacıların karşısında 
kocam ile birlikte poz almaktı .. > 

Bütün bu iddialı sözlerine rağmen E
mi Conson tam bir iş kadınıdır. Yaptığı 
ve yarım düzineyi aşan büyük uçuşla
rında binlerce İngiliz lirası kazanmış, en 
yüksek ve lüks otellerde yaşamış, mali
kaneler ve otomobiller satın almıştır. A· 
merika ve Bermude'da keyif sürmeğe gi
den milyonerler, Consonun muhitini a
rarlar, orada istedikleri zevk ve safayı 
bulurlardı. 

Emi Consonun mesleği cidden tehlike
li ve korkunç bir meslekti. Fakat karşı
sında korkulacak bir rakibi olmadığı i
~in, kaybetme tehlikesi de azdı. 

Emi Consonun en başta gelen rakib ve 
arkadaşı Amelia Earhart idi. Ve bu iki 
kadın, kadın tayyare rekorlarını arala
rında paylaşmışlardır, denilebilir. 
,, Amelia ise, şimdi yaptığı o korkunç de-

Consonun tayyarede alınmış btr resmi 
nemenin kurbanı olmuş bulunmaktadır. 
Emi, daha bir çok tayyareci arkadaşları• 
nın garp uçuşlarına çıktığını ve ekserisi• 
nin bugün hayata göz yummuş olduğunll 
da bilmektedir. 

Caledonia ve Clipper III gibi muazzam 
hava Transatlantikleri, Atlas Okyanu• 
sunda mekik dokuyorlar. Beynelmilel 
hava seferlerine çıkan hükumet tayya• 
releri önlerine gelen eski rekorları kır
maktadırlar. 

Rus tayyı:ı.recileri şimal kutbunu aşa'" 

rak, şimdiye kadar hiç bir tayyarenin u• 
!aşamadığı mıntakalara indiler. Bundarı 
dolayı, uçulacak yeni bir mıntaka bula• 
mıyan ve devlet yardımı olmaksızın da 
rekor uçuşları yapamıyacnğına inanan 
Emi Conson akıllı davranarak: 

c- Artık uçmaktan vazgeçtim. İcab e• 
derse, düşüneceğim en son çare tayyare• 
cilik olacaktır .. > demektedir. 1 

·····························~······························ 

Mahkemeye ·suçlu giren 
bir arabacı güçlü çıktı 
Kendisinin hırsızlık maksadile değiJ, 50 yaşındaki 

eski metresinin daveti üzerine 
bir eve girdiği anlaşıldı ve beraet etti. Ve ... 

, Evvelki gece, gece yarısı, Ferikö - gözü de kan içinde olan Mehmede so• 
yünde, Talan sokağında, Karagümrük .rulduğu zaman, komiser Talatın: 

Ortasından bölünen balık polis komiserliği birinci komiseri Ta- cBu karatayı gebertin!> dediğini, onı-
yeniden yaşatılıyor ıatın 31 numaralı evinde hizmetçi 50 .dan sonra da elleri kayışla bağlanara-. 

· · - ·· · ı d H · e k" tanıdıAo... araba- dövdüklerini iddia etmiştir. Geçenlerde Parıste kanser enstıtusun- yaş arın a urıye, s 1 fı• .. . • • me .. 
de 30 İngiliz· operatörünün hazır bulun- .cı Mehmetli, kimse evde bulunmadığı Muddeıumumı Sabrı, suçlu Meh .. 
duğu bir heyet önünde §ayanı hayret bir bir sırada içeri almış, bir müddet son- ,din bu ifadesinin de, adli vazife sıkrtaan 

,sında dayak atmak ve eza yapma 
,operasyon yapılmıştır. ra da ev basılarak arabacı Mehmet tu-

1 
.. t . 

1 
. h kk d takı"bat-

0 t ·t·· .. d · kt.. . . . . ~ . "d . il /lo ayı mu ecasır erı a ın a perasyonu yapan ens ı unun ıre o- tulmU§ hırsızlık ıçın gırdıgı ı dıas e 
1 

k .. .. dd . mi ıı 
·· h t" L B. t'f ' ta bulunu ma uzere mu eıumu 

ru meş ur opera or eon ıne ır. müddeiumumiliğe verilmiştir. Dün as· ;;1, k ·· d ·1 · · · temiŞ" 
B. Binet bir akuaryümden canlı bir . .. .. .. . .uA ma amma gon erı mesını ıs 

ık 1 k b. 1. t k lıye dorduncu ceza mahkemesınde ya· tir 
bal a ara ır ame ıya masasına oy- . .. . · • . a·a 

c bıçağı ile hayvanı ikiye bölmüş pılan muhakemesınden sonra, muddeı- Mahkeme, müddeiumumınin ıd ı 
muıt, ' um1 . . S b . M hm d' bacı kil ük bir iki ilaç ve ameliye ile balığın um muavını a rı, e e ı eve ,ve mütaleasına uygun olarak, ara 
ke;ik parçalarını birleştirmiş ve suya at- Huriye aldığı ve eski metresi olduğu i- Mehmedin beraetine ve dayak atanlal'I 
mıştır. çin hırsızlık kastı cürmlsinin sabit ol- hakkında takibat yapılmak üzere da 

Biraz evvel ortasından bölünen balık madığını, bundan dolayı beraetini is - yak hakkındaki ifade ve iddiasının d~ 
suyun içinde gene eskisi gibi yüzmeğe ,teıniştir. müddeiumumiliğe gönderilmesine ka 
devam etmiştir. , , Yüzünün sol tarafı giş ve çürük, sol rar vermiştir. 



Temmm SON POSTA 

~ 
Dünkü Moda deniz yaTı§lanndan in.tıbal ar. 

Moda Yarışları ...... Deniz 
Atatürkü; şeref le"iıdirdiği yarışlar 
dün çok heyecanlı ve zevkli oldu 

lan '-foda Deniz Klübü tarafından hazır- 1 züle süzüle gelen Rüya yatı kazandı. 
d an ınevsimin birinci deniz yarışları •.. Müsabakalar büyük bir intizam içinde 
ün Moda koyunda yapıldı. yapılmış, baştan aşağı zevkli ve heye-

di '-füsabakaların bir kıamı sabahleyin, canlı olmuştur. 
dı.ier kısmı da öğleden sonra tamamlan· Müsabakalan baştan sona kadar büyük 
bt Öğleden evvel k1isik tekneler müsa- bir dikkat ve allka ile takib eden İktısat 
ba kalan yapıldı. Birinci yarıp; Fener-
ett~çe, Altınordu, Günet tekneleri iştirak ~ Vekili Celal Bayar galiblere mükifatla-

ı. rmı bizzat vermiştir. 

· Rusgada büyük 

Savra 7 

AT VARDŞLARI 

Dün başlıyan Velief endi 
yarışları rağbet gördü 

.,. 

ı 
f 

Dünkü yanılGrdan iki ens'tantane 
Veliefendi at yailflannm b!rlncbi dün leri 110, 30, 15 lira Jdi Bu ko§Uda Sadı1i 

başlamış ve oldukça ralbet gtirmüftür. Aktenin Tan isimli hayvanı birinci, Ra,. 
Dünkü kOfUlarda kazanan atlarla ~ kip ikinci, Servet ilçilncü gelmiştir. 
ları ikramiyeleri ve mesafelerini yanyo- 1 Dördüncü kOfU hAlis kan İngiliz atla• 
ruz: Birinci kOfU, yerli yarım rına mahsus llendikop koşusu idi. Mesa
kan hayvanlara mahsus ve 1300 metre feai 1800 metre, ikramiyeleri 180, 55, 20 
mesafeliydi. İkramiyeleri l&o, 50, 20 liR lira idi. Bu koıuda Akif Aksonun Bekin 
idi. Bu koıuda Salih Temelin Sedam bl- birincilili, Girgin .tklnciliği, Ta§pınar Ü• 
Jincl, Ulur ildnci, Nazlı ilçilnetl plmif- çilncülülQ kızanDllftır. 
tir. Befinai kotu yarım kan İngiliz atlan 

tı lieticede bir çiftede 1600 metrelik ya
~ F'enerbahçeden Seyfi birinci, Güneı 

t ~t, .\ltınordu üçüncll oldu. 

8 ;ın~i.nıusabaka, iki çifte klasikler ara
riın ~ ıdı. 1600 metrelik yarıita Güneş bi

ncı, Beykoz ikinci, Fenerbahçe üçüncü 
leldi, 

İk' 1 k hAlis k in 'Uz il .arasında hendikap ko§USuydu. Mesafesi .. Bı·r taggas-e garıc:ı 1 hınc 0§1U600 tr an afgıeli dl.a ~~ 1800 metre, ikramiyeleri 180, 50, 20 ur• 
1 . )f ma sus ve me e mes y ara idi. Bu k da da Salih T lin G'Tzan 

Dü M k miyeleri 155, &o, !O Ura idi. Bu quda birinol AOfUh ''"'-et Baembe d .~ .~ n 
Moskova, 25 (A.A.) - n, - os o- Prens Halimin Novil'i blrincl, bekar b- , y an ~ , y ur uçuncu 

va - Sıvastopol - Moskova yolunda ııi, Sülün O.q(lncü gelmf§tfr. olmuıtur. llörtıük klasikler aruındaki son mü
labaka çok heyecanlı oldu. 

2815 kilometrelik bir tayyare yarlfl ya • " . . . Pl~e olmıyan hayvanlardan Ceylan bl· 
pılını§ ve bu yarışa bir ki§ilik veya ild Uçuncü kOJll, 934 senesmde kofuda ka- rmcWI!, Olga ikhıcWlf kazanmıştır. 

~~u 1?üsabakada Beykoz k:ürekcileri bil
~lt ~~ farkla rakiblerlııi mağlub ede-

kişilik 19 spor tayyaresi iştirak etmiş - zanmaDllf hAlis lwı Arap a~a mah- _Y~lfların lldnctsi 6nümtızdekı pazaıı 
. A . .. d k ta M k \sus ve 1400 metre mesafeliydi. İkramiye- gunudür. 

bırınclliği aldılar. tır. ynı gun o uz yyare os ovaya ---------------·--------------'""'!mi. 
dönerek yarışı muvaffakiyetle bitiı'mif -

tiiF'en~rbahçe ekipinin hareket hattında 
~ reğı kınldıtı için mtısabıkaya iştirak 
oı::edi. Anadolu ikinci, Güne~ üçüncü 

11~kleden sonra 1600 metre üzerinde ya· 
11 alabandalar mtlaabakaaı da çok 

... 
Yarı§larda muvaffak olan 

kızlarımızdan biri 

~ l'CZrıflardan bir g6nı?ıüş 

"' ~i \'e heyecanlı geçti. Bu müsabaka- Reis birinci, Rumelikavağından Osman 
ltı ehnıet Reis bf.rincl oldu. Reis ikinci oldular. 

Qqtı ılar arasındaki 800 metrelik yarı§ta Üç mil mesafe üzerinde yapılan Yole, 
t~ ~~ .birinci, Fenerbahçe de ikinci ola- Dingi, Şarpi yarışları da birbiri arkası-

l ıtırdUer. na yapıldı. 

?ıtq 60o nıetre su üzerinde yapılan kayak Olimpiya Yole'de Anadolu klübünden 
~~bakası da baştan sona kadar heye- Şeref birinci oldu. 
n geçti. Şarpi yarışında Galatasaraydan Bür -

lerdir. Birinciliği, 10 saat 52 dakika ile 

Dimov'un idaresindeki bir ki§ilik "Ut. l" 
tayyaresi almıştır. 

Almanyada askeri spor 
Berlin 25 (A.A.) - Hitler milisleri 

erkanı hal'biye reisi B. Lutza, dün 
Berliner Tageblatt gazetesine beya -
natta bulunarak askeri sporun fevka • 
lade bir ehemmiyeti haiz olduğunu ve 

bu sporu en geniş bir esas dahilinde 
teşvik ve teşci etmeği Fürher, fevka • 
alde arzu etmekte bulunduğunu söyle
miştir. 

Bir köylü şilphe 
Ettiği karısını 

Makasla öldürdü 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

gizlice incelemeler yaparak bu aşkın 

mevcud olduğu neticesine varmı§tır. Fa

kat Ramazan karısı ile aşığını bir arada 

yakalamamı§tır. Nihayet bir gün tarlada 
·çalışırken birdenbire fırlamış, eline da
var kırpmağa mahsus bir makas geçire

rek deli gibi evine koşmuş, karısını evin 
içinde bir odada bastırarak üzerine sal-

dırımı ve makası alabildiğine genç ve 
güzel karısının vücudüne saplamıştır. 

Hanife, çığlıklarına koşan köylüler ge
linceye kadar can vermiştir. Katil suçunu 
itiraf etmiştir. 

Şarkta emniyet 
it~~ müsabakaya üç motör iştirak etti. han birinci, Galatasaraydan Ahmet ikinci 

~i e~Ieri müsavi olmıyan bu yarışta oldular. (BQ.f tarafı 1 inci sayfada) 
l'itı,l tıcaret mektebi talebesinden Ali bi- Yole müsabakasında Fenerbahçeden Şeyh Misbah, Savurlu Hüseyin çavuş 
diler'. F'enerbahçeden Rüstem ikinci gel- Kelebek birinci geldi. Sofu Sait, Kör Cemil, Seydo Ahmet 

Ve asayiş 

'(} Dingi müsabakasında Galatasaraydan Tiriki, Hasan ağa, Seyit hanın oğlu Se-
dı: Çiincu·· t·· ·· L- k d · M" t b' · · ld M ~ltiiğ" nıo orun -ya cısı enıze um az ırıncı o u. Iahattin, Muho ve uşlu Hilmi öldü • 
ı._~ed·u~en müsabaka harici oldular. Evvelce tesbit edilen orta yatlar arasın. rülmüş ve çeteye bağlı Ziya ismini ta-
"ölş}ı ~~ te lüks piyade ile 6 çifte kanca- daki müsabakalardan sarfınazar edildi. şıyan bir azılı da diri olarak yakalan -
~et· Usabakaları çok heyecanlı oldu. Büyük yatlar arasındaki Moda, Kınalı- ,mıştır. 

ıcede Anadol~nerinden Turgud ada arasındaki yarıp da uzaklardan sil- Niyazi Toroalu 1 

Yarışlardan iki görünüş. 

Nişantaşlnda 
Sokağa akan lllğım 
Mecraları 
Okuyucularımızdan Bay İdris yazıyor: 
•- Nioanta§ında oturuyorum, oturdu

tum evin üst taıafında bulunan apartı. 
manların lağım mecraları on senedenberl 
bizim sokağa akıtılmaktadır. Bundan bet 
ay evvel otuz imzayı havi bir mahalle 
mazbatası tanzim ederek Beşiktao kay
makamlığına müracaat ettik. Geldiler, 
keşfini yaptılar. Müteakiben ben bizzat 
taymakamlığa gittim. Ba§Jllühendis bu 
lşin keoti yapıldığını ve buna C465) Ura 
gideceğini, emanetin tahsisatı olmadı
ğından da yapılamıyacağını söyledi. Tifo 
ve sair sari hastalık.lann şiddetle hüküm 
sürdüğü ıu mevsimde bu lşln sür'atle 
halledllınesl Nişantaşlıların sıhhatlle a
lAkadar olduğundan belediye reis vekill
mlzln nazarı dlkka tini celbederim. 

* Kütahyadaki lliunlar 
Kütahya okuyuculanmıldan N. Ertıııen 

) 

bize yazdıtı bir mektupta Kütahyada bil· 
tün helllann tehrin tam ortasından ge
çen çaya aktıtuu, bu ise şehirde hastalık 
doğurmak tehllkeai yarattıA'ını söylüyor, 
Kütahya belediyesinin al~kadar olmasını 
dllJyor. 

* Zonguldak liman işçilerinin 

kaybolan haklan 

Zonguldak liman işçileri namına gön. 
derilen bir mektupta 7 yıl evvel işçile
rin 12 saat olarak senelerce çalıştırıldıtı, 
bu :fazla mesaiye mukabil vadedilen para 
verilmeden Ereğli şirketinin çeklllp gitti
ği yazılıyor ve İktısat Veklll Celal Bayar
dan bu mesele ile uğraşarak işçi hakkını 
meydana çık.arması isteniyor. 

* Balıkesirde Harp malülü bay Samiye: 
- Bu hususta kat1 bir şey söyleyeml

yeceğlmlzden bizi mazur görünüz. Mese
leyi mevzubahs ederek Mllll Müdafaa 
Veklletine bir istida lle müracaat etme
nlzl tavsiye ederia. 



8 Sayfa B OJıf P OSTA Temmuz 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları ifletme Uııııı11 idareei ilAıılan 1 mm sm ı 
Muhammen bedeli (29,000) lira olan sabit ve seyyar teleraf makine ve ye • 

Geçen bilmecemizde kazananı 
dekleri 10/9/93T cuma günü saat 1~,30 da l<ipah zarf 1J1Ulllı Anlu.rada N~ lemllrİyel hayatmd& muvaffak 
:V~Aleti bina_& içinde malzeme dairesinde toplanu Merkes 1 tacu a~ \fi OllClkSIRll ( 

1 O temmuz tarihli bilmecemizde ka • çeşme sokak 13 de MünJr kı&ı Şükra 
zananlan aşağıya yazıyoruz. İstanbul- bul kız lisesi ~ Bedia, Sultanahmet 

eksıltme komısyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (21'5) liralık muvakkat tem.inat tJe kanımun ta
~ ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/ 1936 gün ve 829T vera 1/T/198'1 G. 3640 
Np. lı nüshasında intişar etmif olan talimablame dalreslndı almmıt vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar idare malzeme daireshıdeki komisyon · 
reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler (145) kurup Ankara ve Kaydarpaşa vemelırindı sat~Ktaqıı. 
. :{4MS) 

Muhammen bedeli (154322) Ura olan vagon.cer tertibatın&. techizatı mal
zemesi 2/9/1937 perşembe günü saat 15,3 O da kapalı zarf usulllı Ankarada idare 
binasındn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (8966,10) liralık muvakkat tçemıt ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, remıt gazetenin 7/'f>/1936 gün ve 3297 veya 1/7/937 T. 
ve 3645 No.Iı nil!ıhasında inti§ar etml§ ol aıı talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 ak adar Komisyon Reisliıtııe vermeleri IB
zımdır. 

Şartnameler 772 kuruşa Ankara ve Hay darpaşa vemelerinde satılmaktadır. 
(4268) 

Kırklareli lskôn Müdürlüğünden: 
Kırklareli merkez kaza ve köylainde yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazeteler le yapılan ilAnlar üzerine talibi çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun -iO mcı maddeline göre bir hafta müddetle açık 

pazarlıkla eksiltmeye konulmıqtur. 
ı - Villıyet merkezinde 20 adet şelur tipi kerpiç ev yapılacak üzerlen mar

silya kiremidi ile örtülecek, beher.nin muhammen bedeli 288 lira 35 ku:ruş olup 

toptan 5766 lira 92 kuruştur. 
2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak ii7.erleri marsilya kiremidi 

Ae örtülecek, beherinin muhammen beQe U 258 lira '70 kuruş olup tutarı 9830 lıra 
60 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet köy tipi kerp!ç ev üzerleri yerli kire.mille örtüleccık. 

beherinin muhammen bedeli 179 lıra 74 Jruni~ olup toptan 22287 lira 76 kuruştur. 
4 - Köylerde 91 ndet köy üpı kArgir ev üzerleri yerli kiremitle örtülecek, be

herinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruı olup toptan 17328 lira 22 kuruştur. 
5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçilik muhammen bedeli 60 lıra 

olup toptan 1200 liradır. 
6 - Köylerde yaılacak 91 adet köy tipi ldrgir evin beherinin işçilik muham

men bedeli 65 lira olup toptan 5915 liradır. 
7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu

hammen bedeli 55 lira olup toptan 8910 liradır. 

8 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve ya
hut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7/1 temin,1 t akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hnf ta zarfında taliplerin her gün Kırkıarell 

İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlan şartname plan ve ke
§ifnameleri görmek üzere İstanbul Edır ne, Ankara İskAn Müdürlüklerine ve 
kazalarda iskAn memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika-
larını ibraz etmeleri illn olunur. (4502) 
-----~~~~~~~~~~----·----~--~~~--~~-----

, __ in_h_is_a_r_Iar __ u_._M_ü_· d_ü_r_Iü_· ğ_ü_n_d_en_:_I 
1 - Şartnameleri mucibince 5000 kilo Takımı yağı cİzmirde teslim> 50000 kilo 

ağır dizel yağı cMotörin> Cibaliye teslim>. 
Yukarıda yazılı iki kalem yal pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık: 9/8/937 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her &ün sözü geçen tubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte " 7,5 güvenme pa

ralnrile birlikte adı geçen komisyona / aeJmelcri ilin olunur. c4563> 

" Son Posta ,, nm tefrikaa : 68 

d bul k anların t 
. Değirmen sokak 30 Fethi. 

a unan azan pazar esı, . 
perfembe günleri öğleden sonra bedi· YUVARLAK DÜNYA KAL 
yeler!ni bizzat idarehanemizden alma- C8on Posta hatıralı) 
ları lAzımdır. Taşra okurlarımızın he - Kızıltoprak Hüse!.inPata çıkm 

Muvaffak olacoh ımyım? 

diyeleri posta ile adreslerine gönderi- Bahtiyar Devran, Buyükada Nevros 
lir 17 da Mlhr1, Beylerbeyi Ktıplüce yol 

• Güler yüzlüdür. ------
kederlerini nqe 

na :mdbadele et

miftir. ear'at, çe-

v1klik ft ifine •
rılmak ft etrafını 

memnun edebil-

mek tfbl vasıflari
le büy1lk ve çetin 
iflerdtn ziyade 
memuriyet haya

tında muvafiak o

labilir. 

• Zehra, Ye§llköy iatasyonu tütüncü 
Kol saati Açar, Cağaloğlu Yerebatan Neı'e 

S da İrfan H. özturga . 

KİTAP 
. İstanbul erkek lisesi 1319 Feridun 
Balkay. 

LÜKS VE BÜYÜK ALBÜM Böke 46 mcı süvari alayı böltt 
Beroll Parmakka Marmara apartıma- det subay Ham kardefl Nezihe, 

u pı İltan 1s mlryolu tütüncü Abdullah oğlu 
nı No. 17 de 3CK H. Sagay, bul Balat • Ankara Hamamönll Batıyol sokak 6S 
:tender caddesi Emekyemez aotat Apel a- met Erslper, Ankara Atalar mah 
par. Joaef Menache, Konya tl'iccardan Meh- ce çe§Dlesi sokak 33 de Hayriye Eröd 
met S&ndıtçı kızı Nedret sandıkçı, Mudan - h1r Yol çavuşu takını 7511 de çaVUf 
ya Atatilrk caddesi Ho. 119 da 8am1 Sönmez. Kızılımıa.k kızı Ayşe, Konya İstanbul 

MUHTIRA DEFTERİ si Esatefencll hanında Sadullah 
İstanbul Haaeki hastanesi eczacısı Hayri Oüngör, Yeşllköy ilkmektep 105 de 

kızı Enver Toyran, İsta~bul 18 inci mektep fer ÖZyalçın, Kızıltoprak kız orta 
160 Nermin Tuma~u. Istanbul erkek lisesi Satia, Galatasaray lisesi idare meın 
985 Tevfik Toyban, Kurtul111 Karakol sokak Nuri oğlu İhsan. 

Yifiitlik yaşamaktadır 
44 de İhya Fadıl, Tekirdağ Ertuğrul m3hal
lesi Çelik sokak S de Leman Balıkkıran; Kay 
seri bez fabrikam tamirhane kAtibl Hüsa -
meddin kızı Müzeyyen Gfilman, Ankara imar 
nıüdürlllğü yazı işleri şefi kızı Emel, Beyoğ. 
ıu 4 üncü Dk mektep 299 Ayhan Yılgör. 

KART 
Ankara Gazi Orman çiftliğinde O 

sa, Ankara İsmetpaşa mnhıı.llesl Y 
sokak 9 dn Gilltek.in Ak§it, Karag 
27 inci mektep 70 Muall~ Kurç, Mar 
zaevi direktörü Vahid oğlu Salf1hat 
knra Samnnpazan Basmakale sokak 

Zonguldak Mehmet imzasile gönderi

len mektupta c31 senedir bekliyorum. 

Şans veya Azrail?> deniyor. CEP AYNASI 
(Son Posta markalı) Yeise kapılmağa 

lüzum yok. Hayatı 
bu derece istiskal 
ettikten, mihneı 

ve meşakkatlerin• 
tahammül göster. 
dileten sonra, biz
zat şans yaratmak 

mümkündür. ö
lüm ise ergeç bizi 

bekliyen bir hl

İstanbul ertele l.l.!es1 724 Ali TürkAy, İ! -
tanbul erkek llses1 Orhan Ziya, Beylerbeyi 
Çamlıoa caddesi 58 Badiye, Calaloğlu Şengül 
hamamı çıkmazı 13 de Oülsfi.m, Çemberllta§ 
Emlnstnan mahallesi 58 den Recai. 

SULU BOYA 

Hnyati Kural, Konya Nalcip o~u ın 

lesi 6 da Halide B~en, Ankara Yenle 
hailesi Dölek sokak 46 da Kırşehirli 
din, Ankara Ön Cebeci mahallesi Ba 
lar eotak 2 de Doğan, Adapazan İstitl 
hailesi 31 de Mümin, Topkapı yokUfll 
Snltnn mahallesi 30 da Fethi, Hey 
Bahriyell Şükrü bey sokak 13 de İlha 
yakl, Ankara Samanpazan Bahçe so 

disedir. YijiUik yapmaktadır. 

Karagümrfik Karabaş Melekhoca cad. 43 
de Ali, Sultanahmet Nakllbent sokak No. 1 
de Gtingör Ziya, Vefa erkek Haes1 3 den 278 
Mustafa Tezcan, Kilis varidat memuru oğlu 
Edip Yazgan İzmlr Kemalpaşa İnhisarlar 

memuru Nüzhet Kıvanç oğlu Harun Diyan
bekir uçak alayı tamirhanesinde Bekir oğlu 
Y8.§U'. 

ALÜMİNYOM BARDAK 

de L. önsöz, Beyoğlu İstikHU caddesi 
B. apar. Masuri, Ankara Dumlupınar 
h'11lesl İnan sokak 5 de NermlnPuza 
kara İç Cebeci Ergenler sokakda 
Derviş kızı Sabiha, Mersin Gümrük 
nı E.maf lokantası Münlr Dumağ, 

(Son Posta M&rblı) * Ciball Fener caddesi 175 de İsmail ellle Necatibey cad. Saylav sokak Ferah 
7 de Makbule, Afyon Dem.lryol alayın 

ÇaltŞlftlZ Y8 Slbredt0 D0IZf Süheyll Ateşer, Yeşllköy ilk mektep U Sa- yüzbaşı Mithat oıtlu İlhan, Sivas 
b:ıhat Erzi, Balat Dırağman l!Olı:ak No. 14 de 

Tokattaft Ken111t. imza.ril~ sonıl~yor: Neşet Dönmez, İstanbul erkek llses1 1248 polis memuru Edip Kırıcı oğlu Nulf 
Ferruh. cı, Ankara Yenişehir İncesu köprüsll 

Büyük bir memur olacak mıyım? DİŞ MACUNU şısında 1 de Macide, F.sldşehlr Hv. ın 

1 

İnsan istediğini Çerkesköy bakkal M. Ballhaddin o~u Sa- baş gedikli Raif oğlu Ayhan, Uşak 
kuvvetle ister ve kim. Adapazar Karaağaç foto Yıldızda Fah- mağazası vasıtnslle muallim HulCUl 

rl, Zonguldak cll1ı:lş, biçki varlık yurdunda Ayhan, 19 uncu mektep Mualla Yiğit, 
sebeplerini de ha- 98 Zeliha, İstanbul 28 inci mektep 204 Re - kara Bozkurt orta mektep 12 de D 
zırlarsa muvaffak cep, Küçükayasofya Kaleci sokak 1 de Ne - Ankara Hacı Bayram mahallesi Ttnuıg 
olamaması fena bahat Balmen, Ktıçükayasofya Şehit Meh - kak 7 de Nimet, Davutpa.şa orta met 
bir şans eseri olur. met paşa 16 da Mualla. Hüsnü özyalçın, Yeşilköy llk mektep 
Dileği küçük ka- • DİŞ FIRÇASI Alpşan, &klşehlr istasyon Aknrbap 
demelerden bacılar (Son Posta :markalı) • ı oo d y A K - -,, s Uh ."' Beyazıt Camcıali No. 13 de Emine Dhan, s 1 e egu.ne, aragumru-. a 
ve zamanı gelınce suıtanahmet Kapıağası Fenerlikapı aokak 6 da Mehmet Derya, Çerkesköy depo! 
de derece üzerine 46 da Mustafa, 44 f.lncü mektep 43 Yaşar, An- ateşçi Recep ojtlu İbrahim, Ankara uı 
yükselmeğe başlar. kara Kayaş kapsol F .B. 204 K· sertel, Tokat sım evi mücelllt IDkmet İ. Aydın, 

dalınl encümen başkAUbl otlu Yqar Oö - Namazgah Dlindar sokak 29 da S. Bet 
nenç. Siverek jandarma komutam Ollu Tu· Yeşl.lköy llk mektep M Özyalçın, 

Son Posta 
Fotoğraf tahlrl kuponu 

ran Seçer. Ökaüzce mahallesi Yeni Şar cad. 
DOLMA KURŞUN KALEM kak 37 de Sedat, Ankara Çelebi Demirli 

İstiklal lisesi 287 Ercümend Cel1il, Gala- çe ~ de NeJat Sarp, İstanbul 12 inci 
tasaray lisesi 188 Sabit, İstanbul kız llsesi tep 5 den 213 Mustafa, Yozgat lisesi 1 
D/2 den 1695 F. Karaman, Beşiktaş Nüzhe- mektep 232 Baha, Bandırma Doğanspor İsim • • • • • • • tiye caddesi 97 Senlye Yıldınm. bünde Klzım Duygun, Ankara Yenica 

Adres . . • MÜREKKEPLİ KALEM zımbey mahallesi Ulukapı cad. 175 de 
İstanbul Çapa K. ö. O sınıf A/4 den M5 yin, 81va.s Ab.Jokak mahallesi 8 de j. 

Melike, İzmit Hacıhasan mahallesi Çutur • başw İbrahlm~u Şevket Özkocok. 

- Kamil! .. Ben gidip arkamdakileri senin hakkınL İmad, geldiği zaman - Ev hazır ... Ne zaman iste 
değiştireyim. Sen de şu arabayı yıkayı- kendi alacağı bahşişi de sana vermeğe gideriz. Bir kere de siz görürsün .. 
ver!.. Alacağım bah~ de senin olsun!.. kalkarsa o zaman, ben payımı aldım, Fehamet o gün öğleden sonra 

Sesinde ne bir öfke, ne de bir kinaye dersin!.. zadebaşına gitti. Evi, dışından gö 
vardı. O kadar ki Hüsamettin bile bunu - Eksik olınaymız!.. İmat bir aralık kapıyı açtı: 
pek tabii buldu; aldırmadı. Fakat Fe- Genç kadın, sonra kocasının yanına - Teşekkür ederim, dedi, pek 
hamet, kıpkırmızı olmuştu. Kamil: girdL İınadın dünkü ustalığını anlattı; yük lutüf gösterdiniz!.. 

- Sen işine bak, ağabey!.. diyordu; aylığını artırmasını söyledi. Hüsamet- - Ne oldu? .. 
ben öteki arabayı temizledim. Şimdi bu- tin gibi bir iş adamı, tlaha bir ay evvel - Aylığımı arttırmışsmız da ... 
nu da yıkarım! yanlarına giren bir şoförün aylığını ar- - Ben mi? .. Ben bir şey söyl 

Yazan K. R. Enaon Fehamet, kendi otomobilini mutlaka tırmıya bir türlil akıl erdiremiyordu. dlın. Hüsameddin, anlaşılan senin. 
Olacak bu, ya, gene o aralık ya ... Görsen, İmad ne usta bir şoför!.. İmadın yıkamasını istiyecek, bunun i- Fakat kansı çok zorladı. O da onu kır- arabayı parçalamadan eve getirdi 

18stik patladı. Yağmurun altın - Çamura saplandık, Jastik patladı, başı- çin belki de bağıracak, ikisini de ters- m~ için peki, dedi. memnun olmuş, onun için olacaJc.. 
da onu değiştirmek için de uzun uzun mıza neler geldi!. Öyle iken otomobilin liyecekti; 0 kadar sinirlendi... Fakat Imad, bugün her zamankinden geç . - Demek sizin hiç haberiniz 1 
uğraştı. Fehamet, arabanın bir köşesi· bir yerini çimıcden geldik!.. kocasının önünde artık bunu göze ala- geldi. Garajdan içeriye girer girmez: - Yalnız lAf arasında bana 
ne büzülmiiş, ikide birde elile camla- Hüsameitin, otomobilin de ne halde madı. Başını çevirdi; hiç sesini çıkar- _Beni aradılar mı?.. ):>en de fena olmaz, dedim. 
rın buğunu siliyor; dışarıda ceketsiz, olduğunu m~rak. e~iyordu. Fcha.:netıe madan eve döndü. Diye Kamile sordu. - Bili:orduın z:ten... j 

gömleği etine yapışmış, yüzünden akan berab~~ g~~Ja rr~~~· ~ada, bır kaç.. Ertesi sabah pencereden bakıyordu. O da, Fehametin gelip kendisine ay· - ~ahı?en, ay~gını a~tırması eJl 
ter yağmura karışmış, hiç durmadan tatlı soz soyledı, gönlunu aldı. ~akat Arabaların ikisi de yıkanmış, kapının rıca iki lira verdiğini anlattı. 0 gün pa. -~:1:1 hiç bı: ~~y ~?ylemedım. O, le 
didinen genç şoföre bakıyordu. g~nç k~~ın •. k?casının yanında bı~de~- önüne sıralanmıştı. Yalnız İmad, orta- zardı. Hüsameddin evde idi. Bir aralık Jıgınd:n duşunmuş. Yoksa bana ~e 
Yarım saat kadar da bu, sürdü. Gü. bıre degışmıştı. Anlaşılmaz nasıl hır du- lıkta görünmüyordu Acaba kızmış İ d w t A 

1 
w ks li ben hır apartıman alalım; yazıhll 

neş battıktan epey sonra eve dönebildi- şünce ile: onları bırakıp kaçmış. mıydı? Genç ka~ ~a ~çğagırtö\ d'y İıgı~ı ~e b .. ~ ~ay~ de ortak olsun, derdim amma fırsııt 
ler. - Aman, dedi, otomobil çamurdan . . . . ~ çı ar ını s Y e 1• ma u n un lamadım' 

Hüsameddı'n, fırtınayı go··ru··r go"nnez go"ru" b' h l lın' ı ı· d' H dının bırdenbıre ıçı sızladı. Telaşla mer Jardan bir şey anlıyamıyordu: ... b 
nmez . ı: a ege ış ... ma ... e· diven başına çıktı: .. . 1 - Bunu, Ayvansaraya sizinle 

0
.., 

telefon etmiş· karısının otomobı'lle gez men şunu ıyıce yıka' - Sonradan gorme hır kadın ... Aklı b ld'w· . · ö 1.. z 1
' 

' - ... KAnıil diye seslendi· benim oto ban ·· t · ı er ge ıgım ıçın s Y uyorsanı ' ~ 
meğe çıktığını anlamış, bir koşu eve Buna Hüsamettin bile şaştı· - , ' - ,sıra a gos erış yapıyor... h b .. d .. k s· · 'f aınııı " 

w. . mobili de sen mi yıkadın?.. . .... d" . Feh esa mı gor u . ızın ı ıma oıı 
gelmişti. Vakit geciktikçe adeta kork- - Amma yaptın ha!.. Çocugun halıne , . Dıye duşun u. Bıraz sonra amet zandım ya, 0 kadarı elverir ... otoJ11_,ı 1 mıya başlamış, üzüntü ile pencereden bak, bir kere: su içinde ... Arabayı hı- - Evet. Fena mı olmuş ... İyıce yı- bahçeye çıktı. İmada: ,kurtardığım için de aylığımı arttırv0 

d 1 d k d h · d - k d' - ı- ·· kanmamış mı? N d · 1 B t k d dı pencereye o aşıyor u: ra sın a, epsın en once en ı µs unu : :· .. . .. .. - ere esın.. u saa e a ar nere- pız; artık alacak, verecek kalına ' 
- Nerdesin Allah aşkına? .. diye on- başını değiştirsin. Yoksa hasta olacak!.. - . Fena degıl ama, oteki ş~f~ru~ de de kaldın?. .mektir! .. 

ları karşıladı. Hizmetcilere sordum. - Evet ama bütün gece bu böyle ça- bahşışten mahrum kalmasını ıçım ıste- Dı'ye sordu. A b k .. 1 .. 1 .. kı 13eJl 
• • ' • A ' • • • d - man u ne to goz u u .. 

Büyükdereye doğru gittiğini söylediler. mur ıçınde kalırsa ne cılilsı kalacak ne mıyor; onun ıçın sor um. ·t· d k k bi t • ..,,,ııtt 
' A • • • w - Dünkü yorgunluktan sonra sızın ı ıma ımı azanma r apar "" 

Yalnız başına dağ başlarında ne yap- de ~yası!.. . . İ Kamil, bahşışı elden kaçıracagını bu sabah pek erken sokağa çıkacağı • ğednde öyle mi?.. ş 
tın, senin yerine burada ben korktum!.. Husarnettın, demın madla konuşur· sandı, korktu: Ge k d f' .. 

1 
b kadtıf 

Fehamet şapkasını fırlattı; saçlarını ken, laf arasında: cİyi bir bah~iş hak - Siz bilirsiniz, dedi, isterseniz gene nızı wnınuyordum. Onun için Şehza - k 
1 

nç ~a ı~ Ş?, ~~~y e u 
dalgalandıra dalgalandıra arkaya doğ- ettin!..> demişti. Onun kendi şoförü de ona veriniz!.. debaşına kadar gittim. Emixlerinizi a aşmayı ço gor u: r 1 o 
ru attı: orada durmuş, otomobile bakıyordu. 1- - Hayır, sen şu iki lirayı al! .. Dün ge. yaptım. - Haydi, artık eve döne ıfll·"t#) 

- Niye korkayım?. Yalnız değildim mad, ona seslendi: ce yorgun argın arabaları yıkadın, bu - Bitti mi bari?. (ArkiJBı 
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" Son Posta,, nın tefrikası: 24 

Posta ,, nın Hikayeleri 

MEGERSE! •.• 
t•raosızcadan tercüme edebi rOman 'fercüme eden: H. V. 

Maamafıh bundan daha iyisini bulmak j ğil, müttefik muamelesi etmektir. Siz çapraşık vaziyetten kurtaracak bir ça
lazın1. Bana kalırsa her hangi bir ça· ve biz, netice itibarile ayni gayenin ta- re düşünebiliyor musunuz? 
reyi tatbike karar vermeden evvel he- hakkukuna çalışıyoruz. Bu itibarla, da. Sualini ikinci defa alarak ~rduğu 
Pimiz fikirlerimizi söylemeliyiz. (An- ha fazla beklemeden derhal meclisimi- zaman, ben, Andre Narcy, alnım yerde, 
tuvan), söz sırası sizin. ze iştirak etmenizi ricaya müsaadenizi yüzüm kızarmış olarak şu cevabı ver-

Vikont evvela tereddüd etti, sonra istiyeceğim. Demindenberi burada ko- dim. 
dedi ki: nuşulanları işittiniz. Maalesef bu mü- - Efendi, evinizin kapısını açarak 

- Efendim, bana kalırsa en muvafık nakaşalardan, kabili istifade bir neti- beni ve Madam De .. yi serbest bırakı -
Çare, bizim hususile sizin o muazzam ce çıkmadı. Şu müşkül vaziyetten kur- nız ve bana namus ye şerefiniz üzerine 
:rnanyatizma kudretinizin tatbıkidir. tutmamız için aklınıza bir çare geliyor söz veriniz ki bu kadın badema bu eve 
Zannedıyorum ki, yüzbaşı efendiyi za· mu? girmiyecektir. Ben de, burada gördü-
hiren serbest olarak bırakmak kabil- * ğüm ve işittiğim şeylerden ve hatta si-
~ir. Ancak bu zahiri serbesti ile beraber Ey bu satırları okuyacak ve artık sizin mevcudiyetinizdcn, kadın, erkek, 
ttzerinde öyle bir tesir icra ve muhafa- tahtasına varrncıya kadar erimiş, bit- mason veya papaz hiç bir ferde, tek 
za ederiz ki, badema ağzından çıkacak miş olan şu kurşun kaleminin çizdiği bir kelime söylemiyeceğime, sizi namus 
her söz bizim tarafımızdan kendisine eğri büğrü yazıların şeklini anlamağa ve şerefi askerimle temin ederim. 
telkin edılir. Bir kaç gün böylece geçer, çalışacak olan sizler! Sizi işhat ederim Bu söz üzerine Marki Gaspar yerin-

Cülya, büyük gün hazır ihtiyar razı, 

~ar§Cmbaya Çarnigkro&ta saat bekle, 
Nero. 

Gregori bu satırları Taymis gazetesinin 
cHususi dilekler> sütununda okudu. Son
ra makası eline alarak, gazetenin o par
çasını dikkatle kesti ,ve sofradan kalk
madan önce bin bir itina ile para çanta
sına yerleştirdi. 

Gregori şifre mütehassısı idi Onun 
için de gazetelerin ilan ve sütunlarını 
merak ve alaka ile takip eder, gözden 
geçirirdi. Ve işine yarayanlannı da sırf 
kendi zevki için, ekseriya da çalıştığı mü-
essese için hallederdi. Zira Gregori M. 
15 in memuru idi. Daha açıkça söyliyclim 
Entellicens servisin emeklilerinden idi. 

············································-····-··--.... 
sonra...... ki geçirdiğim macera, müthış, çok den fırladı ve elile beni selfunlıyarak: 

Marki, müstehziyane gülüyordu. müthişti. İnsanlığın fevkinde, hayatın - Hay Allah razı olsun, zabit efen· -------------- -
- Sonra) dıye sordu. fevkinde korkunç bir şeydi! Son ge . di, dedi. Bu sözünüz hoşuma gitti. Tek- SACLARIN oo·· Ku·· LMEsı· 
Fakat Vikont sözünün arkasını geti- cem olan o gece zarfında, kabuslarla lifinizi beğendim, görüyorum ki anla • , 

remiyordu. Marki: dolu bir karanlık içinde çırpındım, §acağız ve bu iş muvaffakiyetle bite -
- Sonra, hiç! dedi. Çünkü tarif etti- durdum. Ve bu karanlık gayyanın en cek. 

ğıniz bu komediye bir netice tasavvur derin noktasında, bir an jçin insanlığı- Tekrar yerine oturdu, enfiye kutu -
edemiyorum. Tamüssıhha, tamül'akil, mı unutarak, yalnız bir dakika fani in- sunu aradı, düşündü, sonra başını sal
genç ve dinç bir adam olan şu efendi- sanlara, bu kan emici cölmez adamlar» ladı: 
nin iradesine, gece, gündüz dinlenme· lehine olarak ihanet etmeği aklımdan - Heyhat! Bu civanmerdane teklifi 
den hakim olmanın -her üçümüz ara- geçirdimse. ey bu itirafı okuyacak kabul edemediğim için çok müteessi -
sında taksim edilse bile· tevlid edece:. .olan sizler, bu zarımı, kendinizden pay fim. Sizin gibi bir askerin sözü, naza -
ğı fevkalbeşer yorgunluğa uzun müd- biçerek mazur görünüz ve beni tel'in ,rımda, sonsuz bir kıymeti haizdir, bun
det tahammül edeceğimizi tasavvur e- etmeyiniz! dan şüphe etmeyiniz. Bu sözü, sizin 
debilir misiniz? Zayıf bir ihtiyar mev- Evet bunu yaptım, ve beyhude yere yaptığınız gibi, kendi sözümle hem'ayar 
zuu bahsolsaydı gene neyse! Fakat e- yaptım... telakki eder ve her ikisini de altından 
fendi için buna imkan yoktur. Bu tek· Marki Gaspar: ve çelikten daha saf ve daha kavi ta-
lifler cinnettir, düpedüz cinnet! Daha - Zabit efendi, dördümüzü de şu nırım. (Arkası var) 
iyi bir çare bulmalı (Antuvan)! Haydi --··•-••••• ••• ...,. ••••••••••-•••••••••••••••••••••••••-
efendıler, gayret! , 

Fakat ne Kont, ne de Vikont bir ke
lime bile ilave etmediler. 

Umumi şükutün ortasında, yalnız 
t1arkinin çıngıraklı gülüşü, gıcırdıya
:ta}t öttü./ 

:xxuı 

HASAN DEPOSU 
KARAKOY ŞUBESİ 

açılmışbr 
Uyuşmuş damarlarım, birdenbire 

~~ailed~ernna~lıyankanıntaey~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
kile atmağa başladı. Demin olduğu gibi 
Vücudümde bir karıncalanma hissettim 
"~ vücudümü sıkan çenber gene gevşe
dı. Ancak geçen seferki serbestlik, bir 
kaç saniye süren yarım bir serbestlik 
olduğu halde bu defa kendimi baştan 
~ağı, tamamile serbest hissettim ve bu 
his devam etti. Şaşkın şaşkın başımı 
kaldırdım. Markinin nazarlarının he
llim gözlerime matuf olduğunu gördüm. 
r akat bu gözler hiç bir emir neşretmi
) Ordu. 

Ani bir arzuya kapıldım. Birdenbire 
~ıçramağı, silahsız ohnarna r~en l <>
~şmağı, yahud, daha iyisi, kaçmağı 
duşündüm. Lakin, akabinde omuzları. 
lrıı silktim. Bu hareket neye yanyacak
tı. Ne kadar sür'atle kaçsam, ne kadar 
sür'atle taarruza geçsem bu adamın 
lnüthiş nazarları beni durduracak, yıl
dırımla vurulmuş gibi vuracaktı; bunu 
biliyordum. Azamı serbest bırakması, 
kapıları kapalı bir hapishanede, rnah
busun ellerini çözmek nevinden bir 
~Ydi. Hakikatte, gene esaretim devam 
ediyordu; bazularımın kuvveti düş
ll'ıanlarımı korkutmuyordu. 

Binaenaleyh yerimden kıınıldama
dırn. 

\.._O zaman Marki, g~et tatlı bir sesle 
uana bitap ederek dedi ki: 

- Zabit efendi, ümit ederim ki, şim
dı daha salım bir fikirle düşünmeğe 
başladınız ve bizim ne yaradılışta in -
&anlar olduğumuzu anladınız. Biz de 
tıpkı sizin gibı namuskar, yalnız siz -
den daha yaşlı ve yaşları, fazlalık dola
~~~ile, daha kıymettar insanlarız. Evet 

Utün mesele şurada: Evvela bu hari
kalı Ve adeta Hİ) em ut olan hayatı koru
ll'ıak; sonıa da, size biraz evvel anlat
tığım gibi, hızım için çalışan kadınların 
\>e erkeklerin hayatlarını nasıl koru -
~0rsak, sizın hayatınızı da kabil oldu
gu. kadar tehlıkeden vikaye etmek. 

lşte mesele bu! 
d Zabit efendi, ümit ederim ki insaflı 
avranır ve sıze karşı çok iyi"harcket 

~tt'ğ ~ızı tasdık edersiniz. Size ne şıd
~t go teı dık ne de dürı,işti, hatta bizi 

0 dukça ert b r surette tahkir ettiği
llız halde! Maksadımız, size düşman de· 

HAYll•nt 
~lza 

Gudde lerdekl fizyolojik kudreUn 
tükenmes inden Heri gellr. 

Optamin saç eksiri 
Bu kudretsizliğe düşen guddelerde yeni 
hayatiyet uyandırarak dökülmeyi izale 
eder, saçların en büyük düşmanı olan 

kepekleri düşürür. 

Tecrübe ediniz 

l 

• 

Anlatan: lbrahim H ogl 
Gregori yazıhanesine gelince, o mahuti 

gazete parçasını bir kere daha okudu, bi~ 
daha tekrarladı. Ve inanmıyacaksınız 
ama, seksen defa gözden geçirdikten "'l8 

bir kağıda remil atar gibi yüzlerce kelime 
karaladıktan sonra, gevrek gevrek güldü., 

* Öğle daha olmamıştı. Elindeki kagıdı 
sallıya sallıya, şefinin odasına giren 
Gregori: 

- Herifi enseledik, nihayet... diıe 

haykırdı. 

-Kimi? 
- Seykofu ... 
Şef oturduğu yerden doğrularak: 
- Yok canım, diye inanmamazlık eder .. 

ken, anlat Allah aşkına .. diye adeta ya,1.. 
vardı. 

- Evet bay §ef .. biz Seykofun buraya: 
geldiğini tahmin etmiştik. Ama herifçi 
oğlunun nerelerde bulunduğuı u izleye
memiş, muhaberatını dn elde edememiş
tik. Ve sonra Seykof gibi birinci sınıf 

bir casusun da, pek öyle kolaylıkla kuy• 
ruğunu kaptırmayacağı muhakkaktı, ta• 
bii... Fakat çalıştığı servisin ne gibi şif· 

reler kullandığını da biliyorduk.. bili .. 
yorduk ama, bir ipucu yakalamıyorduk. 
derken, Deyli Tayn)i.ste şu ilanı görünce.4 
Kuşu kafese düşürdük dedim ve hemen 

rnaHim şifreleri kullanarak, yazıyı hallet;.. 
tim. Biraz müphem, ve ilan pek doğruya 
benzemiyor ama, gene de mana çıkıyor. 

Grcgorinin uzattığı kağıda bir göz atan 
şef şu satırları okudu: 

Seykof, yurdunun casuslannı 28 tem
muzda Kensingtonda W csthorne meyda
nın de 77 numaralı evde bir içtimaa çağır .. 
maktadır. 

Ve takvime baktıktan sonra: 
Aferin sana Gregori.. dedi. 

* Seykofta bu ilanı, Deyli Taymiste oku· 
du ve gülümsedi. Ve cebinden küçücük 
bir defter çıkararak, içndekileri kılı kırk: 
yararcasına, ilan satırlarile karşılaştırdı. 

İlanın doğruluğundan şüphe edilemez ... 
di. Hesabına çalıştığı devlet nihayet ha .. 
rckete gelmiş, ve Londradaki adamları• 
nı onunla temasa memur etmişti. Bu şif· 
reyi seçerlerken de en gücünü seçmişler• 
di hani .. bununla beraber en mühim ru .. 
muzlar, defterindekilerle tapatıp uygun 
düşüyordu. 

Seykof cebinden bir başka defter çı .. 
kardı, ve garip, acip İngilizçe kelimeleri 
aklında tutamadığından adresi kaydedi· 
verdi. 

* 28 temmuz sabahı, daha şafak sökme· 
den, İngiliz polisinin en değerli unsurlan 
ilanda bahsedilen Westhorne meydanın• 
dakj 77 numaralı evi sardılar. ve bütün 
gün nöbetleşe, orada beklediler. Memur• 
lar her nöbet değiştirişlerindc hiç bir vu .. 
kuat yoktur .. dediler .. ve bütün gün, ka· 
palı pancurların arkasından hiç bir ses 
çıkmadı. Bir canlı kul kapıyı çalmadı. 

Sular kararınca da ve saat tam onda bir 
müfreze polis daha kapıya dayandı, ve 
sivil taharriler eve daldılar. Memurlar i• 
çinde perilerin cirit oynadığı evden elleri 
bomboş çıkarlarken, knygusuz kayguswıı 
kapıya doğru gelen Seykofla karşılaştılaıı 
ve bu müthiş casusu yakalayıverdiler .. 

* Saat dokuzda, Deyli Taymistcki ilanı 
okuyan Cülya Grey, saat tam onda da 
Çarnigkrostaki saatin altında nişanlı.

sile buluştu ve iki se\•gili kolkola bir eğ .. 
lenceye doğru yollandılar. 

Yarmki nushamızda : 

Hususi hastanenin 
sahlplerl 

Nakleden: ismet Hulusi 

Tavşancılda sünnet dugunu 
ve pebllvan glreşlerl 

İzmit körfezinin en mutena hir 
yerinde ve şimedUfer güzergahında 

bulunan Tavşancılda 1-8-937 Pnzur 
gonu boynk bir snnnet dOğOnll ile 
pehlivan gnreşleri ) npılacnktır. Ge
lecek zlynretçil~rin istir1tlıntleri temin 
ed imiştir. Güreşlere iştirak edeccık 

pchllvanlurn dn 10, 20, 30, .>O Jıra 
nıtlkilfat 'erilecek tir. Hnydarpnşnya 

vapur saat 6,25 ve 7,40 dudır. 
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Azeri Türkü, kadın bahsinde müteassıp degildir. Misafire 
hürmeten sofraya karısını ve kızlarını almakta çekinmez. 
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ZiloğlU~ 
. ·· Rüstem. 

Bunun gibi, sayı sayarken seksen de- Bu evdeki nizam, bizim Abdülhamit Rüstemle arkadaşları bir kasırga gibi atlarını 
mek terbiyeye muhaliftir. Çünkü sek devrinde her hangi bir Abdülhamit 

Fariside köpek demektir ve seksen de paşasının evindeki nizamdan tamamen karştlarıpdaki SÜVarilere doğru 
sürerek 

esen köpeksin!» manasına gelebilir. farksızdı. Yegane fark, sofrada kadın-

Buna mahal vermemeli ve Farisinin ların da beraber bulunmasından iba • Saldırdılar Ve kılıçlarile yıldırım gibi Üstlerine 
heştad'ını bozup haştad demeli! • rettf. Ev sahibi yaşlı, kuvvetle dindar 

Birini cuma günü akşam yeme~ine bir adam olduğu ve kendi kendisine - Hakikaten yanlış hareket ettin, j derebeyinin oğulları ve diğer memle- _radığını ve kendisini ne yolda hücreye 

düştüler 

davet edecek olursanır, sakın: kaldığı zaman yemeğini yalnız başına kumandan! Benim de, birdenbire, önü- ket büyükleri kaçışınca, yanında, bir kapadığını anlattı. O sırada, yanına ge· 
- Cuma akşamı buyurun da birlik· yediği halde, misafire hürmeten, evin me çıksaydın, bize karşı pusu kurmuş tek askerinin bile kalmadığını görerek len askerler de, dehlizde cereyan eden 

te pilav yiyelim! hanımını ve kızlarını da, başlan açık birisi zanneder .. yanlışlıkla kanma gi- ani bir korkuya kapılmış .. ahalinin a· çSon mücadelede arkadaşlarının na;ıl 
Demeyiniz. Bu takdirde hiç bekle· olduğu hald~ sofraya almıştı. Halis A- rerdim. Ne ise .. geçmiş olsun! Fakat, rasma karışarak kasabaya kaçmıştı. ,öldürüldüğünü ve kendilerinin kaçt1~· 

mezken perşembe günü akşamı size mi- zeri Türkü, Iranın tesirinden kafi de • niye burada bulunuyorsun? Mabedte Kumandan .. kasabaya gidinceye ka- )arını söylediler. Bu askerlerden birı, 
safir gelir. Çünkü perşembenin türk- recede uzak kalmış olduğu takdirde, bulunduğunu anladılar mı? Yoksa baş. dar, aklını ba~nda toplamıya vakit bu- İranlıları, asker koğuşuna girerken 
cesi «cuma akşamı• dır! kadın bahsinde müteassıp değildir. ka bir şey mi oldu? labilmiş .. hadisenin manasını, bir dere- görerek gözetlemiye ba~ladığını.. on1a· 

Arabacıyı durdurmak için «dur!• de- Azerbaycanda bizim şeker ve kur - - Hiç bir şey <?lmadı. Mabede artık ceye kadar kavrıyabilınişti. Kendi ken. ,rın, cGüneş tepesi• ne ok attıktan son· 
meyiniz, hemen ayağa kalkar. Çünkü ban bayramları vardır; fakat, bunlar ihtiyacımız kalmadı. Gideceğimiz yolun dine: Bu da, hiç şüphesiz, iki kaçak 1- .ra, koşup işkence direklerindeki arka· 
«durmak», «ayakta durmak» demektir. sönüktür. Asıl bayram cNevruz» dur. başı burada olduğu için buraya geldim. ranlının işidir; demişti. Derebeyinin o- ~aşlarını kurtardıkları zaman kapıdan 
Arabayı durdurmak için cdayan> de- Ancak onlar bu bayramı bir İran bay- Bununla artık uğraşmıyalun. Her daki- ğulları, «işaret ateşi• nin yakılmasını seyrettiğini.. sonra, önlerinde kaçarken, 
mek lazımdır. ramı olarak değil, hfilis bir Türk bay- kamız sayılıdır. Bütün tertibatlarını al- emredip te, memlekette, yabancı ve onların kumandanlık dairesinin kapı • 
Eğer bir Azeri size filanın «trenden ramı, Türkün Ergenekondan kurtulu- madan kaçıp gidelim. Biaz daha geci- şüpheli adamlara karşı seferberlik ilan sında kaybolduklarını söyleyince, ku· 

düştüğünü• haber verirse sakın telaş şunun hatırası olarak kutlularlar. Biz- kirsek, gideceğ;imiz yeraAtı yolumuzu ettiği anda, 0 da, eline geçen askerleri mandanın gözlerinde şimşekler çaktı. 
etmeyiniz, bir kaza olmuş değil, filin de eski şeker bayramları nasıl cereyan da kesebilirler. Kahin de, ya geleceği· intizama koyarak kale kapısından yü- ,Bir süvari müfrezesinin hazırlanarak 
«trenden inmşi> tir! ederse orada da bu Nevruz ayni tanta· mizden ümidini keserek bir tarafa gi- rümüştü. Aklınca, cGüneştepesi• ne ok ,kendisini beklemesini emrettikten son· 

Bundan başka, bizim Fransızlardan na ile cereyan eder. Hllis ve sağlam bir der .. yahud bir baskına uğrıyarak işimi- atan ve onlar tarafından kurtarılan 1- ra, kumandanlık dairesine koştu, ku .. 
aldığımız bazı kelimeleri de onlar Rus- Azeri Türkü bu bayramla müftehirdir: zi berbad eder. ranlıları, kalenin dehlizlerinde sıkıştı· ,mandam orada göremeyince, gizli rner
lardan almışlardır; mesela par~oz tren, cİrana, Türk, bu bayramını, sırf ken~ Rüstem.. kumandanın bu mantıkt ,I"acaktı. divenden mabede çıktı. Kahini de ora· 
parahot vapur demektir. sinin faik varlığı sayesinde kabul et - sözlerini dinledikten sonra, harekete Kumandan kalenin içine ilk adımla· da bulamayınca, tekrar merdivenden 

Bir Azeri şehirlisJ ile konuşurken sa- tirmiştir!• der. Bundan otuz, kırk sene hazır olduğunu gösterecek bir vaziyet rını atar atmaz, önüne cüce gardiyan .indi ve yeraltı yolunun kapısını açık 
kın «bardak• kelimesini kullanmayı. evvel İstanbulda, Anadoluda, bir kasa- aldı: çıktı. Onu, biraz evvel, İranlıları ara • buldu. Dişlerini sıkarak: 
nız. Çünkü «bardak• a «bardak» demek ba veya bir köyde şeker bayramı hangi - Haydi, önümüze geç, kumandan! mak için hücreleri dolaşan askerler; - Vaziyet şimdi aydınlandı. Bu ka· 
ayıptır; ruscada bu kelUI:enin manası merasimle, ne gibi adetler içinde tes'it Hepimiz tamamız. Artık, hareketimizi bulunduğu yerden çıkarmışlardı. Cü - dar esrarengiz görünen bu işde, meğer, 
iyi bir şey değildir; bunun yerine rusca ediliyorduysa, benim bulunduğum ta- geciktirecek bir engelimiz yok! ~e .. kendisinin üç mahpusla beraber iş- kumandanla kahini~ de parmağı var -
nın bir kelimesini kullanarak stakan rihte Azerbaycmıda da ayni. şeyler Kumandan, Rüstem.in bu sözleri ü- kence meydanına gittiğinden biraz son- mış! Vay hainler! Ölüm korkakları! A· 
demek lazımdır. Ama, bu stakan keli- vard;. Bayram namazi bertaraf, hiç bir zerine, hiç bir şey söylemeden yürüdü. ra, İranlı tüccara nasıl tesadüf ettiği- sıl sizi tepelemek boynumun borcu ol-
mesi de ruscaya Farisi kemik mana - noktada fark yoktur. Mabede giden gizli merdivenin bulun- .ni.. onun iki nöbetçiyi ne suretle tepe- sun! 
sına gelen ~stühan'dan geçmiş ~ş, za- Benim ocuklu w mda İstanbuİ, bay- duğu bodruma indi; fakat merdiveni lediğini .. bütün hücreleri ne veçhile a- ( Arkaıı var) 
raryo~mılletl~arafilnda kelımeden d ç 1 ~l ' - 1 ~ tı~an~a~y~d~~ğ~raft~iduva~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• O oW d 1 ram an evve ge en ve cuç ay arıt "e- ' l ı ı 
dolayı teklıfsızlıge cevaz var ır. ·1 1 d •t'b 1 A rama da bulunan bir kapıyı açarak karanlık D Demlryolları ve L man arı ş-F k t b .. t·· b f kl ah nı en ay ar an ı ı aren evve a - a· y 

1 1 
b • a a , u un u ar ar, sayısı m - k b h bir dehlize gir ı. er a tı yo u urası 

d . tak k 1. 1 "tt• B 1 zana, sonra da şe ·er ayrarnına azır- } l U M •• dÜ }Ü .., •• d ud bır ım e ıme ere aı ır. un a· d E l d b.. ..k t . likl idi. e me mum U r gUD en : 
d'kt .k. t f d d"l" lanır ı. v er e uyu emız er ya· ö __ _ rı öğren ı en sonra ı ı ara ın a ı ı _ nde kumandan.. arkasında Rüstem 

birdir ve dil sokak dili derecesinden çı- pılı~, kil;rler doldurulur, kıyafetler du- ve sonra Hurap, Giv ve hizmetciler bir inşaat maddelerine mahsus tarife değişti. 
kıp yukarıya doğru yükseldikce bizim zeltılmege başlar ve gelecek ba~am sıra teşkil ettiler. Zifiri karanlıkta, bir- 1/8/937 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inşaat maddeleri 
İstanbulun edebi diline tamamen yak- için hesaplar, ki~plar yapılırdı. Bız ço birinin ayak sesine dikkat ederek yürü- ihtiyaca göre tasnif edilmi§tir. 

laşır. Hanların dilleri bizim Osmanlı cuklar, bize türlü türlü iyi şeyler ~e- düler. On dakika sonra, etrafı yüksek Bazı maddelerin yeni tarifenın dört ne:vi ücretinden birine tabi tutuiınak SU· 

sarayının dilidir. Dikkatli bir Türk iki tirecek olan bayramın hayalile mesto- duvarlarla çevrilmiş pek büyük bir retile ücretleri değişmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
haftada Azeri türkcesini konuşmıya !urduk. Bunun gibi, Azerbaycanda da meydanlığa geldiler. Kıyafetini tebdil (2237) (4517) 
başlar. Ben, aradan on beş seneye ya- gelecek Nevruz için haftalarca hazır • etmiş olan kahin, orada idi. Yanında da 
kın bir zaman geçtiği halde Azerilerle !anılır: Büyük temizlikler yapılır, ço- üç adamla on at vardı. Kahin, bir sürü 
Azeri gibi konuşabiliyorum. cuklara elbiseler ~l~nır?. ka~ınlar v~ ~r- kılıç, hançer, yay ve ok gibi harb silah
... Azeri köylüsü, umumiyetle Azeriler, kekler kıyafetlerını duzeltırler. Bızım !arı ile yiyecek de getirmişti. 
çok ikram sever insanlardır. Bir misafir eski Türkler gibi Azeriler de tatlıyı se- Atlar, silahlar ve yiyecek torbalan 
gördüler mi, onu mütemadiyen yeme. verler; Nevruz için türlü türlü tatlılar, herkese tevzi olundu. Herkes, atına bin· 
ğe çağırırlar. Yemek, her şeyden evvel reçeller, şuruplar hazırlanır ve nihayet di. Buradan sonra da bir kısım yeraltı 
plo -pilav- dır. Ziyafete çağırmak, p1o- gün gelir. Her ev bir stol (rusça masa yolu gidilecektL Bu kısım yol, çok ge-
ya davet etmek demektir. Bu akşam bi- demektir) bezer. niş ve muntazamdı. Bunun için, oradan 
ze geliniz de bir: (Arkası var) atlar üzerinde gidilebilirdi. Tam, yeral-

Plo gayıralım.. .._ ............ -·-·--· ................. _ .. __ -; tı yoluna girecekleri zaman, kahin, i-
Derler. Plo gayırmak, pilftv yapmak, f niltiye benziyen bir sesle: 

demektir. Ziyafette, çorbadan, peynir NIJbelçl - Yazık! Fırsatı kaçırdık! Çok geç 
ve hiyar turşusundan sonra masanın Eczaneler kaldık. Bu yoldan, artık geçemeyiz. 
üzerine dağ gibi yüksek ve fevkalade Bu rece nöbetçi olan eczaneler ıuntar- Deyince, herkes şaşırıp kaldı. Kahin, 
güzel pişirilmiş, taneleri tarakla taran· dır: neden bahsediyordu? Ne gibi bir tehli-
mış gibi bir pilav gelir. Bunun etrafı- istabbul cihetindekller: ke hissetmişti? Kumandan da, onu tas-
na da mevsimine göre} bizim bildi- Aksarnyda: (Şeref), Alemdarda: <~at> dik edince, Rüstem, bu muammadan bir 
ğimiz bütün Türk yemekleri sıralanır. Beyazltte: (Asador), Samatyada: <Ero- şey anlamadı_ğını .• ne varsa bildirmele-
Bu .. tu· fllos>, Emlnönünde: <Bensason), Eyüp-

· n bu yemekler birer «garnitür•- te: (Hikmet Atlamaz), Fenerde: <Emil- rini söyledi. 
dür. Esası pilavdır. , yadll, Şehremlnlnde: CHamdI>, Şehza- Kahin .. kasabanın kenarında __görü-

Eski bir Azeri hanedanının evinde bir debaşında: < İ. Hnlll >. Karagümrükte: nen uzun bir direği gösterdi. Direğin 
gün bir ziyafete çağırıldım. Yetmişlik, <Keman, Küçükpazarda: <IDkmet Cemm ucunda, büyük bir alev parlıyordu. 
dinç bir hanedan olan bu zat, güzel bir Bııkırköyündc: <İst.epan), · Herkes, bu aleve merakla bakarak, bu-

Beyoflu cibetindekiler: 
sofra bezemişti. Oturmazdan evvel, bi- Tünelbaşında: <Matkovlç>, Yüksekkal- na bir mana vermeye çalışırk~, kahin, 
zim eski hanedan evlerinde olduğu gi- dınmda: cvıngopulo), oaıatada: (Mer. bunun «işaret ateşi» olduğunu .. bu, ya-
bi, herkes gümüş leğen ve ibriklerde kez>, Taksimde: <Kemal Rebul), Şişlide: kıldığı zaman, her nereden bir yaban-
ellerini güzelce yıkadı. Sonra pilava <Pertev>. Beşlktaşta: <Nall Ha!lt), Sarı- cı geçerse, herkesin onu tutmıya mec-
başladığımız zaman gördüm ki ev sahi- yerde: <Nuri), Üsküdarda: <Ömer Ke- bur bulundugwunu .. bu ateşi gören civar 

nan), Kadıköyüıtde: (Sııadet), (Osman 
bi pilavı elile yemektedir. Ancak, biz, Hultlsl), Büyükadada: (Halk), Heybeli- köyler ahalisinin silahlanarak yolları 
önümüzdeki gümüş çatal veya kaşıkla de: (Tanaş>. keseceğini anlattı. 
yemekte muhtardık! • ..... Kumandan da .. bu cişaret ateşi• ni 

ö~~~~. ~·ı;;. ~;;;;. ı{~;i;;~~~-b~~k;;ı~ğ·ı~d~;. =·. ~=~:r~:,ndzu~~~~~~~ ~~~r~~ a~~~b~~ 
Cinsi 

Muhammen Muvakkat İhale ları haberdar edeceğini.. bu yüzden bü-
Fiyatı teminatı Ta. Sa. yük tehlikeler geçireceklerini söyledi. 

Dağlıç K. eti 48 Krş. 162 lira. 28-7-1937 Bu anda, bir dörtnal sesi duyuldu. 
ekstra Sa. 11 de Arkasından, uzakta görünen büyük 

--~=~--------~~-~--~~--~2~~~7~-~t~W~?~~~bp~m,yirmik~~birsüwrimü~ Sadeyağ 1000 Kg. 85 Krş. 64 Lira. rezesi girdi ve doğru, yeraltı yolunun 
Sa. 

14 
de. önünü kesecek surette yürüdü. 

ı _ Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için yukarıda mikda.rı: 

muhammen fiat ve muvakkat teminatları yazılı sade yağ, ve. dağlıç etl ıki 
~artname ile eksiltmeye konulmuştur. 14/7 /1937 eksiltme gününde talip 
zuhur etmemesi sebebile 28/7 /1937 gününde altlarında yazılı saatlerde ay
ni şartnamelerle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuşlardır. 

2 - Eksiltmeler İstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde Orman alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için yukarıda her kısım için yazılı muvakkat temi· 
natların maliye veznesine yatırıldıklanna dair makbuz göstermek ve 2490 
sayılı kanunda yazılı evsafları haiz olmak lazımdır. 

Bu müfrezenin başında yeni kale ku
mandanı bulunuyordu. O, yolun ağzını 
kapamak suretile onlara hücuma geç
mek istiyordu. Eski amiri ile kAhini, İ
ranlıların arasında görünce, gözleri a
lev alev parladı. 

Yeni kale kumandanı.. «Güneştepe>
sinde, okların vızıldadığını, celladın ye. 
re yuvarlandığı zaman, bu hale, ne ma. 
na vereceğini bilememek şaşkınlığı i

4 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Büyükdere Bahçeköydeki 
Fakültesine müracaatları ilan olun ur. (4467) 

Orman çinde kalmıştı. Sonra, Üzerlerinden ge
çen ok seslerinin tesiri altında, halkla 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
- Malatyada tesis 

binası ve m üştemilab 
meye konulmuştur. 

edilecek Tütün Atölyesi 
kapalı zarf usulile eksilt-

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

111 - Eksiltme 3-VIII-937 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacakhr. 

iV - Şartname, keşifname, proje vesair münaka
sa evrakı 18,02 lira mukabilinde hergün inhisar• 
lar inşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 se
nesi müteahhitlik veaikasını ve laakal 200000 
liralık bir binayı taahhüt etmiı bulunduklarına ve 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukandaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şerik ol-
duklarına dair noterce musaddak vesaiki eksilt
me gününden n az 3 gün evvel ine kadar inhi
sarlar inşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almalar• 
lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mktubu, 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 yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. "4158,, 
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lstanbul Belediyesi lli.n,h.rı 1 1 R A D V O 1 
Belediye merkezile daire ve müesseselere mevcut nümunelerine göre lüzumu B •• kU 
[ 

Olan 35 kalem kırtasiye kapalı. zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu kırtasiye- UgUn program 
ilin hepsine 9791 lira kıymet tahmin edilmiştir. %S Temmuz 1937 Puartes.I 

Eksiltme 6/8/937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Nümuneler şartname ve Öll9 n8fl'fyab: 
kırtasiyenin cins ve miktarını bildirir liste levazım müdürlüğünde görülebilir. 12,30: PlWa Türk muslklsl, 12,50: H:L • 
İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 734 lira 32 kuruşluk ilk teminat mak- vadts, 13,00: Muhtelit pJAk. nqrlyab. 
buz veya mektubile teklü mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı Aqam neşriyatı: 
tünde saat 14 de kadar Daimt Encümene vermelidir. Bu saatten sonra verilecek 18,30: PlAkla dans musikisi, 19,30: Afrıta 
2arflar kabul edilmez. ~4454~ av hatıraları: B. SelAhattln Cihan, 20: Rıfat 

Düşkünler evine lüzumu olan 1600 metre renkli bez açık eksiltmeye konulmuş
tur. Bezin nümuncsile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Bu bezle
tin hepsine 560 lira bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
~azılı vesika ve 42 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/8/937 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4413) 

,.,,.,.,., 
. Oktruva resminden belediyeye 5636 lira 77 kuruş borçlu iken Yefat eden Aba

tızade İsmail Hakkının veresesine kalan Anadoluhisarında eski Toplarönü ve 
\1;11ikale sokağında 2-4-6 No. 1ı sahilhane ve altındaki kahvehane ve bakkal dük
kanne dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan emlak 

~~e Yine ayni vereseye ait Fatihte F.erhat ağa mahalle ve sokağında 7 No. lı 1440 
kıra kıymet takdir olunan kagir hane borcun temini tahsili için tahsili emval 
anununun 9 uncu ve 13 üncü maddelerihükümlerine tevfikan açık arttırma ile 

satılığa çıkanlmıştır. Birinci ihalesi 27 /7 /937 salı ·günü saat 16 da ve son ihalesi :e 9/8/937 pazartesi günü sant 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. Müzayed; 

1 
a~Uarı ve buna müteferri şartname levazım müdürlüğünde görülebilir. Anado-
Uhısarındaki emlak için 225 ve Fatihteki eınlak içirt 108 lira teminat parası yatı

tılrnası lazımdır. İsteklilerin yukarıda yazılı teminat 'ma'kbuz veya mektubile be
?aber yine yukanda yazılı gQnlerde Daimi Encümende b~ulunmalıdırlar. 

-----··------ ----- - --- ---· (B.) ~~ 
kırklareli i skan Müdürlüğünden: 

93
nernirköy kazası merkezinde ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6 

2 
7 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 

1 ~O sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazar
ı la eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Demirköy merkezinde 10 adet şehir tipi kargir göçmen evi yapılacak ve 

~leri_n Üzerleri yerli kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin beherinin muhammen 

1. delı kereste dahil 329 lira 35 kuruş olup 10 evin toptan muhammen bedeli 3295 
ıra 75 kuruştur. 

0 
2 .. - Köylerde yapılacak 95 adet köy tipi kargir evin Üzerleri yerli .ıdremitle 

e r~ulecek ve beherinin muhammen bede 1i (kereste dahil) 316 lira olup 95 adet 
"~n tutarı (30,009) lira 53 kuruştur. 

§ h·- Şehir tipJ evlerin beherinın muhammen işçilik bedeli 70 lira olup 10 adet 
e ır tipi göçmen evinın mecmuu işçilik bedeli 700 liradır, 
\() 

4 
- Köylerde yapılncak 95 ndet kargir evin beherinin işçilik bedeli 65 lirn olup 

~Unun işçiffk bedeli 61'15 liradır. 
y 

1 
....... Kereste dahil bilumum işçilik ve malzernei inşaiyc ile beraber ve yahut ta 

6 anız ~çiliğinin toptan ihalesı icra kılınacaktır. 
;-- Afuhamm n bedelinin % 7,5 teminat akçesi olara'k yatırılacaktır. 

d -. İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklarelin-
k e ~skan Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname, plan ve 
_e§ıfnameleri görmek üzere de İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlükle
U~e ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 
lar - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika-

ını ibraz etmeleri ilan olunur. (4500) 
---. 

~stanbul .. Orman Direktörlüğünden: 
- Kastamonu vilayetinin Daday kazası dahilindeki hudut ve evsafı plana ve 

haritasında yazılı Ballıdağ ormanından 1504 metre 072 desimetre mikap 
çam ve 1728 metre 703 desimetre mikap köknar ağacı kapalı zarf usulile 

2 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

- Y cvmi ihale 14/8/937 tarihine müs adif Cumartesi günü olup saat 11 de 
Kastamonuda Orman Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda icra edilecek -
tir. 

3 
i - Çamın beher metre mikap gayri mamulü 515 ve köknarın 385 kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 1081 lira 11 kuruştur. 

6 
- Aiüddeti ihale bir senedir. 

- 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 
gondcrilccek teklif mektuplarının arttırma saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş olmas1 lfızımdır. Posta da vaki ola~k gecikmeler kabul edil-

7 mez. 
~lan ve saire masrafları alana aittir. c4435> 

l{ırklareli İskan Müdilrlil.ğünden: 
d lıabaeski kazası ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 tarihin
ı:~apa}ı zarf usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 
lı)ü sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazar-

ı a eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Babaeski kazası merkezinde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiş evin üzer

\ti Marsilya kiremidi ile örtülecek, be her inin muhammen bedeli 288 lira 35 
~tuş olup toptan 23,068 liradır. 

~di-:- Köylerde yapılacak 21 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri Marsilya kire-
643 ıle örtülecek, beherinin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup toptan 

2 lira 70 kuruştur. 
6r~ .. - Köylerde yapılacak 87 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri yerli kiremitle 
aa Ulecek, beherinin muhammen bedeli 179 lira J4 kuruş olup toptan 15,637 lira 

kuruştur. 
l\'ı i - Merkezde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiç evin yalnız işçilik muham
~n bedeli 60 lira olup toptan 4800 liradır. 

b - Köylerde yapılacak 108 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
~trırnen bedeli 55 lira olup toptan 5940 liradır. 

h - Kerestcdım maada bilumum işçıllk ve malzemei inşaiye ile beraber ve yai ta Yalnız işçiliğinin toptan füaleler.i icra kılınacaktır. 
8 - Muhammen bedelin % 7,fi teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 

lsltl - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklareh 
~~· n Müdürlüğünde müteşekkil komi&yona müracaatları. Şartname ve plan ve 
"e ~ameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerine 

t ZSlarda iskan memurluklarınc. müracaat etmeleri. . _ . 
~l - Talipler 2490 sayılı kanun muci hince ehliyetnamelerini ve ?iğer vesa-

~~ini ibraz etmeleri nan olunur. ' 4503) ., . l . 

ve arkadaşları tarafından Türk. mus1kls1 ve 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev, 20,45: Safiye ve arkadaşları 
tarafından Türk muslklsl ve halk şarkıları, 
(Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borSa haberleri, 22,30: PlAkla sololar, o

, pera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
2'7 Temmuz 93'7 : Salı 

iST.&NBUL 
ö tte n8'ri1at1: 
12.30: Plakla Türk musik.ls1. 12.50: Hava

dis. 13.05: Beyoğlu Halkevi gösterlt tolu ta
rafından bir temsil. 

.ü.tuı ne,rlya&I : 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevi sosyal yardım şubesi 
namına doktor İhsan Şükrü (Sporun ter -
biye ve karakter üzerinde tesiri), 20: Nuri 
Halllln i§tJraklle Türk musiki heyeti, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: 
Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk §arkılan, (Saat ayarı), 

21,15: Radyo tonik dram (Verter), 22,15: A
jans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla solo -
lar opera ve operet parçalan. 

Son Posta 
YevınJ, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
" İSTANB UL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kı:. ~~r. 

TtffiKİYE 
-- - -

1400 'ıJtl 4UU l:>J 
YUNANİSTAN 234J 12~0 

ECNEBİ 2700 140~ 

Abone bedeli peşindir. A dres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Celen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma%. 
Cevap için mek tuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi llzillldır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
T elgraf : Son Posta 
T elefon : 20203 

-------, BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak~eri! 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERi 
İngiltere, tavıçre, Avusturra, Maca
mtan, YugoslayYa, Romanya, Bul

prlstan, Mısır. Amerika Cemııhlrl 

Müttehldesl, Brezilya, ŞW, Oruıuay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumbtyada 
AfUyaayonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata VOJTOda caddeal Karakö7 

Palas <Telef. 44841 /2/3/4/5) 

6ehi6 dabllincJek.I a centeler : · 
istanbulda : A1A1emc1yan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot • 

lunda: İstiklAl caddesi Telef. 41048 

IZMİRDE ŞUBE 

DIŞ TAB i Bi 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara cuddesinda:. MesP.rret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergtln saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

Sayfn 11 

CiLDiNiZi 
Genç hayvanların clld hüceyrelerlnden 

istihsal edilen 

BiOCEL ııe BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha 

•• •• •• •• genç gorununuz 
Meşhur bir Üniversitede dahi bir 

doktor profesör tarafından keşif ve 

istihzar edilen asrın en büyük ve kıy
metli güzellik unsurudur. 

2:; yaşınızdn.n itibaren cildiniz, kıy

metli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. 

Şayed, cild başka bir unsurla beslen
mezse, bu ziya seneden seneye artar 
ve nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti
yarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü
zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 

Genç hayYanlardan istihsal edilen 

Biocel, tıpkı cildinizin tabii Biocel'i 

gibidir. Mümasil cild unsurları arasında mek için matliıb nisbet dairesinde mev
en müessir ve en kıymetli bir cevherdir. cuddur. 
Cild hüceyrclerinizin dermliğine nüfuz Geceleri yatmazdan evvel kullanınız. 

ederek buruşuk1ukların teşekkülüne baş- Sabahları yağsız beyaz rengindeki Toka• 
ladığı yeri hemen bcslemeğe başlar. Hat- lon kremini kullanınız. Bu kremae bil· 

ta annelerin biie yüzünü gençleştirir. Ve hassa - birkaç gün zarfında birbirinden 
genç kızlarla hiç görmedikleri sehhar ve daha beyaz üç renkte teninizi beyazla. 
terü taze bir ten temin ederler. Bu Biocel tacak olan - ''Oksijen beyazı,, vardır. Bu 

ı cevheri, şimdi pembe rengindeki Tokalon iki krem kullanıldığı takdirde memnu· 

kreminin terkibinde tam cildinizi besle- niyetbahş semeresini garanti ederiz. 
--------------- -------,·--·--

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
Lüleburgaz kazası merkez ve köylerin de yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihim:le kapalı zarf usulü ile gazetele.·Ie yapılan ilanlar üzerine talibı çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı mt> ddesine tevfikan bir hafta müddetıe açık 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 27 adet şehir tipi kerpiç evin Üzerleri Marsil-
ya kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 
toptan 7785 lira 45 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 2 adet kargir köy tipi evin Üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek, beherinin muhammen· bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 380 lira 84 

kuruştur. 

3 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri yerli kıremitle 
örtülecek, beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş olup toptan 10,245 lira 
18 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 22 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri Marsilya kire
midi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup toptan 
5691 lira 40 kuruştur. 

5 - Merkezde yapılacak 27 adet kerpiç şehir tipi evin beherinin yalnıı işçiliği 
muhammen bedeli 60 lira olup toptan 1620 liradır. 

6 - Köylerde yapılacak 2 adet kargir köy tipi ev,in beherinin yalnız işçilik 
muhammen bedeli 65 lira olup toptan 130 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipi kerpiç evin beherinin yalnız işçilik 
muhammen bedeli 55 lira o1uo toptan 3135 liradır. 

8 - Keresteden maada bilumum i;iÇiU k \•e malzemei inşaiye ile beraber ve 
yahu tta yalnız işçiliğinin topla:ı ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklareli 

iskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlan. Şartname, pliin ve 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerıne 
ve kazalarda İskan Memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talipler 2490 sayılı kanwı mucibince ehliyetnamelerini ve diğe!' vesaik-
lerini ibraz etmeleri ilan olunur. (4501) 

---------- ----------------------
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

İlk 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli teminat İhale gün(l 

Taze bamya 
Kabak 
Patlıcan 

Taze f?sulye 
Semiz otu 
Ispanak 
Domates 

Lahana 
Pırasa 

Kilo 
500 

3800 
) 
) 

4000 adet ) 
3000 ) 
1000 
3000 
3500 

4000 
4000 

) 
) 
) 

) 
) 

Kereviz 750 ) 
Enginar 500 adet ) 
Taze bakla 1500 ) 
Dolmalık biber 250 ) 
Havuç 200 ) 

1584 Li. 7:; 
kuruş. 

118 Lira 
86 kuru~. 

.O/S/937 
Cuma saat 

Gureba hastanesine 937 senesi için lüzumu olan yukanda cins ve mikdarlan 
yazılı sebzeler açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saat
t e Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartna .. , 
mesi her gün Levazım Kaleminde görülebilir. (4422) 

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

müteahhitlik vesikası talimatnamesi l Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadir. 
~ - Yeni talimatname Resmi gazeteninl/Temmuz/937 tarihli ve 3645 sayılı nil• 

hasında neşredilmiş olduğundan vesikaalmak isteyen müteahhitlerin yeni t ali
matnameye göre müracaatları ilan olunur. c4266 • 
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A 
Ga •• •• zoz 
Şekerli ve meyvah olup en ·leziz bir 

gazoz ve en nefis bir şal!lpanya hula
sası gibi insana zevk ve hayat veren bil

hassa lngiltere ve balyada Şerbet ve jçki 
yerine kullanılan en sıhhi . bir mayidir. 
Hasan Gazozu midevi ve hazımdır. Ye-

meklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı 

içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve 
şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. 
Çok ucuzdur. 

TÜRKiYE YAG''.Nf MAMULATI SANAYİi LİMİTED SİRKETİ 

Aşağıda yazdı emtiayı imal eder ve-· satar: 

Yemek yağları 

Rafine zeytin yağı 
Susam yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer salata yağlan 

Sade yağltirt 

KOKOZİN 
TURYAG 

:MARGARİN 

Bezir yağları 

İngiliz kayıırunı aç.ık 
İngiliz kaynamış koyu 
Türk çift knynamış 

Çamaşır sabunları 

Zeytin yağdan yapılmış, 
MARSİLYA, DEVE, HALEY, 
ARAB ve diğer cinsler 
TURSİL ~amaşır tozu 

Tuvalet sabunları 

TURAN banyo sabunu 
ROZMARİ - FATMA - VERDA 
Gliserin 
ve ilaçlı sabunlan 

Tıraş sabunları 

Tıraş kremi 
Tıraş sabunu 
Tıraş tozu 

Diş macunu 
PERLODENT ---Tuvalet esansları 
Krem BARONtA 
Turyağı şampuanı 

Tuvalet yağı 
Saç fiksatifi ---Temizleme tozu 
ECE 

Merkezi idaresi: lstanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-14 

Fabrikası: T U R A N - lzmir 

MiDENiZE 
dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK· 
Ş1L1K1 BAZIMSIZL1K, ağirlık ve 
baş dönmelerj hissederler. 

MAZON MEYYA TUZU 
HAZlMSIZLlÔI, MlUE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI GİDERİR. 
lNKlllAZl defeder. Bugünden biı 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mn
masll mnstahzBrla kıyas kalful 
etmez. 

M A Z O N isim, H O R O 8 markasına dikkat. 

KANZUK 

SAÇ BOYALAR! 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık

maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

~~DiK~AT~-. 
Yavrularrnı yaz hastalıkla
rından kor.umak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en iyi gıda ana sti
tüdür, fakat her hanı;! bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan <;ocukJa
ra verilecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazır
lanan ve memleketlmiz 

doktnrlnrmcn takdir 
edilen: 

S. M. A. 
markah 

V.ttaminli süttür 
Fazla tafsUtı.t lsLlyenlcre meccaneıı 

literatür gönderlllr. Gaıatn posta 
kutusu 12:>5 

Her Eczanede arayınız. __ 

HASA 
Meyvaözü 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, 

iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve 

gazlı mid~lere yemekten sonra küçük
lere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı roidevi 

ve hazımdır •. 
inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 

sabah aç karnına 1- 2 tatlı kaşığı 

müleyyin ve çorba kaşığile müshildir. 

Meyvaların özünden yapılmıştır. Şeker• 
sizdir. 

-l~ eşe siz ve kırgııi ___....: 
BAŞL DiŞLERi AGRIYOR 

Halbuki bir tek 
GRiPiN 

alsa bütün 
ağnlar geçer 
rahat ederdi.· 

Ağrılar - Romatizma .. Nezle - Grip 

G i iN 
Karşısında derhal ric'ate mecbur olur 

icabında günde !J kaşe alınabilir 
lfl)m ........... I .............................. ... 

BAYANLAR •• 
Fenni ve sıhhi bir ıekilde ha
zırlanan F EM 1 L tuvalet bez• 
lerini aybaşı ihtiyaçlarınızda kul
lanmakla neş'e ve sıhhatinizi 

kazanmış olursunuz. Her eczane, 
parfümöri ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 

"-........................................... .,, 
Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 

Vize kazası merkezinde ve köylerindg yapılacak göçmen evleri için 25/6/931 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar üzerine talibı çıktl18' 
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle 
açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 50 hdet şehir tipi kargir evin üzeri Marsi119 

kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 289 lira 25 kuruş olup toptııf' 
14,462 lira 50 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 9 adet kargir evin Üzerleri Marsllya kiremidi ile ~ 
tülecek, beherinin muhammen bedeli 280 lira 70 kuruş olup toptan 2,526 lira 3 
kuruştur. · 

3 - Keza 'köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kargir evin üzeri yerli kfretl'lft• 
Ie örtülecek~beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 8,1881iı'S 
06 kuruştur. • 

4 - Köylerde yapılacak 56 adet köy tipi kerpiç evin üzeri yerli kiremiUe lW 
tülecek, beherinin muhammen bedch l 79 lira 74 kuruş olup toptan 10,065 l!rll ~ 
kuruştur. rtO 

5 - Merkezdeki 50 şehir tipi kargir evin yalnız işçilik muhammen bedeli 

Senelerdenberl tecrQbe edılmiş en lira olup toptan 3500 liradır. . ·tı 
tesirli uaçtır. Eczanelerde bulu- 6 - Köylerde yapılacak 9 adet köy ti pi kargir evin beherinin yalnız işÇ1ll 

· nur. ismine dikkat muhammen bedeli 65 lira olup toptan 585 liradır. 

~•-• AL G O P AN -4-4-•#~ 7 - Köylerde yapılacak 43 adet köy tipi .kerpiç evin beherinin işçilik ıııll' 
---·--

Dr. A. K. KUTiEL 
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Son Posta Matbauı 

Neşriyat Müdürü: Seliın Ragıp EMEÇ 
a ırrinT r.nf: S. Ragıp EMEÇ 

SAD.&Ca..&:.11. • A. Ekrem UŞAKLIGlI; 

harnmen bedeli 55 lira olup toptan 2365 liradır. e 
8 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ~ 

yahut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 
9 - Muhammen bedelin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. reJ1 

· 10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfmda talipler.in hergün Kırı:111 ~c 
İskan :Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname ile plıı~..ıne 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskAn Müdürlüklew 
ve kazalarda iskan memurluklarına miiracaat etmeleri. ~· 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer 
kalarmı ibraz etmeleri ilin. olunur. (4504) 


