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idare ifleri telefonu : 20203 Fiatı • kurut 

Çinde Harp Birdenbire Şiddetlendi 
---------· ------ ........................................................... . 

Dün kanii hava 
muharebeleri 

ve kara 
oldu 

8er iki taraf ta ceplıeye mütemadiyen 
geni kuvoetler gönderiyorlar 

-Japon ordusu yeni bir ültimfttomla Çin ordusunun Pekinden 
80 kilometre priye çekilmesini istedi ve 24 saat mühlet verdi 

Çia ~ cepleııll 

Londra 26 (Hususi) - Dün PekinıeblllıJ w pddd ~ olmaf ·ı 'ft ağır t.op istimal eden her ild tarafa 
:::ı."<la, J.apoa ve Çin kuvvetleri a - .tur. · · da mütemadi.yen takviye kuvvetleri 
"'ti bqlıyan :harp bugün de de"8ll1 Bu çarpflD&Jar emumda tayyare (Deoamı ıo tıtlCU ıaflfada) 

Nafia Vekili Berlinde 
.\ti Çetinkayanın huzurunda bir geçit resmi yapıldı, 
l•zeteler Vekilimizin meziyetlerinden bahsediyorlar 

Bermı 26 (A.A.) - Almanya nafıa na-' kemı abidesine meruimJe çelenk koy
~ bugün Türkiye Nafıa Vekili B. Ali mut ft müteakiben ihtiram kıt'aamın 
~ayayı otelinde ziyaret etmiftir. yaptıil geçit resminde, maiy&tindekl _. 

.:_Ali Çetinkaya, bu sabah, meçhul u- (.DevatM 6 ıaca atlf/lada) .... . 

İstanbullu bu vapur ve 
hu ücretlerle pazarlan 

nasıl gezebilir? 
Mesela bir pazar giinü tenezzüh için Adaya gitmek 
lllçcik hac gibi bir ömürde birkaç defa yapılmasına 

imkan olmıyan ıeyierden biridir 
Y•••n ı •u•llll& 81r-

Avrupa da 
hayal • hakikat 

mücadelesi 
HAYAL: 

Paris 26 (A.A.) -Otuz yedi mil
leti temsil eden kız, erkek üniveı
site talebesi, on altıncı •Roma sul
hu• kongresinde hazır bulunmak 
üzere Parise gelmiştir. Kongre, 28 
temmuzda açılacaktır. 

HAK/KAT: -----
Roma 26 - 1914 denberi yapı -

lan harp gemilerinin en büyüğü o
lan Vittorio Veheto zırhlısı büyük 
merasimle denize indirilmiştir. Bü
yüklüğü 35,000 tondur. 38 lik, 
ı S ,2 lik ve 9 luk toplan vardır. 

" Son Posta ,, 8 yaşında 
Tabı adedimiz ilk gün basılanın iiç misline yükseldi, 
okuyucularımızın bu teveccühüne daha fazla li11k 

olmak için çalııecağız 
«Son Po.ta» netri7f1f latqata- misin malıabele.U.i göderdin: 

nın 7 Ölc:İ yılını 6itinli, 8 incUine - Bagiin «Son Podan nın tabı 
.U-di. aJeJi illı giinde baafıiının tam 3 

Am ohyaea, rndlidir. 
7 yal eovel bugün Nnİn lurza- B~ çalıffılı, lalıat 6i. çalapna 

rana Mna ve yarda hismet etnNlı imkanını aen verdin, e•er aenİn· 
cısmile çılımlflllı. dir. Sana lqelılıiir eJeris. 

Aradan geçen 2509 Bİİll i9"td• * 
biı tUınİmizde aebat ettik. Kamr- «Son Postan da çalqanlar dün 
larunısı e!r•iltmeye çallfhlı, sana gautenin yıldöniimü miinaaebe-
ve yurda liyık bir gasefe olmaya tile öile yemeğini Novotni 6aJa. 
•irGflılı ve aen bise btı gayreti- çeainde birlikte yemiflerdir. 

İktısat Vekili bugün 
dokuzuncu yerli 

mallar sergisini açıyor 
Bu sergi teknik bakımından geçen seneki sergilere 
üstündiir ve milli sanayiimizdeki kalkınma hareket

lerini daha iyi bir ,ekil~e tebariiz ettirecektir 

Celal Bap dk'°" ~ tetkic ederba 
Milıt sanayiimizin kalkınma hareket- fmdan, sanayiciler namına cevap veıftr 

lerini tebarüz ettirecek olan dokuzuncu cektir. 
Yerli Mallar sergisinin açılma meruimi . İküsM Vekili CeW Bayar, din refab 
bugün saat on altıda yapılacaktır. Ser8l- tinde alyul müstepr Ali Baza, İl Balar 
yi bizzat İktısat Vekili CeW BaJU aça- ,a İstanbul Müdtirü YUIAlf Ziya, Sima 
cak ve bu münasebetle iktıladi hayatı- Bank Umumi Müdürü NwnUab Bwl w 
mızdaki inkişafı anlatan bir nutuk IÖJÜ- Eti Bank Müdürü oldufu halde lel'ıQ( 
yecektir. Bu nutka, Sanayi Birliji tara- (Devamı 10 uncıı ıa.yfadtı) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
OTOMOBb.. iLE 

ISTANBULDAN AVRUPAYA----1 
Kıymetli san'atkir Vasfi Rıza, seyahat inbbalannı 

" Son Posta " ya yaz1D1ya bqladı 
, Kıymetli sahne artistimiz Vasfi Rı· 

-------------• ~ ayni zamanda çok sevilen bir kalem 

Hamiyetli bir 
•• goçmen 

Hava kurumuna bin lira 
teberrü etti 

,san'atkirıdır. Kendisinin son günlerde 
ptomobil ile Avrupaya uzun bir seya· 
hat yaptıktan sonra İstanbu1a döndü· 
ğünü duyduk. Müracaat ederek ae,.. 
,hat intıbalarını •Son Posta- ya yazma
sını istedik. 

Neşriyat sahasından çoktanheri u -
zaklaştığı için bunda bina ~ 91" 
keceğini söylemekle beraber tekliftmL 
zi kabul etti. İlk yazısı bug6n 7 

Ankara 28 (A.A.) - Kafkas göçmen- sayfamızdadır. Vasfi Rızanın Jaaob -
!erinden- Karaçaylı B. İlyas Çura Türk ğa avdeti biraz yadırgadığım yazm • 

• ::.. Hava Kurumuna bin lira teberrü etmiş- nın kısalığından anlayarak siz de &• 
. i • · .,. · tir. Kendisine bir altın madalya verilmiş disine hak vereceksiniz. Maamafih ba-

~ .. . ~~ ~e A ~ ~ ,"' • . _ _ .. . ve adı Türkkuşu pllnörlerinden bir~e nu takip edecek yazılar onun kendine 
lıaı- gunü Adaya gıtmek istedim, W·ı nn'lr~vermefı duşunmuştür, konmuştur. Havacılığımızı kuvvetlendır- pıahsus görüşlerine ve ne1'eli üsfilbu _ 
Baatlerini bilmiyordum; Akay idare- d.11'&'.M C'~ öprüye indim. Adalar mek için B. İlyas Çuranm yaptığı yardı- µa sizi herhalde daha fazla doJUI'& • 

t, İstanbul halkına d••me dol•pna 2 inci «Ql/ada) ma Türk Bava Kuruma ıa,ekk11ı eder. cakta» 
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Her gün 
lstanbullu ~- vapur ve 
Bu ücrellerle Pazarları 
Nasıl gezebilir? 

- Yazan: Muhittin Birgen 

(Ba.şt'lrajı 1 inci sayfada) 
iskelesine girerken uzakta vapurların ha
reket saatlerini gösteren tabloya baktım, 
saatlerin biri on biri, diğerleri on ikıyi 
gösteriyor. On bır gitmiş olacaktı; öteki
ler de on ikide kalkacaklar demekti. Sa
at on bir buçuk olduğuna göre dönüp pos
tahaneyc bir mektup vermeğe vakit var 
demekti. Döndüm, bu işi yaptım ve tek
rar iskeleye geldim. İskeleye geldiğim 
zaman bir de ne göreyim? Saatler olduğu 
gibi duruyor, fakat, biraz evvel yolcu al
makta olan vapurlar da kalkmış gidi-
yorlar! . 

Biraz sonra iş anlaşıldı. Memurlar sa
atler tablosunu değiştinneği her nasılsa 
ihmal etmişler. Fakat, beni tarifeye bak
mamakla muahaze için küçük bir ihmal
de dahi bulunmadılar. Onlara halkı ala
kadar eden vazifelerinde daha dikkatli 
olmalarını galiba yüksek sesle söylemiş 
olacağım ki hemen bir polis memuru ya
nıma geldi ve bir şikayetim varsa bunu 
tahriren yapabileceğimi bana hatırlatarak 
halkı rahatsız etmemek için daha yavaş 
söylememi, müfred muhatab sigasile hi
tab ederek bana öğretti. Gördüm ki, ara 
yerde memur tesanüdü vardır; o sırada, 
etrafımızda birçok satıcılar hep birden 
bağırarak ve halkın sağından solundan 
dolaşarak icrayi ticaretle meşguldüler. 
Bunun için ben de polis memuruna, hal
kın kulağını daha iyi rahat ettirmek için 
biraz da bu gürültü ile meşgul olmasını 
rica ettim ve bununla bu hadise kapandı. 

* Saat bir buçuğa kadar köprüde serseri 
gibi dolaştıktan ve bu vesile ile bir hayli 
cküçtik şey. tetkik ettikten sonra Adanın 
yolunu tuttuk. Fakat, meğer ben cküçük 
şcylerin11 tetkiki ile meşgulken vapura 
girmekte biraz geç kalmışım, vapur 
da dolmuş. Bu defa da ayakta kal
dun. Bereket versin ki ayakta ka
lan yalnız ben değildim. Yüzden 
çok fazla yolcu benim vaziyetimde 
bulunduğu için celle gelen düğün, bay
ram!> sözünü hatırlıyarak müteselli ol
dum. O sırada bir de dosta rastgeldim. 
Beraberce etrafı tetkikten sonra nihayet 
vapurun arkasında, dümenin önünde çö
melecek bir yer bulup oraya elimizdeki 
gazeteleri koyduk ve yarım oturma vazi
yetinde oturduk. Dümenin arkasında bir 
kü.ıne genç vardı. Bunlar hem birer por
tatif iskemleye yerleşmişler, hem de gü
rültünün envaını yapıyorlardı. Polis me
murunun kulağını çınlatmak için dos
tumla, ammenin istirahati meselesini ko
nuşarak Adaya vardık. Bu esnada bilet 
kontrolundan anladık ki, bizim arkamız
dakilerin biletleri ikinci mevki imiş. Bi
zim birinci biletlerden sonra bunların 

ikincilerini delen memura, gençler gru
pu şikayette bulundu. O da bize acıdığı 
için onlara dedi ki: 

- Herkes birinci biletle ayakta gidi
yor, siz burada ikinci ile rahat yerleşmiş
siniz, daha ne istiyorsunuz! 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Bazılarını ikbal mevkiine çıkaran iyi söz söylemek, 
bazılarına da ayni nimeti veren şey. zamanında susması
nı bilmektir. 

Ayni noktaya çıkan iki yol X 

-- -Söz söyliyenin kıymeti hakkında derhal bir hüküm ve-
rebilirsiniz, fakak susan adam kapalı bir kutu, mahiyeti 
meçhul yeni bir silahtır. 

r,-------
Sözün Kısası 

Yıldönümümüz 

E. Talu---~ 
n "» ün, gazetemizin .yıldönümü idi. 

Son Postaya mensup bütiill 
buradaki arkadaşlar, öğle vakti - çiin• 
kü bu meslek erbabı herkesin dfnlendı• 
ği saatlerde çalışır - bir köşede toptan· 
dık, güle oynıya yedik, içtik, ve müşte
rek sefamızla gene müşterek cefamızı 
mevzuu bahsederek, bunların etrafında 
tatlı tatlı konuştuk. 

Bu esnada, hatıratımı bundan otuı 
küsur yıl evvelisine irca eyliyerek, ga• 
zetecilikte ilk adımları denediğim gün• 
leri andım. 

Nazarlarımın önünden kimlerin si• 
maları gelip geçmedi?!. Ahmet Cevdet, 
Ahmet Rasim, Abdullah Zühtü Malı· 

' mut Sadık, Saffeti Ziya .. ve bu meslel< 
kodamanlarının yanında, kendilerile 
uzun boylu veyahut ki fasılalarla ar " 

( ) 

kadaşlık ettiğim mevkien daha müte-5 O ~ A R A ~ O N lı:) A vazı, fakat insanlık itibarile ayni kıy • 
_ metteki muhbir, musahhih, mürettip, i• 
-..--... -----------------·------------------------ darc memuru gibi mesleg~rin can damat• iki yüzlü *- * Dünyanın en ıarını teşkil eden fedakar ve verakat HEKCüt!_ BiR FIKRA 1 • şahsiyetler birer birer karşıma diki!d> 

bir genç ktz zengın yaVrUSU Onları hüzünle yadederken, beri ta· 
Fazla Öne geçiyorsun rafta, hergün, siz sevgili okuyucuları" 

Bu güzel kız henüz on yedi yaşında. 
dır. Bakışı, gülüşü zaman zaman şa -
yanı hayret değişiklikler gösterir, yani 
genç kız iki hüviyet taşır. Bazan ala -
bildiğine saf bir çocuğa benzer, hazan 
da isterik bir genç kadın gibi görünür. 

İşte bu iki üadeli genç kız geçen -
lerde Fransada Truvil şehrinde yapı -
lan bir güzellik müsabakasında c 19 3 7 
Paris güzeli• olarak seçilmiştir. 

Bir boşanma davasında 
hayvanları misal gösteren 

hakim 

Köy ağasının oğullan, imamı cami- mızın enzarı takdirinize sunduğumuS 
den çıkarken yakalamışlar: gazeteyi hep ayni feragat, ayni aşk ve 

- lmam, demişler, senin yaptığın ayni heyecanla yıllardanberi tertip ey• 
doğru değildir. Babamız bu kôyün a- 1-likleri halde, bir çoğu meçhulünüı 
ğasıdır. Namazda onun herkesin ö- kalan büyük, küçük fikir ameleleriniil 
nünde durması lazımdır. Halbtıki sen bu mutlu gündeki neş'elerile sevindiJll· 
da1ın öne geçiyorsun.. Bunlar da, uzun, devamlı ve yorucll 

1mam, köy ağasını bulmuş, oğulla- san'atlerinin biricik mükafatını, cgs• 
rının söylediklerini tekrarlaml§: zeteleriı.nin bir yıla daha ayak basmıŞ 

- Bu i§e siz ne dersiniz? olmasında bulmuşlardı. 
- Onlar cahildir bilmezler imam 

efendi. Kusura bakma! Amma sen ~e 
pek fazla öne geçiyorsun, benimle ay
ni hizada dursan fena olmaz. 

~ . 
Madrid sokakları 

ne hale girdi? 

Efkan umumiyenin bu mütevazı biz· 
metkarlarmın asil nasiyelerinde, vazi• 
fesini sürçmeden ifa etmiş olanlarıJl 
vicdan huzuru ve nefis itimadı ve hoş· 
nutluğu okunuyordu. 

Çünkü mesleklerden hiç birine ben· 
zemiyen gazeteciliğin hususiyeti bura• 

'adır: Biz vazifemizi, sadece bir vazife 
olduğu için değil, ondan haz duyduğu· 
muz, onu aşk ile sevdiğimiz jçin ıfa 
ederiz. 

Okuyucularımıza vaktile yetiştirilen 
bir haber, memleket için fayda doğu· 
ran bir fikir, bir ikaz, bir tenkid .. zev1' 
ile okunan bir roman, bir hikaye kendi 
gönlümüzü de ayni derecede memnun 
eden, müşterek bir muvaffakiyettir. 

Ve işte böyie, mütezayit bir muvai• 

Bir kart postalın üstüne fakiyetle, bir yılı tamam edip de yeni 
bir yıla devrettiğimiz gün bayram ede--

Bu çocuk dünyanın en zengin çocu
ğudur. Henüz 15 aylık olmasına rağ -
men milyonlar değerinde büyük bir ser 
vetin tek varisidir. İngilterenin en zen
gin eşi ilan kont ve kontes Rebenl -
lof'un oğludur. Milyonları geçen ser • 
vetinden bihaber olarak arabasında o
turmakta ve kendisine gösterilen bir 
oyuncağa bakmaktadır. 

32714 kelime yazılabilir mi? riz. Bir bayram ki, bunun saf ve sami· 
Franç Vilah isminde bir Avusturya mi sL'vincini bütün siz, sevgili okuyı.ı• 

köylüsü hayret edilecek bir rekor kır - cularımıza borçluyuz. 

mıştır. Bir kart postal üstüne İncilin bü Onun için, inanın: Dün, sizi, hepinizi 
tün münderecatını, yani 32,714 1'.eli - andık .. ve bize bir kaç saatlik nişat ve--

. . meyi yazmağa muvaffak olmuştur. Bü- ren o mes'ut hadiseyi, candan kopan 
Madnd etrafındakı harp son hafta- tün yazıları da kart postalın adres ya- sevgilerimizi gıyaben sunmak suretne 

Geçenlerde Londrada sulh rnahke - lar zarfında üçüncü safhasına girmis . 
melerinin birinde gan·p bır· boşanma bulunmaktadır. Bu kısmın sonunda~ tzılaca.~ vet pudl yapıştırılacatk YU~rlte .. rmde sizlere de teşmil ettik. 

Sevdig-iniz Son Postanın yıldo··nu·· w.i.i 
d 

·· t d·ım· ı· . . .. .. . ecavuz e me en yazmış ır. s un e . .,. 
avası ruye e ı ış ır. Madridın mukadderatı ~aayyun etmış 32,714 kelimelik yazı bulunan bu kart sizlere de kutlu olsun! 

Wellas Holland isminde bir İngi - olacaktır. Ya bu koca şehir İspanyol fi- postalı yüksek bir fiatla satın almak ü-
liz, karısı Elsa'dan ayrılmak istemiş ve · 

bı_ I sebep olarak da kansının şirretliğı·nı· 
1
. _ silerinin eline geçecek, yani Ispanyanın zere Arnerikada bir çok müşteri çık -

Akşam dönecektim. Bir dost beni h""k" k c h · t leri sürmüştür. u umet mer ezi um urıyetçilcrden mış ır. 
* 

rakmadı, kaldım. Sabahleyin dönerken 
acaba avdet biletim muteber midir? diye İngiliz kanunları geçimsizliği bo - Frankistlere intikal edecek, yahut ta Jlk f oioğra/ camı fam 100 
sordum. Memur bana dedi ki: cEğer yir- şanına sebebi saymadığı halde Wellas hükfunetçilerin ellerinde kalacaktır. 
mi kuruşluk biletse geçer, otuz beş ku- her gün kavga ettiklerinden şikayet Yulfarıdaki resimde Madrid sokak - yıl Önce yapılmıştı 
ruşluk biletse geçmez!> Önce anlamadım. etmiş. larının birinde içi toprakla ve kumla Bu yıl fotoğraf mucidinin 150 inci ve 
o da anlattı: c Ucuz bir vapur seferi var- Hakim uzun boylu düşünmüş ve ni- doldurulmuş bir sürü çuval görüyor _ yaptığı müsbet tecrübelerin de 100 üncü 
dır; 0 vapurla gelip yirmi kuruşluk bir hayet şu sözleri söyliyerek kararını sunuz ki, bu, muhtemel bir hücum es- yıldönümü tes'it edilecektir. Bu zat Da- Hava tamamen açık 
bilet alsaydınız geçerdi·, elinizdeki geç- vermiştir: d d'" d k k · · gucrrc isminde bir Fransızdı, resme çok nasın a u~man an ·orunma 1çın ya- Yeşilköy rasat merkezinin verdiği ınıı· 
mezl> •- Hergünkü kavgalar boşanmağa se pılmış koskoca bir barikattır. meraklıydı. l\ımata göre dün hava tamamPn nc11c ,.,1a· 

Ben de bileti aldım, vapura girdim; ak- bep olamaz. Çünkü geçenlerde bir ga- • ·- - www- -·- •• Dagucrre ziyadan müteessir olabilecek rak geçmiş, rüzgar r--~~l"""'P_,..~ 
si gibi gene geri kalmışım. Vapurun ke- zetede okudum: Londra hayvanat hah- meklerini yerlermiş. Bu kavgacı çifti il5çları bir cam parçasının üzerine döke- saatte 20 kilomct
nannda halat yığınının bir kenarına ili- çesinde Niker isimli erkek bir pars ile şimdiye kadar birbirinden ayırmak rck klişe yapmak fikrini Niepce isminde re sür'atle esmiş- L---'"" 
şerek köprüye geldim. Fakat, aksi gibi, Elsa isimli bir dişi pars sizin gibi sa - kimsenin aklına gelmemiştir. Hayvan- bir zattan almış, bu fikir üzerinde çalı- tir. Barometre 756 
köprüye yaklaştığımız sırada vapur bi- bahtan akşama kadar kavga ederler, ların yaptığı şeyi siz niçin yapamıya- şarak tam 1837 tarihinde ilk fotoğraf yı göstermiş, en 
Zl·m tarafa kuvv tl e led· lt fakat akşam üstü barışarak birlikte ye- sınız. Haydi, gidiniz!» camlarım yapmıoc:tır. e e m y ınce a ımız- --y fazla sıcaklık S3, 

dan bir su fışkırdı. Benimle birlikte otu- r;=:=================::::::;::::;::=:;:;::=====================~'*""'::" az sıcaklık 20 ola-

~::~~a hep bird;n mükemmel bir ıs- İ s T E R İ N A N İ s T E R İ N A N M A ! 1 ~~r~ kaydedilmiş-
* Bugün havanın Egede, orta An<tu'-'1ı.ı~ 

İşte, benim bu sene, ilk defa pa1.ar gez
mesi yapmak üzere Adaya gidişimin a
cıldı hikayesi! Hangi derdime yanayım? 
Tarife üzerinde tetkikat yapmak vazifem 
iken abdal gibi o saatlere bakışıma mı, 
ammenin istirahatini selbedip polis me
murundan tekdir işitişime mi? Ne gider
ken, ne de gelirken yer bulamayıp abdal
".:ı.: ayakta kalışıma mı ve nihayet bir se-

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

İstanbulun sayfiyelerinden birinde bir müsamere ve
rilecekti, dağıtılan proğraınlarında saat 9,S da başlıya

cağı yazılı idi, fakat geçiktikçe geçikti, ve nihayet saat 

İ0,5 ğu buldu. Müsamereyi seyre gelenler arasında bu 
geçikmeden sinirlenen hemen hiç yoktu. Herkes sabır
la, sükunla bekİiyordu. Oturduğumuz masanın bitişi -

ğinde kendi tanıdığımız bir ecnebi aile vardı. Bir aralık 
onlardan biri: 

- Ne sakin halk, diye söylendi. 
Müphem bir cevap ile geçiştirdik, ama doğrusunu so

rarsanız bir hakkın verilmemesi karşısında sakin kal -
manın pek iyi bir haslet olacağına inanmadık, fakat ey 

okuyuca sen: 

1 STER 1 NAN İSTER iNANMA! 

L--------------------------------------------------------..1 

nun garp kısımlarında açık, diğer yer• 
lerinde az bulutlu, rüzgarların cenubi p.• 
nadolunun cenup istikametinde, Egede 
şarktan, ve diğer mıntakalarda şimaldfll 
orta kuvvette esmesi muhtemeldi::__..... 

Günq : 4.51 Ôtfe : J2.2<> 
lk.indi : 16, 17 - Akşam : 19.'1 
Y ataı : 21. 28 - İmsak ; 2AS 
Rumi ııcne 1353 - Aralıi aene 1SS6 
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·r EL G R' AF ',·HABERLERi 
İspanyada 

asilerin 
Brünetti şehri 

geçti eline 
------------------------------

Asiler Valansiya - Barselon yolunu kestiler, bir Sovyet 
vapur~nu aradılar ve Köta limanına götürdüler 

Mısır Kralı 
Perşembe günü 
Taç giyiyor 
Londra, 26 (A.A.) -Avrupanın muh 

telif merkezlerinde beş ay süren bir se
yahatten sonra bugün mepıleketine dön 
müş olan Mısır Kralı Faruk'un taç giy
me merasimi, önümüzdeki perşembe gü 
nü Kahirede yapılacaktır. 

Türk - Mısır muahedesi 
tasdik edildi 

E 
• lngilizler geni bir plan 

teklif ediyorlar 
Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

a 

o spanya ahvalinin arzettiği teh
likeyi tahdit etmek maksadile 

İngilizler yeni bir plan hazırlamışlar -
dır. Vakit geçmesine meydan verme -
den alakadarlarca kabul veya ademi 

Kahire 27 (A.A.) - Mebusan meclisi, kabulünü kısa zamanda öğrenmek mak 
Türkiye - Mısır dosUuk muahedesini tas- sadile mlihletli olarak devletlere tebliğ 

"' Londra 26 (Hususi) - Ademi müda- Londra 26 (Hususi) -İspanyadaki harp edebilir. Hükumetçiler, Brunete'ye beş dik etmiştir. ettikleri bu planda, iki ehemmiyetli ı 
'hale siyasetini kurtarmak için sarfedil- tekrar şiddetlenmi§ ve askeri bakımdan kilometre mesafede bulunan Villaneuva nokta mütebariz görünüyor: Gönüllü -
Jnekte olan gayretler ümidba~ netice mühim bir mevki olan Brünetti şehri asi- de la Canada'ya doğru ric'at etmekte- Pullukları satanlara karşı ler meselesi ve muharip tanınmak me-
Vermeğe başlamış ve tali komite bugün lerin eline geçmiştir. dirler. tıı: tb' 1 1 k selesi. 
toplanmıştır. Madrid civarında yapılan kanlı çarpış- Hali hazırda iki ordu Villaneuva de la " ır er a IRICl İngilizler, ikinci şartın kabulünü, bi-

d ı..... sil v d • Ankara (Hususi) - Bazı mahallere • Bu toplantıda, İngiltere tarafından son malar an ~ka, a · er alensia • Barse- Cana a ya iki kilometre mesafede çarpış- . . . rinci şartın tasvibine talik ediyorlar. 
uera alakadar hükumetlere tevdi edilen lon yolunu da kesmeğe muvaffak olmuş- maktadırlar. Şayet hükumetçilerin ric'at yerleştırilen ?1ubacırlere dağıtılan pul - Yani, İtalya ile Almanya İspanyada çar 
'sual listesinin nazan itibara alınması ve lardır. hareketleri daha ziyade genişliyecek o • luklar:n ve çıft hayvanatının şun~ ~una pışan ecnebi gönüllülerin geri çekil • 

Brünetti ~hri tamamen harap olmuş- lursa hükumet kuvvetleri, ciddi surette satıkldı~ ha~drarlalıntedmış,b" bl u halle manı1_oı- mesini kabul ettikleri takdirde İngilte-
cevab verilmesi kararlaştırılmıştır. tur H .ki ta f da . t 'L ğ uh t b. . t d.. ma uzere ı ır er a ınması u - il F d k tl . 

ı . er ı ra ın zayıa ı pe&. a ır- m a araya maruz ır vazıye e uşe- .
1
• U t bl.ğ dil . t' re e ransanın a çarpışan uvve erı 

talyan murahhası Grandi de bir sual dır. Asiler sekiz tank, bin tüfek ve elli cektir. zumu vı aye ere e 1 e mış ır. muhariplik sıfatını tanımayacaklarını 
listesi tevdi etmiş ve İtalyanın, İspanya- mitralyöz ele geçirdiklerini bildirmek- Bir Sovyet vapuru tevkil edildi l . . . ihsas etmek istiyorlar. Bu hususta ce-
da bulunan gönüllüleri geri çağırmaya tedirler. Cebelüttarık 26 (AA.) - Asilere ait Irak nglltereden ıstikraz yapıyor vap verilmesi için de cumaya kadar 
amade olduğunu beyan etmiştir. Hükumet kuvvetleri muhataraya maruz olan müsellah balıkçı gemileri, bir Sov- Londra 26 (A.A.) - Maliye nazırı Sir mühlet veriyorlar. 

Komite çarşamba veya perşembe gü- Madrid 26 (A.A.) Brunete'nin nas- ,yet vapurunda araştırma yapmışlar ve John Simon, bugün Avam Kamarasında, Ecnebi gönüllülerin geri çekilmesi. 
rıü tekrar toplanacak, İngilterenin teklif- yonalistler tarafından alınması, hükU- müteakıben bu vapuru Ceuta'ya götür - Irak hükfunetinin pek yakında Lonclra ni filen tahakkuk ettirebilmek azim 
lerini müzakere edecektir. meçiler için pek meş'um neticeler tevlit müşlerdir. piyasasında bir milyon İngiliz liralık bir meseledir. 
~. • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • bir istikraz aktedeceğini bildirmiş ve İn- Bilhassa, Faslı askerlerin ecnebi gö-M e ksikada şiddetli Yugoslav papasları Hayrat hademesi giliz hükumetinin bu mesele hakkında ta nüllü addedilmesi iddiası karşısında bu 

Hükumet herkanını mamiıe mutabık bulunduğunu nave ey- işi b~armak, denilebilir ki maddeten 

b. I J Jd 1·ç1•0 hare yap ld ıemiştir. mümkün olamaz. ır ze ze e o u Af oroı ettiler m ı 1 Sovyet Rusyanın meşru İspanya hü-

Meksika 26 (A.A.) - Dün akşam bu- Londra 26 (Hususi) - Belgrattan bil- Ankara 27 (Hususi) - Evkaf u - Taymisin verdiği haber asllsız kfımetine, Almanya ve İtalyanın Fran-
ll'ada çok kuvvetli bir zelzele hissedilmiş- dirildiğine göre, Vatikan ile hükumet a- ,mum Müdürlüğü mazbutan idare edi- Ankara, 26 (A.A.) - 1/7/937 tarih- ko kuvvetlerine yardım iÇin gönderdik
tir. Zelzelenin merkezi 183 kilometre ce- rasında yapılan konkordatonun geçen cu- ,len billımum cami ve mescit hizmet - li Tirnes gazetesinde, bir Türk denizal- leri asker ve kıt'aların geri alınması 
tıubu şarkide bulunuyordu. Memleketin ma günü mecliste tasdikinden sonra, or- lerinde çalışanlar için bütçeye merbut, tı gemisinin bir Fransız gemisinin zin-ımeselesinin halli, nihayet bir hesap me 
bazı mmtakalarında maddi hasarlar vu- todoks ruhanilerle hük\ımet arasında de- kadroya uyar şek.ilde bir barem tertip cirine takıldığı hakkında verilen mallı - selesidir. Takribi bir surette bir rakam 
kua geldiği gibi insanca da zayiat olmuş- rin bir husumet doğmuştur. etmiştir. matın hilafı hakikat olduğunu kayda tesbit edilerek b~ işin içinden çıkılabi-
tur. Gazetelerin bildirdiğine göre, Vera- Ruhaniler,, kabinenin bütün azalarını Bu cami ve mescit hizmetlerinde ça- Anadolu ajansı mezundur. lir. Fakat aslen Ispanyol tabiiyetinde 
etuz şehrinde 4 '\,;,.i ölmüş ve 20 '\,;..; ya- lışanlar 14 dereceye aynlmışlardır , bulunan ve filen İspanyol ordusunda 

·~ ~· ve konkordato lehine rey veren bütün A k 1 d l'alanmıştı. Veracruz'a giden telefon ve her dereceye aynca tahsisat verilecek- n ara gaz kurSU tamam an 1 askeri hizmet gören Faslı Müslüman • 
mebusları aforoz etmiş, kilise düşmanı 

telgraf hatları bozulmuştur. Yalapada, ilan eylemişlerdir. tir. Barem cami ve mescitlerin geniş - Ankara 26 (Hususi) - Yüksek talı- ların yabancı sayılması ve bu sıfatla 
ı,hükümet konagwı da dahı·1 olmak u··zere, likleri ve cemaatleri göz önünde tutu- hattı harp harici edilmeleri kolaylıkla 

Y l d k' k tolik kilise ve ru sil gören Ankara memurları için açı- İ 
birçok bina yıkılmıştır. Terra Blanca'da ugos avya a 1 a - larak yapılmıştır. ı ·· - ·· mümkün olamaz. Bu sebepledir ki n -
11 _ hanilerine bazı imtiyazlar temin eden bu lan gaz kursu O gun surdukten sonra T 1• d.kk t ldıw b··t·· 
...,. ınüteaddit ev çökmüştür. İnsanca za- konkordato, büyük bir ekseriyetle orto- Mafevk dereceye terfi için iki yıl kapanmıştır. Bu kurstan çıkanlar açı. şı ız ~ anı, nazarı - ı a e a . gı . . u un 
~iatın mikdarı daha belli değildir. hir derecede bulunmak şart olacaktır, 1 k . k 1 d 1r r k d ınsanı esaslara ragmen gayrıkabılı tat-

doks olan Yugoslav halkı arasında da fe- İlahiyat fakültesi ile imam ve hatip ackal dy~nı urs ar a mua ım ı e c- bik bir mahiyet alıyor. 

Radyo ücret 
Tarifesi 

' Ankara 2 7 (Hususi) - Vekiller 
liey'etınce tetkik edilip kabul olunan 
radyo ücret tarifesi tasdik edilmek ü
!ere Cumhurreisliğine takdim olun -
ınuştur. Bu tarifeye göre, nüfusu on 
binden aşağı yerlerde radyo sahiple -
tinden senede beş, on binden yukarı 
Yerlerde de on lira ruhsatname parası 
~lınacaktır. Mali senenin ilk altı ayın
~a ruhsatname alanlar tam, yansın -
<lan sonra ruhsatname alanlar nısıf pa
ra vereceklerdir. 

lngiltere Romanyadan petrol 
alacak 

Londra 26 (A.A.) -Sunday Referee 
lazetesinin yazdığına göre, Romanya 
kralı Karol Romanyanın İngiltereye 
Petrol ihraç etmesi keyfiyeti ile ala -
kadardırr İngiltere, Iraktan, İrandan 
Ve Birleşik Amerika devletlerinden 
başka aynca Romanyadan da petrol a
larak petrol ihtiyacatını tamamlamak 
arzusundadır. 

Emir Abdullah Filistinin 
taksimine razı değil 

Kudüs 26 (A.A.) - Emir Abdullah, İn
giliz Avam Kamarasında Filistinin tak
Siıni projesine muvafakat etmiş olduğu 
8Uretinde ileri sürülmüş iddiaları Mave
l"~yı Şeria hükUmeti marifetile tekzip et
tırıniştir. Emir, kimsenin kendisinden bu 
baptaki fikrini sormamış olduğunu beyan 
etınektedir. Kaldı ki Emir, bu taksim 
llrojelerine muarızdır. 

veran uyandırmıştır. cc er ır. 1'\rt ı· ·1t ·ı Fra b ·· mektebi rnezunlan ve hafız olanlar i - .u5er Jlgı ere ı e nsa, u esas uze-
Sokaklarda ve umumi yerlerde müte- çin bu müddet bir senedir. Hizmet Erzurumda bir inhidam rinde ısrar ederlerse İngilterenin bu te-

madiyen nümayişler yapılmaktadır. Or- müddeti 20 seneyi geçenler iki derece E • şebbilsü dahi aklın kalnııya mahklımdur 
todoks ruhaniler kabinenin istifasını is- b. d t f" d b"l kl ro· M.. _ rzurum (Hususı) - Mahalle başın- Kaldı ki ortada fili bir vaziyet vardır 

ır en er ~ e e ı ece e ır. un da 45 ya larında bakkal Hakkı dlik- · · · · 
temektcdirler. hallere aşagı derecede bulunanlar ter· k~ d ş k . . • Bu vazıyet kabul edilmek suretıle a -

k k h ık ta f d k . t an a yatma ta iken yenı vaptırmak- d · ··a h 1 fik · h ı·· l .. t f Bugün so a ta a ra ın an ya a- fi ettirilerek kimse alınmıyacaktır. Ilk t ld w d. . .1 • • emı mu a a e n, er ur u ara -
lanan iki mebus, az daha linçedilccekti. hizmete girenlerden mektep mezun - da 0b. ugu .. akmr ~!enın toprak damı hır- girane gayretlerden azade olarak tat -

Sivasta 910göçmen 
evi yapılacak 

en ıre ço uş ve uykuda bulunan b.k k.. k ı k l d 
ları onuncu, hıfzı olanlar sekizinci de- H kk t k 1 •. .. .. ı mev ııne so u aca o ursa, ava 
rece •i alabileceklerdir. a . 1 opra. a tınd~ kalarak olmuştur. minküllülvücuh hal safhasına girmiş o-

) . . . . Polıs ve adlıye tahkıkatında kazada bir ı b·ı· Ak · kd"rd d b Baremm bırıncı derecesi 30 liradan k d .. _
1 

. . . . a ı ır. sı ta ı e ava uzar ve u 
as goru memış ve cena7.esı :ıılesıne h h ld h lı t• ı d 

başlamakta ,.e son derecede yarım li- 1' d.l . f uzayış er a e ayır ne ıce er o -
raya inmektedir. tes ım e ı mış ır. ğurmaz. Eğer matlup olan buysa, bu • 

Sıvas (Hususi) - Şarkışla ve civarın- 1 Denizl:de srcaklar şiddetfendi gün takip edilen hattı hareket, alaka -
da yerleştirilen göçmenlerin durumları- Cim londos ngirtere D l 6 (AA) dar devletleri dosdoğru bu noktaya i . 

• eniz i 2 · · - Sıcaklık hergün sal eder. Yok arzu edilen şey bu değil-
nı gözden geçirmek üzere iskan geneldi- şampıyonunu yendi artmaktadır. Bugu .. n gölgede 39 buçugwa ak se, o v it davanın vaz'ı esasına ait şek-
rektörü Cevdet, iskan idaresi yapı mü- Atı· na, 26 (HususıA) _ nu··n Panati- yükselmiştir. Evvelki seneler 38 buçuk- ı· d ~ · · k h ı egıştırme em münasip hem de 
fettişlerinden Tevfik, Kızılay Kurumu naikos stadyomun<la 70,000 den fazla tan yüksek hararet kaydedilmemiştir. doğru olur. - Sellin Ragıp Emeç 
müfettişi Mazlum buraya geldiler. Göç- seyirci huzurunda Yunan güreş şam -
menlerle konuştular. İskan işlerinde la- piyonu Cim Londos ile İngiltere İmpa _ 
zım gelen direktifleri verdiler. Bilhassa ratorluğu güreş şampiyonu Felemenk
bu yıl içinde yapılacak 910 göçmen evi- li Pader Pald güreşmişlerdir. 
nin yerlerine işaret ettiler. Bu evlerden Güreş pek sert olmuştur. Pader Pald 
500 tanesi Gemereğe, 100 tanesi Karagü- Londosu iki defa ringten dışarı fırlat • 
ler, 150 tanesi Lisanlıya, 72 tanesi Çep- rnıştır. Yedinci devrede Londos pek şid 
niye, 20 tanesi Tekmene, 68 tanesi Ten- detli hareket etmiş Pader Pald'ı üç de _ 
dil köylerine kurulacaktır. Gelecek yıl- fa ringin iplerine atmıştır. • 
lar içinde de Şarkışla istasyon yolunun Yedinci devrenin sekizinci dakikasın
iki tarafında müteaddit göçmen evleri da Londos hasmını kuvvetle yakalıya
yapılacaktır. • rak meşhur tayyare oyununu tatbik et-
Kızılay müfettişi Mazlum etrafını çe- 'miş ve tam yetmiş sekizinci dakikada 

viren göçmenlere demiştir ki: hasmını yere yatırarak galip gelmiştir. 
c- Görüyorsunuz ki hükumet sizin 

için hiçbir şey esirgemiyor. Gayemiz sizi 
evlerinize yerleştirmek, arazinizi ver
mek, ve sizi çabucak müstahsiller sıra

sın& geçirmektir. Araziden fazla istifade 
çarelerini arayınız ve güzleklere fazla e
hemmiyet verirseniz kuraklık tehlikesi 
olsa bile zarar görmezsiniz. Bağ, bahçe 
~rarak varlıklar gösteriniz.• · 

Bilmukabele göçmenler: 
c- Çok şükürler olsun ki bayrağımı-

Ankarada sebze ve meyva 
kollektif şirketi kurulacak 

. Ankara 26 (Hususi) - Ankara seb
ze ve meyva toptancıları aralarında kol 
lektif şirket kurmak için İktısat Veka
letinin önayak olmasını istemişlerdir. 
Böylece sebze ve meyvanın Ankara hal 
kına daha ucuza satılabileceği söylen
mektedir. 

ıı-Sabahtan Sabaha: 

Paralı seyyah 
İzmiri seyyah şehri yapmak için on milyon liraya yakın bir masraf 

yapmak lazımmış. 
Para neler yapmaz? Babilonyanın asma bahçelerinden, Viyananın 

"Prater> dedikleri sun'i ormanına, Irlanda kayalıkları üzerinde dolma 
toprakla meydana getirilen patates tarlalarına kadar arz üzerinde bir çok 
emek ve servet örnekleri mevcuttur. 

Tabiatın hasisliğine uğrayan yerlerde insan emeği çok eserler vermiş
tir. Nevyork içinde Akvaryomları ve sıcak memleket ağaçları ile mey
dana getirilen has bahçelerin her avuç toprağı bir yığın dolara mal olu
yormuş. Paranın yenmeyeceği müşkül pek azdır. 

Fakat çok şükür Türkiye hudutları içinde tabiat o kadar cömerttir ki 
en fakir bir kese ve en tenbel bir emekle bir çok şeyler yapılabilir. 

Bu kanaatte olduğum için İzmirin turist şehri olmasına on milyon lira
yı çok buldum. Bunu da kabul edelim. Fakat memleketin yalnız bu köşe
sini turist mıntakası diye ayırmak dünden bugüne intikal eden telakkile
r~e göre doğru olsa bile yarın için sakattır. 

zın altındayız. Gece gündüz çalışarak va- Babaeskiye 203 göçmen 
Şarki Ordun kabinesi değişiyor züemizi yapacağız> demişlerdir. yerleştirildi 

Izah edeyim: Seyyah denilen in,sanlar gün geçtikçe yeni ve hususi na· 
kil vasıtalarından istüade ediyorlar. Artık o azametli transatlantikler li
manlarda istirahat ediyorlar ve seyahat mevsimlerinde biziın (dolmuşa 
bir adam) tabirine taş çıkartacak bayağı bir bazirgan pazarlığı ile adam 
topluyorlar. Sejyah gemilerinin taşıdıklan zengin insanlar artık kalma -
mıştır. Şimdi Amerikada Avrupacla ot.omobil seyahatleri başlamıştır. 
Hatta Türlriyeden Avrupaya seyahat edenler arasında otomobili tercih 
edenler her yıl çoğalıyor. Bu yıl Türkiyeden Avrupaya yüz elliden faz
la otomobil gitmiştir. Bu yekGn gelecek yıl bir kaç misli artacaktlr. Bu ih
tiyacı Avrupada ilk kavrayan Almanya ve İtalya otomobillerin mesafe
leri sıfıra indiren süratlerine uygun yollar yaptırmışlardır. Fransızlar 
da son yıllarda bu işe başladılar. Onun için biz de yannı düşünerek mem 
leketi seyyah şehri yapmağa hazırlanmalıyız. Önee şu Balkanlara düz bir 
asfalt yolla bağlanalım. İstanbuldan Ankaraya ve Bursa üzerinden İzmire 
1:5ircr asfalt yol yapalım. Göreceğiz ki seyyahlar bu oluklardan sel gibi a
kacaklardır. 

. Kudüs 26 (A.A.) - Ammandan bil- T ki d I · t b 1 d Babaeski (Hususi) - Bu yılda kazamız 
dirildiğine göre, Şarki Ürdün kabinesi ara 1 a su esısa ma aş an 1 ve çevresine 300 evlik göçmen ye 'eştiri-
l>ek yakınra istifa edecektir. Halen baş Taraklıdan yazıldığına göre Taraklıya lecektir. İlk kafile Romanya göçmcnle
&reku bulunan İbrahim paşa Haşeın'in getirilecek olan içme suyunun tesisatına rinden (50) ev ve (203) kişiden ibaret 
~erine muhalefet şeflerinden Raşit pa. başlanma töreninde vali ve vilayet er- olmak üzere gelmiştir. İstasyonda vali 
~ Matfay ~e~ecekt?". Reşit paşa, sabık k~ hazı~ bulunmuşla.rdır. Suyun bulun- ,ve memurlar göçmenleri karşılayarak 
CI a.~ ?aşvekilı Cemıl paşa Matfayın}tar dugu nahıyeye, altı kilometre mesafede- ihtiyaçlarile alakadar olmuşlardır. Göç
CI~Şıdır. Yeni kabine, yalnız Şarki Ur - ki Çamlıtepede vali H!mit Oskay bir ,menlerin bir kısmı köylerde bir kısmı da 
~nlüı ·rden terekküp edecektir. Bu - şöylev vermiş ve ilk kazmayı vurmuştur. Jcasaba dahilinde yerleştirilmektedir. Ev

~Unkü .. kabinede ise altı azadan dördü Tesisatın altı ay zarfında bitirilerek na- ~er yapılıncaya kadar gösterilen yerler-
arki Urdünlü değildir.!.. biye temiz auya kavufturulacaktır, ,de misafireten oturacaklardır, 

Yiyeceği yemekten, yıkanacağı çam~ınna kadar bütün masrafını bin
diği limanda acenteye ödeyip boş kesesil.e yola çıkan Transatlantik yol-
cularından bi7.e anıt tu.d.a ı.oktur. ' BUrlwı Cahit Morkua 
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Tif oyu önlemek için 
yeni tedbirler alındı 

Sıhhiye Müdürlüğünde yapı lan toplantıdan bir intıba 

Şehrin tifo vaziyetini görüşmek üzere metin ne menfaati olacağını tasavvur e
Sıhhiye Vekfıleti Hıfzıssıhha dairesi reisi demiyorum. Şunu sureti kat'iyede temin 
Asımın riyasetinde içtimalar yapmakta ederim ki hergün neşredilen vak'alardan 
olan komisyon dün de Sıhhiye Müdiri- başka saklanmış veya gizlenmiş hiçbir 
yetinde toplanmıştır. Toplantıdan sonra hasta mevcut değildir. Biraz evvel söyle
Asım gazetecilere şunları söylemiştir: diğim eski vak'alar bile şehrin bugünkü 

c- Sıhhat Vekaletinden aldığım emir hakiki tüo durumunu göstermekten u
üzerine bir müddettenberi İstanbulda ti- zak olduğu halde alakadar sıhhat maka
fo vak'alannın artması sebebile hasıl o- mı bunları dahi sadakatle efkarı umumi
lan vaziyeti tekrar gözden geçirmek mak- yeye bildirmekten geri durmamıştır. 
sadile ve Merkez Hıfzıssıhha müessesesi Bir müddettenberi şehrin en ziyade ti
birinci direktörü Profesör Gotşilik ile fo vak'aları görülen mahallerinde teşkil 
birlikte İstanbula geldik. Birinci işimiz edilmiş olan sıhhi ekiplerin ev, hanlar, 
bundan on beş 20 gün evvel Vilayet ve bekar odaları gibi yerleri dikkatle ara
Belediyenin aUıkadar makamları ile müş- maları sayesinde esasen haber alınmamış 
tereken tesbit ettiğimiz tedbirlerin tat- vak'alnr her zaman ve her yerdeki nor
bikatını tetkik etmek oldu. Bu tedbirle- mal hadden aşağı bulunmaktadır. Onun 
rin büyük bir kısmının Vilayet ve Bele- için elde edilen veya haber alınan tifo 
diye tarafından gösterilen ciddi ihtimam vak'alarının pek az fark ile bugünkü ha
sayesinde tatbik sahasına geçmiş oldu- kiki vaziyeti gösterdiğine ç_ureti kat'iyye
ğunu, diğerlerinin de peyderpey yapıl- de kail bulunmaktayız. Bu itibarla hal
makta bulunduğunu şükranla gördük. kımızın dillerde dolaşan bu korkunç a
Alınan bu mücadele tedbirlerinin hayırlı dedlerc inanmamaları ve adeta hastalık 
neticeleri pek yakında görülecektir. Dl- halini alan lüzumsuz bir korkuya kapı
~er taraftan bu son günlerde tifo vak'a- larak kuvvei mnneviyelerini bozmama
ları adedinin bundan on beş gün evveline larını tavsiye ederim. Doğrusunu söyle
nisbetle biraz artmış gibi gözükmekte mek lazım gelirse aşılarını ikmal ettir· 
olduğu nazarlarımıza çarptı. Fakat yap- dikten sonra mutat sıhhi kaidelere ria
tığımız tetkik neticesiPde bazı hastane- yet şartile herhangi bir tehlikeden kork
lerde bakteriyolojik tetkikatta devam e- mak fazla evhama kapılmaktır. Şehrin 
dilerek teşhisleri tehir edilen bir takım aşı mesaisi pek fazla ilerlemiştir. 23 tem
hastalaı m hepsinin birden bu son gün- muz akşamına kadar birinci aşıları yap
lerde tifo diye ihbar edilmiş olması yü- tıranların adedi kesirsiz 180,000 e baliğ o-

,,,. . SON POS'IA 

Eminönü ve Fatihte 
hamallık yarın 
yasak ediliyor 

Yarından itibaren Eminönü ve Fa • 
tih kazalarında sırtla, sırıkla ve başta 
,hamallık yasak edilmiştir. Bu hususta 
her türlü hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Yalnız bu mıntakaların bazı kısımla .. 
rında hamallık bir eylfıl tarihine kadar 
serbesttir. Bu mıntaka Eminönündeki 
köprü kulübesinden başlıyarak deniz 
kıyısını takiben Balıkhane, tütün güm
rüğü, Hasır iskelesi1 Yemiş, Yağ iske • 
lesi ve haldeki karpuz sergisinin bu -
lunduğu yan cepheden girerek Küçük 
pazar caddesi, Mehmetpaşa yokuşu, 

Mimar Sinan türbesi, Silleymaniyede 
İsmetiye sokağı ve Fincancılarla U -
zunçarşı başının birleştiği noktaya bu
radan Fincancılar yokuşunun altba • 
şından Sultanhamamına ve buradan 

Tciumuz 27 

Belediye ş ehirde esasll şekilde 
temizlik mücadelesine başla dı 

Yeni sistem çöp arabaları ve sulama hortumları 
alınıyor, kedi mücadelesi devam ediyor, kirletici 

unsurlar ortadan kaldırılıyor 

da Mısırçarşısı kapısı önünden Yenica- Yeni sistem çöp arabalanndan bir nilmune 
mi kemerine ve buradan da Eminönü B 1 di hrin t . 1. v. • te · · ! ı·tu· ·· p ı·· d" ktö ·· f ·· 
k .. ·· k 1 .. b · k d · tid t tm k e e ye şe emız ıgını mm :ı. ens ı su as or ıre ru pro esor 

opru u u esme a ar ım a e e ~ . h t ı:.. h 1 d lı t R b" k d ·· · d k" b" ·· t d. çın mu e.w. cep e er en esas sure - em ınger u uz uzerın e ı ır etu • 
e ır. w w te harekete geçmiş bulunmaktadır. Bir ,dünde şöyle diyor: 

Hamallıgın. serbest bulunacagı bu taraftan şehrin mezbe}e haline gelmiş Avrupada hakikatı söylemek lazım 
mınta~alarda~ı sokak başlarına da ay· .boş ve t enha yerleri temizlenir , temiz- gelirse so~ senelerde kediler kuduzun 
rıca bırer k~gıt yapıştırılacaktır. .lik kadrosu genişletilir ve bu sahada .intişarında çok mühim rol oynamış • 

Tahtakale 
Cinayetinin faili 
Tevkif edildi 

.ciddi bir m ürakabe yapılırken diğer tır. 

taraftan da şehrin ulu orta kirletilme-
1 

Bundan bir kaç sene evvel Amerika· 
mesine, kirletici unsurların izalesine, ,nın Boston şehrinde kedilerin kuduz 
,kirleten insanların da istisnasız tec - ve diğer ba~ı hastalıklarda amil oldu -
,ziyesine çalışılmaktadır. ğu anlaşılınca Boston belediyesi bir ay 

Belediye yasaklarına riayet da 5000 kedi imha etmiştir. Mütehas -
etmiyenler ,sısların ifadesine göre kuduzlu kedinin 

Belediye yasaklarına riayet etmi _ ısırması köpeğe nisbetlc çok daha teh
yenlerin yakalanarak cezalandırılma likclidir. Belediye sokaklarda serseri 
larına devam edilmektedir. dolaşan ve fare mücndclesinden ziya • 

Fatih kazası dahilinde caddeyi iş _ de her nevi pisliklerle geçinen ve biz
gal eden 4, caddeyi kirleten 15, vapur· zat pislik yapan serseri ve vahşi kedi • 
dan atlayan 3, tramvaydan atlıyan ı o, lerle mücadele etmektedir. Ev içinde 
karnesiz şoförlük yapan 2, ehliyetsiz yaşayan ehli kedilerle bu tedbirin hiç· 
bısiklet kullanan 1, lambasız araba sü. bir alakası yoktur. 
ren 1, sattığı mallara etiket koymayan Caddeler geceleri yıkanacak 

• 2 kişi yakalanmıştır. 951 kilo ekmek Belediye, şehri geceleri yıkamak i .. 
müsadere edilmiş, 22 kavun imha e - çin 18 adet yıkama hortumu alacaktır. 
dilmiş, 14 kilo kaçak et tutulmuştur. Bu hortumlar mübayaa edildikten son-

Eminönü kazası mıntakası dahilin - ra 12 ekip çalışacak, geceleri hortum • 
,de tramvaydan atlıyan 13, vapurdan ]ar su tevzi yerlerine bağlanarak şehir 
atlıyan 6, sokaklara çöp döken 4, so - yıkanacaktır. Bu suretle şehrin büyük 
kaklara tüküren 3 kişi yakalanmıştır. caddeleri haftada üç gece mükemmel 

Kadıköy kazası dahilinde vapurdan surette yıkanmış olacaktır. 
atlıyan 1 kişiye ceza yazılmıştır. 

Kedi mücadelesi zünden vak'aların çoğalmış gibi görün- luyordu. Bunlardan 102,000 inin ikinci aşı- Evvelki gece Tahtakalede bir cina _ 
düğünü anladık. Hakikatte bu ihbarların lan da ikmal edilmiştir. Şu hale nazaran yet olmuş, Külüstür Feyzi isminde Zaf- Şehrin kirlenmesinde, çöplerin ya -
büyük bir kısmı nekahet devresine gir- bir hafta on gün içinde ferah ferah .ranbolulu 19 yaşında bir kayıkcı, hem· yıl.masında ve nihayet hastalık aşıla -
miş 30-40 ~nlük vak'alara aiddir. 200,000 kişinin aşısı ikmal edilmiş ola- ,şerisi. kayıkçı Süleymanı vurup öldür- makta pek mühim ve muzır unsur o • 

Yeni çöp arabaları alınıyor 

Belediye çöp işlerinde kullanmak Ü· 

zere 50 adet son sistem el arabası ala • 
caktır. Bu arabalardan 12 si asfalt, 36 i 
parke taşlı sokaklarda çöp toplıyacak· 
tır. 

Yeni vak'aların adedi eskiye nazaran caktır.> müştür. Dünkü nüshamızda haber ver· lan kedilerle mücadele devam etmekte-
azalmıştır. Yaptığımız tetkikata nazaran Komisyon bazı kararlar vermiştir: diğimiz bu cinayetlıl faili resmini gör. dir. . . . . . 
umumiyet itibarile şehirdeki tifo ande- 1 - Altı temmuzda takarrür eden ted- düğünüz delikanlıdır. Kendisi dün ha- . Hımayeı hayvanat. c~~ıyetı~de. ş~ 
misinin artması sebebleri hakkındaki birlerin tatbikine devam edilecektir. kim kararile tevkif edilmiştir. Feyzi diye kadar 2427 kedı ıtlaf edilmıştır. Belediye, asri_çöp imha.fırı~l~ı ~.ap 

İstanbul çöp1eri de denize dökülecek 

düşüncelerimizi değiştirecek herhangi 2 - Hastanelerde teşhisin erken yapıl- kt l'" 'k' l k a· .... la·· Bu kedilerden 96 sı Çarşamba, 777 si tırıncaya kadar Istanbul cıhetının çop-
bir yeni ~mile rastgelmedik. Hastalık ması için mümkün olduğu kadar kan ma v utun ~b~. ay tt~:_e. ~nl ısın~t d~r- ·Perşembe, 629 u cuma, 497 si cumar - lerini de denize dökecektir. Bu husus· 
gene bilvasıta v b"IA t t k .. lt·· 1 · · l "ht· 1 mege eşe us e ıgını soy eme e ır. t · 209 ·· ·· 2 19 d d'" ta ·a t tkikl p !maktadır Bu eya ı avası a emas u ur erının yapı masına ı ımam o u- _ ...... _._ ........................................... _ . esı, u pazar gunu, u a un yenı en e er ya ı . . 
vak'aları halinde intişar etmektedir. Bu nacaktır. müşlerdir. .öldürülmüştür. seneki belediye bütçesine Istanbul ci. 
münasebetle tebarüz ettirmek istediğim 3 - Hastanelerde yeniden yatak teda- Dün öldürülen 219 kediden altmış betinin çöplerinin denize dökülmesi i -
b. k d h d &aıJanmıyan esnafın dükkanı ç·· 1 . d ır no ta a a var ırki o da bu defa şc- riki için teşebbüs yapılacaktır. ~ .tanesi Beşiktaşda, 55 i Sarıyerde, seki. çin tahsisat konmamıştır. op erın e-
h . h Ik d A kapatılacak k ır a ı arasın a adeta marazi de- 4 - Mükerrer vak'a zuhur eden mek- zi Yeniköyde, 90 tanesi Eminönünde, nize dökülmesi için harcanaca para 
nilecek bir korku ve endişenin hüküm- tep, han ve fabrikalar gibi halkın toplu Gıda maddeleri satan esnafın aşılan- 6 tanesi Hasköyde yakalanmıştır. münakale suretile temin olunacaktır. 
ferma olmasına şahid oluşumuzdur. Bu bulunduğu yerlerde epidemolojik tetkik- maları hakkında verilen müddet 8 ağus- Serseri ve uyuz kedilerle kuduza Çöp iskelelerinin yerleri tesbit edil • 
korkunun sebeblerinden en mühimmi lerde bulunulacaktır. tos sabahı .bitmektedir. 8 ağustos günün- müstait kediler öldiirülmeden yakalan- mekte ve İstanbul cihetine yapılacak 
vak'aların adedi hakkında hayali bir ta- 5 - Umumiyetle hasta zuhur eden her den itibaren bu gibi esnaf kontrol edile- makta, kutu ve çuvallar içine yerleş _ çöp iskelelerin~ inşa~ı için ne kadar 
kım rakamların dillerde dolaşmasıdır. yerde birer hafta fasıla ile üç tıbbi ziya- rek kendilerinden aşı şehadetnameleri tiril erek imhası için Himayei hayva _ para harcanacagı .. te~kık olunmakta~ır. 
Guya hergün yüzlerce vak'a görülüyor- ret yapılacaktır. 1 istenecektir. Aşı şehadetnamesi ibraz e- nat cemiyetine götürülmektedir. Ya~ın z~manda ço~ ısta~yonlar~nı? )~ 
muş amma bunlar gizleniyormuş, vak'a- Hıfzıssıhha dairesi reisi Asım ve lfıbo- demiyen esnafın dükkanı derhal o gün Kedilerin ölü olarak yakalanması i- lerı ve fıatlan tesbıt edılecek ve ınşa 
ların hakiki adedini saklamakta hükQ. ratuvar şefi dün aksam Ankaraya dön- kapatılacak ve o esnaf ticaretten menedi- }arına geçilecektir. 

• "in hiç kimseye emir verilmemiştir . ........ • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ....,. .. • • • • • • • • • • • Iccektir.. ..,, - ·-·· · · · ... · · ••· . .,. ........ · · · .... ,,....,_........-

T• h• b • h b Kediler diri yakalanacak ve hayvan - A k t kkU ıcaret ve za ıre orsas1 ınti a ı ........ ~··; .. i: .. i< .... ö·;·E"·R"·ii··;:··i·· ....... ıarı himaye cemiyetinde insanı bir şe- çı eşe r 

Ticaret ve zahire borsası idare mecllsl intihabı dün yapılmış ve Nuri Kozlk oğlu, Fah
ri Eserova, Şerafettin Alemdar, Hüseyin Erkan, Mehmet Kınacı, Efdalettın Tekiner, 
Abdülkerim Aktar seçilmişlerdir. Ticaret ve zahire borsasına bu yedl ~zadan başka tica
ret ve sanayi odnsı umumi meclisi tarafından da yarın iki Aza seçilerek aza adedi do
kuza iblağ olunacak ve seçim tamamlanacaktır. 

kilde öldürüleceklerdir. Babamızın ölümü dolayısile bizi taziye 
Bu akşam Kedilerle mücn.dele hakkında bele- ve teselli etmek nezaket ve lutufkarlı· 

Boylerbeyl lake· diyenin en salahiyettar bir rüknü şun~ ğında bulunan dostlarımıza bütün ailece 
le tiyatro sunda Iarı söylemiştir: duyduğumuz teşekkür ce minnettarlıkla-

«- Kedi topalma işinin matbuatta rımızı bildirmek için muhterem gazete .. 
ENA Y/LER akisler yapmakta olduğu görülmekte • nizin tavassutunu rica ederiz. 

dir. Kedilerle mücadelenin başlıca se- Süreyya Orhun - Orhan Seyfi Orlıtırı 
Operet 2 Perde 

1 Tablo 

Viyana Şehir tiyatrosu meşbu; 

tenoru 

FOREST 
Bu akşamdan itibaren 

NOVOTNI 
Şirin ve gazel bahçesinde en btı

yUk Viyana operetleri ve şarkı
larını okuyucaktır. 

Fiyııtlurda dcği~iklik yoktur. 
Daire • Tepebaşı 

hepleri tifo işi olmayıp evvela vatan -
daşın kuduz hastalı~ına karşı sıhhatini 
korumak sonra da şehrin temizlik cep
hesinden bir kısmını temin etmektir. 

1 Bu tedbirin ehemmiyetini çok sayın 
İstanbul halkına anlatmak için son bir 
hafta zarfında 2 5 vatandaşın kedi ısır
masile kuduz tehlikesine maruz kal -
dığmı müsbet vak'a olarak kaydetmek 
faydalı olur. İstatistiklere göre bu se· 
ne geçen senelere nisbetle kediler va -
sıtasile intikal eden kuduz vak'alarına 
daha çok tesadüf edilmektedir. Hatta 
Anadoludan gelen kuduz vak'alarında 
da en mühim amilin kedi olduğu anla· 
şılmaktadır. Dünyaca maruf Tanje 

Mevliit 
Rahmetli Babıali evrak müdürü Da)" 

Rifat Okayın ruhuna bu cuma günü ö~le 
namazından sonra Kadıköy Osmanağn 
camiindc mevlut okunacaktır. 

ES KIŞ EHIRDE 
Ses - Işık Kitabevi 

En zengin kiltüphanedir. Her dilden 
kltnplar, mecmualar, mekteb levazlDll, 
Bayanların elbise modelleri burada sa
tılır. 

Son Posta'nın Tevzi Merkezidir 
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Ayvalık (Hususi) - Midilli muhteliti ile Ayvalık gençleri arasında bir maq ya pılm.ıştı. Midillinin Aris ve Palesviakos 
takımları muhtelifi buraya geldi ve Ayvalık Halkevi takımile bir maç yaptL Birinci haftayim 2-2 ye beraberlikle bittl 
İkinci haftayimde Ayvalık takımı 4 gol daha çıkararak 6-2 galip olarak oyunu bitirdi. 

Denizlide yapılan yollardan biri 

Ri.i l:ıenizliden yazılıyor; Vali Ekrem En • kaf idaresi metrllk ve bakımsız bir vazi
ttı t .bayındırlık işlerinin hızla yürütül - yette bulunan düWn ve evleri satarak 
ili es~ne çok ehemmiyet vermektedir. De- yeni kurulacak şehirde bir apartıman ya
\ı Zlı, Sarıova, Tavas, Sarayköyt Buldan pılması hususunda evkaf umum müdür
~~ ~.enizli, ·çal yollarındaki menfez ve lüğü nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

Gece, Ayvalık parkında misafirler şerefine bir ziyafet verildi ve bir eğlenti tertip edildi. Midilli gençleri, gece geç 
vakit tekrar Midilliye döndüler. Maç çok kalabalıktı, direğe Tiirk ve Yunan bayrakları çekilmişti. Resim de Ayvalık ve 
Midilli takımlan bir arada görülmektedir, 

~:ulerin inşası için yirmi bin liralık Vezirköprülülerin temennileri 
l\ .1sat ayrılmış ve işe başlanmıştır. Vezirköprüden yazılıyor: Vezirköprü 

. ·---···-... -------· .. ··--ı 
lspartada yakacak 

buhranı var 
Fırınlar ve pideciler odun 

bulamadıkları için 
kapanıyorlar 

~o~~ıfnaıneleri hazırlattırılan muhtelli ile Gümüşhacıköy arasında mükemmel 
le arda da 20 bin liralık inşaata bugün- bir şose yoktur. Halbuki bu yol yapılmış 
k:de başlanacaktır. Vilayet yollarının olsa Vezirköprü ticari sahada ehemmi -
titı~b~.lar içinden geçen kısımlarında ye- yetli bir mevki alacaktır. Vezirköprü ile 1 

~e gore kaldırım ve paket taşlarile par- Bafra arasındaki yol da çok bozuktur. : İspartadan yazılıyor: Yeni orman ka
'e Yaptırılmaktadır. Denizli içinden ge - Halk bu iki yolun yeniden inşa edilmesi- 'ı nun~un tat~ikine başlan~n ı __ haziran 
~~ 'l'avas, Sarayköy şosesinin şehir da - ni beklemektedir. tarihındenberı, İspartaya, bır yuk olsun 
e b kıs~ında, Gazi caddesinin hükUınet- Burada Şehit Müfti kütüphanesi de- f odun, kömür ve kereste gelmemiştir. Hal 
.aşıae~edıye arasındaki parçasında paket nilen bir kütüphane vardır. Müessis ta-1 ve vakti müsait olup ta yakacağını ilk
Un t1~e parke yaptırılmaktadır. Bu yo- rafından bu kütüphane için senede 800 li- ! bahardan depo etmiş birkaç zengin aile 
3.i.y kı tarafındaki yaya kaldırımın bele- ra varidat temin eden bir han ve bir çok! müstesna, bütün İsparta yakacak ve ke
la.c:tece beton olarak yaptınlması karar- ta dükkan yaptırılmıştır. Bu varidat ile reste buhranı geçirmektedir. 
~ Ir1J.ı:n 

ıştır. bir umumi kütüphane binası kurmak ka· Mahallelerdeki ekmek yapan fırınlar, 
l)·· Bolu-Düzce yolu yapıldı bildir. çarşıdaki pideciler, mahrukatsızlık yü-

' uzce (Hususi) - Kazamızdan ge - Karamürsel belediyesi de yeni zünden kap· anmaktadır. Hamamcılar, lo-
ıetı 13 I ıos . o u - Adapazarı ve Bolu - Gerede inşaat yaptıracak kantacılar, kebabcılar, demirciler, gazino 
~() esı senelerdenberi bir türlü yapılamı- İzmit (Hususi) - Karamürsel belediye ve kahvecilerle marangoz ve doğramacı-
t~i bilhassa kışın, civar köylüler yol - reisi Selahaddin, belediye işleri hakkın- lar da, ellerindeki mahrukat ve kereste
()t\ l.l.ktan çok sıkıntı çekiyorlardı. Sekiz da şunları söylemiştir: ler betinciye kadar, ancak birkaç gün da
q0.ay kadar evvel gelen vali Salim Gün- cKasabanın elektrik motörü kuvve~ • ha dayanabileceklerdir. Nihayet onlar da 
iht~anıa nafia başmühendisi Nazım bu lendirilmiştir. Cumhuriyet caddesi ile Iz- dükkanlarının kepenklerini çekmek mec
bu/acı gözönüne alarak üç aydanberi mit şosesinin nihayet bulduğu noktada buriyetinde kalacaklardır. 
lar ~~ naffa teşkilat ve vesaitini bu yol - 300 metrelik yeni bir yol yaptırılmıştır. Alakadar makamların, yeni orman ka
a<; üzerinde teksif etmişler ve yolu bu Kasabadaki derenin üzerine iki köprü in- nununun bahşettiği salahiyetler daire
kll<:<:all1anda meydana çıkarmışlardır. Do- şa edilmiştir. sinde İspartayı bu derdden, bir an evvel, 
~oı saatte gidilemiyen Bolu - . Adapazarı Belediye bütçesi 936 senesinde 9 bin kurtarmaları temenni edilmektedir. 
diJ~ Şitndi beş saatte ve çok rahat kate- lira idi. 937 yılında ise 8 bin 500 lira ·-
1\!t ektedir. Köylü ve muhtelif teşekkül- dır. Belediyenin arazözden kalma bin li
\ıe 't "ali ile nafia başmühenclisine takdir ralık borcu ödenmiştir. Diğer borçları da 
ler. eşekkü:r mektupları göndermektedir- Belediyeler Bankasından alınan para ile 

tp İpsalada yeni inşaat 
l~ill;aıa (Hususi) - Kazamızda bu yıl 
llti d~ Yeniden iki ticarethane, üç ev ve 
q_lr Lıkkan yapılmıştır. Kasabanın kışlık 
~lı~~le:ri .. b~ sene zamanında ~ğan yağM 

r Yuzunden çok verimli olmuştur. 
l\ıalkarada bir yatı okulu 

~t 
1 

daha yaptırılıyor 
~gua ka:ra (Hususi) - Kazamızın Yay
lq 'i tıe köyünde elli yataklı bir yatı oku
~i,,a apılrnası takarrür etmiştir. Bu köye 
~llınt \re mektebi olmıyan ve mektep ya
l~td asına imkan bulunamıyan ufak köy
~ill!~en toplanacak yavrular buraya geti
~1:ktir. Yatı okulu 937 yılı ders ipti -
\ı~ tı:ı dan itibaren tedrisatına başlıyacak 
~4~! ektebi bulunamıyan köylülerin ço
\qıl'tı <ltı bu suretle cahil kalmaktan kur-
~ l.l.ş olacaklardır. 

Vkc.t Diyar1bekirde bir apartıman 
bıy yaptıracak 

arıbekir (Hususi) - Şehrimiz evM 

ödenecektir. Belediyemiz, geçen sene ol· 
duğu gibi, bu sene de Parti binası için 2 
bin liralık tahsisat koymuştur. Ayrıca te
şekküllere de 500 liralık yardımda bulun
maktadır. Parti binası önündeki arsa sa
tın alınmıştır. Etrafı çevrilerek güzel bir 
park vücuda getirilmektedir. Cumhuriyet 
caddesine kaldırım döşiyeceğiz. Asri me -
zarlığın planı yapılmıştır. Yakında tas
dika arzedilecektir. Hayvan mezarlığı 

için de ayrıca bir yer tahsis edilmiştir. 
Fındıklı Sağlık suyunun başına 40 odalı 

bir otel yapmak tasavvurunt'iayız.• 

Kızılırmak üzerinde yeni bir 
köprü yapılıyor 

Sivas (Hususi) - Kızılırmak üzerinde 
büyük bir köprü kurulmaktadır. Bu köp
rü Şarkışla ile, Akdağ madenini ve Yıl
dızilinin bazı köylerini ve Akçakışla na
hiyesi köylerini birbirine bağlıyacaktır. 

Bu zamana kadar buradaki nakliyat ka -
yıklarla yapılmakta, halk bir çok kaza -
lara maruz kalmakta idi. Köprü üç ay 

Niksarda Çetinkaya 
Köprüsü açıldı 
Niksar (Hususi) - 20 kilometre mesa

fede Reşadiye yolu üzerindeki Fatlı köp
rüsünün resmi küşadı yapıldı. Merasime 
kasabamız halkının büyük bir kısmı işti
rak etti. 

Vali bir nutuktan sonra köprünün kor· 
delasını alkışlarla kesti ve köprüye Çe
tinkaya ismini koydu. ................................................................. 
içinde ikmal edilecek ve bundan böyle 
bu havalinin· hayati ve iktisadi durum
ları daha normal şekilde ilerliyecektir. 

Mardinde bir vali konağı yapılacak 
Mardin (Hususi) - Şehrimizin en gü

zel bir yeri olan Firdevs bahçesinde 22 
bin liraya modern bir vali konağı yaptı
rılacaktır. Binanın inşasına yakında baş-

}anacaktır. 

Geçen sene ikmal edilemiyen ana cad
denin Halkevi ile polis merkezi arasın -
daki kısmı parke taşlarla yeniden yapıl
makta ve caddenin etrafına güzel dük
kanlar sıralanmaktadır. 

Açılacak sergiler ara· 
sın da .. 

Bir de tarihi eserler 
sergisi varmış Hasan bey ... 

Hasan Bey - Burada 
şehrin imar projelerini mi 
+ .. .,h; .... ..t .. ,. .. tr1 .... "'""' h<>? 

Ege mıntakasında vaktile epey varlık 
göstermiş ve 1934 de mmtaka jampiyon
luğunu kazanmış olan Aydınspor son se
nede ikinciliğe düşmüş, bunun üzerine, 
iki katlı bir gayretle çalışmağa başlamış, 
kadrosunu ve idaresini de takviye etml§· 
tir. Bu gayret ve çalışma neticesi olarak, 

Fevzipaşada spor faaliyeti gittikçe art· 
maktadır. Fevzipaşalı gençler Islfilıiye 
gençlerile yaptıkları spor temaslarında 
muvaffak olmuşlardır. Gençlerbirliğinin 

kuruluş ve ilerlemesinde hat komiseri 
Macit Tokaç ve nahiye müdürü Hamdi 
Oralın kıymetli yardımları olmuştur. 

lzmit lik maçları 
İzmit (Hususi) - İzmitte lik maçları 

başladı. İlk maç İzmit, Akyeşil, Hereke 
arasında oldu. İzmit takımı 2-0 galip iken, 
Hcrek:eliler sahayı terkettiler. İkinci maç 

mıntakada en kuvvetli klüp sayılabilece:ır; 
olan Nazilli Sümer Bank takımını illi 
) .. ptığı maçta 4-2, ikinci ve son maçın ..! 
da da 4-0 yenerek çalışmalarının ilk filt 
semeresini almış bulunmaktadır. Resim 
de Aydmspor takımı görülmekte "" 
dlr. 

Gölcük ile İdmanyurdu arasında olacak·, 
tı. Gölcük takımı gelmemişti. İdmanyur· : 
du hükmen galip sayıldı. 
lznutt~ Kağıtspor te§ekkül ediyor 
İzmit (Hususi) - Kağıt ve karton fab

rikasında cKağıtspor. isminde bir spor 
klübü teşekkül etmek üzeredir. Kağıtspcr 
run pek kuvvetli bir teşekkül_olacağı mu
hakkak görülmektedir. Bu vaziyet karşı· 
eında şehrimizin rakip ve kuvvetli iki 
gençlik kaynağı olan Akyeşil ve İdman
yurdunun birleşmesi mevzuubahistir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
İzmitte jandarma kursu 

İzmitde jandarma karakol onbaşı ve ça
vuşları için 15 gün devam etmek üzere bir 
kurs açılmıştır. 

Kütahyada bir çoban öldürüldü 
Kütahya (Hususi) - Kütahyanın Sofça. 

köyünden Hüseyin ve Mehmet ayni köyden 
çoban Hallli · aralarındaki geçimsizlik yü -
zünden bir gece pusu kurmak suretile öl -
dürmüşlerdir. Suçlular yakalanmıştır. 
Vezirköprüde yakalanan hayvan hırsızları 

Vezirköprüden yazılıyor: Burada hırsız -
lıkla tanınan Dacı Mustafa ve kardeşi Ali 
ile arkadaşlan Elaldill Kurtça oğlu Ali, Ka
rakucaklı Mehmet oğlu Mehmet çaldıkları 
hayvanları kesip kavurma yaparlarken jan
darmalar tarafından cürmü meşhud halin
de yakalanmışlardır. Bu arada, çaldıkları 
diğer eşya da meydana. çıkarılmış, suçlular 
kasabaya getirilmişler ve tevkif edilmişler -
dir. 

Burada, bunlardan başka hayvan hırsız
lığı yapan bir şebeke daha yakalanmıştır. 

Bu şebeke efradmdan olan Halilbabalı Kör 
Nuri, Çersiyen Türkmen köylü Musa ve A
rif, Aydınlı köylü Koca Arif, Kırbıyık Arif, 
Boruk köylüTukug Arif, Teberikli Ali çavuş 
ve Merkep pınarlı mahkemeye verilmişler -
dir. Altı ay müddetle Zonguldağa sürülme -
!erine mahkemece karar verilmiştir. 

Kalecikte hırsızlık yapan iki çingene 
kadını tutuldu. 

Kalecik (Hususi) - Kasabanın Cirik ma. 
hallesinde. terzi, Topçu oğlu Yusufun evine 

hırsız girmiş, sandık içerisinden 500 lira de· 
ğer1ndek1 beşibirlik ve ziynet altınları çal -
mıştır. Yusufun müracaat ve ihbarı üzeri -
ne zabıta faaliyete geçmiş, jandarma ko -
mutanı yüzbaşı Haydar Meriç bu hırsızlığın 
sepet satan çingeneler tarafından yapıldı -
ğını tahmin etmiş, bu yoldan tahkikata baş
lamıştır. Haydar Meriç bizzat takibata çık -
mış, iki gün geceli gündüzlü çalıştıktan son
ra, hırsızlığı yapan çingeneleri, firari blr 
halde, Çubuk kazasının Balıkhisar köyü el -
varında yakalamıştır. Yaptığı tahkikatta a.1 
tınları çalanların bu kafile arasında Dudu 
ve Elmas isimlerindeki iJtisl olduğu netice
sine varmıştır. Çalınan bütün altınlar mey
dana çıkarılmış, suçlular adliyeye verilmiş
lerdir. 

Trakya ziraat müşaviri Ankarada 

Ankara (Hususi) - Ziraat Vekaletinin 
daveti üzerine, Trakya umumi müfettişliği 

ziraat müşaviri Zihni buraya gelmiştir. Mü
şavir Zihni, Ziraat Vekili Şakir Kescbirle 
2iraat umum müdürü /:ı.bidini ziyaret etmiş
tir. 

l\lardinde terfi eden muallimler 
Mardin (Hususi) - Vilayetimiz ilk okul 

öğretmenlerinden bayan Talia Aykol İbra

him Oğuz, Sadiye Karahan, Tahir Turan, 
Mahmut Evrensel, İzzettin Menküce, Fahri
ye Kösesoy, Nuri Araz, Fikri Ağtuğ, Vehbi 
Aykos bir derece terfi etnüşlerdlr. 
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Bir kedinin mektubu 

Y ankesiciY emenliAhmet .ı!:~;:ı~:::;;::::~~~~! 
den evvel güzel bir evde, temiz bir se-

t •• d k ,pet içinde anamdan doğmuşum. Göz-am c uz anı aşırır en }erimi açtığım zaman kendimi güzel bir 

k ı d k f d ıd
• bayanın avucunda buldum. tüylerim 

Ya a an ı Ve tev 1• e ı· ı tertemizdi bo~~~~~. kordelam vardı. 
Her rahatım duşunuluyordu. Sabahları 

Dün, Sultanahmet 3 üncü ceza mahke
mesinde, evvelki mahkumiyetini henüz 
yeni bitirmiş bir yankesicinin, yeni bir 

'hadiseden dolayı duruşması yapılmıştır. 
Hidise şudur: Birkaç gün evvel Bekir 

isminde biri, Anadoludan İstanbula gele
rek, iş aramaya koyulmuştur. Bekire, 
hemşerileri: cGit, belediyeye çöpçü ya
zıl.. En iyi i§ budur İstanbulda> demiş
ler; o da, bunun üzerine dün Eminönü 
belediyesine giderek, bir istida ile çöpçü
lüğe talih olmuştur. Fakat, adamcağız 

sevinçle belediye dairesinden çıktığı sı

rada, meşhur sabıkalılardan Yemenli 
Ahrnedc rastlanıış ve tam cüzdanı aşırıl
mak üzereyken, Ahmed 3 üncü komiser 
Fahri tarafından cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

Dün yapılan duruşmada, davacı Bekir 
hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

- Öğle üzeriydi, Belediye dairesinden 

,hizmetçiler sütümü içiriyorlar, tüyleri
çıktım, ağır ağır yürüyerek Tahtakaleye ,mi güzelce siliyor, tanyorlardı. 
vardım. Bir de baktım, acaip kılıklı bir Halılar üzerinde oynuyor, yumuşak 
adam geliyor karşıdan .. Bir kolunu yü- koltuklarda yatıyordum. Biraz büyü -
zünün üstünde çaprazlamış, öylece üstü- düın. Artık çiyer yer oldwn. Hergün 
me doğru geliyor. Kendi kendime, düşün- ciyer.im alınırdı.. _ . . 
düm: cAcaba, sarhoı mu diye?• Ben böy- Fakat ya~ık kı bu ~ az surdii. Bır 
le düşüne durayım, tam o anda yanı ba- ;mart gecesı çapkınlıgım tuttu, evden 

. 1taçtım. Bir kaç gün dişilerin peşinde 
ş;ıda, ~ p~t~rdı~ ::.n;ı ~eğer~~. ~.u dolaştım. Tekrar eve döndüğüm zaman 
a am Y esıcıymış, ı a gaya uşu- beni almadılar: 

rüp elini cüzdanıma atmış da, haberim - Pis sokak kedisi oldu. İstemeyiz. 
yokmuş.. Bu hareketi gören komiser de, Dediklerini duydum, ve ogün bugün ev 
Ahmedi yakalamış.. yüzü görmedim. 

Bundan sonra, hakim suçluya sordu. Sokak kedisi olmuştum. Çamurlarda, 
Suçlu Ahmed: yatıyor, süprüntü tenekelerindeki ar-

"Son Pos~a,, nın Doğu Röportaj/ar 

Doğu halkı iyi yakacağı iyi 
yiyeceğe tercih ediyor 

Jf .. ,,. 
Şimdilik yakacak namına tezek Doğunun lazımı gayrimtlfarila 
vaziyetinde. Emıruma fimendifer iflediği zaman Erzurumlu da 
kokk&ntlrthıe ka't11pcak ye tezek yakmaktan kurtulacak. Fakir 

ve pg&dz halkı tesıek felaketinden kurtarmak IAım-

- Ben, hapishaneden daha yeni çık- tıklarla karnımı doyuruyordum. Baş 
tını. Henüz nezaret altındayun diyerek, vurmadığım yer kalmadı, nereye gidip, 
suçunu inkar etmek istedi. ,miyavlayıp yalvarsam, hakaret görü

Şahidler dinlenildi Bazı şahidler gel- yor, dayak yiyor atılıyordum. Bu ara· 
memişti. Neticede suçlu tevkif olunarak da bir kaç kerede hastalandım, yerim
duruşma karar için başka güne bırakıldı. den kalkamıyacak hale geldim. Ne has· 

--==-===-=========-=========-:ıı==m==-------- talığımı soran, ne de bana acıyıp has. 
/stanbullu bu vapur ve Nafia talığım geçinceye kadar bir tarafta ba- Kat?ucı gtStnilii lıer' cJoğ1ı fıdı.ri 
Bu Ücretlerle Pazarları vekili ,rındıran oldu. Sokakta hastalandım, Doğu illerinde, hele bir kıt beamasm. feyler çalındı. Kimi fevkalAde 

gene sokakta iyi oldum. İyi olduktan Kızak, yahut tekerlekleri zincirli otomo- _ GüriU gürül yanıyOl', feYkaiidt 
Nasıl gezebilir? Berllnde sonra da ayni hayat tekrar başladı. So- bil sizi, kasabaya, yahut kla.ri i.smile, vi- myor! dedi. Kimi: 

(B(Jftarafı 2 inci sayfada) (B41 tarafı 1 inci ıahif ede) kak ta yatmak ve çöplükten karın do - la yet, kaza ve,a nahiyeye getirirken, c- Efendim güzel yanıyor, :t.akBt 
fer için bir buçuk ücret verip üstüne bir vatla beraber hazır bulunmuştur. Bu me- yurnıak. dağlann kıvrımına, derelerin içine, ıırt· cak odun ile evvelce temin edilen 
de ıslanışıma mı? rasime Türkiye büyük elçisi ile Bertin Bir kaç gün evvel haber aldık .. Be- ların arkasına ğwenen köyler, kasabalar, zeti muhafaza edebiliyor, yalnız başJJ>:', 
Dönüşte bunları düşünürken, hatırıma kumandanı da iştirak etmişlerdir. )ediy~ bizim gib~leri. topl~yor, .hayvan- filhakika karların Ye butların altında nit, Erzurumun, Karsın, tahtessdır 

başka memleketlerde bu nevi şehir nak- Berlin 26 (A.A.) - Türk Nafıa Vekili Jan h~a:>:e c:~ıyetıne gonderıyormuş. saklıdır. Fakat onların mevcudiyetini a- bulan soğuklarile mücadele edemez!ı 
liyatındaki ucuzluklar da geldi. Bunlan, Ali Çetinkaya'nın Berlindeki ikameti ~~1~?~~eyı bilıyordum: Hani şu bizim cayip bir koku ifşa eder. Bu koku tezek di. 
hasretle ve gıpta He gözden geçirdim ve hakkında tefsiratta bulunan gazeteler, çop ugu adam~kıllı. ayıklamamıza vakit kokusudur. Bu koku bacalardan tüterek, Bir çok kimseler şimendüerin Erı'I 
nihayet şuna karar verdim ki gezmek müteaddit vesilelerle enerjik bir faaliyet bırakmadan çoplerı kaldırıp karınımızı ve havayı da ağırlaştırarak beldeyi ta - ma gelmesini bekliyorlar, kok kömii 
için Adaya gitmek, ancak, hac gibi, bir göstermiş ve, Berliner Lokal Ançayker doyurmamıza meydan vermeyen şey.. rnamile tesiri altında bırakmıştır. Kasa- bu suretle kavuşmak istiyorlar. 
ömürde birkaç defa yapılmasına imkan gazetesinin yazdığı gibi kabinenin en .Fakat hayvanları himaye cemiyeti adlı banın havası tezek kokar, evlerin iÇi te - Bir doktor tezeğin fenalıklanndan 
olıruyan şeylerden biridir! mühim erkanından biri 

1

ve başvekilin u- ,bir ~emiyetin mevc~diyet~.ni hilr_niyor· zek kokar, yemekler tezek kokar, yatak- sederkcn tetanos hastalığı üzerine de 
zun müddetten beri mesai arkadaşı bulu- durn ·. Her~~l~e ~enı t~essus etmış ola- tara, yorganlara tezek kokuları sinmiş- zarı dikkatimi celbetti: Bu satıdan kimseyi incitmek maksa

dile yazmıyorum; bu, olduğu gibi anla
tılml§ bir pazar sergüzeştidir. Haydi bü· 

tün bwılan benim seyahatte acemi o1u
§Wll3 atf edeyim ve bir daha gözümü dört 
açayun. Fakat, düşünüyorum ki şu, İs
tanbul halkı bu vapurlarla ve bu ücret
lerle İstanbulun yaz güzelliklerinden na
sıl bolca istilade etmeğe muvaffak olur? 

İstanbul nüfusunu bir elekten geçiriniz: 

Acaba, halk içinde henüz Adalan gör
memiş olan kim bilir ne kadar insan var

dır! Haydarpaşaya ve Kadıköyüne gidip 
gelme yirmi iki kuruş, Adalara gidip gel

me otuz beş kuruş! Kuruş demek kolay, 
fakat bu kurtl§ların İstanbulda büyük bir 

kısım insan için yevmi bir ku.aııç ifade 
ettiğini düşündüğümüz zaman görürüz 

ki, benim acıklı hikiyemi bir tarafa bı
rakarak, asıl bu mesele üzerinde uzun 
uzadıya durmaya hem mahal, hem de 
lüzum vardır! 

nan Türk misafirinin liyakatini tebarüz cak dıye duşundum. Bırazda sevindim. tir. - Almanyada dokuz sene kaldııtlı 
ettirmektedirler. Eh artık sokak kedLiğinden kurtulu • Doğulu vatandaş bu hale alışıktır am- cak iki vak'a ile karşılaştım. Karsta 

Matbuat, Çetinkaya'nın istiklal müca- yorduk. Gene halılarda oynayacak, ma, o da bunun gayri medeni bir teshin kuz ay kaldım, on iki vak'a ile kart 
delesi zamanında İstiklil mahkemesi rei- koltu~la~da oyuyacaktık. vasıtası olduğunu bilir. Neylesin ki kö- tım ve ancak bunun üçü, dördünü 1'\J 
si sıfatile oynadığı mühim rolü bilhassa • Sevme~ boşuna . imiş, meğer hay • rnür yoktur. Odun çok pahalıdır. Sonra rabildilt> dedi. Çocuk tezek ile oytı 
kayıt ve işaret etmektedir. va~ıa_n ~ı~aye cemıyet~ toplanan kedi- dokuz ay kara kışa, tipiye odun nasıl da- dururken, elinde açılan bir yara ·· 

Doyçe Alkemayne Çaytung, Türkiye- ):n _ olduruyor~uş. J?ogrusu buna b~r yanır? İzmit, Kastamonu, gibi uyanık den kısa bir zamanda kaskatı olul' 
nin mümesailine yapılan hararetli kabu- t~rlu akıl e~dir.emedım.. Bu nasıl bır mıntakalarda bir araba kesilmemİ§ odun yormuş. 
lü kaydediyor. ,hıma~e cemıyetı? Aç ~aldığımız, yara- en pahalı devrinde gene iki lirayı apnaz. Mart ve nisan aylarında doğu iU 

Berliner Tageblat, )J. Çetinkaya'ntn )andıg~~· ~~~~landıgırnız zamanlar- Ya buralarda? .. Durendiş insanlar ya- de dolaştınız mı? Hemen her yerde 
demiryollan, limanlar ve sivil hava işle- ,~a~~~ı hıç duşunmez ve sonra bizi alır, zm bile bu yarım dolb küçük kağni ara- tarlalarile karşılaşırsınız ... 
rini ihtiva eden Nafıa Vekili sıfatile olan ,oldurur. basını yedi liradan daha ucuza alamıyor- Köylü gübreleri birer kıymetli 
liyakat Ye meziyetlerini tebarüz ettiri- Vazi!.et.~, yangın yerindeki yıkık ha- lar. Bir arabayı yedi liraya satan köylü şeklinde muhafaza ettikten sonra e 
yor ve kendisinin Türk hükumetinin en canın ustunde arkadaşlarla müzakere de haklı .. O,odunu 48 saatlik_,ormanlar - civarındaki arsalara, meydanlara 
kabiliyetli azasından biri olduğunu bil- ~~tik v.e n~ticede şöyle bir karar verdik .. dan getiriyor. Yolların kaybolduğu yer - geniş yayar. O gübreler, orada ağır 
diriyor. ~ı~e ~ıç .?rr. fay~as~ w~okunmayan, fakat lerde kağnisini öküzile beraber çekiyor ... lrurumağa başlar. Haziran on beşte 

olumumuz ıstenıldıgı zaman da, öldür- Hele kış basınca on beş dakikada tipinin men tebahhür etmiş lüzucetli bir 
Glmr&lder karau bitti .n:ıe~ işini ü~erine alan .bu cemiyetin ye· yollan kapadığı, insanları heykelleştirdi- halinden çıkmış ve biraz katılaşm~· 

Gümrük memurları için gümrük i· ,rın~ bul~cagız ve cemıyet binasının ü- ği zamanlarda bütün bu tehlikelere göğüs zaman köylü eline küreğini alır ve 
daresinde ÜÇ ay evvel açılan kurs bit - zerındekı: gererek 15 liracık ta almasın mı? Kim zekleri evvela düzeltir ve sonra da e 
miştir. Bugün gümrük idaresinde bir •Hayvanları Himaye Cemiyeti• ta • ne derse desin, köylerin, hatta şehirlerin la uzunluğuna, sonra da enliliğine 
mümeyyiz hey'eti tarafından kursa iş· helasını kaldırıp, yerine: etrafını, içini mezbeleye çeviren, kar - ve birer brik haline getirir. O patÇ 
tirak eden 30 memurun imtihanları ya. . •Hayvan ceıll~tları c~miye~~ yazıJı galara gıda membaı olan, sinekleriıa ço - bir müddet sonra üstüste yığarak gii 

Muhittin Birgen pılacaktır. hır tabela asacagız. ğalmasına, belki de dakikada milyonlarca terkeder ve ağustos nihayetlerind8 

..,.. 'iarman üremesine sebep olan tezek şimdilik bü- toplıyar~ evinin bir köşesine yı 

Memleket memleket 
Gezmekten korkan 
Genç lıız 
cTeyzeclttm 
cBen bu genç ile seTişebileceğime anla

şabileceğlme tanilm, allem de onun beni 
mes'ut edebllecetı diifüncesinde, yalnız 
gerek beni, gerek ailemi tereddüde sev
keden bir nokta var ki, o da bu gencin 
mütemadiyen diyar diyar dolaşmayı ıca~ 
ettiren mesleğidir. Niçin saklıyayım? Bo
yuna geze geze bir ev sahibi olamamak 
tan, yaşıyamamaktan korkuyorum, bu 
nun içindir ki size sormayı dÜ§ünuyo
rum .• 

* Ben bu satırlan ailece tanıdı~m bir 
genç kızın mektubundan çıkardım. 

Bu genç kız, bir çoklarında gördüiü -
müz gibi, l§e evvela sevifmekten başla -
nuş, tanıdık bir muhitte. tanınan bir genç 
tarafından bllvasıta istimzaç edilince dü
şünmlye koyulmuş, vaziyeti tetkik etmiş 
tereddut ettiği bir nokta çıkınca ban~ 
sormuştur. Hoşuma giden, istikbal hak -
kında bana emniyet veren nokta işin işte 
böyle dotı ru bir yol uzerinde yurumlye 
başlamış olmasıdır. 

Genç kıilll bahsettiği deliknnlıyı tam -
mıyorum. Fak~t tarzı hareketi ahlAkmın 

dürüstıütünü gösterir. keDd.Lslne emniyet 
et.mek cabdlr. Esa.sen bu nokta üzerinde 
kıam da, ailea1nln de teteddüdü yok. On. 
lan korkutan nokta, bir memurun, bir öğ
retmenin, bir zabitin. ldm bilir belki de 
bir mühendilin zevceat matile memleket 
memleket dolatmakt.ır. .. 

Bu noktada ıenç kllln da, aile.ılnln de 
korkusuna iftlrak etmiyorum: Hayat öy
le bir sergilaefttlr kl, tam lezzetini muh
tellf perdeleri muhtell! memleketlerde 
muhtelit manzaralar liserlne açıldığı za -
man verir. Ve bu öyle bir yolculuktur ki 
iki yold&.11 yekdlferine gittikçe aıtııaşan 
bir ip bağlar, senelerin dimağ adeseslne 
nakşettltı intibaların 8llinmeslne arlık im 
kln yoktur. Her memleket hayatını.da ye
ni bir konak teşkil edecektir, daim! )'Ul'a 

ilk kllometl'ealne adım. attıtınız yolun so
nundadır. Kim bUlr o mn'ut ve mukad
der yuvaya varmak için ne büyüt heye
.?an duyacaksınız, ne bilJ'Ük sabırsızlık 
hlssedecetsınız. o yun71 bayallnhde na
sıl stlsllyecelı::alnlz. Bu, bqlı bq.ına lıir 
?.eVktlr. Sonra düşününüz: Bugiln takri
ben 4 milyon Türk allad Tardır. Bunun 
JA.akal dörtte biri hayatlnm llk nısfında 
seyyardır. Bütün bunlarda saadet eksik 
midir dersiniz. 
Kızım biraz cesur, blru mütefebbls oı. 

Hayat ve istikbal atılın delil. faallndlr. 
~ TBYZK 

Kopya eden: tün fenalıklan ile beraber doğunun la • gibi satışa da !;ıkarır. Herkes tezeği.JJ 
İMSET zımı gayri mülarikidir. Tezek daha gübre tadan kaldırılması için iki noktai J1 

~~~~~~~~~~~ 

Futbol oynıyan 
gazeteciler 

Galatasaray bayramının 
hazırlıkları hararetlendi 

iken tarlaya gidip te mahsulü kuvvet - da müttefik: 
lendireceğine başaktan öksüz ve gıdasız 1 - Köylüye bunun gayri sıhhi bit' 
bırakarak, trahum saçan sineklere yuva olduğunu anlatmak. 
oluyor. Onun için şarkın mahsulü de za- 2 - Köylüyü teshin vasıtalarını t 
yıftır, sararan başakların boyu 20 santi- edebilecek bir refah seviyesine çP 
mi geçmez. Köylü iktisat ilminin klasik mak. 
nazariyesini tatbik ediyor. Ve teshin ih- Tabii bunlar yapılırken doğu ııııl 
tiyacını bu soğuk ve yalçın yerlerde te- ucuz mahrukat temin etmenin yol 
gaddi ihtiyacından evvel düşünüyor. İyi bakmak ta, çarelerin en başında gelj 
yiyeceğine, iyi ısınmağa bakıyor. Don - tedir. Fakir ve görgüsüz halkı tezei< 
mamak için evvela soğuğu bertaraf edi- ketinden kurtarmak doğu münevvet~ 
yor, ve ondan sonra bir cAllah kerim• nin başta gelen en mühim vazifeJef 
çekerek boğazını düşünüyor. den biridir. 

Erzurum ve Kars civarında işliyen bir 
iki tane linit daman var. Bunlar oduna 
nazaran daha ucuz fakat köylünün ihti- yeni tip hamal 
yacını karşılamaktan da çok uzak Esa - • ıı 
sen bu damarlar rasyonel tarzda işletil • . Sırt hamallıgm~n k.a1dırı~ası e 
miyor ve piyasayada ·ht· ka 1 rıne hamallar ccmıyctı beledıyeY ._. 

J ıyacı rşı ıya- 1 t d , 1 .1 
. 

1 
. . . rııır 

cak derecede bol ve ucuz la k ·· - ı ·· _ . racaa e ~re!\: mı ~1 ış erı ıçın a o ra suru mu . . . .. t .
1 

• . . . . <ZI' 

yor. pım~. g~s erı me~ını ıst~mıştı. ~-
Piyasanın da henüz alışamad ğı b . :ye, ıkı tıp araba ıle naklıyat yaP 1 

ı u ne leceğini cemiyete bildirm!ştir. J3U 
vi kömürler hakkında kulağıma bir çok _,ı 
--··-··

00
----·-··--······-··· .. ••• .. ···.... balar kısa mesafelere tahsis ev~e 

ııında bir de Matbuat - Galatasaray mü- ve tekerlekleri lastikli olacaktır. ·t< 
tekaidleri maçı vardır. Matbuat takımı ile işliyecektir. Birinci tip dört, 1 

{ 

teşekkül etmiş, ekzersizlere başlamıştır. tip iki tekerleklidir. Uzun rne59 

Yarın gene Taksim stadyomunda ekzer- ,için kamyonet ve atlı arabalar ç9 

siz yapılacaktır. Takıma matbuatta çalı- rılacaktır. 
şan eski fakat dinç sporcular iştirak et- Ağırlığı az olan eşya iki teıcer 

Ualatasarayın 33 üncü yıldönümü do- mişlerdir. Resim dün yapılan ek~rsizde ve ağırlığı 1 00 kilodan fazla eŞY9 

layıaile yapılacak spor tezahüratı meya- çalışan gazetecileri göstermektedir. tekerlekli arabalarla taşınacaktı!• 
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Son Posta,, yı çıkaranlar 
arasında birkaç saat 

lelrnrL+d ,..,.,. baun • Sem Pmta • am meuaplart 
cl•4ü bapamlmw ••' kntlnlacWar? 

Otomobil ile 
lstanbuldan 
Avrupa ya 

1 1 Metni eke Röportajlan 1 

105 yıllık basit bir 
yaşayışın hülisası 

' 

Ymn: Vasfi Rıza Zıba 

latanbuldan •Jrıht 
-1 -

Ayıe nine iki defa e.lenmif, 21 çocnk Mhibl olmaw 
ve ifte o kadar, clofdafu memlelrettea tııe aıladıa 

t.e.nı.Mn ,oıa ınan olduk coldub 
dtJarum. ÇfinH )alim delfHm. Yanım
da Abidm Dawde ep ve diler bir clc.t 
daha var. D&t kipJI&. Bbi JmırkutmUf' 
1aıda: Bdlıne ft Bulpristan 1ollan çok 
bomktnr, ~ nparla aidip on.
dan otcJmnbillnjzi bay)anuıJI diye ten
büıllydik.. L elelclm üstündilr derler, 
yalım kendi eklnmp belenenlerdeıı ol
madıiJmızdan cpe)d. deyip vapurla Köp
tence yolunu tuttuk.. 

batka bir ,er, bir ,., g&me111if 
BitHa ( Hmmıl) -

Yalnız J11111•am. 
Benim vul,... 
iki arbdapn ,..rdl • 
mile pnlerim u pe
ripn, u pejmlıde 

aeçiyor ... Yepmenm 
cilmbmldlr, c mn • 
mıdır, ne ... ClllU 

pek bilmem. Yamın
da bu iki arkadq ol· * masa; arada bir 

Rıhtım idaresinin gösterdiği kolaylıkla komşularım, do8tla • 
arablımıa vapanm vincine taktılar- A- rım hatırlamasa; iti· 
man Allah,~ Vincin mü.arasın- raf edeyim; pek sıkı· 
dan sarkan tel gözüme öyle ince görünü- Jabilirdim. 
yor ki.. Ha koptu, ha kopacak... Makine A1qam ilzerleri; 
aldltülel'i btdlip, &ldmü 8Çbilm za. hemen, hemell bizim 
mu, otcJmohill glherteye Çllnmf, yere p:Jfttiınizle, l:Ulm A.ı.t .._ Boa JtUICa ..ıaılt._ ._,.,_ ......,_ 
yaJllmıt bir manda gibi sakin atin du- fedaklrlılnmzle bir "'9 'benwndt o1m cellnl .,..... 'Ytbıll ban1ı: 
rudm g6rdilm... Şiki1r Allaha! Avrupa erimizin bıfhlm• çıbıbn A7fe nbwııtn _ .._ a.,im, mm,...... 
yohmdald cayatumz. elimizin altında fersiz 8e8i gelirdi: İlah edildi ld banda. ima bir ff!1 ,ak• 
sa sail•m ve zinde g6rilnilyorclu.. - Beyim! RU1muııma 91tir, hanamu- tar.. lnnmm tenüupe bnlNI &6rin· 
~ ~~~~~o~~~ * böyle baflamıfb! Zahir, llCIJOl'du çilemi- c Balwphı bile olnna (beraber olmıca) 

Vapurda ne bhbeıhld .. Berba yubt ze... m diyem, phlm pzatada. .. • 
if payd08UDU bir tarafta geçirmek içbı Yüz bet ıeneUk bJr llaJatm btt.IJel( l'ololnfa Jüb. bndhll eyice 8eJl'ettl. 
yola Çl'km'•·· GGlerek öpüfenlerin, al· calibi merak bir ..,.U. ?.aman, •man ba 6pUl, ~ lmJda, ftden tabJdılar, 
!ayarak arılanlarm haddi heabı yok.. hayatın, ba Jla bet .-e1ik ömrün, bir c Ne diye'edreJimlzl lpll)OIMIDT• 
Berbsln de ne çok ahbabı akrabası var- kOID§UYa anlatılabüec:ek bitihı •fhal•n- Cemiyet baJldl J8P""I pık Jmdmlan-
!Dlfl Şöyle etrafıma baktım da en garip, nı dinledim na ,..,,,_ hicap ile imardı, etrafma tü-
m tiJneesiz: AnbmnJa ben!- Biz iki ah- Ninenin, mnlyıtlbmı bir puça mbn ha- kBrdl. • 

.. Pom. • ~·- Mr aram hah brp b!p1& bhrut. o bir köfede: li, fazla yemin etmesidir. Buna, daha ilk - c Tu, ta, ta,! o menim evlldım ... 
~ Blk ilk kendilerinden bah- heplinin bir araya aeJdilini, ft hepsinin Gideceli yollan dilfbilyormUf llbi sil- söze ba§larkm bqlar: Hem, nar Osllne turp )'erler?. Allah me-
~ tahammül olunmaz. l'Uat 1oYamını balmut bir pm11zlık içinde kdtt, ben bir kBfede: Oötilrecelim aemt- c - Vallah, Vallah beytm....... Di aJe!. 
'-Ilı Yedi sene kendisinden başka herkes- qtuklarım görmek aaeak düJı kısmet !eri btetmlt 1fbi 1aramı ve bitap... Nine Bltliste dolmUt. Bftliste b«lytl • Tabiatin yilz be§ yıllık mibnetkqi, bu 
'- balıaetmiJ, kendi ipnden başka her- oldu.. •• Ve ben, ,.eti tenede bir &elen bu mut, Bltlfste evJmmiftir. Umuml harpte J8f1Dda bile mai§etini kendi •)'ile bzan. 
~ ifile uir8flDllt herifin iyi ve dolna -..W 1nemettell bna kana mOateflt * yurdu düpnan istiüsuıa maruz kalınca maktadır. Yün büker, dokuyacalara verir, 
~ çalıpnıf bir insanın bir defa da oldumf . Merhum komik Buan Efendinbı tlyat- Diyanbekire kadar siiıilldemni§ler, istir· maruf olan c Vaneedmbndeıt J'Bplınr, 
ken~den bahsetmesi haksız görülmez Hep bir araya geldikleri için mi oka- rosunda perdeyi açmak için kullandıklan dadı müteakip yerlerine dönmü§lerdir. satar, geçinir. Ama ifte 0 tadar yapabi-
~ dar neplendiler? BilmiJOl'U!D. çmpak burada da bir iki defa çalkılın- Hicrette çelctttlerl mepkbt nfnenfn u- lir ki kazaneı bir kuru boiazı yan doyu· 

L l'abt eter diln, o toplanbda harcanan dı.. VapurdaJdlerde bir hareket oldu.. Jta. nutamadığı derdlerindenclir. rur, yarı cıo,unna. 
~ bu zanna güvenerek cSon Postaı. nükteleri not edebilseydim, bir mizah ım bacanm yanındaki ince borudan be- • Rahmetli Jrocemnm - Beni açht bi- Bir giin Clllll elinde ça~ De de a&'dlm
~ n kendisinden bahsetmek cesaretini mec:mnasınm en az yirmi niisbasım dol- yaz dumanlar arnnulan boluk boluk tiriyor. Bu 7l8den öJecellm diyen inil- PmceuhrlnlD &alnde iç, bet upnlık 
~or ve bu ifin baprılmasına beni durabilecek kadar bol mevzu toplamlf düdük sesleri duyuldu.. Rıhtımın sokak tisini MU, J'Ul amlf pJerle dola, bir -.ıuıu 1-ta J8pmıJa ppabJardu. 

ediyor. olurdum! tarafmdan eline bir mendil P.P, koluma dola hatırlar W nhmetll koc•anm 6Ul- llaHpe ..,,,._ hf ı'• .. mhtwmf~ 
Ceıe Bize Scın Postadan, daha dolma İçlerinde divan edebiJabnm m aüzel parmaklıtlardan _..bilen, bizim tarafı mü açlıktan olmupm. DQıcati: _ Vallah, ftl1ah ı.,m - ----dl 
~i yapnı bitilen Son Postanm dün- mısra1armı m kmunm ahenkle okuyan- alabfld.iiine )'elpe•li)W'... Vapurdan • Sen beknw beJim! llW!ıhn (benim) olma ctelllan di)W'. 
~~Jrammdan ı.ıı.edecelim- Sem Poe- ]ar vardı. rıhtıma, nbhmdan Yapma W atalilar örnek bir bdmJıinn ftrda. &kin ft'imbr, DeW, pil fet1ı eden demek .. 
-..r dün, geçen yedi senenin defterini İçlerinde en alır ve en oynak pr1Dlan var_ llerlrs bir fl!Y möyliyor. S6ylemek harar harar zahra De (zahlnı,Jte) do1ardL Nlnede f!V ha;J'lltmdm 1-lka hlçWr feYe 
'111t alınla kapaJlllarmı, saatlerce lilren piyasa hanendelerini utandıracak bir vu- mecburlyetindeymjf gibi aealeniyor_ lla- İşlemeli iç etek entarllerlml MNhklar alt bOli ,m_ baJle o1dala ICln kanapna
~ ... · bir toplanb sofruuıda tes'it et- kuOa söyliyenler çalanlar vardi. nam güJOpıeler, ,eniz, yurdsuz esplri- almazdı. nm hududu dar kahyar. Bana Ullattıtı, 

Biz bütün bu~n leYfedlp dinledik ler- İçimir.de binlııir mana ile •,.ııat A7te ııbıeJl cın ÜÇ J8flladay)rm otuz ba bir bç abrhk yan,. mian l&derle, 
~~~otnt bahçesinin llel'in bir Jüıpslne ve IOllunda IOll IÖZ Ercftment Ekrem Ta· edenler var: Karımım çenesinden kaçıp yapnda birine wnnifler, tlç sene diflni Jla bet leDelik ömr6n6D bilttln llel'lil • 
~an uzun masanın etrafında Son 1 d.. tü aftoauna pienler, aftosunun eUnden te- sıkm11ı 80lll'a kaçnnf ve a,rılmlf, cın .. MfHnl hilrlJ9 etm1f olda. Ba Juııı1ar mah-
-~YI kuranlar, Son Postaya yazanlar uya .. uş · • sesini kurtarıp bnmıa kaçanlar! .. Gl- kiz yapnda ildnd kocwma VUIDlf. Bu dut!. l'üat her mahdut telakkide oldulu 
'- Soıı Postaya yazılan yazılan dizenler, Ercüment Ekrem. dip gelmemek var, &üm AUahm emri. kO"smdaın alta km, bet alla o1mUf, Jrn. glbl bananlrinde de a-.ıt ft knraJlfl s. imrenilecek kadar sacak bir aile - Arkadq~ar ... dedi ... Sizlere arka- Ah a~ olm•• diye dü§6nenleri P larmdan yediDi JUft ahibl J8pmıflar, çm.oımez bir ~ bir muhafua edil 
~yeti yaratmışlardL daşlar diye hita~ etmeyi ~ -buluyorum. lerinden okuyorum. •• Ooot Epeyce uzak. c - Yedi tne ibrik, ,mı lelen, Jedi kudreti var 1ı:l biJehildikledml çelikten 
._ilen sofraya oturduğum zaman, bir haf- Kardeşlerim. .. Bır gazete, bır ldllclür. O- Japınpz. BllıbJDde1rl lellmetçDer artık tane albnh ı., Jedl bt ,.tak ~ ver- bir kafa taanm içinde, pJAtea bir ala 
~takta kalmaktan mütevellit bir kı- nun m~kemmel 0~ h~~ ~ yekpare bir hale liıdL Düfiince ve derci- dim. diyor. 1U11Uf llllll'llDDt bütün laflilltlle o bdar 
..:~ yorgunluk içindeydim. Hafif bir ret iftihar veren hır ~J!iyetti~'. .Biz bu- leri ayn olan 1M tnenlan birbirine b- Şhndi bu ~ dBrt bzla Dd tue ve o kadar mü • 
~ Cayri tabii ataletten doğan matmum gün burada. birçok guçluk~er ıçmde. se- rlfllUf bir halde ailriiyorum.. S.UanUI ojla VU'llUf. ı,.. lbe .mk bir baJabn bap, ortaa 
~baleti ruhiye bende acaib bir melin- ~şuıa te:°~ be:!. b~ eserin : beyaz mendiller cl&llen papatJalar gibi l'otolrafmı aldır.,.._ 4gpnler nl- w ...... wm lanete bir t&rlil dilim var
ı...._ uyandırmıştı. Bu melinkoliden ko- akta ve 8; b~ :yen ınıı!:~ yoi'ulan kollarla beraber aşalı dOfüyor .. neyi korkufmntl•. IDIJOI'- lnpJJalıı ba ömlr, hiç olmazsa 
~ kurtulabileceğimi hiç sanmıyordum. m ~·~ kiç hissesi, diğerimlzfnkinden Minareler, J8DllD kulesi, )'ilbek boylu . - Senin bqmı fnntıere a.tireceJder, bir parça ~t ettirm Hllafklr bir tali-
..... )akat içine kabldığım muhitin samimt ve ~m e aputmwalar .. Vapur ilerledikçe bu yük- ıliklerfnl aldıracUlar, dentf•. hin tezahirleri içinde maJradder encam•· 
.,. tatkuı nepsi, tatlı ve keskin bir içki az değildir··· sek, bu müht8f81D hlnalar clcelepnele Buba,.ı. fnnmıt. tellflpnmlfı tatmin na enin. •• 
~ kıaa umanda tl iliklerime kadar iş- Bir gazete, insanı ~bale ve ~ete Ira- bqladl.. Bolazm dd J8DIDdald ,ahlan ettik... Evden, resminin gazeteye verile- Tut 
'-bı vuşturmaz. Gazetecilik, bfttün maddi deminki azametlilerin yanında bodur ta-
~ ablan bhkahalar, bol mum- yoksuzluklarmm acılarmı manevi hazla- vuk &ibl &6rilYCJl'IDL 

lıa hirez. ampul gibi, haleti ruhiysıin b- rile unutan feragatkh fmanlann mesle-
~ lflia boldular! ltdfr. 

ile Bir gazeteci, mftretkep kokan bir mat-
ler Ercüment Ekremi dinlemek o- baa odasmı, bir saraya tercih eden idea
ktan zevkliymiş. Meğer hiçbir şeye list insandır. Bu büyflk.hakfbtln kıyme

\ llUJnara ftrmiyen bedbin yazıların- Unl. ancak bu meslelfn aşkını tadanlar 
bth~tak, abt bir insan gibi görünen Nu- bilir! .. 
~ Ataç, bir bira kadehi başında, ne- • " 
~den taze bira gibi köpürebilecek ka- Biz bu meslek yuziinden çok defa alır 

İfte Karadeniz halaza •• Smi ft IOJda 
eski kaleler, eski tabyalar görünüyor •• 
Geçen seneler buralarda sandallar, çı~ 
lak kadmlar ye •kekler göriirdük.. Şim
di, cBotazlah mmatferi)ethıdlil m 
kahnmanlu brullhı o1m11f pHbL. 
Heybetli w pah '* d1D'Ufa var .. 

* t.: llikbin bir dostmuş. Meler mütema- darbelere uirarız. Fakat bütün bunlara 
~ tarihin karanlıklarından bahleden raluıen, çok aevilen beWı bir kadına Karadenı. çıtbk.. Kahnltıya davet 
l~ Canın iç açacak aydınlık bir ne- beııziyen gazetecilikten aynlamayız... ettiler .. Sonra lfJM livertede)'b.. O ca· 

"arınış. Meğer Halid Fahri Ozansoy Kadehimi he~iniziıı ~~ bkbr~- nım btanbaı &lUU. lilintl ba1ine glri· 
ŞenaoymUf. Meğer Selim Ragıp bir ken, temenni ediyorum ki daıma, bu asil yor. Aqamm bnrbJan bubkça Bo-

detU bir Alemmiş. Mğer Ali Ekrem gayeden a~y~~ kadar f~tki: jazın lll1lan bn bJem resim gibi tek 
, mütemadiyen çatık duran kalalı~, ve bırbır•m•ıden ayr~~: rengıe boJanıJor ... KcwnDr ilamı Efen-

tin mütemadiyen güldüğü demler Ercüment ~m :~un Sozl~nnı dinin Ç1DIJ1'8il ame çaldı! Bu da atpm 
Mejer Cevad Fehmi sade yazı yqartan bu samımt söderi, uzun suren yemeli lçinmif.. Yemekten ~ A· 
delil bir kahkaha korosunun alkJflarla müteaddit defalar kesile kesile caba yatmak için de Çlll8lrat Adeti var 

:""ell1nın,,_~ Meğer İbrahim Hoyinin IAyık olduju mükifata kavuştu!. mı? .• Kim ne bnprf. Yann mmı boyla 
tatlı bir Huyu varmlJ. Ve meğer Ve Son Postacılar, sekizinci yıllarına yollarda toförllk mebaretimi ı&terece-

~aci Sadullahın bütün bunlardan ilk adımlannı, böylece, çalışma hızlarını, ğim. Onun için erbll )atmak lbmı.. Ben 
Yokmuş'.. feragat ve dürüstlük duygulannı. arttı- kamarama çekiliyorum. Allah size de ra-
r inanmaya görün!.. Ben bütün ran gür bir nete içinde attılar! hatlık versin! .. 

böyle olduğunu bilirdim. Fakat Nad Sadullah 
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BİR HAFTALIK DONYA VUKUATINA 
RESİ LE BiR BAKIS 

Tarihten sayfalar: 

Din yaratan prens: Buda 
.. ,. * 

Yirmi dokuz yaıına lıadCll' babaıının ıaTayında dünyanın bütün •"Jı. 
laini taJCll'ak YQfadı, fakat birbi.ri Cll'dınca üç manzara karıınntltı 
l«ılınaa hükmünii verdi: «Gençlik, sıhhat, hayat hiç demektir. Çiinlıli 
la,,.. ii~ü de ne ihtiyaTlıia, ne ha•talığa, ne de ölüme karıı durabiliyor/» 

İsviçre orda.ru.oun ıon manevralarında 
b1slkleW efrat 

Soue\ RUQ'ada IPO?a bü)'ilk ehemmlye\ verilmekte n beden terblyeal Plfımleke

tın her tarafında ıtır•aıl• 1aJ1].maktadlr. 

Ream1n1 ıördt\iilnb kızlar, sovyet Öibe~tan ownhurlyetının ıenv sporcu kız • 
landır. Bunlar ıeçenler.d• Moakovada Kml meydanda yapılan büyük spor ıenllklert
ne lftirak etmıt ve her taraftan allcf toplaml§lardır. 

. ! 

İngiltereyi n İnglllz halkım hava hücumlanndan korumak üzere, İDgUJ.z askeri 
t:ıınkamlan büyük faaliyet göstermekte ve yenl 7eı:ı.t çareler aramaktadırlar. 
Bu meyanda uzaktan uçan tanarelertn sesini zaptetmete mamus yeni ve çok 
hııssas Aletler Tiicuda getlrllm1ftlr. Bu Aletler ıayeslnde, henüs ufukta ııörünmtyen 
bir tayyarenin uçuş istikameti tublt edilmekte ve oııa ıöre korunma tedbirleri a
lınmo.ktadır. 

Yukanda gördütilnllz tayyareler ise, geçen hafta Portsmouth n Southampton'da. 
)'apılan hava ve deniz manevralannda dü&Dlo.n roıunn yapan yeni tip İnglllz tay
yareıortd1r. Diler realm de tayyarelere kartı yapılan yeni bir alır ma1tlnell tüfektir. 

İngiltere Kralınm tardeol Oloater Dil.kil 
t.ya.n mealll1 Polo tımtntn taptanıdır. Bu 
latım A.am Kamaruı Polo Umlne mıı 
OJll&dılı OJUtıda pltp ıelmif n Dük't.ı 
eördiilüntls kupa Tcrllmlft1r. 

.. 

Fransa, mllll bayramını 14 Temmuzda btlyük merasim ve tezahüratla kutlulaDU§tır. 
Resim.lertm1Eden biri 7apıla.n leQlt resmin de Farma Cumhurre.W ile Parlste misafir 
bulunan Romanya kralını ve Fas Sultanım, dllerl ıeçlt resmine tştirak eden tant
lan ve zırhlı otomobilleri ıöaterlyor. 

Y•z•• : Tur•n Can 

•- Bu da vaktile hiç şüphesiz benim ribiydi. Ve ben de hiç şüphesis 
bir gün gelecek böyle olacağım!» 

. Binlerce sene evvel Hindistanda in- ayakları titreyerek iki büklüm bir hal• 
sanlığın en zavallı ve acıklı manzarala- .de ancak yürüyebiliyordu. Herhald• 
n vardı. Koca Ganjve Sind nehirlerile pek zavallı ve iğrençti. 
bu nehirler arasında ve civarında uza- Genç prens onu dikkatla süzdü ve 
yıp giden ülkelerde en azgın müstebit· şöyle düşündü: 
ler, en korkunç saltanatlar, en yıkıcı - Bu da vaktile hiç şüphesiz benillı 
0

zulfun ve yokluklar hüküm sürüyordu. gibiydi ve ben de hiç şüphesiz bir giiJ1 
Brahma dininin.rahipleri herşeye ha- gelecek böyle olacağım. Mademki genç

kim bulunuyorlardı. Kşatriya denilen lik ebedi değildir, o halde ne değeri 
cengaverler sınıfının halka verdiği ız- vardır? 
,tırap emsalsizdi. Sudra denilen tüccar Bir kaç gün sonra gene bir eğlence
ve çiftçilerle Parya denilen amele ve den çıkıyordu. Kapının önünde bir kaÇ 
yoksul halkın çektiği sıkıntıyı tarife el büyüklüğündeki pis paçavralat 
mıkAn yoktur. Yüz milyonlarca insanın içinde iğrenç bir insan gördü. Bll 
varlığı ve hayatı bir kaç yüz bin kişi- adam gençtı, fakat vücudünün her ta
nin arzusuna kurban ediliyordu. Ve bul' rafında kocaman çıbanlar vardı. Bun• 
~ayısız büyük kütle miskin bir itaatla !ardan irin1~.r .. ve k~nlar alanı~tı. ~ 
,hepsine katlanıyordu. :ve kanlara uşuşen sınekler altında za 

Bir Sudra bir Bralunana hakaret et- ,vallı ins~ ı 1sr,ır. ptan kıvranıyordu. 
'mişse derhal dili kesilir, yahut kızgın Genç prens mahmur gözlerini o za• 
1

deınirle dağlanırdı. Küfredenin boğa- valıya dikti ve düşündü: 
zma kızgın zeytin yağı dökerler; bir şey - Bu da vaktile hiç şüphesiz beniıO 
,çalarsa eli kesilir, yahut kazığa vuru- gibi kanlı canlı bir insandı. Benim d• 
lurdu. Fakat Brahman veya Kşatriya- bir gün böyle olmıyacağırnı kim iddia 
'.ıar kendilerinden aşağı olan sınıflar Ü· edebilir? Demek ki ~ıhhat ebedi değil• 
zerinde hAkim bulunurlar; onların mal- dir. Bugün varken yarın yok oluyot• 
,lanna ve yaşayışlarına diledikleri şe- O halde ona nasıl güvenebiliriz ve <>
kilde müdahale ederlerdi. Kısaca bu nun ne değeri vardır? 
memlekette müthiş bir sınıf ayrılığı ve Genç prens daha dalgındı. Ke~dl 
sınıf düşmanlığı vardı. benliğinde ne zamandanbcri hissettıil 

Brahma dinine girmiş ve giremeyen- fakat anlayamadığı boşluğun manas~ 
!erin sefaleti sonsuzdu ve bu kısım seziyor gibi oldu. Eskisinden daha dil• 
halk, Hindistan halkının yüzde dok - ,şünceli olarak saraya döndü, odasına 
sanından aşağı değildi. kapandı. * Başka bir gün avdan dönüyordu. BıJ 

Bu sırada şimalde Himalaya dağları da onun için çok güzel bir eğlenceydL 
:civannda Sakya işminde bir şehir ve Şehre yaklaştığı sırada atı ürktü ~ 
bu şehirde bir hükümdarın oğlu vardı. genç prens atın irğildiği noktaya bak• 

Hindistanda hükümdarın sarayı bir tı · .. il 
kale gibiydi. Etrafını askerler muhafa- Orada bir insan leşi yatıyordu. :Vu~ 
za eder ve yanında kadınlar hizmet ve boğazı parçalanmış, karnı deşı~ 
ederdi. Birisi tarafından öldürülmesin ti. Yaralarına kurtlar, böcekler, yıJ.a!1 
,diye hükümdar her gece başka odada lar üşüşmüştü. Etrafa iğrenç ~ir kokU 
yatardı. Harpte ve avda güzel kadın- saçıyoı du. . . . .. .. tU. 
)arla beraber bulunurdu. Ve bu kadın- Genç prens ır.?ıldı ~-e .. yu~~ buruş 
,lar kılıç kullanmayı, ok atmayı bilirler· , Aynı zama~d~ şoyle .d~şundu: "ne~ 
di. Bu kadınlara yaklaşan · herhangi bir . - Iş~e ~ır ıns~n kı. b~ kaç gu :aeıı 
d d h 1 "ld'" "l" d" ,hıç "L:pnesız benım gıbı yaşıyordu. a am er a o uru ur u. .. . . sonra 
Hükümdarın hayatı pek şairane ge- de bclkı yarın, belkı beş on sene •. -... 

' f k~ h h ld b" .. b.. ı lacagıı-1çerdi: Sabahleyin şafak sökmeye baş- a < e~ a e ır gu~ 0'!. e .0 ne ~ 
1 d ğ zaman c;:arkıcı-kadınlar ve kızlar ;t\•fat..cımkı hayat ebedı degıldır, 
a ı ı ~ . . l bT ? 
hükümdarın yakınında en güzel şarkı- ,gerı 0 a 1 ır. . . ör(lşlr 
lan söyliyerek onu uyandırırlardı. Son- . ~on~aA gene. kendı kendıne g 
ra kokulu sular içinde yıkarlardı. rmı hulasa .ettı: . i dr 

Bu hükümdarın oğlu yakışıklı ve zeki - Gençlık, sıhhat ve hayat, h·~.a.rlv. 
. . . . mektir. Çünkü her üçü de ne ihh.7--:. 

bır gençtı. Aynı zamanda ıhtıraslarına g· h t 1 • d T' me karŞl d11-
ve heveslerine mağh1ptu. Yirmi dokuz ab, _n

1
.e ~s a ıga, ne e 0 u 

· raı~~ ~ 
yaşına kadar babasının sarayında zevk G . 1 andan acJUI" 
~e sefahat içinde yaşadı. Fakat bunlar 

0 1 
ençkpretns mksankarad.c. de kurtul • 

. t . d K d" . . • narı ur arma , en ısı ~-
onu ta tının _ek1?ıyor ud. 'k en _ıs_ınıd egb. - mak ihtiyacını duydu, o sırada bir ıtJ, 
)enceye ve ıç ıye ver ı çe, ıçın e ır · tl d B d d'nç kuvve 

k hı di d B b b. . d pasa ras a ı. u a arn ı , .
1 0

,.. 
poşlu sse yor u. unun se e ını e h b tl' e g" eld' G zerek ve dı e _..ıc . .. 1.. 1 d ey e ı v uz ı. e . ~ 
pır tur u anııyamıyor u. rek geçiniyor ·ölrniyccek kadar yıY }<ili• 

Gençti, sıhhatliydi ve yaşıyordu. bulunca heme~ ıssız bir köşeye çe 
O halde ne eksiği vardı? d .,. 
Bir .. ·· ı b' ~ı d o/Or u. k ıu~ gun gene guze ır eg ence en Genç prens onu kendisine örne itli• 

.~e~~yord~. Saraya yaklaştığı sırada tu. Babasının sarayını, cğle~c:~~ ç~ 
onune bır kara1tı çıktı. Uşaklar onu u- zevk ve ihtiraslarını bıraktı; çoll et"' 
.zaklaştırnıak istediler. Karaltı güçlük- kildi ve günahlan yüzünden tövbe 
le kaçabiliyordu ve genç prens bu müd- ,rneğe başladı. . .. 
. det zarfında onn gayet iyi görebildi. Bu hal tamam yedi sene sürdu. p~ 

İspanya harbinin kahramanlarından Ge
neral Franko, karısı ve kızı lle birlikte Sa
lamankadakl karargahında. !

Bu, yetmiş seksen yaşlarında bir ihti· Bu müddet zarfında genç 18~ 
yalltı. Saçları dökülmüştü; yüzil, ku - Sakyabı münzevi manasına ~tlJ. 

Almanyada Mü~ih'de vücuda getirilen (Alman yeni san'at evi) nin küşnd resmi mü- raklıktan çatlamış bir toprak gibiydi. (Sakya Muni) diye şöhret bu]Jll 
nasebetlle büyük bir geçit resmi yapılmıştır. • Derileri kemiklerine yapışmıştı. Elleri (Devamı 10 tı'1CtL sayfada) 
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1 Garip ve inanılmıyacak şeyler 1 

Fu Sultanı 2 ci Abdir
rahman delllı:anlılılr çat
larında iken çaya diipıiif, bopl malı: üzere 
iken bir Arap tarafından kurtarılmıştı.Prcna de 
bu tebeuını mükafatlandırmak iatcmişti. Bu vaka 
dan otuz aene aoura, Abdiirrahman tahta çıluaca, 
bayatını kurtaran Araba.o, öldürülmesini cmretmİf 
ve ıqlı:ınlılı:tan doaa kalan zavallı adama da ; 
•Sana ftl'obilccclı: daU biiyük ve deterli bir mü· 
lıifabm, iüanım yolr. Zira aeni öldürmekle, cen• 
nete JOlluyorum,• cl..ıaiftir. 

• Dünyanın en unutkan 
adamı Bclgrad liselerin
den birinde muallim olan 
Milan Dolı:içeviçtir. Bir 
ev tutmuş, anahtarını 
almıı, ertesi gün bunun 
adreaini ve ııemtini unu• 
tarak gazetelere ev H-

hibine hitaben bir ilan 
vermek mecburiyetindtı 
\almııtır. 

1844 de deniz 
üzerinde dün
yaya gelen bu 
lılcoçyalının 

hayatı ıayanı 
diklcattir. Kü
b•, Arjantin, 
Mekıika, Gi
rit, Karacıat, 
Yunaniıtan, 
İtalya, Fran-
ıa, lıpanya, 
Hindiltan ve Amerika 
ordularında zabitlik et· 
mİf, Mııır ve Sırp ordu 
lnıpda da genı!ral ol 

l' muıtvr. ,.,;'l 
~ • ~ ı----"""'\ . ' 

Bir böcek namına iqa edilen bina Avmıralyadadır. 
Boonarpda boı ve adeta bozkır halinde bulunan ara· 
ziye aalıverilen Cactoblutiı iıimli milyonlarca böcek 
ıayeıinde, buraları ziraata uyırwı bir hale ıretirmitler, 

Bu yüzden refaha lı:avupn hallı: bu, böcetı in 

Meıhur İngiliz lı:imyaıerlerin
den Davy Kimya Cemiyetine 
:yazdıA-ı bir melctupta. ltalyada 
Pompei harabeleri hafriyatı eı· 
11uında buldutu 17GO 1eneli~ 

..,Ürekkebi kullanmııtır 

ıu.mına ırördütiinü :r. binayı yapmııtır. 

Dünyanın en uzun tel örgüıü Garbi 
Avustralyada lı:uraldılı: zamanlarında 
aç kalıp ırldıran tavııanların hücumuna 
mani olmak üzere dikilen bu tel örgü
dür. 1,139 mil uzunJu~n..ıadır 

Bir şehir dehşet içinde! 
Sekizinci genç kız da boğuldu I 

Bir deli olduğu tahmin edilen korkunç 
ve esrarengiz cani, beş senedir yakala
namıyor, Ştrazburg halkı, bilhassa ka
dınlar geceleri evlerinden çıkamaz 
oldular, cani kurbanlarını daima genç 
ve güzel kızlar arasından seçiyor ve 
daima silah olarak parmaklannı kulla
nıyor, ertesi günü de polise telefon 

ederek cinayetini haber veriyor 

Ştruburgda kabare artls tlerinden Mari Karşer, bir 
IÜn, oduında ölü olarak bulunmuştu. Boğularak öl· 
dürüldüğü muhakkaktı. Katil zavallı genç kızın boy. 
llundaki parmak izlerinden başka bir ipucu bırak· 
ll'ıanıl§tı. Bu cinayetin de, o havaliyi korkudan tit
reten Ştrazburg canisi tar alından yapıldılı anJaıılı· 
Yordu. 

Ştrazburg canisi, geceleri, sular ka
rardı mı faaliyete geçiyor, eline geçirdi
ği kurbanını nerede rastladıysa, orada 
boğuveriyordu. Bu yüzden genç kızlar, 
akşamları sokağa çıkamaz olmuşlardı. 

* Odasında ölü olarak bulunan Karşer 
gölllüldükten bir gün sonra cani polis 
l'rıerkezine telefon ederek, kızın katili 
'kendisi olduğunu, hatıl, diğer yedi faci
&da olduğu gibi, bu sekizinci kurbanının 
da cenazesine geldiğini böbürlene böbür
lene, bildirmiş, cinayet hadisesini bütün 
teferrüatile anlatmış, cenaze merasimini :e i~ceden inceye tarif etmişti. Bunun 
Zerıne polis idaresi ne yapacağını şaşır

ltııştı. 

a(l l(arşerin belki de bir dakikadan fazla 
rnıeyen çığlığı, cinayeti meydana çı-

karmı§tı. Kızın bulundutu binada pansi
yoner olan bir kadın, feryadları duydu· 
ğunu ıöyliyerek vak'ayı ıöyle anlatmıştı: 

Gece yarısından sonra saat bir sula
rında idi. Marinin odasından bir takım 
çığlıkların koptuğunu duydum. Ondan 
sonra ses sada kesildi. Korkudan pelte 
olmuş, kımıldayamıyordum. Derken bir 
kapının yavaşça açıldığını ve sessizce ka
pandığını ve birisinin de ayaklarının u
cuna basa basa uzaklaştığını duydum. A
radan birkaç dakika geçti. Kapının zili 
çaldı. Pencereden başımı uzattım. Kimse
yi göremedim. Yarım saat sonra kapının 
zili bir kere daha çalındı. Gene baktım. 
Görünürde kimseler yoktu. Çığlıklar, ve 
sonra kapının böyle esrarengiz bir suret
te çalınışı, beni fena halde ürküttü. Kal
bim çarpa çarpa yataktan sıyrılarak, ev 

sahibinin bulunduğu daireye kendimi dar 
attım. Birlikte, Mari Karşerin odasına 
selfrttik. Zavallı kızcağız çırıl çıplak, u· 
zunlamasına ve boğulmuş bir halde yer
de yatıyordu. Boynuna belinden koparıl
dığı belli olan, ve morarmış, Adeta simsi
Jah olrfıuş parmak yerlerini örten ipek 
bir parça dolanmıştı., 

İki kadın korkudan gözleri büyümüş 
bir vaziyette dansözün cesedine bakar
larken kapı bir kere daha çalınmıştı. Ev 
sahibi aşağı inip açınca, artistin ıevgili
isle kar§ılaşmııtı. Bu delikanlı 19 yaşla
rındadır. Akşama kadar bir kabarede 
sevgilisile vakit geçiren dansöz, evine 
gelmiş, ve saat bir buçukta tekrar buluş
mak üzere delikanlıya söz vermi§ti. Ge
cikince, delikanlı merak etmif ve i§te bu 
saikle gelip kapısını çalmıştı. Delikanlı 

ımeş'um hadiseyi öğrenince deli gibi ol
şıuş, fakat kendini çabuk toplamış, he
men polise koşmuş, vak'a mahalline 
gelen memurlar, katili teşhiste güçlük 
çekmemişlerdi. Siyah parmak izleri ile 
ipek parça katilin Ştrazburglu cani ol
duğunu apaçık gösteriyordu. Zira bun
lar, deli katilin alameti farikaları idi ve 
katil §imdiye kadar öldürdüğü yedi kur
banının boğazına da, mel'un parmakları
nın izleri belli olmasın diye daiina böyle 
bir ipek parça sarmıştı. 

* Beş senedir, sırtı sıraya cinayetler işli-
yen, polisin, hafiyelerin elinden civa gibi 
sıyrılıp kaçan deli cani, ilk cinayetini o 
kuvvetli ellerile 1932 de işlemiş, ve gene 
güzellik müsabakalarında birinci gelen 
bir kabare artistini boğmuştu. 
Karlı bir kış gecesi, artist kabareden 

evine dönerken kaybolmuştu. Üç gün üç 
gece onu arayanlar boşuna yorulmuş

lardı. Ve bir gün meçhul birisi polise te
lefon ederek şunları söylemişti: 

- Aradığınız artist ölmüştür. Benim 
yardımım olmaksızın onu bulamazsınız. 
Size, cesedinin saklandığı yeri gösteril 
bir haritayı posta ile yolladım. 

Bu sözleri işiten polis memuru: 

Çekoslovalı:yada karı• 
larından zulüm gö
ren erlcelcler bir ara• 
ya gelerek kendi
lerini müdafaa mak
ıadile bir cemiyet 
teıkil etmiıler, fakat 
huına müfit olacak 
hiçbir iı göremiyen, 
kurtuluı çareıi bula
mayan cemiyet çok 
ıreçmeden datılımııtır 

He..e C-1'li 
Landırraw Fredıik U 
1776 da 13 Amerilı:an 

mÜltemlelı:eainln layanı 

ii:r.eriııe lııııilizlere, her 
biri altmıı Türk liruına 

22 bin ulcer aatmıı her 
ölen ulı:erine mukabil 

60 lira almıtbr. 

- Kadının öldüğünü nereden ve nasıl 
biliyorsunuz, diye sorunca aldığı cevap 
şu .olmuştu: 

- Çünkü onu ben öldürdüm .. 

* Ertesi günü postadan bir harita çıkmış,' 
polisler, haritada gösterilen yere gitmiş
ler, kazmışlar, zavallı artistin, çıplak ce-' 
sedi ile karşılaşmışlar, ve bir de kızın 
boynunda, parmak izlerini örten, kendi 
etekliğinden koparılmış bir parça bul· 
muşlardı. 

Katilin polisle alay edercesine telefon 
edip, cinayetlerini anlatışı, cenazede bu· 
lunuşunu tarif edişi, Ştrazburga dehşet 
salmış. Hiç kimse sokağa çıkamaz ol· 
muştu. 

Bununla beraber katil gene yapacağını 
yapmış, bu hadiseden iki ay sonra başka 
bir kız, yatağının ayak ucunda, çınl çıp
lak ve boğulmuş bir halde bulunmuştu. 

Kızın boynundaki işaretler de, gene ayni 
caninin alfımcti farikaları idi. Vak'a şe
hirde büyük bir heyecan uyandırmıştı. 

Polis, caninin cenazeye geleceğini hcsap
lıyarak, ona göre tertibat almıştı , amma 
cani, gene cenazede bulunmuş, crtC'si gü
nü de polise telefon ederek mernsimi en 

(Devamı 10 uncu sayfada) 



!O Sayfa 

Çinde harp birdenbire 
şiddetlendi 

SON ..POSTA 

Tarihten sayfalar 
(Ba.i taTafı 8 inci sahifede) 

Aç kalıyordu. Çıplaktı ve rüzgara, 
soğuğa karşı hiç bir korunma vasıtası 
kullanmıyordu. Fakat her türlü yok -
sulluk ve bu yüzden çektiği ıztırap onu 

Temmuz 27 

iktısat Vekili bugün Dokuzuncu 
Yerli Mallar Sergisini açıyor 

(Bqtarafı 1 inci .ayfada) mebafili ile Japon diplomasi mehafili, ~~tamıyordu. O, başka şeyler yapmak (Bo§taTafı ı inci 'sayfada.) 
~gelmektedir. yeni bir takım muharebeler çıkmasına ihtıyacını ~u~vetle duyuy~rdu. gezmi§ ve son hazırlıkları gözden geçir-

serliğinden: Galatasaray 9 uncu yerli ınal. 
lar sergisi 27 temmuz salı günü saat 4 de 
açılacağından, şehrimizde bulunan sayın 
saylavlarıµıızın, sergimizi şerefiendirıne-

General K - Çu - Ki'nin kumandası mani olmak için Langfang muharebe - - Kendimi başkaları ugruna harca- miştir. 
altında bulunan Japon kıt'aları Yam - lerinin ehemmiyetini az göstermeğe mal~yun! Millt Sanayi Birliği reisi Halil Sezer 
pinge girmiş ve Pekin civarında ta - gayret etmektedirler. Dıyord~. . .. . ve umumi katip Halit Güleryüz sergi 
haşşüt eden Çin kuvvetlerini de geri J nJa srafı Bunun ıçın de böyle ıssız bır kenara hakkında kendisine izahat vermişlerdir. 

leri rica olunur. -

Çekilmegw e mecbur etmış· lerdir. Pekin k 2
8

6po(A.Ann) maM li çekilmek değil, halk içine karışmak ge- Oelal Bayar, yapılan hazırlıkları iyi bul-
To yo . - a ye nezare- ekt' y 'd di . t' k ti d. ile Tiençin arasında demi.ryolu müna- . • . r ç· ih ·rf d 1 .1 r ı. em en ye , ıç ı, uvve en ı ve muştur. 

Kırklareli Ziraat Bankası müdürlüiii 
Dörtyol musust> - Ziraat Bankası nıe

muru Şükrü terfian Kırklarellne tayin edil
miştir. Şükrü burada kendlslnl büt\ln halta 
sevdlrnıJ.ş, kooperatifin açılmasında lınll ol· 
muştur. Şükrünün terfll halkı ne tadar se
vlndlrmlş ise de buradan aynllŞl da o kadar 
müteessir etml§tlr. Halk kencUslni Toprnkka
leye kadar ~ etmiştir. 

k l :ı k · ım· t" tı er.kanı, şuna ı m tı a ı o ayısı e ;köylere kasabalara şehirlere koştu. O- Sergı'ye su··mer Bank, f!:: Bankası işti-a a ı esı ış ır. Uıtiyar edilmiş olan masarifi 107. mil - / · ·· ·· :.-
Japon generali şimali Çin makama- . a· 1 B ralarda keneli goruş ve duyuşlarını baş.. rak dairesi müesseseleri Eü Bank, İnhi-

yon yen tahmın etmekte ır er. u pa- k la d l tın - b l dı o ' 
tına bir nota vererek, bütün Çin kuv - ranın 6•1 OO.OOO yeni bütçe ihtiyatların- . a rına a ~n a aga .. aş ? · n~ sarlardan başka birçok fabrikalar iştirak 
vetlerinin 24 saat zarfında Pekinin 60 . . . h .. ,_.._ . ınsana tesellı veren sozlerı herkesm etmiştir 

dan sarfedılmıştır. Kore Ul.\.umetı, h 'tt' dalı d - h Ik t · 
.kik>metre uzağına çekilmelerini iste - '200.000 yen ile bu masrafa iştirak et _ oşuna gı ı, a og.~u a ~n ~z ı- Resmi küşattan sonra sergi, halka da 
miş, aksi takdirde kat'i harekete geçe- miştir 96 000 000 ,,en 1937 - 1938 büt raba olan muk~~:m:tını, mahkumıye- açılacaktır. 

- · · b "ldirm" 1· · · · " te olan tahammulunu arttırdı. M"ll. s · B" ı·ğ· · · H 1·1 s cegını ı ış ır. çesine ithal olunacaktır. Bu bütçe ya- - . 1 ı anayı ır ı 1 reısı a ı ezer Festival hazırlıklan 
Diğer taraftan şimali Çin kuman - · • . . . Ona (Alım) manasına olarak (Buda) dün -bir muharririmize sergi hakkında Festival umumi programından baş-kında parlamentoya tevdı edılecektır. d d"l 

danı general Sung da, 29 uncu fırkayı • . .. • . . e ı er.. demiştir ki: ka müsamere, balo, eğlence vesaire .. 
Pekinde saklamakta olduğunu Nankin Bır Japon mufrezesı abloka edildı Budanın etrafında dervişler gittikçe c- Gördüğünüz sergi, bilhassa teknik nin de hususi programları hazırlanmış· 
merkezi hükUmetine bildirmiştir. Şanghay 27 (A.A.) - Bir Japon za- çoğaldı. Büyük cemaatlar haline geldi. bakımından geçen senelere üstündür. Biz tır. Bu sene Balkanlardan gelecek mü-. 

Çinliler bir Japon taburwıu pitinin müdahalesi üzerine, Çin maka- Buda şöyle diyordu: . . bu sene serginin dekorasyonunu zengin zik hey'etlerl her senekinden fazla o-
sıkıştırdılar ,natı, Japon kıt'alarının Pekine girme- w «~ ~er şey ıztırapt~. 1.?arettır. '?0 - ve herkesi az çok memnun edecek veya lacaktır. Yugoslav, Yunan, Bulgar, 

Tiençin 26 (A.A.) - Çinliler, Ja • ~ine müsaade etmiştir. 150 kişilik ilk guş, ihtıyarlık,_ hastalık, ~lum hep ~.>ırer beğenebilecek bir şekilde olmasına itina Romen ve Yunan festival hey'etleri 
pon ların Pekin ile Tiençin arasındaki müfreze kapıdan girmiş, fakat derhal ıztıraptır .. Sevılmeyen hır şeyle bırleş- etük. Elbet ki bazı noksanlarımız görü- ,Ağustosun 16 sında şehrimizde bulu -
münakale hatlarına mukabil taarruz - Çinliler üzerine ateş açmıştır. Bunun ~ek, sevilen .. ş:yde~ ayrılma~ yam~-~ lebilir. Fakat san'at bakımından, sergi- ,nacaklardır. 
da bulunmuşlardır. Japon takviye kı - üzerine Çinliler de bombalarla muka- bır acıdır. Bu~uk ~ır hırsla ıste~~ıgı !erden beklenilen gaye noktasından bu Festival münasebetile tertip edilen 
taatının vüruduna intizaren Langfang bele eylemiştir. Japon müfrezesi, so - h?,i~e elde edı.lemıyen şe~ler, h~lasa sene daha fazla bir ilerleme olduğunu ,fotoğraf müsabakasının kayıt müdde -
istasyonunda miktarca faik ve kumba- kak.ta abloka edilmiş bir vaziyettedir. butun hayat hı: ~tıra~tan ıbarettır. O söyliyebilirim. Bundan böyle her sergi ti 20 Temmuzdan bir Ağustosa temdit 
ralar, mitralyözlerle mücehhez Çin kı- .Müsademe devam etmektedir. halde h~yat:1 nıçın bagl~~Iı?. Y.avaş için zamanın müsaadesine göre her te- edilmiştir. 
taatı tarafından muhasara edilmi~ ô - . w yavaş hıslerı, arzuyu ve duşunuşu yok rakki adımını canlandırmağa çalışacağız.> 

"'S Bır Japon bayragı parçalandı t l"d· H d"" .. d k 1 lan Japon telgraf taburu hakkında en- eme ı ır. er uşunce en uz~ .0 an Resmi küşada şehrimizde bulunan ve-
dişe hüküm sürmektedir. Bu tabur ef- Şanghay 26., (A.A) - Şangha~ ya- ıztıraptan. da k~rtu!u~'..~.ıllı hır ı~a- killer, mebuslar, vilayet, askeri, parti, 

Şehrimize gelecek seyyahlar 
Roma Transatlantik vapuru ayın 

30 unda 500 seyyahla, Markopulo va -
puru ayın 31 inde 200 seyyahla şeh .. 
rimize gelecektir. 

radı arasında bir çok yaralı vardır. ü- kınında Chopeı deki Japon çiftliginde nın g~yesı şahsıyetını oldurmekten ı - belediye, matbuat erkanı, sanayiciler ve 
çünün yarası qgırdır. .dalgalanmakta olan ve bundan bir kaç barettır.> .. diğer zevat davet edilmişlerdir. 

Tabura 37 ·nci Çin fırkası tarafın • _gün evvel çalınan Japon bayrağı, par- ı;ay~t mucadel~ini boş bir çırpm.~ş Başvekil ismet İnönü de sergiyi geze-
dan taarruz edilmiştir. Tabur mukabe- ça parça olarak ayni çiftliğin civarın- t~~akkıweden ~u .~ın ~a~ arasında bu- cektir. 
lede bulunmuş ve istasyon binasında da bulunmuştur. Bunu yapanlar, gö - yuk ragbet gordu. Çunku halk avunu- Sergide radyo tesisatı kurulmuş ve 
mevzi almıştır.• ,rünüşc nazaran Japon aleyhtarı bir ce- y~rdu ~e insanlar -~ası~~a sınıf farkı bahçede orkestra yeri ile gazino yapıl-

Bu sene memleketimize gelen sey -
yah yekunu geçen senekilerden ziya -
dedir. Turizm teşkilatı seyyahların şe
hirde gezintileri esnasında bir takım 
cür'etkar satıcılar tarafından dolandı -
rılmamalarını temine çalışmaktadır. 

38 · • ç· f •--- w • t di ,miyetin ajanlarıdır Çiftliğin amelesi gozetmıyerek hepsını musavi sayıyor- mıştır. ıncı ın ırJUaM agır zayıa ver · d 
Pekin 26 (A.A.) _Çin_ Japon mu- de Çinli haydutlar tarafından kaldırı - u. . . . . . Saylavlannıızı davet 

h b · La gf 'da d tmek Jıp götürülmüş ve bu hal Şanghayda - Buda dmı Hindistandan sonra Çın ve Dokuzuncu yerli mallar scrgsi komi-are esı, n ang evam e - J 
tcd. J ta il · 38 . . ç· ki Japon mehafilinde elim bir tesir ha- aponyaya kadar yayıldL •••••••••• • • _ •• •• •••••••••••• •• • ••• • • •••••••• • • • •••• • ••••• ••• ır. apon yyarec en, mcı ın S k M · k k beş 
fırk k ta t w . t dirm' sıl etmiştir a ya unı tamam ır sene na- a· . l . . .... 

~sı 1 
a ına. agır za~ ver ış- ' . · . . sihatlerde bulunduktan sonra milattan ına ış erı 1 anı 

lerdır. Bazı şayıalara gore Japonlar, Çın askerlen mukabele emrı aldılar 460 el ··ıd·· ş k"rtJ . tı Nafıa Veka"" letı.nden: P k · · d k. · ç· k 1 sene evv o u. a ı erı onu mu-
e ·ın cıvann a aın ın ·ışla arma Nankin 26 (A.A) - Eyi haber alan b t d · ··k ltt"l 

k b. k h • . . . . ..: .. u erecesıne yu se ı er. arşı ır ta ım arekat hazırlamakta- mehafılın bıldırdıgıne gore Hopeı· - F k t h Ik b'" ··k b. t d 1 1 a a o zaman a a uyu ır e -
ır ar. Şahar siyasi konseyi reisi general selli veren bu din üç dört yüz milyon 
Japonlar muharebeyi ehemmiyetsiz Sung - Şe - Yuan Çin askerlerine, J a - Hintlinin esir yaşamasına da başlıca 

göstermeğe çalışıyorlar ponların herhangi bir hücumuna. der - sebebtir. Hayata kıymet vermiyen, ha-
a:z!'ekin 26 (AA.) - Chahar meclisi hal mukabele etmelerini emretmiştir. , yatı tamamile ıztıraQtan ibaret telakki 

· eden Hintliler hürriyete de ehemmiyet 
vermez oldular ve böylelikle İskender, 
Mahmut Gaznevi, Cengiz, Tirnur, Ba
bür, Şah Abbas ve en sonra Portekiz, 
Fransız ve İngiliz fatihleri b.u büyük 

Trakya hafriyatı 
inkişaf ediyor 

Uşakla atletizm 
Müsabakaları 
Uşak'da 1931 yılında temelleri atı- ve zengin memleketi, soymuş1ar, ezmiş-

Jan ~ stadyomu yakında tamamla- ler ve mahkfun etmişlerdir. Hatta bü
nacaktır. Yapılmakta olan stadyom yük Hint milliyetçisi Mahatma Gandi
garbi Anadolunun İzmir, Ankara ve İs- nin (silasız mukavemet) denilen istik
tanbuldan sonra en güzel ve modern ıaı prensibi de ayni ruhu taşımaktadır. 
stadyomu olacaktır. Stadyom işi ıle Turan Can 
bilhassa Halkevi Başkanı Yusuf A vsalı 

,.. çok ya.kından alakadar olmakta v; her 
gün yapılan işlere nezaret etmektedir. 
Stadyomda koşu pisti 400 metrelik ve 
fenni şartları haizdir. Tribünler de 2500 
kişi alabilecektir. Stadyomun maliyet 
fiatı 5200 liradır. 

Bir şehir dehşet 
ininde/ 

(Bcı§ taTafı 9 uncu sahifede) 
ince noktalarına varıncaya kadar anlat
mış ve polislerle bir güzel alay etmişti. 

Höyük köyündeki hafriyat 

Edirne (Hususi) - Geçen sene Alpul
lu şeker fabrikasının yanındaki höyükte 
ve Edirnenin 31 kilometre mesafesinde 
Hasköydeki höyükte yapılan hafriyat 
neticesinde Trakyanın eski devirlerine 
ait seramik bazı eşyalar ve mühim par
çalar clde edilmiştir. Trakyanın hemen 
her tarafında bulunan yüzlerce tümüles 
ve höyük tarih bakımından çok değerli 

vesikalaila dolu olduğu şüphesizdir. Bun
ların bir kısmının çok eski zamanlara ait 
mezarlar olduğu mütehassıslarca söylen
mektedir. Türk Tarih Kurumu bunlar ü
zerinde peyd~rpey tetkikat yaptırma'kta
dır. 

Arkeoloğ doçent Arif Müfidin başkan
lığında bir heyet 15 gündenberi Lülebur
gazın Umurca köyünde kazılar yaptır

makta ve bu kazılarda birçok eşya elde 
edilmektedir. Toprak ve kireçli ve yumu
şak olduğundan ameliyat sür'atle inkişaf 
etmektedir. On güne kadar iyi neticeler 
elde edileceği ümit edilmektedir. Türk 
Tarih Kurumu Trakya mıntakası hafri
yat direktörlüğü umumi müfettişliğe 

yazdığı bir mektupta hafriyata karşı gös
terilen alakaya bilhassa teşekkür etm~
tir. 
Lüleburgazın Umurca höyüklerinden 

175 rakımlı tepede yapılan hafriyattan 
sonra, ayni mahaldeki diğer bir höyük-

' 8 ağustosta Uşakta, Manisa, Kütah
ya, Afyon ve Denizli atletlerinin iştira
kile büyük bir atletizm müsabakası ya
pılacaktır. u 

Oçoncu umumi müfettişin 
Karstaki teftişleri 

Kars (Hususi) - Üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer, başmüşavir Ni
zamettin Atakerle betaber Karsa gele
rek iki gece kaldıktan sonra Erzuruma 
dönmüştür. 

Umumi müfettiş, hususi mahiyette 
olan bu teftişi esnasında Kars ilinin ba
yındırlık ve kültürel alandaki inşaat ve 
kalkınma işlerini tetkik ve icabeden di
rektifleri vermiştir. 

Tahsin Uzerin şerefine, belediye 
bir öğle ziyafeti vermiş, Sovyet konso
losu da bir suvare tertip etmiştir. 

&lanisada dikiş " nakış sergisi 
Manisa <Hususi> - Şehrimizdeki c!ki§ ve 

nakış yurdunun ders yılı sonu dünasebctlle 
hazırladı~ serginin açılma töreni vali tara
fından yapılmıştır. Törende general All Rı
za, ve general Münir ile bir çok davetliler 
hazır bulunmuşlardır. Bu sergıdckl bazı eı
yalar İzmir fuarına gönderllecektır. 

te de kazıya başlanmıştır. Bu kazı yapı
lırken iki metre kadar derinlikte,, Roma
lılara ve milattan sonra dördüncü asra 
ait mezaı:Iara rastlanmıştır. Hafriyata 
devam edilmektedir. Bu kazı sonunda çok 
mühim neticelere varılacağı tahmin edil
mektedir. 

Artık cinayetler bu minval üzerine bir
biri ardına işlenmişti. 

* Defin günleri gizli tutulmakla beraber, 
deli katil bunu gene haber almakta, ce
nazeye gelmekte, ve kendisini yakala
maya memur hafiyelerin bile isimlerini 
polis idaresine alaylı bir lisanla söyle
mektedir. Umumi düşünüşe göre bu a
dam delidir ve sırf öldürmek zevki için 
öldürmektedir. Deli olmasına rağmen, 

adeta dahiyane denecek şekilde kellesini 
cellattan kurtarmakta, tutulmamaktadır. 
Bundan ötürü de Ştrazburg şehri büyük 
bir heyecan içinde bulunmaktadır. 

* Bu vak'a bize meşhur Düseldorf canisi 
Peter Kurteni hatırlattı. Peter JS:urten 
de sırf öldürmek zevki için öldürm'tş, ve 
tutulmadığı 8 sene zarfında da tam 48 
kadının canına kıymıştı. Kurten, Ştraz
burg canisi gibi kurbanlarını boğmuyor, 
bir makasla boğazlarını deşiyor ve kan
larını kana kana içiyordu. O da, tıpkı 
yakalanmıyan Ştrazlıurg canisi gibi po
lise telefon ediyor, marifetlerini sayıyor, 
ve kurbanlarını sakladığı yerleri haber 
veriyordu. Nihayet bir gün, katilin elin
den, bir tesadüfle kurtulan genç kızın 

şehadeti sayesinde yakalanmıştı. 
Ştrazburg canisi o kadar meharetle ha

reket etmektedir ki en küçük bir ipucu ı 

bile bırakmamakta., polise gönderdiği ha- 1 

ritalarda parmak izine tesadüf edilme
m<'lrtedir. Katil, haritaları cetvelle çiz
mekte, ve yazılan da yazı makinesi ile 
yazmaktadır. Her seferinde de başka baş
ka santrallardan telefon etmektedir. 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: İstanbul Yüksek Mühendis mektebi pansiyon bi-
nası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 260907.49 liradır. • . 
2. - Eksiltme 11/8/1937 tarihinde Çar~mba günü saat 15 de Nafıa Veknletı 

yapı işleri Umum Miıdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri evrak 13 lira beş kuruş bedel mu

kabilinde yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186.30 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 
yaptığı en büyük inşaat bedelinin '50 000 liradan aşağı olmaması ve müteahhiddin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni 
mes'uliyeti altında işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulunduru
lacağını taahhüt etmesi liz.ımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev• 
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir, 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2257) (4589) 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu k•tlde 11/Aluatoa/1937 

Büyük ikramiye: 50.000 
Bundan baıka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

DlKKA T: 

dedir. 

liradır ... 
ikramiyelerle 

Bilet alan herkea 7 Ağustos 937 günll alqamına kadar biletini 
değiftirmit bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

. 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU 

Semt ve mahallesi Sokağı 

Üsküdar Atik valide M. Musalla 
Üsküdar Atik valide M. eski Dergah ve Semahane odaları 

lllnları 1 
No. 
1 

Cinsi 
Ev 

Yukarıda yazılı yerler 31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art· 
tırmaya çıkanlmıştı. İsteklilerin ihale günü olan 30/7/937 Cuma günü saat 15 
de Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (4333) 

Cinsi Mikdan Kilo fiatı 
kilo kuruş_ 

~~ ~ ~ 
Toz şeker 250 26 
Sabun (Perniye yağından) 70 23 
Pirlniç pilavlık (tosya) 300 19 

J) Çorbalık (Mersin) 800 14 
Sadeyağ (ikinci erimiş Kttrs) 100 62 
Zeytinyağı (birinci yemeklik) 100 60 

Yukarıda cins ve mikdarı gösterilen erzakın eksiltmesi 10 gt1n uzatılmıştır· 
lsteklile'Hn 2-8-937 Pazartesi günü saat 15 - de Kadıköy Vakıflar mOdOrlOğllJ16 

ınuracaatıan. (4616) 



1 latanbul Belediyesi llinluı 1 --------
Satılık Fabrika 

Neftsanayi anonim şirketinin Belediyeye vergi ve rüsum borcunu vermediğin
den dolayı hacız altına alınan Anadolu kavağında Umur yerinde eski 105-107 ve 
yeni 21 No. Iu kargir fabrikanın dört tarafı duvarla muhat ve bir kargir yazı
hane ve yine kargir kimyahane ve 21/1 •lat ve edevatı sabite, 18 adet muhtelif 

tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir kazanı, kar~ir tuğlalarla muhat 
iki buhar kazanı, bir adet atölye derununda iki torna tezgahı, bir makkap, bir 
motör, bir dinamo, bir buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kirgir bina 
dahilinde beş adet buharla mü~harrik pompa ve bir adet hava makinesi ve iki 
adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve 21/2 N. rada da ortadan bölünmüş bir 
kat ve üzeri galvaniz saçla kapalı kargir depo tahsili emval kanununun 13 üncü 

maddesine göre müzayede ile satılacağından taliplerin kıymeü muhammenesi o
lan 141580 liranın % de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi olan 10619 lira 50 kuruş 
teminatlarile birlikte 16/8/937 pazartesi günü saat 14 de Beykoz kazası Encü-
menine müracaatları ilan olunur. (B.) (4186) 

~ 

Tephirhane memur ve müstahdemleri ne kasketile beraber yaptırılacak 48 ta
kım elbise açık eksiltmeye konulmuştur. Memurin elbiselerine 17, müstahdemin 
elbisesine de 13 lira bedel tahmin olun muştur. Kumaş ve malzeme nümunele
rile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı «anun
da yazılı vesika ve 58 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
2/8/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4297) 

~ 

Keşif bedeli 3562 lira 50 kuruş olan Ça takaya bağlı Tepecik köyü mektebinin 
ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde gorülebılir. İstekliler 2490No. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
Nafıa Müdürluğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 267 lira 19 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mcktubile beraber 6/8/937 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4491) 

Dahiliye Vekaletinden: 
l - Vilayetler evi meydanında yaptırılacak Pergolalarla Şeref halleri, Tq 

merdiven ve istinat duvarları inşaatı kapalı zarfla ve vahid fiyat}a eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 102,700 lira 40 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11/8/1937 çarşamba günü saat 15,30 da Vekalet binasında topla-

nan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı 5 lira 15 kuruş mukabilinde 

Vilayetler İdaresi U. Müdürlüğünden alırlar. 
6 - İstekliler Nafıa Vekaletinin 1937 senesi için, muteber müteahhitlik vesi

kası ile Dahiliye Vekaletinden alacakları vesikayı ve kanuni vesaiki ibraza mec
burdur !ar. 

7 - İstekliler teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Vekalet Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mek tublarını 7 inci maddede yazılı saatte 
ltomisyon l\eisliğine gelmiş bulunması ııarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
tdilmcz. c2289:t c4585> 

Adliye Bakanlığından: 
İmralı adası ve Edirne ceza evlerinde bulunan mahkUmlara dairede mevcut 

nüm:.ıne ve şartnamesi veçhile muhtelif bt-den ve boyda 1200 adet iş gömleği ile 

beher takımı; bir şapka, bir ceket, bir pantalon, iki tozluktan ibaret 800 takım 
kışlık elbi,e kapalı zarf usulile eksiltmeye konr.ı.u.;ur. K1§lık elbisenin beher 

takımı on ilç lira, i§ tulumları 660 kuruştan mecmuu 15720 lira bedel tahmin 
edilmiştir 

İhale 29/7/937 Perşembe günü saat 15 d0dir. Ekı;iltmeyı iftirlk edeceklerin 
~ '7,5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı !ı:ıvi ma!iye vemesi makbuzu veya 

Banka rne:Stubu ile teklif mektubunun ihale günü olan ~/7/937 Çarpmba günü 
aaat 14 e kadar Eksiltme komisyon reisl•ğinc mtıkl-uz mukabilinde verilmesi. 

İstckliltırin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı teraiti ve vesai
ld haiz ve himıl olmaları lazımdır. 

İhale, Ankara: Yenişehir Temyiz binasında Vekllet !nazım ve daire müdür
lütl oda!"ında yapılacaktır. 

PoEta j?e gönderılecek teklif mektupla rmın beht>mehal tayin edilen saate ka

dar \•Asıl olması meşrut olup muayyen suttcn soua gelecek tekliflere itibar 
olunmn:r. 

Bt' i~ aid şartname ve örnekler Vekalet lev:ızıın ve ciaire müdürlüjündedir. 
Şartnaır.eler bedelsiz olarak levazım ve daire müdürlüğü il~ İstanbulda Adliye 
levazım memurluğundan alınabilir. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstlttlsfi 
Rektörlüğünden: 

1 - Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer tesisatı olan binala
rının kaloriferle, kalorifer tesisatı olmıy an binalarının kok kömürü ıobasiyle ve 
165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat teklifinin 

% 7,5 udur. 
3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 

10/8/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin de Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c2273> c4588> 

Festival fotoğraf sergisi. 
İstanbul Beledivesinden: 
Festival münas;betile açılacak fotoğraf sergisinde teşhir edilmek ve festival 

ıonunda Jüri heyetince birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve befinci olarak seçi
lecek resimlerin sahipleri mükafatlandırılmak üzere açılan fotoğraf müııabaka
aının müddeti 20 Temmuz 1937 tarihinde bitmiştir. Ancak resimlerin kabulü için 
\7erilen mühletin uzatılması için bir çok taraflardan müracaat edilmekte oldu
iundan bu mühlet 1 Ağustos 1937 akşamına kadar temdit edllmi§tir. Müsabaka
ya gireceklere kolaylık olmak üzere bu husustaki prtları tekrar illn ediyoruz: 

1. - Sergiye amatör ve profesyonel f otoğrafcılar iştirak edebilirler. 
2. - Verilecek resimler iki gruba ayrılmıştır. 
A. - İstanbulun tarihi abidelerine aip fotoğraflar 
B. - İstanbulun tabii güzelliklerini tesbit eden fotoğraflar. 
3. - Fotoğraflar 18/24, 30/40 ve 50/60 eb'adında olacak ve her iki gruptan bi

tinci gelen fotol:rraflar için 50 ,er, ikinci fotoğraflar ıçın 25 şer, üçüncülere 
15 şer dördüncü ve beşinci gelen resimler için de onar lira mükafat verilecek-

tir. cB.. c4621> 

. 8011 1108-'I & 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet:: Karakö1 Klprlhata 
Tel. 42362 - Sirkeci Mü&danacl• 

Haa Tel 22740 .. --·· iLAVE IZMIR 
Sür'at Postası 
(KONYA) vapuru 28 Temmuz 

Çarşamba günü saat 20 de Galata 

rıhtımından İzmir Sür'at postasına 
hareketle Cuma sabahı :bmire vara. 
cak ve Cumartesi 16 da İzmirden kal
karak Pazar 18 de İstanbula döne-
cektir. (4592) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak~e.ri: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkesl İdare: ıdı.AHO 

ltaıyanm baflıca teblrlerlııde 

ŞUBELERi 
!nıiltere. int9re. AYUAW'Ja, Maca
rlatan, Yueo.ı&TJa. Roman7a, Bul
prlatan, Mim, Amerika Cemahld 
Möttehidesl. Bnıdl.J&, 11U. UrusuaJ. 

ArJantı.n. Peru, Rft.t6r n 
Kolumblyada 

.AtllJuyonlar 

lsTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Qalata VOJT(>da caddell ~ 

Palu (Telef. '"841 /2/S/4/5) 

Şehir dabDbıdekl aoeıa&eler : 

latanbulda : AWemclyan hanında 

Telef. 22900 /S/11/12/15 Beyot -
lunda: 1stucw caddeal Telef. 410te 

lzMtBDE ŞUBE 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, PiyerloU 
caddesinde 21 numarada bergQn 
~leden sonra bastalannı kabul 

~---.-eder. 

KIZILAY CEMiYETİ 
Genel Merkezi Başkanlığından: 

1 - Ekıiltmeye konulan it: Diyarbekir' de yaptırılacak haıtane 
illf&&t ve bilcümle teıiıatları tahmini ketif bedeli (127 964) 
lira 50 kuruftur. 

Bu ite aid prtname ve evrak ıunlardır: 

A - Ekıiltme prtnameıi 

B - Mukavele projeıi 
C - Keıif huliuları 

D - Huauai ve fenni prtnameler 

E - Eababı mücbire raporu 
F - 26 adet plan. 

lıteyenler bu prtname ve evrakı: 

A - Aukara' da Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

B - lıtanbul' da Kızılay Hanında Kızılay Depoıundan 
C - Diyarbekir' de Kızılay Merkezinden 

6 lira 40 kurut mukabilinde alabilirler. 

3 - Ekıiltme 2.8.937 tarihinde Pazarteıi aiinü aaat 15 de Anka
ra'da Kızılay Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usulü iledir. 

5 - Ekıiltmeye pebilmek için iıteklilerin 7648 lira 22 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi bundan bafka apjıdaki vesika
ları haiz olup ekıiltme komisyonuna aöıtermeai lazımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve teaiaat it
leri yapabileceiine dair Nafıa Vekaletinden alınmıt Müte-
Jıhitlik veaikaıı. • 
B - Bu aeneye ait Ticaret Odaıı veaikalari 

C - Şimdiye kadar yaptırdıkları itler için mal sahiplerin· 
elen aldıklan bi hizmet veaikalan. 

8 - Teklif mektupları yukarı da 3 ncü maddede yazılı saatten bir 
aaat evveline kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine seti· 
rilerek eluiltme komisyonu reiıliiine makbuz mukabilinde 
ve•ilecektir. 

Poıta ile ıönderilecek tekliflerin nihayet 3 ncü maddede yazılı 
saate kadar aelaıİf olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
bpatılmıt olmuı lizımclır. Po.tada olacak ıecikineler kabul 

edilmez. 

Kumbar~ biri 
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1 RAlid>V<Ollititftilil9)1t•JiJf1Jtm 
Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

Bugünkü program 
27 Temmuz 937 : Salı 
İSTANBUL 

Öf le nqriyatı: 

12.30: Plakla Türk musiltlsl. 12.50: Hava
dis, 13,5 Muhtelif plak neşriyatı. 

Kızılcahamamda pirinç 
ziraati tecrübesi yapılıyor 

- 605 -
Kadm erkekten daha fakir 

olmah 

- 608 -

Kadm temiz giyinmesini 
bilmelidir 

Ak.şanı neşriyatı: 
Kızılcahamam CHusust) - Kızılcahama -

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Konfe- mm vasi ovalarında çok mühim çeltik tec
rans: Eminönü Halkevi sosyal yardım şubesi rilbeleri yapılmaktadır. Bir taraftan dünya 
namına doktor İhsan Şükrü <Sporun ter - piyasalarının istediği makbul plrinc; çeşltle
biyc ve karakter üzerinde teslril, 20: Nurl ri iklim ve toprağa uygun çeltik tiplerinin 
Hamın iştirakile Türk musiki heyeti, 20,30: tesbitine uğraşılırken, bir taraftan da köy
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 : hiye fenni ve ilmi ziraat usulleri gösteril -
Vedia Rıza ve arkada..şlan tarafından Türk kt k .. 1··1 i ki •--•- zı t ""u zamanda bir erkek begw endiği kadı- a·· 1 k dı . d b"" ı·· k me e, oy u er n es ve ver.u= raa u. 0 uze a n, aynı zaman a u un a- musikisi ve halk §ar kılan, <Saat ayarı), sullerinden nyrllmasına doğru bir adım atıl-

m intihap etmek yolunda büyük müşkül- dınlık vasıflarını üzerinde toplamalıdır. 21,15: Radyo fonik dram <Verter}, 22,15: A- mış bulunmaktadır. Merkeze 5 kilometre me 
lerle karşılaşır. Bence hayat arkadaşım Evvela tam bir ev kadını olmalıdır. Ne- jans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla solo - safedeki Alaybey pirinç ovası ehemmiyetli 
olacak bir kızda şu vasıflar olmalıdır: zaketini ve temiz giyinmesini bilmeli, lnr opera ve operet parçaları. ve şayanı dikkat pirinç tecrübelerine sahne 

1 - Erkekten daha az akıllı ve aşk rcr genç b\r erkeğin bütün hislerini üzerine y AR 1 N K t p R 
0 

G RAM olmaktadır. Burada, şimdi, İranın en mak -
manlarını okumayan bir kız. çekmeli, cazip bir çehre ve endama ma- bul Aradum pirincinden Avustralyanın Ca-

2 _ Erkekten d~ha fakir olmalı. lik olmalıdır. 28 Temmuz 937 Çarşamba larn, Amerikanın Karolln ve Bulgarlstanın 
Öfte neşriyatı: Ş:ılpasına ve Japon, Çin, Mısır ve İtalyanın 

3 - Erkeğinin işlerine karışmamalı. Bandırma H. G. 12,30: Plakln Türk musikisi, 12,50: H:ı - dünya piyasalarında tanınmış ve tutunmuş 
4 - Yalan söylememeli. (Sarih adrerinin ne~rini istememiştir) vndls, 13,00: Muhtellf plllk neşriyatı. biitün çeşitlerine kadar blr çok çeltik tipi 
5 - Maceraperest olmamalı. _ 609 _ Akşam neşriyatı: tecrübeden geçirilmektedir. 
6 - Dalına güler yüzlü olmalı. 18,30: PH\kla dans musiklsl, 19,30: Konfe- İki aydır devam eden çeltik tecrübeler! 
7 - Ev işini iyi bilmeli. Kadmda evvela iffet aramr 1 rans: Beyoğlu hnlkevi namına Nizamettln ŞU son günlerde çok enteresan bir s:ıfhaya 
8 - Kara göz ve kaşlı, balık etinde, Kadında evvela iffet aranır, bu en bi- Nazif ·<Sulhun mübeşşiri Türkiye), 20: Ne - intikal etmiştir. Alaybey ovasından geçen -

İ ·· 0 f :zlhe ve arkadaşları tarafından Türk musiki- ler, burada T. F, S, N gibi harfler ve ııgüneş f\eyaz tenli olmalı. rinci şarttır. natçı ve musrı olmaması kavuştuktan sonra girilemez!• gibi emirler 
K d A V d ikin. · · t 1 T h ·ı· ta de si ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tara-uşa ası . . a Ci mezıye sayı ır. a sı ı or - yazılı levhalar görmekte, bunlann neye ya-

( Sarih adres ve isminin nqrini recede, musikiye aşina olmalıdır. Kadın- fmdnn nrapço. söylev, 20,45: Blmen Şen ve radığlnı anlayamamakta ve merak etmek -
istemcmi§tir) da güzellik ve saire aramak bunlar. ya- nrkndıı.şları tarafından Türk musikisi ve hnlk tedirler. Bu işlerin ve tecrübelerin başında 
606 nında bic hiçten ibarettir. şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: bulunan eskl Tosya ziraat memuru ve pt -

bir çok füzuli masratlar da ortadan talk -
mı.ş bulunmaktadır. 

İşte şu üç mühim esas üzerine yürüdü -
ğümüz yeni usul çeltik ekiınl işlerinde tec -
rübemize mevzu olan kırktan fazla çeltik to 
burnunun da Helime mutabakat, selkslyona 
istidat, hastalıklara mukavemet, 1f bölümü
ne intibak dereceleri de tesbit edilerek mem
leketimizin iklim ve toprak şartıanna uy -
gun olanlarının üretıımeslne çall§ılacaktır. 

Kılçıklı ve kılçıksız olmak üzere dünya -
nın en maruf çeltik tiplerini teşkil eden bu 
çeşitler arasında 120 günde kemale gelen çe
şitlerden başlıyarak 160, 170, hattA 180 gün
de idrak ve devre! tenebbütiyesini nncak tek 
mil edebllenleri de vardır. Bunlardan mem-
leketlmiz ikllm ve topraklarına uyabilecek 
en iyi tipler elde edildiği takdirde, hem iş 
bölümüne uygun tipler yetiştirmek .sayesin. 
de çlftçllerimlz mevsim işlerinin sık.ışıklı -
ğından kurtularak işlerini serbest aerbest ve 
birbirine karıştırmadan görecekler, hem de 
bereketll mahsul veren, hastalıklara daya -
nıklı ve pirinç piyasalarında ist.ekle anı.nan 
tip pirinçlere sahip olacaklardır. 

Yeni benzin fiatı ağustosta 
- - Giresun Siyam mahallesinde Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla solo- rlnççilik mütehassısı Behçet bu hususta §U 

Kadm ne olursa olsun lar, Opera ve operet parçalan. izahatı vermiştir: Benzin komisyonu dün de çalışmıştır. Ra-
h · b. d. J Halil Dikkaş - Şu Üzerlerinde ayn ayn numara ve mar por üzerinde bazı ilaveler yapılmıştır. İkh -

muteber olacak 

8pS1 lr lr kalar taşıyan tavaların her birl birer ba..şkn sat Vektlletı, tesblt edllen :fiat üzerinde tet -
Muhayyilemde hiçbir kadın tipi yaşat- Poliste: Mü tef errlk: tecrübeye tahsis . edilmiştir. Üç düzen üzeri- kikler yaparak tasdik ettikten sonra tatbi-

rnıyorum. Kadınların bir gülden farkı ne sıralanmış olan tavalarda yeni çeltik ka- katına başlanacaktır. Yeni !iatın 1 A~s-
yoktur. Bazı güller çok çabuk solar, bazı- Bir deniz amelesi yaralandı Hariciye Vekili Cenevreye gidecek nununun sıtma nakili anafoller hakkında tan itibaren tatbik edilmesi mukarrerdir. 

ta vslye ettiği tedbirlerin tatbik şekli göste - T" d · · h b f 1 sı da gittikçe güzelleşir. Hasköyde İktısat Vekfiletine ait ha- Hariciye Vekili Rüştü Arasın daha rllmektedir. on günde bir, kırlt sekiz saat ICaret 0 asi tntl a 1 yapı ( 1 
Kadın öyle bir mahllıktur ki ne kadar .vuzlarda tamirde bulunan İtalyan ban- bir müddet şehrimizde kalacağı ve bi - müddetle bütün çeltlk tavalarımn susuz bı- Ticaret ve zahire borsası idare meclJsi in-

konuşsan, ne kadar sevişs<m ruhuna vakıf dıralı Makara vapurunda kaynak ame. Hihare Milletler Cemiyeti konseyinin rakılması ve kurumağa terkedilmesl sureti- tihabı dün yapılmış ve Nuri Kozik oğlu, Fah
olamazsın. Bu yüzden ben muhayyilem- liyesi yapan Hikmet çalışırken lamba toplantısına iştirak etmek üzere Ce - le takip edllen bu yeni usul, sivrisinek mü- ri Eserova, Şerafettin Alemdar, Hüseyin Er -
de bir tip yaşatamıyorum. Binaenaleyh parlamış, Hikmet muhtelif yerlerinden .nevreye gideceği anlaşılmaktadır. cndeleslnde suların sureti idaresi ve bu hu - knn, Mehmet Kınacı, Efdaleddln Tekiner, 
ne olu a ş·şman sarışın esmer beyaz h f"f l k 1 t y r susta ittihazı Ulzım gelen tedbirlerin ne yol- Abdülkerim Aktar seçilmişlerdir. Ticarcı ve 

rs • ı • • .. • ' a ı o ara yara anmış ır. e ışen ge- Makalle Sultanı bu akşam gidiyor dl\ tatbik edileceği, arazi üzerinde, en ince 
güzel hepsi birdir. Yalnız tahsılı orta, ya- mi mürettebatı yangını söndürmüşler _ tcferrüatına kadar gösterilmiştir. Bu kısım zahire borsasına seçllen bu yedi ll.7.adan baş-
ıı 20 olması şarttır. .dir. Bir müddettenberi şehrimizde bu - ka. ticaret ve sanayi odası umumt meclisi 

l M k ll S lt b k tav:tlar, suların muayyen zamanlarda boşal- tarafından da yarın iki Aza seçllerek iza a-Uşak S. B. Şüpheli ölüm vak'alan unan a a e u anı, u a şam mem tılarak "eltlklerln kurutulmasına ve yeni -
l k t . d"" k .. ı· k d . ... dedi dokuza iblağ olunacak ve seçim tamam-((Sarih adres ve isminin ne§Tini e e ıne onme uzere s en erıyeye den doldurulup temlzlenmesıne yarayacak 

istememiştir) Kardeşler apartımanında oturan Ca- hareket etmiştir. hususi tertibatı ihtiva etmektedir. İkinci dü- Ianacaktır. 
- 607 - hideI.bir ~el~alık geçirmhiş, d~ktor •Kt a. - İş dairesi kadrosu genişliyor zen tavaların olduğu saha da sürekli sulama Türkiye - Polonya gUmrUk 

,zım smaı ın muayene anesıne gı mış, sahasıdır. Burada da, çeltiklerin büyüme ve 
Kadrnm hiç olmazsa dört orada hastalığı daha ağırlaşmış, teda- İş kanununun tatbikatı, bütün mem boy atma derecelerine göre suların sevk Te muahedesi temdit edildi 
odalı bir evi Olmalıdır vi edilmek üzere yollandığı Haseki ka· lekette iş bakımından geniş bir çalış • idaresi gösterilmiştir. Polonya lle hükflmetimlz arasında mev _ 
.. .w. . dm hastanesinde ölmüştür. Muayene - ma .sahasının başlangıcı olmuştur. Bu 'Üçüncü düzene gelince, bunlar da, kesik cut gümrük muahedeSl üç ay müddetle ıem-

Begendıgım ~adı?. . sine giden tabibi adil Enver Karan ce- sebeple iş dairesi kadrosunun da ge - sulama düzeninde olduğu gibi, Türkiye çel • dit edilmiştir. 
1 - Esmer guzelı, şen ve şuh, tatlı dil- d" M k ld 1 1.. .. nişlctilmesine de karar verilmiştir. Bu- tiklerinde ilk defa yer bulan fideleme, yani 

~ı· b b" la .. k"" ,se ın orga a ın masına uzum gos- . şaşırtma usulü dikllmiş çeltiklerin tavaları o·· ele 8 satılan mahsuller ı, ~yu ıraz uzunca~ saç rı mum un termış· ' ceset Morga kaldırılmışhr. nun için yeni bir kadro hazırlanmış - - un Q n V 
Old gu k d h t d ta dır. Yurdumuzda ilk defa olarak tecrübe ve u a ar uzun, ve aya ı a mun - * K . . d b" . . ld tır D" n şehrimize 19 vagon buğday iki n -. arasu ısının e ırısı yo a yere · tatbik edilmekte olan bu usul, köylülerimi- u • 
zam geçmış olmalıdır. d.. k 1 1 __ 1d ld w C . . ~ ki kte 

1
_ gon çavdar, 3 vagon arpa, 1 vagon kepek 

2 İ t . r· sah"b" k. k , uşere • yara anmış, .ıw ın ıgı er - Yeni kadro Jktısat Vekıli Oelal Ba- zin çok merak ve dikkaUe ta P etme o 
1 

..... ft tıım zze ı ne ıs ı ı ze ı ve umaz • - gelmiştir. Gelen malların b r Aı<>mı sa ış-
- . '. . ' rahpaşa hastanesinde ölmüştür. Mua - yar tarafından ta:;dik edilir edilmez dukları bir yeniliktir. Evvela bol gubreli yas tır. Flatlarda değişiklik yoktur. Gelen bul -yakınlarına karsı daıma ıyı olmalıdır. . .d t b"b" dil S 1.h H · t al ki dl 

3 K d d ~ tah .1 b h 1 yenesıne gı en a ı ı a a ı a - tatbik sahasına konulacaktır. Istanbul tıklarda yettştlrlllp sonra av ara na e - dayların bir kısmı yeni sene mahsulüdür. 
- a ın a sı mevzuu a so a- . M k d lm l"" .. 1 b .. l ı a sıra veya top top dik! -. . . .. .. ,şım orga al ın asına uzum gos- mıntakası kadrosu bir misli çoğaltıla - en ve oy ece s r 

maz. Elverır kı ıcabında tatlı ve duzgun t . t M kaldı lın t len şaşırtma tavalarda, çiftçilerin en ziyade 
konuşsun. ermış, cese "w .. orga rı ış ır. caktır... . .. _, -·- belini büken ot aımn zahmet ve külfetine 

4 - Yüksek b~ aile terbiyesine malik, Dugunde kavga bıkalı Sabih oğlu Hasan gelerek kcn- de lüzum kalmamış bulunmaktadır. Bin~ -
evine ve çocuklarına merbut olmalıdır. Ü'sküdarda Çakıcı Hasanpaşa ma • disinden rakı istemiştir. Celalin rakı enaleyh, bu tfsul, çeltik ekhnleri?e çok yuk:-

k · · d hi ' v .. . sek menfaatler ve kolaylıklar vadetmekte -5 - Hal ve va tı yerın e, ç olmazsa hallesinde 5 numaralı evde oturan Ah- vermekte mazur oldugunu soylemesı 
1 

d bi b it fazla güne• 
d .. rt d 1 b" . l 1 d vl C l" A k .. be k v d .. . H C l~ı· b kl 1 dlr. Ayn zaman a, r uçu ay y o o a ı ır evı o ma ~ ır. ~et og u e al çı tur so agın a uzerıne asan, e a ı ıça a yara a- gören ve senede iki mahsul veren bu kabil 

Kasımpaşa Bahrıye caddeli Türk Ismnilin düğününe gitmiş, orada, Toy-/ mış, yetişen memurlar tarafından ya • topraklarda ve hassaten çeltikleri boğan mu 
Nii.mune fırınında Abdullah gartepcde Araplar sokağında oturan sa. kalanmıştır. zır ve yabani otlardan eser kalmıyacağı içln 
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Yazan : K. R. En•on 

ne başına göz gezdiriyordu. Birdenbire sen de geleceksin!.. 
sinirlenmiş gibi, elindeki kamçının u. - İsterseniz, Sipahi Ocağına kadar 
cile İmadın ceketine dokundu: gideyim. Orada belki bugünliik bir se-

- Bu ne bu, böyle} .. Subah gezme- yis buluruz. Yarından sonra için de bir 
sine çıkan İngiliz lordları gibi bu ne çare düşünülür. 
şıklık! Haydi, külot neyse anuı;ı.a bu ce- - İstemez, istemez!.. Aynca seyise 
keti çıkar! ne lüzum var? .. Bu işi sen de görürsün!. 

Genç şoför, kıpkırmızı oldu: - İltifat buyuruyorsunuz, teşekkür 
- Bir seyis kıyafetine mi gireyim, ederim!.. 

onu mu emrediyorsunuz. Evden çıktılar. Fehamet: 
Bir saniye durdu. Sonra: - Sen şöyle, on beş yirmi metre ka-
- Ben şoförüm, dedi. At uşaklığı et- dar arkadan gel! .. 

Günler böyle geçiyordu. Hüsamed • - Sen ata binmesini bilir misin?.. mek için buraya gelmedim!. Dedi. Şişliye, oradan da Büyükdere 
din bütün gün yazıhanede çalışıyor, - Eh, düşmiyecek kadar... Fehamet onun sesindeki isyanı anla- caddesine çıktılar. Genç kadın, Sipahi 
hafta ortasında başka hiç bir yere çık· - Öyleyse yarın sabah gezmeğe gi. mamış gibi göründü. Son zamanlarda Ocağındaki yeni arkadaşlarile buluş -
mıyor; ancak pazar günleri, o da gene deceğiz. Ona göre giyin, hazır ol biraz yüz verdiğine pişman olmuş, mak için sözleşmişti. Nedense onlar 
her pazar değil, karı koca otomobille - Başüstüne. şimdi de inadına genç çocuğu kırmak, gelmedi. Bir buÇuk saat kadar yalnız 
Alemdağına, Floryaya, Kilyosa gittik. . - Birazdan Sipahi Ocağına git. At- incitmek için bahane arıyordu: dolaştı. Yolda hemen hiç konuşmadı 
leri oluyordu. Fehametin, yalnız kaldı- lar orada. Bir kere gör. Yarın sabah ta _ Uzatma, artık!.. Bu ceketi çıkar Öğleden sonra İmat, Ayvansaraydaki 

1 ğı günlerde hemen hiç evde oturduğu oradan alır, eve getirirsin. Saat dokuz- da onun yerine ne giyersen giy... ihtiyara ev tutmak için gene Şehzade-
yoktu. Her sabah gezmiye çıkıyor, ak- da çıkacağız. _ Af buyurunuz amma anlatama - ba~na gitti. 
şamları da tanıdıklarından birinin e - İmat, şöyle bir düşündü; şoförlükten dım, sanırım. Bu ceketi çıkarıp ta ye- Ertesi sabah gene atla ge~ye çık
vinde toplanıyorlar, orada oyunla, de- seyisliğe mi iniyordu, acaba?.. rine redingot giyilmez ki ... Seyis kı - tılar. Mecidiye köyüne kadar !mat, hiç 
dikodu ile vakit geçiriyorlardı. Nereye Ertesi sabah atlan aldı, eve geldi. yafetine gir, derseniz; ben de o kılıkta sesını çıkarmadan, Fehametin aı:;kası 
gidecek olsa genç şoför de beraberdi. Arkasında temiz bir spor ceketi vardı. sokak ortalarında dolaşamam. sıra geliyordu. Zincirlikuyuya doğru 
Kapısının önüı4.:ie saatlerce bekliyor, Yepyeni bir de külot giymişti. Genç - Ben de seni, böyle yanımda götü- genç kadın atını durdurdu: 
gazeteler bitince bir kitap açıyor, onu çocuğa ne giyse yaraşıyordu. Feha - remem. - Ne oldu, Şehzadebaşındaki ev? .. 
okuyordu. met, her sabah yataktan bir türlü kal- - Nasıl isterseniz!.. Gideyim, öyle diye sordu. 

Fehamet, eskidenberi arasıra ata bi- kamazken o gün erkenden hazırlandı; ise garajda bekliyeyim. Ne zaman oto. - Tuttum; temizlettim. Emrettiğiniz 
nerdi. Son günlerde oyun oynamak için arkasında ısiyah bir amazon elbisesl, mobili isterseniz, emredersiniz. gibi bir karyola, bir dolap, bir iki par-
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Sipahi Ocağına gittiği zaman binicilik saat tam dokuzda merdiven başına çık- Genç şoförün bfüliğindcn şaşmıyan ça da sandalye aldım. Akşamüstü Ay
meraklısı bir kaç kadınla tanışmıştı. tı. Saçlarını kulağının arkasından at- dimdik bir duruşu vardı. Fehamet, vansaı:aya gittim. O ihtiyar adamı gör- i-----T-A_H_V~İ-L_A_T-----ı 
Bir gün de satılık, çok güzel bir çift mış, şapkasının içine saklamış, erkek biraz daha üstüne varırsa İmadın atla- düm. Kötürüm, dediniz amma bana E--------.ı-~;--~;--::--
hayvan gördü; kocasına aldırdı. Hüsa- kılığını andıran bu giyiniş, ona büsbü- rı bırakıp gideceğini anladı: pek o kadar ağır görünmedi. Odanın Açılı~ Kapaıııı 

• 

meddin onun sokaklarda atla dolasma- tün başka bir güzellik venniştL - Haydi aman, dedi, geç kalıyoruz. içinde bastonla dolaşabiliyor. Pek öyle Anndolu ı pe. oo.oo oo.oo 
b · d · • I vadeli 4'J.60 40.60 sını pek hoş görmüyordu. Bir iki söz İmat, merdivenlerin önünde, iki atı Tut şu hayvanı, ben biniyorum. rastgele, fukaraya enzemıyor emış- • II pe. oo.oa oo.oo 

söyliyecek oldu. Başa çıkamıyacağını yularlanndan tutm~, bekliyordu. - Bana ne emrediyorsunuz? .. Gele- tim ya ... Yanılmamışım. Dün kendisile • n va. 4J.60 40.6!> 

anladı, vaz ·geçti. Atlar alındıktan son· Genç kadın, bir yandan eldivenlerini cek miyim, yoksa burada mı kalayım?. uzun uzun konuştuk. !'9Allniialmdoillliulİmliİİn.11plleilşlilnmıİılıiioıli>.İıOOİİıllıiooiiiıi.oo••~ ~a Fehamet, şoförüne dc'1i ki: - - Hiklerden bir yandan da şoförün üstü· - Yalnız gidecek değilim ya, elbet • (Arkası var) 

a 
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~Son _P;,sta,, nın. Hikagelerı" .. ·--
Hususi Hastanenin Sahipleri 

Nakleden : ismet Hulusi 
t'ramızcadan tercüme edebi roman 'f ercfime eden: H. V. ..----~-"'l!lr"'----.-~c-----.,--~~~~-----~----

n .Sizi yeminle temin ederim ki sözü-j sanıyorsunuz? Çünkü, nihaye-eülemr, [büsbütün arttırdı, şimdi bana hitap e-
ilze itimad ediyorum. maksadımız, bu zabıt varakasının tan - diyordu. 

d~ ~~kat bu sözü söylerken hiç düşün- zim edilmesidir, değil mi? Herkesin na- _Zabit efendi zihnimde bu işin iyi 
lst'<ılu_z mü? Vicdanınıza tahmil etmek zarmd~, zabit efendinin ölmüş olması ve fena tarafları~ı iyice muhakeme et
g •edığiniz sır çok ağır bir yüktür. Bu ve kabıl olduğu kadar az esrarengiz bir tim. Fakat artık kat'i kararımı verdim. ' 
~~ın meyd~na ç~ası için, i~tiyat~ı~- surette v~ tabii bir ?lüm_le _ölmesi ıa - Bu karara siz de makul bir itiraz serde
d· a sarfedılecek bır tek kelıme kafı- zım. Emnıyet ve selametımız buna va- demezsiniz; çünkü siz de bizi müşkül 
~r. Bu kelimeyi ebediyyen muhafaza beste! mevkiden kurtaracak bir çare bulama- 1 
tt ec~ğine, bir dilsizden başka, hiç kim- . Çe?resi tekrar ciddileşti, yüzüme sa- dınız. Binaenaleyh, bu karan gayri ka
tliz gu~enemez. Aksini id~ia ed:mez~~- bıt hır b~kışla b~kara~: . . bili itiraz ve gayri kabili temyiz olmak 
liir. Sıze şu kadar soracagım. Ruya go- - Zabıt efendi, dedı. Sızın hesabını- üzere, aynen kabul etmek mecburiye· 
b _ken sayıkladığınız vaki değil midir? za çok müteessirim. İsmini, sıfatını ve tindesiniz. 
b aıına yalnız mı yatarsınız? Bazan şahsiy:tini kaybetmenin bir insan için Mahkemede yemin d "b' y 1"· 
l\a_s:alandığınız vakit nöbet gelir mi? P_ek ag!r bir şey olduğunu tasdik ede • ni yukarı kaldırdı: e er gı 1 

sag e 
1 

d af1 ... Kafi ... Böyle çok ciddi mesai!- rım ... işte sizi bekliyen akibet budur! z b·t f a· b .. 
~~Yalnız hüsnü niyetin kıymeti yok- Yaşıyacaksınız, söyledim ve tekrar -k.~ ı .'! ı:~· ~gune.kadar ~oul_on 

· Sahibinin namus ve şerefi noktai ediyoru'm. Fakat, ayni zamanda, her mev ı: m~s .. emı erka~ıh~bıyesın: 
~ından bile tehlikeli olan vu vadi hangi bir mezarlıkta üzerindeki kita- Nde, su.vd~r~ yAuzbkaşısı ~osyo Andre 
'l! arcy ı ınız rtı d ils · · S ·· · 

lrla}i esefle reddederken bunu şahsı- besile bir kabriniz ve içinde de baki - .. :. .. 0 e~ ıruz. uvan 
llıza karşı yapılmış bir hakaret telakki yei izamınız bulunacaktır. Buna müta- yuzbaşısı Mosyo Andre Narcy biraz 
etzneınenizi de rica ederim. vaat etmekten başka yapılacak hiç bir sonra ölecek; onu ~u akibetten hiç ~ir 
di au sözünü bitirince beni kemali cid- şey yoktur. . .. .. şey kurtaramaz.' _zır~ ~nun h~yat~c ol-
.. ~~tle selamladı. Sonra sesinin ahen. Sırtımda hır urperme hissettim. Ol- mez adamlar> ıçın olum tehlıkesı teş-
gll:ıı değiştirerek: rneğe hazırdım, fakat ölümün mevzuu kil etmektedir. Ve bu dakikadan itiba-ed; ~~kat, dedi, eninde sonunda kabul bahsolmadığını yavaş yavaş anlamağa ren «:abi~ efendi> diye. hi~a~ etmeme 
e Cegımiz tarzı bal ne olursa olsun, başlamıştım. Mevzuu bahsolan şey baş- artık ımkan kalmıyan sız, ıntıhap ede· 
~~elenıirde, tehlikenin zaman vu - ka bir şey, belki ölümden de beter bir ceğiniz her hangi diğer bir nam altın-
lllı Unu tahminde yanılıp yanılmadığı - şey~i... da yaşamağa devam edeceksiniz. Fakat 
~ Zı anlamalıyız. Zabit efendi, bu hu- Vıkont ( Antm·an) gene itiraz etti: burada, bu evde mahpus olarak yaşıya-
&tni~ e~ doğ~~ malfunatı siz verebilir- - Fa.kat. bu naşi ~erede bulacağız~ caksınız. Bu mahpusiyetiniz ancak bir 
la · Soyleyınız bakalım. Yarın sabah- Markı ehle sert bır hareket yapa- müddet devam edecek; zira size ebedi 
l'a '\tezi yok polislerin sizi civarda a - rak onun sö,zünü yarıda kesti ve: bir mahpusiyet tahmil edecek değiliz. 
tll!~llnağa başlıyacaklannı tahmin et- - Burada! dedi. \1u memleketteki ikametimiz müddeti-a:e haklı mıyız} XXIV ni azaltmak bizim elimizdedir. Sizin 

ı::. §Unla tasdik ettim. h t · · b ·· dd · .. .ı:.ndiş l' b. Bu sözü bir sükut takip etti. Kalbi- a ırınız ıçın, u mu etın, bugunden 
e ı ır tavırla· Tb ·k· h .. 

- Yaı d di b" d... .. .. . rnin dara bam artmağa, şakaklarımda ı ı aren ı · ı, ya ut uç seneyi tecavüz 
Sclıdu·. · e 1 ıraz uşundu, şu sualı etmemesini temin edeceg· iz. Etrafta buz gibi ter damlaları birikmeğe başla-

b 
- Beygır· · · · G th' r' · .. 1.. .. dı. Korkuyordum. Karanlıktan, cinden, şüphe uyandırmamak şartile, ne kadar 

0 - mızın, nu ıe nın o umu k b" d · 
gazında t 1 f ld - d - ? periden korkar gibi, içimde müphem ısa ır zaman a gıtmek kabil olursa 
'l' k e e o ugu ogru mu. 'd -· s· · d b .. .. -e rar b -d· bir korku vardı. Marki (Gaspar) m in- gı ecegız. ızı e eraber goturecegiz. k. aşımı eg ım. 

ae 1 endi kendine konuşur gibi hafif cecik sesi, içimdeki müphem üzüntüyü (Arkası var) 
8 

e sözüne devam etti: 
\~ •. z""~·:'l:-·"''"'~·- · "' . • ,. ....... """'il'"~Jlıo';f' - '"ft.Y' '.c.-r• ~.( . .ı::\ •,;.; i .... 

.. .._, • ... • 1 ., lty- Şu halde, tahamyata oradan baş
tlle~~a~ıardır. T~harriyatın kısa sür -
haltk lazım. Netıce ne kadar çabuk ta-

:t: u~ ederse o kadar iyi olur ... 

1 Yeni neşriyat 1 
Matbua tu'!!um müu~r:üğünün D E R M İ N 

fotograf sergısı tlıi}ı llf~ye kutusunu açmış, parmağile, 
ht anıki bir tarzda kutunun muhtevi- Matbuat umum müdürlüğünden: 

ını karıştırıyordu. İdaremiz tarafından 1936 sene.si şubatı so--a:· nunda Ankarada açılmış olan Tür!tiy~ tarlh, dar ıç şüphe yok ki, tehlike ne ka- güzellik ve i~ memleketi adlı foto ser.gisinin 
cııllt devamsız olursa o nisbette de ufak ildnclsi, gene Ankarnda önümüzdeki 1938 
tı}' · Arıyan polisler, uzun müddet a- senesi llkbaharmda açılacaktır. 

a_caklardır, meğer ki... Bu sergiye de, birincisinde oldtıh'll gibi 
Sanır ll'lilddet beni .. d" b . yurdumuzdaki profesyonel ve amatör fo -
llıyarak: suz u, sonra aşını tografların da iştiraki arzu edildiğinden, 
......._ ?vt san'atkArlarımızın, yurdumuzu tarih, tabıt 

lı(! b eğer ki, derhal bulsunlar. Fakat güzellik ve her husustaki inkılaplarımız. ba
değ}Ul~c~klar? Bittabi sizi, başkasını kımından tanıtacak olan artistik resimleri 
Cil.~.: sızı! Diri veya ölü olarak ... Ter- hazırlayabilmesi için şimdiden keyfiyeti na-
oq ... , 'T· · na lüzum gördük. 
~ih o u olarak... Sergide jüri tarafından scçllen birinci, i-

dığın ayet beni öldürmekte karar kıl - kinci ve üçüncü fotograflara idaremiz tıırn
Çııltt 1 zannettim. Zaten bu akibete tından gene birer şeref diploması verilecek-

......._ a.n hazırlanmıştım. Baridane: tir. 
~ak~e zaman emrederseniz! dedim. l\larks ve Enıelsin bayatları - Bu isim 

btr ·r at Marki kaşlarını çattı ve kat'i altında Hikmet Kıvılcımın bir kitabı intışar 
l ade ile· etmiş ve matbaamıza gönderllmişt!r. 

........ . 
lı}'a Zabit efendi, dedi, bize çok paha- ••••••••••••••"'-ı 
tıııd ll'lalolsa, gene sizi öldürmek n iye- FEVKALADE TENZiLAT 
~et) e _bulunmadığımı söylemiştim zan-

Crıın () . 
~~~zlarını silkti, konta ve vikonta 

Beyoğlu I~ Bankası karşısında 

COŞKUN MAÖAZASJ 

Coştu. 

~ ~ Zannederim yegane kurtuluş yo
)~ ş Ud~r. Esasen kaba düşünceli olan 
l~lcU·hadiseden şüphe bile etmiyerı po
b~ rı aldattıcak güza1 rtertip ed! lmiş 
'~a~az•ı sahne! Bu işi iyi idare etmek Ticaret Odasının miisaadesile ve 
S ar güç bir şey değil. 
~adece bir cesede ihtiyaç var, Bura
~~a~ok uzakta ve Gauthier'nin ölümü 
'~na çok yakın bir yerde, bir uçu-
~· dibinde bir ceset... 

' lt :rn "'dd k:~e u et gö~lerini yere dikti, dü-
·ıı- lt~e daldı. Vıkont (Antuvan) şöyle 
, ıtazda bulundu: 

\ biı-~Vet efendim amma, elimizde böy 
~~e-~eset yok. Bunu nereden tedarik 
~'ll:ız? Bir mezardan çıkarmak ni
~ e misiniz ? 
atki başını kaldırarak güldü: 

~ 
1
<.Antuvan), ~uhayyel~niz bir ro

~ ~·· ınuhayyelesıne benzıyor. Zahir, 
~ ~..ı~~ de, .. ~~ zifiri .k.aranlıkta, me-
lılı~ rda olu taharrısıne çıkacağız ... 

~! ~~~Psak bile, gene düşünceniz saç
~~tı.l ısler ne kadar akılsız olurlarsa 
4ı l't a.~' laaletta~in _bir kadidi aradık-

eıı z tnın ccsedı dıye kabul edip he
abıt varakası tanzim ederler mi 

Bir ay müddetle 
Büyük Tenzilatla 
Geç gelmiş ve gelecek sene

ye bırakmasını istemediğimiz " 
büyük mikdarda yazlık keten, 
pamuklu, ipekli keten, son 
moda kumaşlar satılacaktır. 
Bu emsalsiz tenzilatı maruf 

COŞKUN 
manifatura mağazası temin 

eder. 

Fiyatlar Maktudur. 

~--------------' 

Nas1r ilacını kuilandık-
tan sonra o kadar 

rahahm k"! 

ve .,ifa l 

Ayaklarınızı sıcak suda banyo 
ettikten sonra nasırlara "Dermin,, 
sürünüz. kısa zamanda bu ıshrab 
membalarından kurtulursunuz! 

Nafiz bir tabutçu. te neşirci dilkldinı açmıştı. 

Doktor Nafizle, doktor Hüsam.ettin! Fakat tabutçu dükkanının açılma • 
iyi arkadaşdılar. Muayenehaneleri kar .sile beraber Hüsamettinin hastanesi • 
şı karşıya idi. Onların iyi arkadaş ol - nin işleri de fena gitmeye başladı. Has. 
malarına belki bu bir sebepti. Fa.kat a • . taneye gelen hastalar sabah uyanır u -
sıl her ikisinin de hasta cihetinden fa- yanmaz karşılarında sıralanmış tabut
kirin fakiri olmalanydi. Haftalar ge - ları teneşirleri görünce fenalaşıyor -
çer, muayenehanelerinin kapılarını ça- lar, ve hemen o gün Hüsamettinin has· 
lan olmazdı. tanesinden başka bir hastaneye gidi • 

Bir gün oturmuş konuşuyorlardı. yorlardı. 

Mevzu dönüyor, dolaşıyor, hep para - Hüsamettin, Nafiz~ adam gönderdi; 
sızlık, hastasızlıkda karar kılıyordu. tabutçu dükkanının hastane karşısın-

Hüsamettin: da çirkin bir manzara teşkil ettiğini 
- Benim aklıma bir şey geldi, dedi. söyletti. 
- Hayırdır inşallah! Nafiz, kendisine gelen elçiye: 
- Seninle ortak bir hususi hastane - Bundan tabii ne olur, dedi. Bir ta-

açal.~m. butçu için en münasip yer; hastane 
Oteki güldü: karşısıdır. Hastanede ölen olursa uza -

- Hususi hastane para ile açılır En ğa gitmeden buradan lazım olan bet" 
aşağı yüz bin lira lazım. Bu para ne şeyi tedarik ederler. 
sende var, ne bende... Günler geçiyordu. Artık Hüsametti. 
. ~ ~irer _Piya~.go ~ile~i alal~. B_i • nin hastanesine bir tek hasta bile gel

rıncı ıkramıye yuz hın lıra degıl mı? miyordu. Gerçi Nafizin de ticareti yo
Sana çıkarsa da ortağız, bana çıkar - }unda değildi amma: 

sa da.. y • • - Adam sen de, diyordu, doktorluk-
- Çıkacagına pek ıtırnadım yok aın- ta ne kazanıyorduk kil 

ma bir tecrübe edelim. a·· ·· b' · d N fi.· · d'.kk~ 
H ·· b' b'l t ld 1 V unun ırın e a zın u anının 

emen o gun ırer ı e a ı ar. e k ld t . H" tt' · d' · k 'd · · b kl dil p· apısı açı ı. çerı usame ın gır ı. 
pıyangonun eşı esını e e er. ı - . . 
yango çekildi. Nafiz numaralara bak • Rengı ~pey. solmuştu. Bır kaç zaman 
tı. Yüz bin lira Hüsamettine çıkmış - evvelkı halı kalmamıştı: 
tı. Koşa koşa Hüsamettine gitti: - Nafiz kardeşim sana bir ricaya 

- Kazandık. Hususi hastaneyi aça- geldim. 
cağız. · - Hay hay emret! 

- Piyango sana çıktı mı? - Ben senin iyi bir arkadaş olduğu-
- Hayır bana çıkmadı, sana çıktı. nu eskidenberi bilirdim. Senden ricam 

Ha bana çıkmış, ha sana.. şu .. 
- Hiç de öyle değil, aramızda bir - Söyle! 

muknvele varmı da.. - Dükkanını buradan başka bir ye-
- Yahu konuşmadık mı) re naklet; yapacağın bütün masraf da 
- Ben seninle şaka ettim. bana ait olsun! 
Nafiz şaşırmıştı. Arkadaşından böy- - Ne istersen yaparım, fakat bu im-

le bir şey beklemiyordu. Eğer ona çık- kansızdır. Hem burası bana uğurlu gel· 
mış olsa, derhal Hi.isamettini ortaklığa di. 
alacaktı. - Seni zorla attırırım. 
. - Ben de sana gösteririm. - Ona da imkan yok. Ben ticaret 

Nafiz, Hüsamettinin yanından ay - yapıyorum. Tabut ticareti serbesttir. 
rıldı. Hiç kimse beni buradan atamaz. 

1f. - Çok para vereyim! 

Bir iki ay geçti. Hüsamettin gü • 
zel bir bina yaptırdı. İçerisini tefriş et
ti. Mükemmel bir hususi hastane vü • 
cuda getirdi. 

Nafiz de hasta gelmiyen kabinesi
ni kapadı, Hüsamettinin hastanesi kar
şısında boş bir dükkan buldu .. onu ki
raladı. 

Hüsamettin hususi otomobiline bi • 
nerken, Nafizi gördü: 

- Burada ne yapıyorsun? 
- Kabineyi bıraktım, doktorluktan 

ümit yok. Ticaret yapacağım. 
- Haydi hayırlı olsun. 
Bunu söylerken, eski arkadaşının 

haline bıyık altından gülüyordu. O git
tikten sonra da Nafiz güldü: 

- Sen görürsün! 
dedi. 

Nafiz bir tabutçu, teneşirci dükkA -
nı açmıştı. Her gün boy boy tabutları 
teneşirleri dükkfuunın camekanına sı
ralıyordu. 

- Ben kimseden sadaka a}!Jlam-
- On bin lira! 
- Olmaz. 
- On beş bin! 
- Olmaz! 
- Ya ne istersin? 
- Hakkımı! 
- Hakkını mı? 

- Evet, hastane sermayesinin yarı
sını! 

Hüsamettin çarü naçar razı oldu. 

• 
İki eski arkadaş şimdi hususi bir 

hastanenin sermayesine yarı yarıya or
tak sahibidirler. Nafizin ortaklığı yal
nız dostlukla değil, katibiadilde yapıl
mış sağlam bir konturatla da bağlıdır. 

Yarmki nushamızda: 

Ölüm korkusu 
Yazan : Peride Celal 
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Azeri kadını sever. lstanbulun şairinin Nedim, Azerinin 
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e:ı:en:; ~':!nınsüs~:,~; ~:.~j::i:~~r~emşerurıininm~terckmusiki Kahin sol elile Rüstemin omuzunu tutarak sağ elile Çer 
süslü bir tabak içinde, sırf bu iş Anadoludaki muhtelif köylü sazları· yolunu gösterdi: " - Dinle! Uzaktan sesler var ·' '' dedi 
i~in yeşertilmiş yeşil arpadır. Bu ye -1 nın da~ fazla tekamül etmiş şekli olan 

Istanbulda da görürdük. - masanın or- manasile milli bir mıısiki aletidir. Bu k ak . t 1 d , yulalım. Tehlike peşimizden ~il arpa - yakın zamanlara kadfr bunu şeştar opera sahn~e kadar çıkan, tam Dedi ve yer_ altı yolunun birinci ağzı· ı Artık ovaya çılanışlaı:dı. Hepsı· de 
na __ oşm ıçın a ına ata ı. Y.oı_a d.üş~- bac:larını atlannın boyunlarına ı"ömic: _ B k 1 k ı ldanm ı 

tasına konur; bunun etrafını türlü türlü sayede, halle ve münevver ayni sesten ceğ lt 1 k - :. o·-ı en, 
0 

ay o ay a am. 
· ki b"lh Uı 

1 
k - ed 1 zam~, !era. 1 !.0 un~~ ıncı ag. ler, kuş gibi uçuyorlar .. rüzgar, yüzleri- Deyince, Rüstem, içinden cbu ıı 

yıyece er ve ı assa şey er ap- ve ayni nagm en ayni heyecanı alır- zına da bır.suvan müfrezesının koşma- ni kamçılıyordu. Bır" mu"'ddet gı"ttikten 
lar. Bu masa misafirleri izaz ve ik - lar. cağız, korkarım, korkusundan öl 

ram içın. elzemdir. İkramı seven Aze- Az " da İs sını .~~ettL . .. sonra, Rüstem, kafileye cDur!• ic:areti dedikten sonra: 
en oyunu sever; bizim tan- Butun b 1 R te I k d ~ • b' . f . - fis u ış er.. us m e ar a ~ - verdi. Atlara nefes aldırmak lazımdı. - Aceleye ne lüzum var? At 

n, ır mısa irıne en guzel ve en ne bul~, bug~. dinl~yicisi pek aza~ı.ş o- lannın, birinci yeraltı ağzına çıkması- Hepsi, atlarından indiler. Onlar, bir ka,. t h üll' • d 
ne verebilecekse hepsini o masanın Ü· lan çiftetellisı yerme orada Enzelı var- na kadar yapılmıştı. Onların atları si- dakika ısl kl la dird"l Atı ~ za, a amm erın en o kadar 
Zeri.ne ko g ı· g Im · f" · · dı ç·ft t ilin" · · d k" B" • ' ı ar gez ı er. ara kuvvet sarfettirdik, ki.. bı'raz ıs· ti! r ve e ır e ez mısa ırını r. ı e e ın ıçın e es ı ızansın !ahlan ve yiyecekleri taksim edip atla- tekr b" dikl · k d . 
masanın etrafına Yak

1 ..... tınr lod" · h~1.:- 1m uk bil ar ın en zaman, uman an. te hakları var. Bu haklarını ödeıJl 
~ · oyun me ısı i:l1UUl o asına m a rına atlattıkları anda da, yeni kale ku. • _ .. . . 

Sabahleyin erkenden hareket baş - Azerinin Enzelisi tamamen Türktür mandam, kaçakların önlerine dikildL - Doguya dogru yüriiyelım! dedi. Ö- sek, onlardan nasıl yeni fedakit 
lar: Herkes sokaktadır. Birbirlerini ta. ve bundan dolayı, onu yalnız Kafkas- Onun, ilk hitabı, eski kumandana oldu: nümüze, bü~cek bir su gelecek; on~, lar bekliyebiliriz? 
rusınlar, tanımasınlar, her Azeri karşı yada değil, İran Azerbaycanında tanı- _ Vay alçak! Memleket adetlerine salla geçecegız. Sonra Karyak mabedı- Dedi ise de kahini tatmin edeı11 
karşıya gelince cidi şerüiniz mübarek mayan Türk yoktur. Onu çalarlar ve ihanet eden korkak! diye bağırdı. 0 pis ne varacağız. Aradaki mesafenin bil • çünkü o, parmağını, geldikleri ta~ 
olsun!• diye iki ellerile birden musa- oynarlar. hayatını kurtarmak için, düşmanları • yüklüğüne göre, işaret ateşleri, bizim ufka doğru uzatarak: 
faha ederler ve ellerini birbirlerinden Aınerikadan gelen yeni dans musiki- mızla birleştin! Onlara, kendi kardeşle.. oraya gitmemizden evvel, oradan gö· - Şimdi hareket edelim! Beni eli 
ayırdıktan sonra mütekabilen mübarek si İstanbulda çiftetelliyi çabuk öldür- rinin hayatlannı feda ettin! Sen de .. 0 rülmü~ olmıyacaktır. Zannetmem, ki.. mezseniz, esirgemek istediğiniz ııtl 
ve mes'~t b~ yıl ~enni ederek avuç- dü. Zannetmiyo~ ~ a~i ,,,musiki A- riyaktt: kahin de şimdi bana hesap ve- haberci bir süvari de önümüze geçmiş ruza kıymıya mecbur olacaksınız. 
larını yuzlerıne surerler. Çocuklar, tıp- zerbaycanda ~ matlup edebil- receksıniz ve kanınızla cinayetlerinizi bulunsun! Mabette, kahin arkadaşımı. cevap verdL Rüstem, kahinin söıl 
kı bizdeki kıyafetlerile bayram yerle- miş olsun. Çünkü o, bir şehir halkının ödiyeceksiniz! zın sayesinde rahat bir gece geçirebili- ehemmiyetsiz telakki etmemekle 
rine koşarlar ve' kapı kapı hediye top- musikisi değil, bütün bir milli kütlenin Deyince, Rüstem, kumandanın yüzü- riz. raber, lakayt görünmek istedi: 
larlar: Gene bizdeki gibi mendil, para aşk ve heyecan nağmesidir. ne baktı ve: Kumandanın bu tahmini dogru- çıktı. - Peki, kahin kardeşim! Fakat 

w bu hediyelerin başında gelir. Baktı, üç Azeri kadını sever. İstanbulun şairi - Kumandan! Hedefin, sana hakaret Yarım saatlik yolculuklarında .. köy - müphem, muamma gibi şeyler s6 
gün bizim eski İstanbulun manzarası- Nedim, Azerinin şairi Füzuli oluşu da eden muavinin olsun! Biz, ötekilerini lerde, işaret ateşleri gördüler; ondan yorsun! Bu tahmin ettiğin tehlike, 
nı almıştır; sabahtan akşama ~a?ar, ça~· gösterir ki Azeri csaki:t de·n· ziya~e sa· perişan ede:ken, sen de kılıcını has~ı- l sonra, seferberl~ işaretinden eser gö- hamından doğmuş .. o!:111asın? çünJci! 
kanır, durur. Bayram yerlerının, eskı· kıyeden hoşlanır. bunun ıçın muteas- nın can yerınden geçir! Arkadaşlar! ö-1 remediler ve hıç rahatsız edilmeden .. uzaklara kadar gorunen ovada b1 

den Fatihte, Cincimeydanında kurulan sıp Azeri, tamamen kapalı gezen karısı- nümüzdeki süvarilere hücum! Öldürün, fakat son sür'atle yollarına devam etti- başka canlı mahlfık yok! 
bayram meydanla.~ından_ hiç far~ı y~k- nı y~n~na almadan tiyatroya gitmez. geçin! d:r demez, önündeki süvarilerin ler. Bu yolculukta, yalnız kahin zah - (Arkası tı 
tur. Ba!ramda mutel_albıl~n taa~ı edi - Azerını~ kadını ~e -~ -~ına kellega- harek~tın~ meyda.n vermeden atını sü- met çekiyor .. atının yelesine sarılmış.. --.. ·-·--· ... --. 
len ~elımeler de aynı kel~eled1:. An- Y~~ demlen baş ?rtusunu koydu .mu, rerek ilen atıldı. Iki taraf arasında yüz iki tarafa yalpa vura vura gidiyordu. 
cak Istanbulda daha Babıalı usulu tım- koyde veya şehırde her yere gırer. adımlık bir mesafe vardı. Rüstemle ar· 0 t nh d .. .. Bir Doktorun 
t k1 d -A d l da ld - "b" Y ln k"" de k"" .. b l ka . va .. e a, ıssız ı. Rustem ter ko-bı.ra ıd ~ra ad· na o u o ugu gı ı, as: .ı~~· oy 

1 
kaoyun ya ancısı o an d.aşları, yiır~y.~şe kalktıktan bir kaç pük içinde kalan .. burunların.dan du • Günlük Salı""""' 

ı~az a a sa :· . . . - .. .. K ıll ımama çar~ il . ah k saruye sonra, o~unde durulmaz bir ka· man savuran atları dinlendirmiye lü • 
Istanbulda, cıdınız saıt, omrunuz me- e egayır, umumıye e sıy ren - sırgaya benzediler. Bir anda, harekete .. .. .. . .•. . . Notlarından (*) 

zid olsun!• diye birbirlerile bayramla - te olan bir baş örtüsüdür. Bu kelime geçen süvari müfrezesinin üstüne yıl- z~m gordu. ~ o~de gıt~ıgı. ıç~, atını •---·----------' 
şan Babıali efendileri yerine orada ve bu örtü şarki Anadoluda da vardır. dırım gibi düştüler. Kumandan, haki- ?ortnal~an .. s~.r ~-tlıye indirdı. Bıraz da Uzayan Ti/olar 
cidi şerifiniz mübarek olsun!•, «Ömrü- Aze~~ ~dını, bu~un ?ir tarafını başı- katen, iyi binici ve meharetle kılıç kul- adeta bır ym;"iuşten sonra durdu: 
nüz uzun olsun, inşallah!• diye birbir· nın ustune kor, bır ucile bu kısmı boy- lanıcı bir adamdı. Rüstem in yanı başın- - Madem, ki son sür'atle bir saat da. 
lerf e musafaha eden kalantor tüccar • nuna dolar ve bir ucunu da sağ taraf· da, gözlerini hasmına dikmiş, palasını ha yürümiye mecburuz; atlarımızı biraz 
lar nörürsünüz. İstanbulda cemsali ke. tan yanına sarkıtır, Ona zarif bir şekil kaldırmış, öyle bir gidiyordu, ki.. kılı- dinlendirelil"l. Yoksa, çoğu bizi yolun 
sir<'~i müzdad olsun!• denilen yerlerde "erir. O bu kıyafetle, aynca çarşafa ve- cı, birdenbire, indi. Yeni kale kuman- ortasında bırakır. Böyle yürüyüşler -
A7f' i, gene İstanbulun küçük halkının ya yeldirmeye lüzum görmeksizin, her danının başı ikiye bölündü ve atının ÜS· de, atların tahammüllerini düşünmiye .. 
de····! gibi, «Allah nice nice yıllara e· yere gider hususi cemiyetlerde, kadın- tünde çökerken sürüklenip gitti. Rüs • onları iyi kullarunıya lüzum var! 
rişf .. sin!• der. ları ~zlemezler. Bunun için, cemiyet temle dört arkadaşı ve üç Çermişli, bi- Dedi. Atının eğerini çıkardı. Ötekiler 

A ""erbaycanda neşe, duygu, heyecan, coştugu, şeş~rlar Enzeli ile canlandığı rinci hamlede, birer süvariyi yere de- de, onu taklit etti. Kendileri, otlar ü -
ş1ir, san'at, musiki Anadoluya nisbetle zaman, Aze:ı kadının başındaki kelle. virdi1er. Kwnandaniarın!n öldüğünü zerine uzandılar. Atlar da köpüklerini, 
boldur. Azeri hayatında kadın ve aşk g~yı~ı~. a~a~a kalktığını ve raksettiği- gören ve zaten, Rüstemin fevkalade - terlerini kurutmak için yerlerde yu -
ta mühim rol oynar. nı gorursunuz. Erkek ve kadın beraber liklerini işide işide yılmış olan öteki .sü- varlanmıya başlaaılar. 
Az~rbaycan zengin bir memlekettir; ~erler v_e her .. har~~etlerinde, ~-i~i~ variler, bu kasırga_ gibi saldırışın önün- Bir kaç dakika sonra, bir yere top-

petrol, batık ve havyar gibi büyük ser- n~ .. ya.~v~dıgını, otekının naz ettıgını de dayanamıyacagını anladıkları için, landılar; bir daire çevirerek yemek ye
veUerinin yanı başında, pamuk ve ipek gorurs~n~. . kılıçlarını, yalnız kendilerini müdafaa- miye başladılar. Rüstem .. kahinin u -
gibi, iptidai maddeleri boldur. Muh - Azerının, bıze nazaran, en kuvvetli ya hasrederek, kaçmıya can attılar. zaklan dinlediğini görünce, gözlerini 
telif neviden çok güzel meyvalar yetiş- tara~ı buradadır. Millet halinde böyle Rüstemle arkadaşları .. Bu kaçan sil· geldikleri tarafta gezdirdi. Sonra, iki 
tiren, güzel şaraplar yapan Azerbay _ cer:ııyetler ve toplu yaşadığı, t~~~u ~u_y- ~arileri:'1 etrafında ~a .bir defa çarket· lokma arasında: 
can, iktısaden Anadoluya nisbetle, çok dugu,. v_e toplu heyecana geldıgı ıçm, tı.ler. Bır kaçını devırdikten sonra, öte. h tt f kr R 1 k ~ Zannederim.. Çermişlilerin kinl~ 
iyi bir mevkidedir. Uzun zaman Ana- a a. 1• en. _ııs_ ~. . u_nsu_.rlar bile ılcrin kaçmasına ehemm. iyet vermi -E 1 t ı Tü ri, artık bize yetişemiyecek kadar u • 
doluyu ezmiş ve nihayet onu kapitü • nze ın~ sesını ışı tı er m~ rk olur - yerek, yeraltı yolunun önünde durdu-
lasyonlarla Avrupanın iktısadi istilası- lar. Hatta dahası var: Azerı erkeğe var· lar. zaklarda kaldı! Çünkü, şimdiye kadar 
na açık bırakmış olan Osmanlı impara. ınışa Rr us kadını bile ~~ sokaŞa. kelle- Rüstem.. arkadaşlarından Kimseye pek uzun bir yol yürüdük. Kahin kar. 
torluğu, Azerbaycanda pek az tesir yap g ~ı la çıkar ve Enzelının sesını duy- zarar gelmediğini anlayınca memnun deş! Artık müsterih ol! 

~ • • A dugu zaman o da aşka gelip oynamıya oldu; fakat tam hareket emrini verece- Deyince, kahin, kulaklarile chala• u-
mış_ oldu~ ıçın .A~erı, ~An.adollu dere· başlar! g"i anda, kahinin aralarında olmadıg"ını kl dinl" k ı· · R"" t · cesınde ezılmemıştır. Vakıa toprak de- Azeri k"'tl . d k" b ·ı . za arı ıyere ' e ını us emın o -

b l
.•. .. . d h lkı d .. u esı arasın a ı u mı 1ı görünce, döndü ;etrafına bakındı: J::a- muzuna koydu ve en,.H"eli bir sesle: 

re ey ıgı re1ımı e a ezerse e ote- duygu t 1 ı · od · · ~ 
ki derecede tahripkar olamazdı. Rus is- zarnın °~ u;u, m eı;n. cemıyet nı- hin .. süvarilere hücuma geçtikleri yer- - Bana kalırsa, durmadan yola ko-

Umumiyetle tifonun müddetl üç _.ı 
dır. Birinci hattaya hücum devri d~· 
Bu devirde derecel hararet gitgide 
mağa başlar ve hasta gitglde ağır 

İldnci hattaya da tevakkuf devri de 
Bu devirde derecel hararet ve ha 
ıztırabı azamı dereceyi bulur. Nihayet 
çüncü harta gelir. Bu devir inhltat 
ridir. Derecei hararet ve baş ağrı]aJ'J 
umumi düşkünlük yavaş yava§ s 
kesbetmeğe başlar ve üçüncü hafta 
tikten sonra hastalık biter. Fakat ın 
sef her zaman böyle olmuyor. Üç b• 
bitmesi !Azım gelen hastalık bazan 
hattl beş harta kadar imtldat etnıe 
dlr. Ben elli dokuz gün devam eden 
gördüm ve lylleştl. Bir çok allelerde 
nun uzaması endişeleri mucip olı:Jl 
ye hastalığın başka bir lhtllAt yaptıJı 
babını tevlit etmektedir. Halbuki }ı1Ç 
tllA.t yapmadan da böyle uzıyan vaİ' 
çoktur. Bu gibi vak'alarda kalbi tU 
için mukavvll kalb llAçları kull 
muvafıktır. Çünkü entanın uzamasın 
uzviyet çok düşkün bir hal alır. sıı!JJ'. 
kalb çok yorulur. Diler tedavilerde 
şlkllk yoktur. Beklemek ve ııastafl 
kından takip etmek llzımdır. 

(•) Ba notlan kesip aaklayuus, ~ •ar alblme ,apqtınp koDebtyon ,. 
Sıkıntı samanınu;da ba notlar •lr 
clbl lmdadlllUa 7etlfebDJr. 

tilasından sonra da Azerbaycan bir de- rı'nde ınd t .~r aycanat gırış btarzı üze. den, daha. yeni, yürüyüşe geçiyordu. 
. . . .. .. e esır yapmış ır ve u sayede Anlaşılan, çarpışma zamanında, o, ye· 

rec~:e k~~~ ıktısad1ıd h~~y~ gormuş modern hayatın merasimi, Azeri Tür- rinde seyirci kctlmıştı. Uyuşturucu Maddeler İnhisarında, 
1. - 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satışlarına:' 

rak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonların sahiplerine 1936'~ 
senesi satışlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuzların tevzii pıı> 

ve !ra~. ta~?~~ .0 d ugu ıçm, ~ase~ küne ait adetleri unutturamamıştır. 14 
zengın ır . :a ıçın e ya~ıy~ zen, Meseıa; en modern sınıfın kadınında 
hayat neşesını kaybetmemıştır. Zen - bile şapka kellegayrı 0 tad k ld ŞİDDETLİ TAKİPLER VE 

. .. ff h f"h R ·1 r an a ııma-gın. mure e ve se ı usya ı e teması mıştır. Canı istedigı"· zam k d b MÜCADELE 
b ·1Ak. b Ik" d b" d ha f ı an, a ın a-

1 a ıs ona e 1 e ıraz a az a şındaki şapkayı çıkarıp zarif bir şekil- Rüstemle arkadaşları .. En önde, ~olu 
neş'e vermiştir. de başına kellegayn kor ve sokağa, gösterecek olan kumandan.. en arka· 

Bunun için, Azeri neşe, duygu, he • hatta cemiyete bile gider. da da kabin olarak, yeraltı yolunun 
yecan, şiir, musiki ve aşk itibarile da· (Arkası var) ikinci kısmına daldılar. Kahin, gene en. 
na dolgun bir hayat yaşar. Fuzulinin!;==-~':.-~::·==========::-, dişe1i endişeli söyleniyor .. Yeraltı yo-
gazelleri dilden dile dolaşır. Bu Azeri Nijb ıunun nihayetinde gene süvarilere te-
ye şiir, heyecan ve aşk verir; bizim hü· elçi sadüf edileceğini tekrar edip duruyor. 
seyni, daği, kürdi dediğimiz makam - Eczaneler Rüstem .. onun karanlık yolda, atların 
larla halk musikisi, Azebaycan dağla - ayak sesleri üstünde akseden gözlerine 

d 
··t d" b Bu gece nöbetçi olan eczaneler §un _ 

rm a mu ema ıyen ir yandan öbür !ardır: sinirlendi: 
yana aksedip giden yanık ruhlu, aşık istanbal cihetindekiler: - Zarar yok, aziz kahin! Biliyorum.. . 
bir sestir. Bu işlerin en güzel tarafı da Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Ab- kehanetlerinde aldanınıyorsun! Fakat 
şudur ki küçük köy halkı ile büyük dülkadlr), Beyazltte: ccemll), Samntya. .önümüze, her geleni çi7neyip geçece· 
şehirli arasında, hatta Rus kültürünün da: <Teofllos> • Emlnönünde: <Salih Ne- ğiz Bunu da böyle bil diye bağırdı. Ka-
t · ""f ··ks k d ed catl) Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: {Hü-esır ve nu uzunu yu e erec e ta. hin .. Rüstemin bu sözlerini işitince, ag· -samettin), Şehremlnlnde: (Nazım), Şeb-
şıyan münevverler dahi dahil olmak ü- zadebaşmda: <1. Halll>. Karagümrükte: zını kapadı. 
zere, bu bakımdan mühim farklar yok- <Fuat), Küçükpazarda: (Nec:ıtl Ahmet), Kafile .. yeraltı yolundan, her ihtima· 
tur. Her iki sınıfa mensup olan insan Bııkırköyünde: <HUM), le karşı, ihtiyatla çıktı. Önlerinden, bir· 
da ayni nağme, ayni melodi ile canlanır Beyotıu cihetindekiler: .denbire, on kadar süvari sıvıştı, gitti. 
ve ayni Fuzuli ile aşka gelir. Ayni şai· İsUklfü caddesinde: (Dellasuda), Gala- Rüstem .. bu ters yüzün~ gidişi.. bu te. 

tada: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: (Li-
rin Lcylfı ile Mecnunu opera haline monciynn, (Pangaltıda: (NargUeclynn>, laşlı kaçışı görünce, ortalığı inleten bir 
gelmiş, onu her sınıf halk ayni heyecan Be61ktn§ta: <All Rıza>, Üsküdarda: (İt- kahkaha savurdu: 
ile dinler. Altı teli şeştar yaruk Azerl tihatl, Barıyerde: (Asaf), Kadıköyünde: - Bu adamlar, ne diye 1.ahmet ede-
nağmcsinin her elde ve her evde bulu- <Bü~>. <Üçler), Büyükadada: <Şinasi rek buraya kadar geldiler? Şimdi de, 

Rıza>, Heybelide: <Halk). -
nan bir tercümanıdır. Şeştar, hem köy· ne diye çekilip gittiler? 

rerdir. • 
Tevziat morfin makbuz sıra numaraları ile aşağıda gösterllen günlerde 1 

lacaktır. 

2. - İstanbuldan gayri rnıntakalarda bulunan afyon sahipleri ellerindeJd ~ 
fi.~ makbuz nu~araları ile açık adresle:i ni bi:er mektupla idare~ize b~di~ 
dırler. Bu takdırde tahakkuk edecek hıs selerı havaleten adreslerıne gond 
cektir. 

3. - Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününde müracaat etıııi 
re hisseleri tevziatın sonunda verilecektir. (4598) • 

Makbuz No. Müracaat tarihi 

1001 - 1025 
1026 - 1050 
1051 -- 1075 
1076 - 1100 
1101 - 1125 

1126 - 1150 
1151 - 1175 
1176 - 1200 
1201 - 1225 
1126 - ı250 

1251 - 1275 
1276 - 1306 
501 - 538 
539 - 586 
589 - 620 

26 Temmuz 19:V 
29 > > 
30 • > 

2 Ağustos > 

3 • > 

4 > • 
5 > > 

6 > > 

9 > • 
10 • > 
Ll > > 

12 > > 

13 > > 

16 > > 

17 , > 

Gün 

Çarşamba günü 
Perşembe > 
Cuma > 

Pazartesi > 
Salı • 
Çarşamba > 

Perşembe • 
Cuma > 

Pazartesi > 

Salı > 

Çarşamba > 

Perşembe > 

Cuma , 
Pazartesi > 

Salı , 
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OSMANLI B 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: JO,G ,000 İnglll:1 lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. -

,, 
o 
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Motörlü Tayyare Mektebinin 
mefruşatı. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 
l - Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebinin mefruşatı eksilt. 

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 3 ağustos 937 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın tahmini bedeli c32,643> liradır. 

4 - Muvakkat teminat c2448> liradır. 

5 - Eksiltme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 
6 - Şartnameler Ankarada Türk }!ava Kurumu Merkezinden, İstanbulda Ha· 

\'a Kurumu İstanbul Şubesinden clO> liraya alınacaktır. c4334> - - ---------------- -----
Hava Okulu Komutanlığından: 

Rtıva Okulları talimatının 86 mcı maddesinde yaz\lı şartları haiz istekliler: 
ı)fü k k<l~ıdı ve vesikaları ile Temmuz ba~Jangı...:mdan Ağustos sonuna kadar 

Okuln bas vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışmcia bulunanlar dilek kağıtları 
\le vcs:!{:-larını posta ile okula gönderirJer ve -:ılacakları karşılığa göre hareket 
ede·lrr. 

Madde e6 - Hava Okulu gedikli kısmına girmek ~artları şunlardır: 
A -- 'J\irk olacak. 
:R - Orta mektep cLise sekizinci sınıf> t'lhsilini bıtirmiş en az 17 ve en çok 20 

ra~ı'lda olmak. 
C - S:hhl ''aziyeti uçuculukta ve uçuş iş~ednde kullanılmağa elverişli oldu

ğun~ da~r mütehassıslEırı tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti d''poru olmak. 
noy 1,6f den aşnğı olmıyacaktır. 

Dı!::ı! ıdrı bulunan1ar: 
'Eultındcldan yerin askerlik şubesine mü!'ncaa•ıa muayeneye gönderilirler. 
Tnın t~lulfıtlı sıhhi heyet bulunan yer}erde o yerin en büyük kumandanına 

ll"ıÜrncarıtla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlnm olduğuna ve hiç bir surette s11ç1u ve mahkum olmadığına 
dair bııl:ınduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis tmırliğinden tasdikli 
Vesika göstermek. 

E - Mel tPbe e1macak okuyucular, gedikli crbaşhr hakkındaki 2505 sayılı ka· 
r:ıur ll'ucibir,ce muamele göreceklerini, mektebi bitırdiklerinde 12 yıl müddetle 
hava gedikli erb::ı.ş olarak vazife göreceklt>ı:ini t:ıahhüd <>tmek. 

F - MeHepçe yapılacak seçme imtihanda kP.zan'Tlak. 

lI - İstekli ~dedi çok veya imtihanını ka1.:mmlar alınacak mikdardan fazla 
0hı.r~a hunların içinderı Riyaziye bilgileri da'ha iyi ve yabancı dil bilenler yen· 
1~llh·. Hava mektep!eri okuyucuları askeri lisdcr okuyucuları gibi yedirilir ve 
Rİ:Ydirilır. fütap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

"V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci smıfı muvaffakiyetle bitiren
ler aramnıfan, kabiliyetlerine göre, uçu~u. zmıklı<-st, telsiz, fotoğrafçı, atış ve 
boınh:ırdımancılığa &ynlırlar. c4056> 

--------------------------------
Dahiliye Vekaletinden: 

1 - Vekaletçe alınacak c420> taneke benzin açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 4 ağustos 937 Çarşamba günü saat 15,30 da Vekalet binası içinde 

toplanacak ı Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel cl332> lira c45> kuruştur. 
~ - Muvakkat teminat c99> lira ,93, kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım bürosuna mü

tacaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6- İstekliler 4 ağustos 937 çarşamba günü muayyen saatte teminatlarını hami-

1!!!._, komisyona müracaat etmeleri. c2167> 4341> 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ulm:bat Regülatörü, Karadere regülatörü. ç:ne

~ayı barajı, Çine çayı regülatöıii, Akçay reğülatöıii, Söke civarındaki Mende
tes reğülfitörü, Menderes üzerinde Bürhaniye mevkii yanındaki reğülatör, Men· 
deres üzerinde Yenice mevki! ynr.ında Menderes regülatörü, Çal kaı.'iSı yanın· 
da.ki iddihar havuzu, Adala regülatörü, Marmara gölü seddesinde regülatör, E· 
llıialem reğülatörü, Sürgü mevkii yanında iddihar barajı, Adananın üstündeki 

l'~külat~r, Silifke yanında Aksu rcgiılfıt0rü, Berdan çayı regülatöıii, Apo1yont 
tıoıu kabartma seddesi, Manyc:.s gölü kabartma seddesi, Marmara gölü kaba~tma 
~ddesi için ayni mevkilerde ynp.I::ıcak Trepan ve karat cinsinden sondaj ame· 
1Yat1 keşif bedeli 205 260 liradır 

1 2 - Eksiltme 9/8/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti Su· 
ar Umum Müdüılüğü su eksiltmt! komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
~rtnarnesi, fenni şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Sular 
llıUJn Müdürlüğünden alabilirler. 

" 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli !erin 11513 liralık muvakkat teminat 
tl 1ı:111esi, regülatör ve baraj gibi büyük su işleri inşaat temellerinde karot son
h ilJlariyle trepan sondajlarını yaparak muvaffakiyetle başarmış olduğuna ve 

tıQ hususta tnm bir fenni kabiliyeti bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etmesi ve f1a Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 
~ Steklilerin teklif mektuplar.ııı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
~~dar Sular Umum Müdürlüğüne makbıız mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-

a olan gecikmeler kabul edilmez. c4275> 

Güveler, çok pahallya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT. bOtOn haşarat öldürOcO mayilerin fevkindedır. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formOlü hiçbir vakit taklit edil· ı=--~~!!!!!!111 

!ııı..ıı~ memiştir. FLİT.kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri red~e.dini~. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak ıç~n; sıyah ~u
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dıkkat edlnız . 

Yarıklara '1t" köseltrt bıraz FLiT TOZU 
strpinız. Haşar~t derhal telef olur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

EN HOŞ VE TAZE MEYVAI..A· 
RIN USARELERİNDEN iSTİH· 

SAL FA>İLMİŞ TABii BİR 
MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızhğı, mi· 
de yanmalarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları gideri,.. Ağız koh."U
sunu izale eder. Umumi hayatır. in· 
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
lnh ve insana hayat ve canlılık bah
şede1 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL ~ 

Haydarpaşa. Ankara - Kayseri - Adana - Meydanekbez arasında mütekabilen 
haftada üç defa işleyen Toros sür'at katarının 1 Ağustos 937 günüden 16 Ağustos 
937 gününe kadar takip edecekleri yeni itinerer aşağıda yazılıdır. 

Haydarpaşa - Meydanekbez Meydanekbez • Haydarpaşa 

Haydarpaşa K 9.00 Meydanekbez K 10.29 

İzmit K 11.01 Fevzipaşa K 11.50 
Bilecik K 13.59 Toprak kale K 13.31 
Eskişehir v 16.04 Adana v 15.02 . K 16.22 K 15.27 
Ankara v 21.02 Yenice v 16.02 

K 21.18 Mersin K 12.56) 2 
Yerköy K 1.40 Yenice v 13.57) 

Bogazköprü v 4.57 Yenice K 16.04 

Kayseri K 4.00) Ulukışla K 19.56 
Boğazköpni v 4.20) 1 Niğde K 21.16 

K 5.15) Boğazköprü v 23.34 

Kayseri v 5.35) Kayseri K 23.00) 

Boğazköpıii K 5.06 Boğazköprü v 23.20) 
1 

Niğde K 7.30 K 23.50) 
Ulukışla K 9.07 Kayseri v 0.10) 

Yenice v 11.44 Bo'lazköprü K 23.42 

Yenice K 12.34) 2 Yerköy K 3.08 
Mersin v 13.50) Ankara v 8.00 
Yenice K Jl.46 K 8.25 
Adana v 12.21 Eskişehir v 13.08 

K 12.45 K 13.20 
Toprakkale K 14.15 Bilecik K 15.13 
Fevzi paşa K 16.05 İzmit K 18.07 
Meydanekbez v 17.02 Haydarpaşa v 20.07 
1 - Toros katarlarının Kayseri ile irtibatını temin eden katarlar. 
2 - Toros katarlarının mersin ile irtibatını temin eden katarlar. c4519> 

EN GÜZEL 

-
fürkiyıf laniaıı • 



16 Sayfa J,' soN POSTA 
=========================::;::::;::;:::~=======::;::::==-

Temmuz rt 

GÖzO 0 VDI iM ZEYTINYA<lt 
Bunun la piDi v mı? Tath mı? Mayonez mi? 
Pathcan dolması mı plti rsem, salata 1111 

yapsam? 
Piyasada 

Tam 1-4 

• 1-2 
n 1 
,, 2 

H 

hayret ve deh,et urandıran tenzUith yeni flatlar : 
Litre 

,, 

" 
" A s 

Şişe 40 ı Kilo Tenekcsile Kutu 90 

" 60 3 
" " " 

225 

" 
100 5 

" 
,, 

" 375 

" 
200 7 

" " " 
525 

A N D E p o s u 

BAŞ KURT 
ÇATAL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARl\fAZ, BOZliLMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmı>z. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dani eşi olmayan 

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

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

clinii ve ısrarla B A Ş K U R T Mamula tını arayınız. 

lşlerlnlzde muvaffak olmak için 

nikbin· olmahsınız ve bunun için 

' her sabah Havagazı Şof-Ben 

jl_e bir Dus .. ahnız. 

• 

BENi 

Banyodan sonra 
güneş ... 

Bütün zevkile, kendini güneşe na
sıl verebiliyor? Elinde şemsiyesi mi 
var? Hayır! Fakat yüzline güneş 
tesir etmiyen iki nikah koymuş: 

VENÜS PUDRASI 
VENÜS KREMi. .. 

~-----~..-.-. ........ , 
,--.. TiFO Bil~ 

l 
Dr. IHSAN S A MI 1 

Tifo ve puratifo hast~ılıklarına tu
tulmnmuk için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hıç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. J 

SİN~R DAMLA!-;I 

K DO 
Rütün sinir nöbetlerine, 
asab yorgunluklarına 

ve bayı lmalara karşı 

.. . , ... , · ...... ·.... t. . ' ı ,. ~ -

üç defa 
budur: 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri 
tamam, sağlam ve güzel. Her yemeği, 
her meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükem
melen hazmediyor. Çünkü sabah, akşam 
ve her yemekten sonra dişlerini fırçala
mağı itiyad edindindiği için midesi ve 

barsakları çok sağlam kalmıştır. 

yegane ve son ilaçtır. r Radyo 1 i n 
1 Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa günde 3 defa fırçalamak Sat hk Arsa l suretile sizde bu mazhariyeti kazanabilirsiniz. 

Bcşiktaşta Türkali mahallesi Şehit A
sım caddesi 90 numaralı arsa içinde bir 

sarnıç ve haznesi bulunan bir bahçe eh
ven fi atla satılıktır. Satın almak istiycn
ler: Galatada Millet Hanında kapıcı Ab
dullah ve Hakkıya müracaatları. (909) 

Senc1erdenberı tecrübe edılıııış eıı 

tesirlı illlçtır. Eczanelerde bu lu
nur. ismine dikkat ,_>- ALGOPAN ~-

, TÜRKİYE BİRİNCİ 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cina T O P A N E terazileri 

Mark•ya 
dikkat 

Tarh ve ölçü aletleri 

Mamulltanı t rclh 

ediniz ve taklitle• 

rlnden aakınınız. 

latanbul, Tahtakale caddesi 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 
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Neşriyat Müdürü: Selim: 
SAHİPLERi: ~ ~ uSAıaJGIJI 


