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Yazı ~leri telefonu : 20203 CUMA 30 - TEMMUZ 1937 İdare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 1 kuruf 

Çin • Japon orduları Umumi Müfettişler ve 

tarafından ateş altına . Valiler arasında 

alınan Tiençin Yanıyor !:~~u~i~~~~ti~:D~:sin~~:i~~~nb: 
P 

VaJiliğine Kazım Diriğin, Üçüncü Umumi Müfettiıliğe, 
ekinde iki taraf arasında slılh lstanbul ValiVeki~iŞükrününgetirileceklerihakkın· 

daki teyide muhtaç şayialar 

nıüzakerelerine başlandığı söyleniyor 
--·---···--·········----······ ... ···----

' ngiltere yeni eyaletlerin r 
Nankinin hAkimiyetinden 
çıkmasına izin vermiyecek 

Paylaşıla mı yan 
zafer! 

' 
Dünkü akıam refiklerimizden 

biri yazıyor: 
cKumkapı sahillerinin 1stanbulun 

en pis yerlerinden biri olduğuna dair 
bundan bir müddet evvel Belediye
nin dikkat nazarını çekmi§tik. Bu 
neşriyatı.mızı nazarı dikkate alan ı•a
li ve belediye reis vekili Bay Şükrü, 

• -Kumkapı sahillerini bizzat gezerek 
vaziyeti tetkik etmiş ve o yerlerin 
temizliği için esaslı tedbirler almış

· tır.• 

Dünltü akıam refiklerimizden 
bir diğeri yazıyor: 

cKumkapılılara bir hizmetimiz: 
Nepiyatımız tesirini gösterdi. Ku:nı
kapı .ahillerinden çöpler kaldırıldı. 

Bütün bir ıe.mı halkı rahat nefes al
dı. Aferi1' Belediyeye!> 

- Alerin Belediyeye defil, a/e. 
rin Belediyenin gördüğü böyle 

Geçen harekdtta Pekin istıuyonu ön ünde bom.ocıtdımondan kaçı§an tıaLk ba•it bir itin bafQrıcııı olmak •ı· 
Lond 29 (H i) ç· J in ç il h h latını onun elinden kapmak iıti-b ra usus - ın - apon r in maha esi emen emen tama-

b~rbi~ bugün bilhassa Tiençinde büyük mile harab olmuş, birçok -binalar ve bu ...._.Y,_e_n_le_r_e_! ----------' 
. ır §ıddet kesbetmiştir.' meyanda üniversite binası yanmıştır. --·--- · ' '"'"'' ~-· --~·u·-··-------

Japon tayyareleri tarafından dört saat Mukabil taarruzda bulunan Çin kuv- o" 1 u" m p a r a s 1 n 1 lnütemadiyen bombardıman edilen şeh- - (Devamı 3 üncü sayfada) 
-

1-Iükômetimiz lngilterenin 
teklifine cevabını verdi 

bankaya yatıran 
izmirli gazateci 

Rus murahhasları ispanyadaki Faslıların da lzmir Ziraat bankası 
gönüllü sayılmasını talep ettiler orijinal bir müracaat 

Londra 29 (Hususi) - Roma, Berlin, Moskova hükfuneti, planın kabulü için karşısında kaldı 
Paris, Moskova hükumetlerile Balkan iki mühim şart ileri sürmüştii.r: (Yazısı 3 üncü sayfada) 
;:ntantı devletlerinin İspayarun kontro- 1 - Asi saflarında harbeden Faslıları ----
bun~. ait İngiliz planına karş.ı cevabları da ecnebi gönüllüsü olarak kabulü ve ------- ------·-- -----... 

Ugun hariciye nezaretine vasıl olmuş- geri çekilmeleri. ı' ~ 
tur. (Devamı 3 üncü sayfada) " Son Posta " da güzel 
~~·~··· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bir yazı serisi 

Güze 1 san' atlar blrliğlnin 21 inci Nikbinle bedbin şehri 
1 • • d .. k 1 dolaşıyorlar res m sergısı un a şam a ÇI dı Yazan= ,;,,.:'~1::::: Eni• 

1nsanlar nikbin ve bedbin olarak 
iki ana sınıfa ayrılırlar. Nikbinlik ve 
bedbinlik hemen hemen doğuştan 

ba§lar ve bütün hayat müddetince 
sürer gider. Ayni meselelerde tama
men ayn duyar, ayn görür, ayrı dü
§iLnürler, biri daima ağlar, biri dai
ma güler. Hadiseler onların gözlük
leri önünde yekdiğerine o kadar ben
zemiyen §ekiller ikfuap ederlerken 
adeta olup biten. bir şey yoktur. Yal
nız bedbinin ağlamak ve 'nikbinin 
gülmek arzusu ile yarattıkları hayal. 
ler vardır, diyebiliriz. 

Bu ebedi ve ezeli tezadı bir kere 
daha canlandırmak ar.ıusile biri bed
bin ve diğer nikbin iki arkada§ımızı 
beraberce §ehirde bir gezinti yapma
ya davet ettik. Gittiler, gezdiler ve 
lstanbulun evleri, yolları, çermeleTi, 

• 

Tahsin Ullel' Klzım Dlrik 
Büyük şehirlerimizden bazılanndal.ler ve valilikler arasında bazı mühim 

deveran edip oralardan İstanbula ge - ,tebeddüller yapılacaktır. Yeni ihdas et 
leı:ı ~ayialara göre umuınt müfettişlik - (De~amı 5 inci sayfada) 

Hadiselere sebep veren 
sporcular ceza gördüler 
Milli takım Yugoslavgaga gitti 
Yunan güreşçilerile atletleri bugün geliyorlar, 

Calatasaraylıların bayramı yarın başlıyor 

4 temmuzda yapılan Galatasaray - Gü-ı Türk Spor Kurumu bir iki hafta sürem 
neş maçı ortasında çıkan .rtlilessif hadi- bir mesaiden sonra ~şi~i bitirdi. 
se üzerine İstanbulda tahkikata başlıyan (Devamı 5 ıncı sayfada) 

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

1 Memleket Röportajları =ı 
•••••••••••• 

Ege mmtakası ikiye ayrıldı, yağmur 
istiyen ve istemiyenler 

Yağmur yağarsa 12 milyonluk tiitün mahsulünü 
kazanacağız, fakat üzüm ve incirler zarar görecek, 
yağmur yağmazsa 10 milyonluk üzüm ve incirleri 
kazanacağız amma tütünciilerin canları sıkılacak 

f 

Sergide 
ll~üzel · San'ntlar Birliği resim şube köprüleri, tramvayları, vapurları Izmirin yeni çehreslnl gösterenı bir resim 

hakkında bize bir seri yazı yazdılar, 
ı Yirmi birinci sergisi dün akşam 
~asaray mektebi salonlarında açılın 

· Küşat resminde birçok mebusla!~ 

bunları bugünden itibaren. bir arada İzmir, (Hususi) - Ege mıntakası .dar sıkıcı ki şehirlerde oturmak imkan. 
neşre başlıyoruz. kurak, çorak bir yaz geçiriyor. Sıcak - sız gibi bir şey ... 

'-------------..ıı~ar o kadar şiddetli, hava tazyiki o ka- (Devamı 2 inci sayfada) 



Her gün 
- -- -

Dünya iktzsadiyatını 
Beynelmilel ölçüde 
Teşkilô.tlandzrmak 
Mümkün mü? 

Yazan: Muhittin Birgen 

SON POST.ı\ .f:~ 

Resimli Makale: iyi fikir, iyi kelime ile ifade edilirse makbuldür 

· ı ı -

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Xonamatlı 
- .. . .. ... ......... . ·-· ___ , __ _ 

Güneş : 4.54 Ôğlc : 12·~ 
lıtindi : 16, 17 - Akşnm : ı9. 

48 Yat.ı : 21.21 - lmısıtk : 2. 
Rumi ııene 1353 - Arabi eene 1556 

Hızır 86 



Temmuz SOM POS'IA 
-

' 
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TELGRAF HABERLERi 

Çin • Japon Ordularıllııl ateşi 
altına alınan Tiençin yanıyor 

j)ekinde iki taraf arasında sulh 
llıüzakerelerine başlandığı söyleniyor 
\> (BCl§tarafı 1 inci sayfada) J rasında müteaddit suallerle sıkıştırıl - sureti gibi şeyler artık mevzuu bahsola
~tleriyse Tiençindeki Japon imtiyazlı 111ış ve nihayet Çindeki vaziyet hak - maz. Mesele, milli bir mahiyet almıştır. 
ha Uıtakasını topa tutmuşlar ve şehrin kında demiştir ki: 19 temmuz tarihli beyanatımdaki dört 
t ticinde bulunan Japon tayyare ka- Japonların Pekin civarını tayyare- asgari şart Japon hükfuneti tarafından 
argiı.hını işgal etmişlerdir. ler ve toplar vasıtasile bombardıman kabul edilmedikçe, herhangi bir Çin -
13undan başka Pekin civarında da bazı ettikleri doğrudur. Fakat Pekin şehri- Japon müzakeresi mümkün değildir. O

r1:1>1şnıalar olmuş, fakat Japon .asker- nin ?ahili bombard~an edilmemiş - radaki prensiplerin ademi kabulü, Çinin, 
lı~ sür'atle vaiyete haki.ın olmuşlardır. tir. lngiliz tebaası, Ingiliz büyük elçi - kendi milli varlığı ve istiklali için mü
h:kın. ~zerinde u~an Japon tayyareleri liği b~asın~ ilt.ica etmiştir .. H~et, cadele edeceği demektir. 
tı 1kı ıtıdal ve sükuna davet eden beyan- Amerika Bırleşik Devletlen ve dıger Mareşal sözlerini şöyle biti.rmiştir: 
a~eler atmışlardır. ala~dar memleketler hükfunetleri ile Ben eminim ki, Çin, kendi hukukuna 

l> Şıllıdilik Pekinde vaziyet normaldir. teması muhafaza etmektedir. Japonya tarafından hürmet olunmasını 
l' ekini tcrkcderek 90 mil uzağa gidip İngiltere, yeni eyaletlerin Nankinin ve şerefli bir surette adalet ve sulha ka
'l'~tleşen general Sung, şehrın idaresini hakimiyetinden çıkarılmasına müsaade vuşabilmeyi, ancak harp meydanında nj. 
trıı~n~inin eski belediye reisine tevdi et- etmiyecektir. hai zaferden sonra temin edebilir. 
-~tır. Şaııg _Kay - Şek ne diyor? Tiençin harbi 
k au sabah Pekinde, Çın ve Japon ma- Nankin 29 - Mareşal Şang-Kay-Şek, Şanghay 29 (AA.) - Central News 
b anıları arasında sulh müzakerelerine şu beyanatta bulunmuştur: bildiriyor: Tiençinde çarpışmalar bugün 
aşlannıış olduğu haber verılmektedir. - Bugünden itibaren, mahalli bir hal akşam üzeri durmuştur. 

b ~Un, Çin askerlerinin işgali altında -------..- ................ 

;~".:~\::.~;::!· ~~·~:~:n~:i .~~ is p a n ya hak k rn da ki in o iliz tek 1 iline 
e geçzniştir. 

gi~ndra ~a~~iu::s~;mekT:~~~indeki İn- h Ü kom etimiz e ev a b 1 n 1 bildirdi 

Sayfa 3 -
Sadabat misa kı S' 

Hariciye Nazırlan At'E E 
toplam yor 

Belgrat 29 (Hususi) - Birinciteşrin 

29 una tesadüf eden Türkiye Cumhuri
yetinin yıldönümü, bu sene Ankarada 
pek parlak bir surette kutlulanacaktır. 

Bu münasebetle Ankarayı ziyaret e
decek olan ecnebi misafirler arasında, 

İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano ile 
Rumen Başvekili Tatareskodan başka, 

Yemen hükumdarı İmam Yahyanın, İ
ran ve Hicaz veliahtlarının da buluna
cakları haber alınmıştır. 
Diğer taraftan, geçenlerde Tahranda 

imzalanan Sadabad misakı devletlerinin 
hariciye nazırları da, Cumhurıyet bayra
mı merasimine iştirak ettikten sonra, ilk 
mutad toplantılarını Ankarada yapa
caklardır. 

Bir kuduz çakal 
yedi kişiyi daladı 
Isırılan çocuklardan biri 

öldü, diğerleri de 
hastaneye kaldırıldı 

Dörtyol (Hususi) - Kudurmuş bir 
çakal kasabaya yürümüş, ilk evvel b~r 
evin önünde oturmakta olan ihtiyar bir 
kadına saldırarak dalamış, sonra da bi
raz ileride oynamakta olan iki çocuğa 
saldırmıştır. Çakal bu çocuklardan bi
risinin kafa tasını kırmış, diğerinin de 
yüzünü, burnunu ve dudağını parçala
mıştır. Çocuklardan biri ölmüştür, bun
dan sonra çakal gene yoluna devam et-

---·-------------• Yirmin ci asırda 
aforoz ! 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

V ugoslavyada cereyan eden 
bazı hadiseler bir defa daha 

gösteriyor ki dinle dünya işinin ayrılma· 
sından mütevellit büyük faydanın ya
nında din işlerini dünya işlerile müte
vasıl bir şekil ve surette yürütmenin 
büyük tehlikesi vardır. Yugoslavyada 
cereyan eden ve mevcut durumu bir 
hayli sarsan mühim hadise şudur: 

l't 
1~• Aznerikan ve Belçika konssolosla

·ı-; bugün şehirde cereyan etnıekte olan 
ltı~atebeyi durdurmak gayesile her · iki 
llı'· asızn tarafa müracaat etmişlerse de 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) H"" k~ t T 1 · d.. b h t k . miş ve bu şekilde dört çocuk daha da-
u uıne mı ıs erı un sa a. a ~ı- laınıştır. Kısa bir zaman zarfında bir 

İktidar mevkiinde bulunan Stoyadino
viç kabinesi Papalık makamı ile bir an
laşma yapmıştır. Yugoslavyanın r<-'Sml 
dini ortodokstur. Papalık makamı ise 
dünyada mevcut bütün katoliklerin yük
sek merciidir. Bu anlaşmanın Yugoslav 
millet meclisinin tasdiki?le arzedilmesi, 
ortodoks kilisesile Yugoslav hükO.mcf i
nin arasını açmış ve binnetice Yugoslav 
ortodoksluğumm yüksek ruhani maka
mı olan Zagrcb başpiskaposu , Yugoslav 
kabinesi azalarını aforoz etmiştir. Aforoz 
edilen nazırlar Başvekil M. Stoyadino
viç, katolik mezhebinden olan adliye na
zırile diğer yedi hükumet azası. Adliye 
nazırından başka diğer nazırların kaf
fesi ortodokstur, hükumetin şekli itiba
rile kilisenin hala büyük bir nüfuz sa
hibi bulunduğu Yugoslavyada hiç şüp
he yok, bu hadise büyük bir tesir bırak
mıştır ve katolik mezhebinden olup öte
denberi Sırblarla ihtilaf halinde bulu
nan Hırvatların şu veya bu sebeble ha
rekete geçmelerini intaç edebilecekt ir. 
Kilise, meydanı serbest bulduğu zaman 
bir memleketin yüksek siyasi menfaat
lerile alakadar meselelere dahi , hala 
burnunu sokmaktan çekinmiyor. Bu se
beble irtica, her zaman, deprenmeye 
müheyya bir vaziyettedir. ı\mma bura- . 
da olsun, amma başka bir muhitte ol
sun. Bundan şu netice çıkarılabilir ki 
dinle dünya işlerinin ayrılması, bugün
kü şartlar içinde bir zarurettir. Bu za
rurete boyun eğmedikçe, lüzumsuz zor
luklarla karşılaşmaktan mütehayyir ol· 
mamalıdır. 

~sbet bir netice alamamışlardır. 
8(5 ;Pon hariciye nezareti namına söz 
~/ emeğe salahiyettar bir zat, şimali 
le~n lneselesinde herhangi bir ecnebi dev. 
~ tarafından yapılacak olan tavassut 
ili e~büsünün kat'iyyetle reddedileceği-

soyıemiştir. . 

~ Japon Başvekilinin sözleri ' 
lis· ~Vekil prens Konoye, mebusan mec
ııo 1tıin hey'eti umumiye içtimaında Ja
ltı ~a hükıimetinin yalnız şimali Çinde 
tit a•1<1lli bir hal sureti elde etmekle ik
t4~ etzniyerek Çin ile olan münasebatı
Ue . esaslı surette ıslahı yolunda daha 
bı:~~. gitznesi lazım geleceğini beyan et
-~'1tr. 

Japonlar Pekin'e girdiler 
~a~an~hay 29 (A.A.) - Nankinde iyi 
biı~~at almakta olan 1:1ir membadan 
8tı ll'ıldiğine göre 29 uncu Çin ordu • 
d'a~saat 8 de Pekini tahliye etmiştir. 
~· t·n kıtaatı biraz sonra Pekine gir -
tı1~ !r. Telgraf ve telefon muhaberatı
laıt 1nkıtaı dolayısile şehrin etraf ile a-

ası kesilmiştir. 
'I" . Tieııçinde örfi j~re 

~b· ıençın, 29 (A.A.) - lmtiyazlı ec • 
~.ll1;111t~kalarında örfi idare ilan e -
~İtı ı~tır: Inzibat ve asayişi muhafaza 
~ii lngıliz kıtaatı ile gönüllülerden 
~~ekkep müfrezeler teşriki mesai et-

tedirler. 

'.lı Ja~n muhripleri f?aliyette 
l'ibirı:nçın, 29 (A.A.) - lki Japon muh 
~(: J 1n Takou'yu bombardıman etmiş 
~hı ~Pon müfrezesinin karaya çıkarak 
, . ıtaatını püskürtmeğe kıyam ey -i Olduğu bildirilmektedir. 
~lfıtakou ile Tiençin arasındal<:i müna

kesilmiştir. 
~ Sulh konferansı 

tıı~kin, 29 (A.A.) - cReuter ajansı 
ti bitinden:» 

~ bll.tada Çinlilerle Japonlar arasın -
~~tr sulh konferansı yapılmakta ol
Ş habet alınmıştır. 

~~t~hit hemen normal vaziyetini al -

t~ Sefirleri Londrada toplandılar 
~~ ~dra 29 - Londradaki Çin meha. 
~ ~~1~in Londra, Paris ve Moskova se 
) \taını~ dün Londrada akdetmiş ol -
a~ııı. l'ı ıçtimada Çine, bilhassa Japon-
~~qi . Çin limanlarını abloka etmesi 
~~~de, silah sevki meselesinin gö

~ ~o Uş olduğu söylenmektedir. 
~ ~bkovadaki Çin sefiri B. Tsianting, 

t~. ah tayyere ile Moskovaya git -

~ Edenin beyanatı 
11dra 29 - B. Eden, Avam Kama· 

ben 4 tab~la taar~a ~eçmışlerdır. çakalın 6 çocukla bir kadını dalaması 
Bu t~şeb~us. d~a bıdayetınden hemen kasabada heyecan uyandırmış, herkes: 
tevkif edılmıştır. - Şehri kudurmuş çakallar istila et-

2 - General Frankoya muharib hak
kının verilmemesi. 

Maamafih Sovyetler, bütün ecnebi gö
nüllülerin İspanyadan çekildiklerinden 
sonra vaziyeti yeniden tetkike amade ' 
olduklarını söylemişlerdir. 

İki İtalyan askeri kaçtı ti, diye silahını kapıp sokağa fırlamış 

Diğer taraftan Alman ve İtalyan hü
kumetleri, İngiliz tekliflerini ve bilhas
sa ecnebi gönüllüleri geri çekmek pren
sipini kabul etmekle beraber, bazı ihti.
razi kayıdlar serdetmişlerdir. 

Bayonne, 29 (A.A.) - cHavas ajan
sı muhabirinden:• 

İki İtalyan askeri dağlar arasından 
kaçmağa ve Fransız hududuna ulaşma· 
ğa muvaffak olmuşlardır. 

Bir Fransız vapunı bombardıman edildi 
HükUmetçilerin bir taarruzu Paris 29 (A.A.) - Marsilyadan ve

, Bilbao 29 - HükUm.etçilerin ku - rilen malfunata göre, Marsilya • Phi • 
manda hey'eti yeniden kuvvetlerini lippeville hattında işliyen Fransız Jac
Castro Alon ve Lannevara dağlarına ,ques J affino vapuru Minorka açıkla -
doğru taarruza sevketmiştir. .rında milliyeti meçhul iki motörlü bir 

Nasyonalistler buralarını 3 hafta: ev- tayyare tarafından bombardıman edil -
vel zaptetmişlerdi miştir. 

Yeni polis kanunu 
Pazar günü 

mer'iyete giriyor 
Ankara, 29 (Telefonla) - İstanbulda 

bulunan Emniyet Umum Müdür mua
vini İzzetle ikinci şube müdürü Necati 
şehrimize dönecek, ,w yeni emniyet 
kadrosunu da birlikte getireceklerdir. 

1 ağustosta mer'iyete girecek olan 
yeni polis kanununa göre polislerimizin 
adli ve idari olarak iki kısma ayrılması 
işi birçok yerlerde bitirilmiştır. 

Yarın toplanacak olan hususi bir ko
misyon teşkilatın yeni esasları üzerinde 
çalışacak ve işlerini önümüzdeki hafta 
bitirecektir. 

Ankara Emniyet Müdürü Sadreddin 
yeni kanunun tatbikatı hakkında Emni
yet Umum Müdürü Şükrü Sökmensüer 
ile görüşmek üzere bugün İstanbula git
miştir. 

Adliyeciler arasında 
Ankara, 29 (Telefonla) - Son bir ka

ı-arname ile naklen ve terfian yeni tayin 
olunan hakim ve müddeiumumilere teb
ligat yapılmıştır. Ağustos başlarında ye
ni vazifelerine başlıyacaklar ve ayni şe
kilde terfi eden, fakat henüz kendileri
ne tebligat yapılmamış 23 adliyecimiz 
de eylul ayında yeni memurinyetlerine 
başlıyacaklardır. 

Boğucu gazla idam 

Belgradda patrik 
gömülürken bazı 

hadiseler oldu 
Londra 29 (Hususi) - Yugoslav orto

doks patriği Barnabe'nin cenaze mera
simi mifoasebetile, bugün, Belgrat so
kaklarında bazı kargaşalıklar olmuş ve 
cenaze alayına iştirak · eden halk taşkın
lıklar yapmıştır. 

İnzibata memur edilen askeri kuvvet
ler, nümayişçi halkı dağıtmak için sün
gü kullanmak mecburiyetinde kalmış

lardır. 

Ortodoks kilisesi tarafından aforoz e
dilen hükumet erkanından hiç kimse 
cenaze merasimine iştirak etmemiştir: 

Belgrat 29 (AA.) - Patrik Barnabe
nin hatır~sını tebcil için bu sabah bir 
ayin yapılmıştır. 

Cenaze alayına takriben 30.000 kişi iş· 
tirak etmiştir. 

Ani bir panik çıkmışsa da vahim bir 
netice vermemiştir. Birçok kişi bu esna
da hafif surette yaralanmıştır. 

Ankarada Tifoya karşı 
tedbirler 

Ankara, 29 (Hususi) - Tifonun An. 
karaya sirayeti üzerine sıkı tedbirler a
lınmıştır. Şimdilik mecburi aşı tatbik 
edilmiyor. Endişe edecek bir vaziyet 
yoktur. 

Eden Romaya mı gidiyor? 
Londra 29 (Hususi) - Litvanyada, Londra, 29 (A.A.) - B. Eden'in B. 

bugün ilk defa olarak bir idam mahkü- Musolini'yi görmek üzere Romaya git
rnunun cezası boğucu gaz kullanmak sn- )!lesi muhtemel olduğuna dair olan şa
retile infaz edilmiştir. yia hakkında sorulan suale cevaben iyi 

Bütün ameliye sekiz dakika sürmüş- ,malfunat almakta olan mehafil bu şayi
tür. Mahkum beş Yahudi öldürmüştü. ,ayı ne tekzip ve ne de teyit etmiştir. 

ve kasabayı velveleye veren bu bir tek 
çakal jandarmalar tarafından öldürül
müştür. ~aralı çocuklar Adana hasta -
nesine kaldırılmı.şlardır. 

Mısır Kralı 
Dün kılıç 
Kuşandı 
Kahide, 28 (A.~.) - cReuter ajansı 

muhabirinden•: Kral Faruk, bu sabah 
alkışlar içinde Mısır kralı olarak kılıç 

kuşanmıştır. 

Bu merasim, Firavunlardanberi Mısır
da yapılan ilk merasimdir. 

Mısır Sefarethanesinde 
Dün dost Mısır kralı Farukun taç giy-

' mesi şerefine, Bebekteki Mısır sefaret-
hanesinde bir ziyafet verilmiştir. 

Saat 17,30 da başlıyan ve ~-ok geç vak
te kadar büyük bir neşe, büyük bir sa
mimiyet havası içinde devam eden bu 
ziyafette, hemen bütün sefaretler erka
nı, ve birçok. güzide davetliler hazır bu
lunmuşlardır. 

-~~~~--~~-

Ölüm parasını 
Banhaga yatıran 
lzm irli gazeteci 

• 

İzmir, 29 (Hususi) - Ziraat Bankası

Dine din sahasını bırakmalı, devlete 
de milletin işlerini idare imkAnlarını 

vermelidir. Yoksa orta çağın engizisyon 
şahneleri hortlamakta hiç gecikmez. 

Selim. Ragıp Enı.eç 

Dünya iktısadıyatını 
Bey nelmilel ölçüde 
Teşkilatlandırmak 
Mümkün mü? 

(Ba§tarafı 2 inci sayfada) 

!ardan mahrum milletler var. Bu iki sı
nıf millet ve memleket arasında cereyan 
eden mücadele, tıpkı ötekindeki müca -
delenin kanunlarına tabi bulunuyor: İp
tidai maddeye tasarruf etmek, bütün ik
tisadi faaliyete bakim olmak demektir. 
Bu bakımdan dünya, bir kaç milletin ma
likanesi halindedir; bir dünya parlamen
tosu kurulup, milletlerin münferit ihti -
yaçlarına göre cbir nevh ctoprak ka -
nunu .. neşredilmcğe imkan varsa, mil -
letler arasında iktisadi bir sulh tesisine 
de imkan olur. Biri yapılmadıkça diğeri
nin tahakkuk ettirilmesine imkan ola -
maz. 

nın İzmir şubesi orijinal bir müracaat * 
karşısında kalmıştır. Bu münasebetle bir kere daha görüyo-

Halen matbaacılık yapan eski gazete- ruz ki hayat, ferden de, millet halinde 
cilerden Raşid Halil banka veznesine baş de ve enternasyonal bir camla şeklinde 
vurarak: de, nihayet, dönüp dolaşıp ayni cmüca

c- Hükfunet doktorundan tasdikli ö- dele. prensibine dayanıyor. Siyaset biz-
lüm raporumu getirecek zata ödenmek zat bu mücadeleden ibarettir ve csiyasi 
üzere mevduatta bulunmak istiyorum> iktisat. denilen, iktisat mefhumu da böy
demiş~ir. . . .. . . _ . le cmücadeleli bir iktisat. demekten baş-

Raşı~ ~alilın sozlen ılkonce lltife ka bir şey olamaz. Bugünkü dünyanın 
zannedilmış ve handelerle karşılanmış- "siyasi hudutlarından memnun olmıyan 
tır. Fakat ısrar karşısında müracaatın bir milletler, bugünkü iktisadi hudutlardan 
latife olmadığına kanaat getiren hesabı da memnun degvildirler. Bu itibar ile, İs-

i f" k yf" t" .. d.. ak mec-car şe ı e ıye ı mu ur~ ~ç~ panya işlerine karışmama komisyonu 
buriyetinde ,. kalmıştır. Mudmyet .. te bu neden dolayı topallıyor ve yerinde sayı-
hususta katı kararını vermeden once u- k. •kt" d" . 1 . ta ' k 

.. d"" r w ba vurmuştur Niha- yorsa yarın ı ı ısa ı ış erı nzım o -
mum mu u.r uge ş . ·. . . mitesi de ayni sebeplerden dolayı topal-
yet merkez paranın kabul edilmesını bil- 1 k . d kt . . . ıyaca ve yerın e sayaca ır. 

dırmıştır. Hayat budur. 
Bunun üzerine müracaat ettiğim Ra-

şid Halil bana şunları söylemiştir: 
c- Bir alemden başka bir aleme göç 

ederken insan bu uzun seyahati dünya 
refahile istemez mi? 

Ölümüm esnasında aile ve yakınları
mın ne vaziyette bulunacaklarını bilmi-

Mu.hittin Birgen 
•• 1 ....... _ . ... ... .....-::. 

yorum. Cesedimi belediye yarciımile kal
dırmalarına razı değilim. • 

İzmirin tanınmış simalarında biri t:ı.
rafından yapılan bu orijinal müracaat 
hayretle karşılanmıştır. 

• 
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Kırkçeşme sularında 
koli basil bulundu 

801' POST& 

/ Karadeniz 
Sahillerine un 
Gönderiliyor 

Kırk para yüzünden 
kavga çıkaranlar 

Şehirde 132 Kırkçetme mualuğıu bulunduğu anlqıldı, 
Belediye bunluı peyderpey kapatacak 

Dün şehrimize 22 vagon buğday Hapis yatacaklar, 960 kuruş para cezası verecekl 
gelmiştir. Fiatlar 3 - -i para kadar dü-
şüktür. Bu dü.şüklük daha ziyade yeni ayrıca nıahkeme masrafını ödeyecekler 
mahsullere aittir. Eski mahsul Pulatlı Dün, Sultanahmed 3 üncü sulh ceza de iki şofördür. Talebeler kadının 
ekstra ekstra mallar 7,22 kuruştur. Bu mahkemesinde, 40 para yüzünden çıkan !arı üzerine bu iki şoförü orada bul 
senenin mahsulleri ise 6,25 kuruştur. gürültülü bir kavganın duruşması ya- otomobilleri ile birlikte polise ve 
Bu senenin mahsulleri tane itibarile pıldı. ler, polis te kendilerini Eyüp sullı 
küçük olduğundan fiatlardaki düşük - Davacı, Karagümrükte Şava isminde kemesine sevketmiştir. 
lük bundan ileri gelmektedir. Fakat bir bakkal; suçlular ise Zeyneb isminde 
fiatlarda daha faz)a düşüklük bekle : bir kadınla, kocası Hüsnüydü. 
ni.lmemektedir. Gelen malların mühim Sava, davasını şöyle anlattı: 

Şoförlerin muhakemesi dün yap 
tır. Şoför Zeki ve Ali mahkemede 
ları anlatmışlardır: bir kısmı satılmıştır. _ Bu kadın çocuğunu göndererek 

Karadeniz sahillerine Samsundan benden öteberi aldırdı.. Yanlışlık, olur 
un gönde~ekte i~. F~kat ku~~~lık - ;1a?. çocuğun verdiği 25 kuruşun üstünü 
tan m degırm~nlerı ışlemedıgınden 40 para eksik vermiştim .. Bundan ne çı
şimdi buralara Istanbuldan un gönde- kar ki? .. Bir müddet sonra Hüsnüyle 
rilınesine ~lanmıştır. Bundan dola - Zeyneb geldiler, gürültüye başladılar .• 
yı piyasada un ve buğday stoku azal • Kavga büyüdü, hadise şeklini aldı. Bu 

- Bu kadın yanında bir erkek 
ğu halde Floryadan bizim otomobile 
di. DarülUceze civarına geldiğirnil 
man erkek otomobilden indi, gitti, 
ileride de bu kadın indi ve gitmeğc 
ladı. 

mqtı.r. sırada Zeyneb daha ileri vararak dük- Kendisinden taksi ücretini istedj). 
kanın camlarına hücum ettL Koskcea 

Poliste : bir camı şangur şungur kırdı. Hüsnü de, - O adamdan almadınız mı? 
para yok, nereden bulup vereceği111t 
di. Bittabi biz parayı istemekte ısrar 
yorduk, kadınla münakaşaya baş 
Tam bu sırada da otomobille me 
efendiler geçtiler, kadın otomobi11' 
nüne atıldı ve mevzuu bahis iftirayı 
tı. Böyle bir iftiraya uğrayacağımız! 
tırımızdan bile geçirmemiştik. 

M•heDe ualarmda bir Kı• ~ _,... ç4!flDMI 
Dftn cezalandınJanlar 

. Son yirmi dört saatte, belediye ya • 
Dün 6860 kişi birinci, 6422 kişi i · ı,mamışW'. Yerlenne terkos muslugu ya saklarına riayet etmiyen t 5 9 kişi d'aha 

kinci aşılarını yaptırmışlardır. Son 24 pıldıkça kapatılaca.klardır. Kırkçeşme yakalanmış ve para cezas\. kesilmiştir. 
saat zarfında yenideıı tesbit edilen tiio ,muslukları yerlerine terkos muslukla- Beyoğlunda, tramvay giderken binen 
sayısı 19 dur. ~ı konmadan kapatılmıyacağından şe • ve inen 23, muhteilf yasaklara riayet 

Kırk.çeşme suları yeniden ~su buhranı me~zuu bahis ola.Dlıl - etmiyen 42 kişi yakalanmış, 15 franca-
tahlil edildi yacagı söyl~ktedir. ~~~ Kırkçeş- la müsadere edilmiştir. 

me suyu mikroplu oldugu ıçın bu su - Eminönü mıntakasında, tramvay gi-
Belediye, mütehassıslara Kırkçeş - yun halk tarafından lrullanı~aması te- derken binen ve inen 28, vapurdan at

me suyunu ?'enid~ ~hlil ettirmiştir. ~ edilecektir. Ancak beledıye, yer - lıyan 7, markasız hamallık eden 33, sa. 
Yapılan tahlil. netı~esınde Kırkç~ ~erme te:kos muslukla? takm~dan bu kaklara çöp döken 2 ve sokağa tüküren 
suyunda (Koh basil) mev~ut oldugu ,çe~eler~ kap~tmı!acagına gore halk ı kişiye para cezası kesilmiştir. 
meydana çıkmıştır. Bu basil barsaklar- ,Koh basil tehlikeııne her zaman ma - Fatih kazası dahilinde tramvaydan 
da yerleşmekte ve yara açmaktadır . .ruz dem~tir. . atlıyan 6, vapurdan atlıyan 1, caddeyi 
Barsağında Koli basil'in faaliyette bu- Atefl.i has~ haber venl~c~~ işgal eden 5, gece fenersiz araba süren 
Iunduğu )timselerin her nevi hastalı - Otel, han, be~~r odaları ~udur ve 1 kişi yakalanmıştır. 
ğa karşı mukavemeti azalmaktadır. Bu .odabaşılan ?u gı~ yerlerde zuh~r .~~ Kadıköy kazası mıntakasında da va-

' gibi şahıslarda b.ilhassa t~o mikrobu c:~ her nev! ateşli ~ita~ıklan gunu ~ purdan atlıyan 5, muhtelif belediye ya 
gayet kolay faalıyete geçebılmekte ve nune belediye hek.imlerme haber ver .snk1anna riayet etmiyen 5 kişi yaka
tesirini gösterebilmektedir. Şehirde 88 i .meğe mecbur tutuhnuşlardır. Ot~ller, lanmış, birer lira para cezası kesil -
umumi, 44 ü cami avlula~da olmak h.an~ar, bekar .~l~n, kalabalık aılele- miştir. 
üzere 132 kırkçeşme muslugu mev - rın ikamet ettigı binaların her katında • • _ ~ .. 
cuttur. Bunlann hepsi, henüz kapatıl- su tesisatı ve abdesthane bulunacaktır. Kahvecı Ömerı~ neden oldügu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • anlatılamadı 

Yugoslav mektep gemisi 
dün limanımıza geldi 

Gemi kumandanı ıerefine Park otelde, talebelere de 
Taksim bahçesinde birer ziyafet Yerildi 

,----------

Yugoslavyanm J adran mektep ge - dan miWfrlere bir ziya.{& "Verilecek • 
misi dün limanımıza gelmiş ve tehirle ,tir. Bu ziyafete, vali vekili Şükrü ve 
top taatisi 3U?etile sellmlaşmıftır. vali muavini Hüdai R.aratabanla diğer 

Jadran, Galata nhtımına yanaşmış- bazı zevat da davet edilmiflerclir. 
tır. Gemi kwnandanı karaya çıkarak Yugoslavyalı misafirlerimiz, bugün, 
Dolmabahçe sarayında defteri mahsu • Cumft\ıriyet abidesine, merasimle bir 
su imza etmiştir. çelenk koyacaklardır. 

Sonra kumandan, sırasile valiyi, Japon ıemileri de .tört Aiustoeta 
İstanbul ve Bahriye Kumandanlarını, geliyorlar 
harp akademisi kumandanını ziyaret . Limanımızı. zi~aret ede~ek olan Ja -
etmiş ve bu ziyaretler iade olunmuş- ,pon harp gemılen de -i Agustosta şeh-
tur. rimize geleceklerdir. O akşam, vilayet 

1 • tarafından gene Parkotelde misafirler 
Gece \alı Parkotelde kumandan şe - · ef' t 20 d b" · f t tak· . . . şer ıne saa e ır zıya e ve ı • 

refıne bır akşam zıyafeti vermiştir. Ta- pen de 22 5 da bir süvare verilecek • 
l~be~e de ayr~ca _T~ksim bahçesinde ,tir. ' · 

bır zıyafet verılmıştır. 6 Ağustos akşamı için de Japon kon-
2 Ağustos pa1.artcsi akşamı da, saat solosluğunda, konsolosluk tarafından 

on sekizden yirmıye kadar, YugosJavya .saat 22 de bir ziyafet ve süvare tertip 
konsolosluğunda, konsolosluk t-i}rafın - edilmiştir. 

Arapcamiinde kahvecilik eden Ömer 
evvelki akşam o civardaki bir eczane • 
ye giderek hastalığından bahsetmiş, ec
. zacıya tahtelcild bir enjeksiyon yaptır
.mı..ştır. Ömer evine dönmüş, bir müddet 
sonra da ölmüştür. Dün muayene eden 
tabibi adil Enver Karan, ölümün şı -
rıngadan mı, yoksa hastalıktan mı vu
kua geldiğinin tayini için cesedin Mor
ga kaldırılmasına lüzum göstermiştir. 
,Müddeiumumilik de tahkikata devam 
etmektedir. · 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Bum kurumu başkanlıfından: Gazete vr 
mecmua kağıtlarından 1937 Mali yılın -
da daha az gümrük resmi ile girecek 
mahdut miktarın gazete ve mecmualara 
tevzil üzerinde çalışma vazifesi alan komis
yon vazlfeslni bltırmlştır. 

Ağustosun ikinci pazartesi günü s:ı.at 
13.30 da cemiyetin merkezinde, İstanbulda 
çıkan bütün gazete ve mecmua sahiplerinin 
mümessilleri toplanacak ve komisyonun el
de ettiği neticeyi müzakenı ederek kararlaş
tıracatı hal şeklini Matbuat Umum Müdür
lütfine arzcdecektır. 

· Gazete ve mecmua sahiplerinin bu toplan
tıya bizzat gelmeleri veya bir mümessil bu -
lundu.rmaları rica olunur. - ._ ............................ ---....... ._.... 

HALK OPaRl!TI 
Bu akşam 
Yen ika~ 

Bahçesinde 

PIPIÇA 
Operet 3 perde 
Orkestra - Bale 

Cumartesi akşamı 
Bebek Beledlye 

Bahçesinde 

Ş/RiN TEYZE 
Operet 2 perde 1 tablo 

ESKIŞEHIRDE 
Ses - Işık Kitabevi 

En ungln kütüphanedlr. Her dllden 
kitaplar, mecmualar, mekt.eb levazımı, 

Bayanlann elblse modelleri burada sa
tılır. 

Son Posta'nın Tevzi Merkezidir 

bana ağır sözler söyledi. 
Suçlular ise, suçlarını inkar ettiler. 

Şahidler dinlenildi. Neticede, suçları sa
bit görüldüğünden (Hüsnünün 1 gün 
hapsine 860 kuruş para cezasına{ Zeyne
bin 3 gün hapis ve 1 lira para cezasına 
mahkumiyetlerine ve mahkeme masra
fını müştereken ödemelerine karar v~

rildi. 

Hürriyetiebediye 
tepesinde bir 

hadise 
Bir kadın bir otomobilin 

önüne atılarak " Beni 
kurtarınız " diye haykırdı 
Evvelki giin Hürriyetiebediye tepe

sinden bir otomobille geçmekte <Man bir 

Şoförlerin bu ifadesini değişti 
bir başka delil de bulunmadığı içiO 
şoför de serbest bırakılmışlardır. 
nın muayenesinde tecavüze uğra 
anlaşılmıştır. Maamafih müddeiu 
lik tahkikata devam etmektedir. 

Tramvaydan athyanlar 
behemehal ceza görllyorlat 

Son zamanlarda, belediyenin t 
hilafına ıramvaylara atlıyanlar 
maktadır. Böyleleri hakkında derhal 
kibata geçilmekte, ceza vermemek 
yen veya memurlara karşı gelenler 
kınad da kanuni muamele yapılIIl 

dır. 

kaç mektep talebesi bir kadının istimda- Dün Karaköyde Harbiye tramv 
dı karşısında kalmışlardır. Bu kadın 30 atlarken yakalanan Mazhar ismindf 
yaşlarında ve adının Bedriye olduğunu ri ayni suçtan adliyeye sevkolunmof 
söylemektedir. Bedriye talebelerin bin- asliye 4 üncü cezada yapılan duru 
diği otomobilin önüne atılmış: neticesinde, 7 gün hapse, 6 lira par• 

- Kurtarın beni, bu adamlar bana te- zasına mahkum edilmiştir . 
cavüz etmek istiyorlar diye haykırarak Ancak, evvelce mahkumiyeti b 
iki kişi göstermiştir. madığından, cezası bu sefer için 

Gösterdilf adamlar Zeki ve Ali lemin- edilmiştir. .................................................. 
San'at Mektepleri mezunl•nna verilen ziyafet 

Türkiye San'at mektepleri me - mekt~bin esk~ ~ezunıar:n~ b!r ç~ 
zunlar cemiyeti tarafından İstanbul ,yafetı verilrnıştir. Resmımız bu 
san'at okulundan bu sene mezun olan fette bulunan okul ve cemiyet ın 
genç san'atkarlarla muallimlerine ve lannı bir arada göstermektedir· 

İstanbul Barosu Başkanlığından: 
Baromuzun 1 179 kiitük aayısında adı yazılı ve Galata F ermen~ 

llyadis ban, 10 numarada avukat Rafi Oralkan bir a y mndd 
muvakkaten avukatlıktan menedilmiı ve k eyfiyet lstanbul C. Mtıd ___ __ 

umumiliği tarafından 27 rr emmuz/1937 tarihinde mahk emelerle • 

ve icra dairelerine tamim edilmiıtir. / 
~~ ~ 

İ~tanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma KoıP 
yonundan : . . . . . Jl• 
Okulumuzda mevcut Kitap evınde 2447 lıralık keşfı mucıbınce yaptJt 

Moble tesisat işleri açık eksiltmeye konmuştur. .. .. 
Eksiltme 16/8/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür DirektörlUğil tı 

nasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda yapılac~ ıa-,. ... ~,1 
İlk teminat 183 lira 52 kuruştur. 

Bu işe ait şartname keşif proje okuld~ görü~üp öğr:nilir. ~ksi~tmeY: 'fi' 
ceklerin en az bin liralık bu nevi moble ışı yaptıgınn daır resmı vesıka v 
Odasının yeni sene vesikası ve teminat makbuzu ile belli gün ve saatte 1'

0 

yona müracaatları. (4730) 



30 tremmuz 

Taşköprüde kıymetlerl yüksek eski 
eserler inşaatta kullamlmış 

l'a§k5prflt!en btr g8nln.ilf 

Taşköprü (Huswd) - Tqköprli Kas- renleri ha,nte düşürmektedir. Bu yıl a
\amonuya 44 kilometrelik bir yolla bal- ~ Halkevi ve spor ltlilbft gayet iyi ça
lanmıştır. Kastamonu ve Boyabaddan J.ıımaktadır. Taşköprüdı Romalılara ait 
gelen yollar ortasında ve Gökırmak ke - pek çok eserler vardır. Büyük yangından 
,narında kurulan bu kasaba gün geçtikçe sonra halk yeni inşaat yapılırken bun -
güzelleşmektedir... Geçen yıl elektriğe lan kullannll§ ve pek çoklarını harap et
kavuşan kasabada yeni yeni bir çok faa- miştir. Binaların bilhassa duvar ve mer
liyetler göze qarpmaktadır. Tafk:öprü divenlerinde kullanılınlJ olan taş1ar üze
bundan on yıl önce büyük bir yangın ge- rinde koç ba§l, aslan, öküz başları ve bu
çirmiş, kasaba baştan başa yanmıştır. On na benzer daha bir çok tezyinat resimleri 
Yıl kadar az bir zaman içinde kasabanın görülmektedir. Muzaffereddin çeşmesini 
baştan başa asrl bir şekilde kuruluşu gö- teşkil eden yekpa ~e ta§ın Paklagonyalı -
-···---.. ·-··---·---- lardan kalma oldı.1u gibi daha bir çok 

Edirnede umumi 
Temizlik 
Yapılıyor 
Edirne (Hususi) - Mevsim dolayısile 

!ağlık bakımından şehirde umumi bir 
temizlik yapılması kararlaşmış ve bu işe 
halkın umumi bir şekilde iştiraki ilan 
Edilmiştir. 

eserlerin de bunlar "14manındnn kaldığı 
anlaşılmaktadır. Kasabaya hakim Zem
billi tepede türbe ve mezarlar vardır. En 
eski mezar da Hüsameddin türbesidir. 
Gökırmağın baştan başa suladığı mün
bit bir arazi üzerine kurulmuş olan ka -
sabanın 20 bin dönümden fazlası kendir
le, o kadan da pirinç ve tütünle ekilidir. 
Bu yıl kendir mahsulü için aynlan kısım 
geçen yıllara nisbetle çok fazladır. Ka -
sabaya feyiz ve can veren Gökırmağın 
yeşil sularile çok ucuza elektrik istihsal 
edilmekte ve kasaba baştan başa aydın
latılmaktadır. 

Trakyada 178 
çiftliği devlet 

istimlak ediyor 
Bu çiftliklere 350 bin 
muhacir iskan edilecek 

Edirne (Hususi) - Dahiliye Vckfileti
nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heye -
tince verilen bir karar alakadarlara bll· 
dirilmiştir. 

Bu karara göre umumi müfettişlik 

mıntakasını teşkil eden Edirne, Kırk -
larcli, Tekirdağ, Çanakkale vilayetlerine 
beş senelik iskan programına tevfikan 
yerleştirilecek muhacirlerin mühim bir 
kısmını çiftçiler tefle il etmekte olduğun
dan buralarda eşhasa ait ve bakımsız bir 
halde olduğu ve 350 bin muhaciri kolay
lıkla istiap edebileceği anlaşılan 178 çift
liğin ihtiyaç nisbetinde istimlak edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Zeytindagmda 7000 ağaç yandı 
Bergama (Husus!) - Zeytin dağının 

Şakran köyü zeytinliklerinde bir yan -
gın çıkmış, 7000 kadar zeytin ağacı yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

Aksaray yolunda bir kamyon yandı 
Aksaray (Husust) - Buğday tüccarı 

Mehmet Özot'a ait kamyon Ereğliden 
gelmekte iken Sıraçakıllar mevkiinde 
birden ateş almış ve söndürülemiyerek 
kamilen yanmıştır. Kamyon boş geldiği 
için başka bir zayiat olmamıştır. 

Aksarayda yakalanan orman 
Kaçakçıları 

Aksaray (Hususi> - Son bir hafta içln -
de Aksarayda dört orman kaçakçısı yaka. -
lanmıştır. Bunlar henüz orman kanununu 
bllmlycn üç kömüren ve kömür yüklü olma
sı yüzünden yakalanan blr kamyondur. 

Kamyon sah1bln1n malümab harlc.lnde 
şoför tarafından kira ile kömür yilkletildi
~l anluşıldığından kamyon sahibine iade e
dilmiştir. 

İlk hamlede mahalle ve sokaklarla boş 
arsa]ıklurda peyda olan ve pis kokular 
neşreden ve bir nevi mikrop yuvası hali
ni alan baldıran ve buna benzer otların 
bir hafta içinde gösterilen yerlerde hal
kın kendi evleri civarına isabet edenleri 
temizlemek suretile umumi temizliğe 
başlanmıştır. 

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

· Temizliğe bugün merkez mıntakasın -
dan başlanmıştır. Sırasile yedi mıntaka
Ya aynlan bütün cadde ve sokaklarda 
temizlik yapılacak ve bu suretle yollar 
\re sokaklarda yabani ve pis otlardan 
kurtarılacaktır. 

Bundan sonra da şehrin temizliği için 
b.?şka şekillerde halkın iştirakile başka 
turlü tedbirler alınacaktır. 

Bir ihtiyar yolda hastalandı 
ve bir tarla içinde öldü 

Şarkışla (Hususi) - Görü'nün Ak. 
Pınar köyünden 50 yaşında Hasan, Kü
Peli köyü civarında bir tarlada ölü o -
!arak bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta Hasanın Sivasa 
Çalışmaya gittiği, avdetle yolda hasta
landığı ve Küpeli köyü civarındaki tar
lal,:ıra girip ekinlerin serinliğine sığın
dıgı, başını bir tümseğe koyup yattığı 
. ve burada yatarken öldüğü anlaşılmış
~ır. 

· Basanın ölüsü burada 20 gün kal -
.nııştır. Bu müddet zarfında da tarlaya 
gelen vahşi hayvanlar cesedin bir kaç 
Yerini dişlemişlerdir. Civardan geç • 
lllekte olan bir düğün kafilesi cesedi 
.g.örmüş ve jandarmaya haber vernıiş
ıır. 

Emirdağda herkes iki dönüm 
baO yapmıya mecbur 

Afyonkarahisar (Hususi) - Emirdağl 

inkilabdan sonra büyük bir .inkişaf 
gösteren kasabalanmızdandır. Çok ya -
kın tarihlere kadar zengin bir o~anı 
vardı. Şimdi, bu orman kısmen bağ ol
muştur. Kasaba, çam ve Emirdağlarmın 
eteğinde, 970 rakımındaki yaylada ku -
rulmuştur. Her tarafta şikayet edilen bu 
temmuz sıcaklarında bile buralardaki 
Topey evlerinde insan hiç sıcaklık his -
setmiyor. Bu evler, keçeden yapılmıştır. 
Emirdağı belediyesinin 937 bütçesi 

18770 lira olarak kabul edilmi§tir. Kasa
banın müstakbel plaru yaptırılmış, bu 
plana göre su deposu, kaldırım ve istim
lAk işlerile uğraşılmağa başlanmıştır. Be
lediye, beş altı yüz dönümlük bir de fi
danlık kurmuştur. Cumhuriyet meyda
nına da bir Atatürk büstü konmuştur. 

Çeşmeler ve yangın vukuunda istifa· 
de edilecek harik muslukları tam ihti -
yaca göre yapılmıştır. Gıda maddesi sa
tan esnafın temizliğine çok dikkat edil
mektedir. Kasaplar tel ve demir par -
maklıklı kepenkler yaptırmışlardır. Dük
kanları muntazam ve boyalıdır. 

Bu şirin kasabanın biricik derdi dok
torsuzluktur. Bir yıldır burada doktor 
yoktur. 

Belediye, herkesi, muayyen bir nokta-

Emm!a§da Cumhuriyet meydanı 

da ikişer dönüm bağ yapmağa mecbur 
tutmuştur. Kaymakam Ahmet Kınık, bu 
karan köylerde de tatbik ettirmektedir. 
Belediye binası için Cumhuriyet meyda
nına karşı bazı binalar istimlak edilme'k
tedir. Bayat nahiyesinde de belediyece 
24 ev istimlak edilmiştir. 

Pazar Ola .Hasan Bey Diyor Ki : 

- Hayatta bazan ne garip 
tesadüfler olur Hasan Bey ••• 

Festival münasebetile 
açılacak san'at sergisi için ••• 

Yer aranmış, nihayet 
cLondra birahanesi> müna
aip görülmilf.. Ne dersint .. 

Hasan Bey - Tertw he
yeti, eserlerin bq döndürü
cü olma11m arzu ediyormtı§, 
derim. 
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Arapkirliler bir şarap 
fabrikası istiyorlar 

.- ~rapldrden bir glhilnQ§. 
Arapkir (Humat) - Kasabanın kayıtlı Kasabanm ortasında elki mezarlıklar 

nüfusu on bini mütecavildir. Bir kaç yüz kaldınlıruj, yerlerine güzel asri bahçeler 
Ermeni vardır. Kasabada 1670 hane, 390 vücuda getirllmlftir. Merkezde tam dev· 
dükkan vardır. Mutmur, Alın ve Şotik reli iki. 3 sınıflı bir, k~ylerde de üç ta-1 

isminde üç nahiyesi, yü%Ü miltecaviı ne ilk mektep vardır. Arapkir halkının 
köyleri olan kazanın merkez kasabası mühim bir kımu tqrada ticaretle meş
çok dağınık ve geniştir. Kasaba halkı do- guldür. Hallri çok çalı§kan ve misafirper-' 
kumacılıkla uğrqır, bir çok yerli tez - verdirler. 
gahlar vardır. Her taraf bağlıktır. Meb- Arapk.irlller küçük yqta gurbete çı -1 

zulen üzüm yetiJir. Arabldre mahsus ıu, kar, her tarafı dolaprak if bulur, ekseri· 
üzümü mayıs ayı ipüdalarma kadar ta- yetle de zengin bir tüccar <>!urlar. Bura·~ 
ze ve mebml olarak bulunur. Bir çok vi- da bir neVi siyah üzüm vardır. Bilhassa' 
layetlere hediye olarak gönderilir. Köy- prapçılığa çok elverifll olan bu mahsul 
lerde hububat, pamuk ve pirinç zer'iyatı ancak mahalli istihllke yarar mahsulün 
vardır. Belediyesi çok iyi çalışmakta • çokluğu bolluğu hiç bir işe yaramamak
dır. On bin beş yüz lira senevi varidatı- tadır. Çünkü ihracat masrafını koruma • 
na rağmen bir çok işler görmektedir. Bu dığından çürüyüp gitmektedir, belediye 
meynnda kasabaya iki kilometre mesafe- bu işe bir çare düşünmekte :inhiaar ida
den içme suyu getirerek halka temiz su resinin himmeWe bir şarap fabrikası ku
içirilmesini temin etmiş bulunmaktadır. rulması tasavvur edilmektedir. 

sebep veren Hadiselere 
sporcular ceza gördüler 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Muhtelif klüpler ve bu işle alakası o

lan klüp ileri gelenleri ile yap~an uzun 
görüşmeler ve etraflı tahkikattan sonra 
Galatasaray klübü birinci takımı oyun
culan ile Güneş klübü oyuncularına ha· 
disedeki alakalan nisbetinde cezalar ve
rildi. 
, Spor Kurumu inceden inceye yaptığı 
tetldkattan sonra cezalan verirken ev
velce cezaya çarpılmış ve ihtar almış o
lanları da göz önünde bulundurmuş, ce
zaların tayininde büyük bir titizlik yap
mıştır. 

Verilen cezalara gör Gal:lt:ısarnydan 

Ekrem bir sene, Uıtfi 9 ay, ReJ?ad 7, Nec
det, Gündüz üçer ay, Güneşten ibrahım 
ve İsmail altışar ay boykot ile tecziye 
edilmişlerdir. 

Bu cezaların itirazı olmadtğından teb
liğ tarihinden itibaren bu müddetler iş
lemiş olacaktır. 

Çirkin bir takını Mdisclere sebebiyet 
verenler hakkında verilen bu gibı ceza
ların futbol tarihimizde artık tekerrür 
etmemesini temenni ederiz. 

Milli takım Yugoslavyayı gitti 
1 ve 2 ağustosta Belgradda bıri milli, 

biri temsili olmak üzere iki r.•aç yapa
cak olan millt takım dün akşamki trenle 
Belgrada hareket etmiştir . 

Kafileye Futbol Federasyonu reisi Se
dad Rıza riyaset etmektedir. 

Seyahate çıkan takım şu şekildedir: 
Hüsamettin, Yaşar, Mehmet Reşat, Ni

yazi (Fenerbahçe), Hüsnü (Beşiktaş). 

Selim, Niyazi, Hasan (Ankara), Ar.dan, 
Sait (İzmir), Cihad, Faruk, Rıza, Rasim, 
Rebii (Güneş) klübündendir. 
Takımda antrenör olarak F.Jyot bulun

maktadır. 

Kafile reisi ne diyor? 
Tren hareke~ ederken kafile reisile 

görüştük. Şunları söylı-di: 

- Takım en kuvvetli şeklile yola çı

kıyor. Pazar günü ilk maçı yapacağız. 

İkinci maç ta pazartesi günü yapılacak, 
İstanbul muhteliti Belgrad muhteliti ile 
karşılaşacaktır. Takımı henüz yapma
dım. Antrenörle beraber yapacağız. 

Yunan güreşçileri 
Galatasarayın yıldönümü için İstan

bula davet edilen Yunan güreş takımı 
bugün öğleden sonra Romanya vapurile 
J!eleceklerdir. Yunan güreşçileri Galata 
rıhtımında merasimle lkarşı!anacaklar

dır. 

Yunan atletleri bugün öğleden sonra Ro
manya vapurile şehrimize geleceklerdir. 
Yunanlı atletler şehrimizde beş gün ka
lacaklar. Cumartesi ve p:ızar günleri 
Taksim stadında iki müsabaka yapacak
lardır. 

Galatasaraylıların bayramına davet 
Galatasaray Spor K.lübüodcn: 
1 - 1 ağustos 1937 pazar günü Tak· 

sim stadyomunda yapılacak 33 üncü yıl
dönümü spor merasimine İstanbulda bu• 
lunan sayın mebuslanmımı ~ef verme
lerini dileriz. 

2 - 33 üncü yıldönümümüz merasimi 
saat 14 de resmi geçitle başhyacağındtt 
klübümüz yüksek müraknbe hey•etı aza
sı.nın o gün azami saat 13 de klüp loka
linde bulunmaları ve fazla izahat için 
her akşam müracaat edebilecekleri bil· 
dirilir. ; 

An.karada sevinç 
Ankara 29 (Telefonla) - Türk spor

culannın kurtarıcısı Başvekilimizin teb
liği Ankara spor mehafilinde çok büyük 
bir sevinç ve 'ümit uyandırdı. Memle
kette sporu inkişaf ettirecek olan ted
birler bütün sporcular arastnda şükran· 
la karşılanmıştır. 

.Umumi Müfettişler ve 
Valiler arasında 
Tebeddül/er mi olacak? 

(Ba§ :tarajı 1 inci aayfada) 

dilecek Ege umumi müfettişliğine ü • 
çüncü umumi müfettiş Tahsin Uzer'in, 
İZmir valiliğine Kastambnu valisi Av • 
ni Doğan'm, Ankara valiliğine İzmir 
valisi Fazlı Güleç'in İstanbul valiliğine 
General Kazım Diriğin, Trakya mü -
fettişliğine Ankara valisi Nevzat Tan
doğan'ın, üçüncü umumi müfettişliğe 
Emniyet müdürü ve İstanbul vali vcki. 
li Şükrünün tayin edilecekleri söylen
mektedir. 

Son Posta - Şayia hududunu geç -
m iyen bu haberleri şimdilik kaydı ih
tiyatla karşılamak lazımdır. Resmi 
membalardan bu hususta vaki olmuş 

bir iş'ar yoktur. 
Muhittin Üstündağa ameliyat 

yapılmıyacak 

Fransada bulunan Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin Üstündağın Pariste ya
pılan muayenesinde boğazından ameli
yata lüzum olmadığı anlaşılmıştır. Mu
hittin Üstündağ şimdi kür yapmak ü • 

Yunanlı atletler zere Parisin civarındaki köylerden bi-
Sekizinci Balkan oyunları hazırlıkları rine çekilmiştir. 1 S giln sonra İstanbu

seçmeleri için İstanbula dıtvet edilen la dönmesi muhtemeldir. 



e Sa)'fa 

• • 

iki ayda doktor yetiştiren 
Amerikan • 

muessesesı 
•• 

Boş diplomalar ele geçiren iki açıkgöz bunlan 5000 
lira ile 10000 lira arasında atmıya koyuldular, fakat 

sahte doktorlann foyası çabuk meydana çıktı 
Doktorluk güç bir meslektir. Seneler-ı 

ce süren tahsil, hazırlanma w tecrübe
den sonra bile, insan usta bir doktor o
lamaz. Bunun için istidad, • ve sebat 
lazımdır. Bundan ötürü, doktorluk geçi
dinden geçenler, cebleıine yerleştirdik- • 
leri diplomayı mukaddes bir hüccet diye 
saklar ve bununla haklı olarak öğünür
ler. 
Bunları bilen Amerikalılardan biri, 

günün birinde kendi kendine düşünmüş 
ve (yahu demiş, :insan pek öyle yorul- .. ~ 
madan, o sıkı imtihanlan vermeden, se- ~;,~ 

nelerce didinmeden de dok\or olabilir. 
Bunun jçin tutulacak yol, sahte diploma
lar bulmak ve müştaklarına miinasip fi
atlara satmak. Bu suretle, bem onlan 
sevindirmek, mümkün olur, hem de ken
di cebini doldurmak fırsatı eie geçert) 

Bu Amerikalının, va~e Kansas şeh
ri, tıb ve operatörlük kollejinde titi.Plik 
yapmış bir arkadaşı vardır. & tollej, 
doktor yetiştirmekten ziyade 1-fka ders
ler verdiğinden 1923 senesiJMie Aiildl- y akaıa-n mJate dolctart&rdcın prens Ali 
ınetin emrile kapatılmış bahmmaktadır. tur. Bu müddet zarfında tıb kolleji kati
Şimdi 1917 leDeSinde bul~, bi Jr.ollejde iken bazı haki.ki profesörler
vak'a çoktan urmtvhnaış glt\Uift:b', fFe den kaptığı, yanm yamalak bellediği 
kitip arlredafta ı. kapıcım kfni wntl- ctıbbm ilk prtlarllll> öğretmiş, tı.b ıstı-

lahMmımı Hitincesini ezberletmiş, ve re-
--.... çete yazme91Dl meşkettirmiştir. 

* Banka memuru iken bu iki Amerika
Jmm doktorluk §irketine kapağı atarak, 

\ doğ1lm mütehassısı olan biri, bulundu
' fa muhitte istidad ve mehareti ile o ka

dar fÖhret bulmuftur ki, kısa bir zaman
da dıoğ\lrttuğu çocukların yekı1nu yüz
leri apmştır. Birdenbire ne oldum deli
sine dönen, daha fecü yalancı doktorlu-

mUf kollejin bo§ diplomaları vardır. 
Bunlardan gül gibi istifade edilebilir? ... 
Bu tasmim ile ife girişen Amerikalı me
murları, esnafı, komisyoncuları, i15izleri 
bir kelime ile kesesine güvenen bütün 
isteklileri, saatlerce süren bir' pazarlık, 
ve çene yarışından sonra, (ne sihirdir, 
ne keramet) diyerek doktor yapmıştır. 
Fakat iş bununla bitmemiş, dtploma 
fabrikatörü bariz tehlikelerin önünü al
mak kasdile sahte diplomalı sözüm ona 
doktorlar için iki ay süren bir okuma 
devresi geçirmek mecburiyetini koymuş-

ğuna kendisi de inanan, bu sahte doğum 
mütehassısı, boy boy apartımanlar dik
tirmeğe, har vurup harman savurmaya 
başlayınca, polisin dikkatini cE>lbetmiş 

ve araştırma neticesinde, mütctabbibliği 
meydana çıkmış, hapishaneyi boylamış
tır. 

Gene bunlardan biri, Prens Ali Yehi 
Debeh adını takınarak operatörliiğe baş
lamı§, tuzağına tutulan zavallılardan bi
rinin ayağına yaptığı yanlış bir tedavi 
ile, hastanın bacağını kangretıe çevirmiş, 
sonunda da diz kapağından asma budar 
gibi budanmasına sebebiyet vermiştir. 
Foyası tez meydana çıkınca, 5 lıin lira 
mukabilinde aldığı diplomasile hapisha
nenin caniler koğuşuna tıkılmıştır. 

* Fakat bu vak'alar diploma fabrikatör
lerini meydana çıkarmamış, iki açıkgöz 
Amerikalının kurduğu sahtekarlık şebe
kesi tıkır tıkır işlemekte devam etmiştir, 
her isteyene beş bin liradan, on bin lira-

" " . ·~~~~ CONULISLERI 
terek hayatta devamlı bir iç ferahlığı ve Bir hayat 

Fel!Jefesi 
• teselli noktası olan bir temel yok mu? 

İç memlekette oturan bir oku111eam di· 
1'0r ld: 

- Maddi lşler karşısında maneviyat 
pet işe yaramıyor .. Teyze 8lze bazı dü .. 
fÜilcelertmi yazıp cevap almak ruhumu 
tatmin edecek! 

Evlenmenin arifeslndeyhn. Nişanlı • 
J'llll .•• Hayatta ideallml bulduğumu iddl .. 
a edemem. Fakat bir çok denemelerden 
sonra nihayet oldukça münasip bir kız .. 
la nişanlandık... HattA.. nerdeyse evlenı .. 
yoruz dal Utk:ln, hAJA daha düşündükçe 
zihnim yatmıyor gibi... Sanki evlendi .. 
itim günden itibaren ihtiyar bir insan o .. 
lacağun. Artık ne gençler, ne genç kızlar .. 
la münasebetimiz k.almıyacak. Az sevile .. 
ceğlz. Hayatta kalmış yegô.ne idealimiz, 
tnkıltıp çağımız dıı. böylece tamamlanacak. 
Ve biz öınrumüz içinde hayat 1nkılflbı -
mızı bltlrmlş olaca~ız. 

Bir gün babayız .. çocuklıı.rımız var. E
§imlzle ateşli bir sevişme değil ar

0

kadaş gt 
bl düşüp kalkacağız. Büyüyen kızımızın 
gözü, fikri bizden başka yerde, dışarıda, 
ve büyüyen oğlumuzun düşüncesi o gü -
nün yeni havailik fılemlnde, muhayyile -
si peşinde olacak! Biz, bu bize alt değil -
mlş gibi görünen manzara karşısında ye .. 
1s duyacak ve üzüleceğiz! Yaşayıştan bu 
günkü kadar zevk duymayacağız. Bu mu 
evllllğin gayesi, tadı? 

Btzi bugün birleştiren ne dlnl Amll, ne 
de manevi bir bağdır. Sadece ııırada bu
lunmak 1çUı evleniyoruz ... Bize bu müt -

Sıhhatlerlmlz yerinde, 18 yaşında bir 
sarışın kızla 30 yaşında bir esmerin ev -
lenmcsinl nasıl buluyorsunuz teyzecl • 
ğim?ı. 

Çocufum. 
Alman feylesofu Niet7.sche hayatı bir 

Qılç kelimesi ile hülisa etmişti. Sonra bu 
hiçi hiçlikten çıkarmak için hayat c.'nerji
sinin imkiıt.ı nisbetlnde kökleştirilmesi 

prensibini ortaya koydu. İrade kuvveti i
le imkan dahilinde rördü. ingiliz şairi 
Shakespeare de gençlltinde hayata ka -

ra gözlükle bakmıştı. Sonra insan ömrÜ· ııl 
nü okunmaya değer bir kitap saydı. An· 
!aşılan Alman feylesofu ile inglliz şairi· 
nin gt.t;ıçlik eserlerinin meftunu olacak • 
sını:ı:. Kim bilir belki de Halid Ziya Uşak· 
hğilin 11Meurdan seslerıı ini okumuş, te. 
sirl altında kalmışsınızdır. Fakat bilir misi 
nlz ki o da %0 yaşında yazdığı bu eserden 
sonra fikrini değiştirdi. Geçenlerde bir 
gazeteci ona: 

- Hayata tekrar gelmek ister misi • 
niz? diye sormuştu .•.•..• 

- Çocuklanmla beraber mi? şekliiıdo 

mukabil bir sualle karşılaştı. 
Çocuğum, hayatın cat;ı alacak noktası 

işte bu sonuncu sualdedir. Ve size haya
tm ne olduğunu onlar gösterecektir. Hat .. 
ti büyüyüp de evlenerek sizden ayrıldıfı:: .. 
ları halde dahi. 

Sualinizin ikinci kısmına gelince: Pek 
umumidir. Cevabı da umumi olmak 1i • 
sun. Allah miibarek e&ldn diyeJim. 

TEYZB 

Temmuz 30 

Mlkblnle Bedbin şehri dolaşıyorlar 
Sıcaktan ilhamlar 

Vepurda yam başımda xonOfUYorlar
dı. BM: 

- Dün, dedi, derecei hararet yetmif 
birmiş. 

öteki şaşmh: 
- Ya!.. 
,_ (Ev.et ga7.etede okudum. Giineşte 

kırkmış, gölgede de otuz bir .. İkisi bir
den yetmiş bir etmez mi? 

* Dünkü Son Posta<ia okudum: 
cltfaraşın yeni valisi, Maraşta hara

retle karşılanmış.> 
.-- Desenize Maraş ta İstanbul kadar 

sıcakmış! 

* Benden size nasihat: 
Terliyen insandan kaçın' Terliyen 

destzye koşun! 

* Bizim gazete gelecek aya mahsuben 
para verir. Hiç olmazsa tabiat te bun
dan örnek alsa da gelecek kışa mahsu
ben bir kar yağdırsa .. 

* cİstanbul on senedenberi böyle kış 
görmemiştir. Uç gündür yağan kar, so
kakları geçilmez bir hale koymuştur. 

Şehrin muhtelif semtlerinde donanların 
sayısı on dördü bulmııştur. Rasathane
den aldığımız malumata nazaran soğuk 
ayni şiddetile devam edecek ve kar dur
mıyacaktır.> 

Sıcaklar beynime vurmadı, evvelki 
sene şubatta çıkan gazetelerden birini 
okuyorum ve: 

- Geçmiş zaman olur ki hayali cihan 
değer. 

Diyorum. 

Bedbine göre 
EVLER 

Yazan : Salahattin Enis 
Akşamın geç saatinde dar ve loş so

kaklardan evime dönüyorum. Sağımda 
solumda birbirlerine sırtlarını vermiş 
bir sürü evler var ki hepsinde bir iske
letin perişanlığı ve sfenksin ketumiyeti 
göze çarpıyor. * Renk renk ince perdeler. Bunu bazı 

Bu mevsimde her hastalığa razıyım, evin keskin ve bazı evin hafif ışıklı elek-
sade ateşli hasta olmıyayım .da. trikleri aydınlatmış. Bazılarında ise ha-* · la petrol lambasının çok hafif ve mağ-

Mevsim yazdır. mum ışığı aksediyor. Bu perdeler arka-
Her tarafta toz var. sında neler var, neler geçiyor?.. Bunu 
Aranan şey buzdur. bilmiyorum. Yalnız hepsinin derin bir 
Kadınlar birer ince bluz giyiyorlar. sükuta gömülü olduğunu görmekle his-
Tam Boğaz havası. sedivorum ki bu perdeler, arkalarındaki 
Poyraza karşı oturmak iyi oluyor. faci;yı gözlerden saklamak için böyle 
Karpuz çıktı. aşağıya kadar indirilmiş. 
Tuhaf tesadüf değil mi, cyaz> gibi bir Bir köşeyi dönüyorum. evin beyaz 

çok yazlık kelimeler de cZ> ile bitiyor. perdesinde bir salıncağın aksini göıiiyor 

•... - ........................................ !.1::.~.~~... ve bir çocu"ğun acı acı ağladığını işiti-
. · yorum ve du·· şu·· nerek kendi kendime di-ya kadar fıatla dıploma satılmıştır. . . 

Sahte diploma fabrikası nihayet garip ,yorumHkı: t 
1 

d b" f · olduguy 
c- aya ın as ın a ır acıa -

bir tesadüf eseri olarak meydana çıka- . "Ik . . . wl akla başladı 
1 t 

nu, ı ınsan sesının ag am -
rı mış ır: .. h.d. k d h" b" ey . . . ğını gosteren şu a ıse a ar ıç ır ş . 
Ohıo taharrı memurları, bır otelde ya- hl . b t d U gy g"tmegye ne . .. vuzu a ıs a e emez. za a ı 

tıp kalkmakta olan, fakat aleyhınde şup- h 1 K"" .. d k b" kere du . . . . _ . acet. opru en geçer en ır -
helı hıçbır delıl bulunamay::ın şuphelı ' · b k M"" 1 1 b" · ·r halın· de . . . .. . . rup a ınız: use se ır zıncı 
bır adamı tevkıf etmışler, uzerını ara- k ·a .. .. .. .. · · ı"nde . , . . a ıp gı en şu suru suru ınsan ıç 
yınca St. Louıs te, evvelce ecza tıcaı·ctı kahk h 1 .. 1 b k" · t bessu·· 01 . . . a ay a gu en eş ışı ve e -
yapan hır adama hıtaben yazılmış bır 

1 
.. 1 10 k" . . · k l ının yüz 

mektup bulmuşlardır. Mektuptaki ibare le ~ enk ışdı ısc gen a anı nan ev-
. en, şu arşım a sıra sıra sıra a -

crnuhterem doktor> dıye baslamakta, ve 
1 

. h . • 1 "b" slı dal . . . erın arıcı manzara arı gı ı pa , -
mektubu getırecck adJımı takdım ve tav- t . t" 
. t"k d k d .. 1 h" gın ve muz arıp ır.> 

sıye et ı ten sonra a, en ısı e ıç çe- V k d" k d" ·ı- d" 0 
k . d ·· ·· .. 1 b"l w• • t . t e gene en ı en ıme ı ave e ıy -
ınme en goruşu e ı ecegını emın e -

mektedir. Taharri rncmurlarındıın biri 
mektupta ismi geçen ve tavsiye edılen 

adam rolünü oynayarak. evvelce ceza 
ticareti yapan şahsa gitmiştir. Bu adam, 
bizim açıkgöz nrneriknlıdan başka biri
si değildir. cBilyük bir iş» karşısında 

kaldığını anlıyan taharri memuru hiç 
acele etmeden, elindeki ipuclarından is· 
tifade ederek sahte diploma fabrikasını 

meydana çıkıtrmış, bu suretle şebeke 

yakayı ele vermiştir. 

Bir muallim vazife başında öldü 
Kabataş erkek lisesi tabiiye mualli

,mi Vehbi dün sabah İstanbul lisesinde 
toplanan lise kitaplarını tetkik komis
yonunda çalışırken birdenbire vefat et
miştir. Vazife başında ölen bu mualli -
min ailesine maarif idaresi aynca nak. 
di yardımda bulunmağa karar vermiş
tir. 

Doktor Hafız Cemal 
Doktor muallim Hafız Cemal tıbbi 

ve sıhhi tetkikat ve tetebbüatta bulun
mak iç.in Avrupaya hareket etmiştir. 

rum: 
- Hayat, teselsül eden bir ıztıraptan 

başka bir şey değildir. 
Bu arada evlerden birisinin kapısı açı

lıyor: 

Perişan bir kadın, sokağa fırlıyor. O 
kadar müteheyyiç ki gayri ihtiyari du
ruyorum. Sokağı yarı aydınlatan hava. 
gazının loş radyom renkli ışığı kadının 

hafif ve çıkık elmacık kemikleri üstün
de yanıp sönen bir akis bırakıyor. İki ev 
aşırı bir kapının önünde duruyor. Bir an 
bir tereddüt vakfesi geçiriyor ve sonra 
kapıyı çalıyor. Pencereden bir baş uza-
nıyor: 

- Kim o? .. 
Perişan kadın heyecan içinde cevap 

veriyor: 
- Benim Hüsnü ye! ... Kızım ölüm ha

linde... Ne yapacağımı şaşırdım. Bana 
bir akıl ver! Çıldıracağım. 

Hüsnüyenin kalın sesi gecenin loş ka
ranlığı yırtarak cevap veriyor: 

- Nükhetin tifoya yakalandığının bu 
kaçıncı günü? ... 

- Bilir miyim Hüsnüyem! Zavallı, 

hasta hasta 38 derecede rejideki işine 3 
Yerli mallar sergisini gezenler .gün gitti. Ondan sonra işte 12 gündür ki 

, Galatasarayda açılan dokuzuncu ye:r. yatakta kendini bilmez bir halde ateş
li mallar sergisini dün yirmi bine ya- ler içinde yatıyor. Sabahları biraz iyi; 
kın ziyaretçi ge~tir. fakat sonra kendini kaybediyor, etrafını 

,görmüyor. 
Dün öldtirtılen kediler Küçük evin şeklini gördüğüm için ha-

, Dün Beşiktaştan 78, Sanyerden 17 yalimde şu manzara canlanıyor: 
ve Bakırköyden 5 7 olmak üzere 152 ke. Çırçıplak bir oda .. Kuru tahta üstüne 
.di ioplattırılmış ve hayvanlan koruma serili tarplıklı iki yatak: Birisi hasta 
,cemiyetine gönderilerek imha. edllmir NüWwtin yatağı, diğeri zavallı annesi-
.tir. (Dt11cımı 8 iad 14yfado) 

Nikbine göre 
EVLER 

Yazan : ismet Hulusi 
Kiminin boyu uzun, kiminin boyu klııl 

sadır. Onları, boy sırası gözetmeden yan.
yana dizerler. Tepeden bakarsanız ta-, 
ranmış hissini veren kızıl saçlarını gö
rürsünüz. Önden bakarsanız gözleri gö:d 
lerinizle karşılaşır. Kiminin gözleri id' 

1 
ve ışıklıdır. Kiminin gözleri ufak ve sÖe 
nüktür. 
Doğdukları zaman hepsi ak pak do

ğarlar .. Fakat yazın güneşten yandıkça 
yüzleri siyahlanır.. Pek süse merakı olııo 

mayanlar böyle kalırlar, fakat süse me
raklılar ihmal etmez, ikide bir yüzleriıi: 
boyarlar. 

Fazla hareketsiz olduklarından mı n& 
dir? Yaşlandıkça kanburları çıkar, ya/ 
but bir yana bükülürler. Bu hale geleTh
ler hazan çabuk ôlürlerse de ömürleri 
uzun olanları koltuk deyncğine dayana 
dayana daha bir müddet yaşarlar. 

Bunlann ağızları da vardır. Ve ağız
ları ikide bir ya bir insan yutmak, ya bir 
insanı dışarı salıvermek için açılır. 

- Ne o? .. Bu cümle sizi şaşırtı mı? Şaş
manıza mahal yok! Ben insanlardan de
ğil, evlerden bahsediyorum. 

Kiremidli damlan kızıl saçlı başlara 

benzemez mi? Pencereleri birer gözden 
başka bir şey midir? Ve nihayet kap10 
!arına ağız denilemez mi? 

* Sıra sıra dizilmiş evlerin arasında bil! 
tozlu aralık var. Şimdi biz oradayız .. Bil 
tozlu aralığa, sokak, diyorlar.. Her habo 
de sahipsiz bir yer olacak ki, ne kimse 
orayı bahçe yapıyor, ne de kimse oraya 
bir ev temeli atıyor. Birinci ev Kazak 
bir koca ile, kocasının bir dediğini ikf 
etmiyen bir kadının evi, bunu nasıl ını 
anladım? Kapının üzerinde tekme yerleri 
var. Erkek eve her geldiğinde kapıyı 

tekmelemiş, kadın da korka korka inip, 
açmış. 

Bu evi geçelim ikinci kübik evin sahi
bi geceleri içip, yıkıla yıkıla gelen bit: 
sarhoş .. Kübik evin içini görmeden bil-o 
tün konforları haiz olduğunu da söyliıır 
yebilirim. Sarhoş adam, kapıya geldif 
zaman yere yuvarlanacağı ve bir dahil 
ayağa kalkıp kapıyı anahtarla açamıyıı-o 
cağını düşünmüş.. Kapının anahtar de
liğini yerden ancak yarım metre yük
sekte yaptırmış. BtlJlu düşünen adaill 
evin içinin rahatlığını düşünmez mi? 

Birkaç adım daha atalım ... Bir ev dıJ' 
ha! Bu evdekiler yemek pişirmezler, ha.-' 
zır yemek alırlar. Bacadaki örümcek btı
nun en bariz delili! 

Biraz ötedeki evin balkonu var. }.Jeli 
halde evi yaptıra kimse, meşhur oırnııX 
hevesinde imiş. Meşhur olduğu zarnatl 
halkın kendini alkışlamak için evinin 6' 
nünde toplanması ihtimalini düşünrnÜ~ 
onlara teşekkür etmek için çıkıp görüne
ceği balkonu da yaptırmayı ihmal et
memiş. ,... 
Şimdi birbirine benziyen iki evin .,.. 

nündeyiz .. Bu iki evin kadınları çok J<ı9" 
kanç şeyler .. Böyle oldukları perdeJerill" 
den belli. Birinin perdeleri penbe.. öte .. 
kininkiler de kırmızı. Evvela penbc pel"' 
deli eve penbe perdeleri almışlardı; öte" 

(Devamı 8 inci sayfada) 
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f KADINJ 
Çocuklu niçin korkarlar t 

bunun önü nasıl alınır? 
Yama: F eJ./e doitom Aw Pedlar 

'Küçöt .ir» ,obek btr alamı tepe- duklan için cesur olan öteki çocuklar< 
sinde. a.Rn1ki ~ ytizl allama- dan dllba faydalı Ye daha cesur birer iDıt 
mat için aarfettlli gayretten bplmım. an olabmrler. 
zı, korkudan tttre,e titr81'! hi1l • ap- Şa. halde acaba ba ürkek ve çekingeı 
jıdaki dlıılkrdan birine brmanmaJa ~ çocukları namı cearetlendirebiliriz: 

balıfor. Her ,eydm evvel bunu tetkik etmelı< 
F Yubndan .. gurur ve iaühWw yiz. Cesaret, 7.0l'la öğretilmez. Va"ddell( 

bağırıyor: mükafattan da bir feY Çlkmaz. Çocutu< 
- Ben çakımı bGe. Nafile fleDe yenil- korJrtuiu için, istihfaf edip utandırma]( 

din, ~ yedctin. ta .faydasızdır. 
~ bir kÖfeSiDden çocuklaruu On yqında bir ~ tanıyorum ld 

merak w fefkatle aeyreden anae mah- biraz sinirli oldulu için babası ona dec 
zun melmm içini çekti. Bu, laer zaman nize dalmayı ölretmek istiyordu. Bu. 
böyle idi. I üçlk .-,. korku iledir bil- nunla çoculu sinirlilikten kurataracağı· 
medifi halde on Y8flll8 haaan ağabeyisi ru umuyordu. Fakat çocuk zorla yüzme 
el.., ne Z8ID8ll onun yaptıklanm yapma- öğreneceği yerde gündüzden ınaada ge
ya kalk..,_ bir tir)ii beceremiyor, kor- .celeri de yatağında suda boğuluyormuı 
lr:usu.nd• - lKaııcmdm bir köteye çe- gibi kibuslar geçirmeyi adet etti. 
kilip afkyordu. Başka bir kız çocuğuna da bisiklet al· 

cı.. nia uınesi çocuğunun bu korkak· mışlardı. Çocuk makineye binmekten si· 
lığına çok imliyor. Çünkü farkında de- nirlendiğj.ni söyledikçe etrafındaki bü
lil ki: DünJ&, cL• gibi binlerle, yüz bin- yükler onunla alay ediyorlar, bisikletten 
lerle kiiçük korkaklarla doludur. Yazın korkmanın ayıp olduğunu söylüyorlardı. 
her pı&ja halnmz kaç im veya erkek ço- Kurtuluş yolu olmadığını gören çocuk 
cuk suya adam atmaktan kork.arak yaı kendi kendine münasip bir baş ağrısı va 
döker, dmur. Bir arada oyun oynayan ba§ dönmesi uydurdu. Ne zaman bisik• 
çocuklara dikkat ediniz. Kaç tanesi at- !etten bahsolunsa çocuğu hemen bu ra
lamaktan, sıçramaktan hatta hızlı atılan hatsız!ılclar yakalayıveriyordu. Bu sayc
bir ufak toptan ürküp oyundan çekilir. de çocuk kendini ckorkak> diye eğlenil. 
Kaç çocuk bisiklet kullanmaktaıı, ~·ğe mekten kurtarmış, herkesin merhameti· 
binmekten, bir tepeden hl'd.t qağı in- ni uyandırlJllf bulunuyordu. 
melden korkarak annesinin yanına so- Annesi beyhude yere ona birçok ~ , 
kulur. zel şeyler vadetti. Nafile hiçbir şey kü~ 

Halbuki: Bu meselenin esası basittir. çük kızı bir daha bisiklete yanaştıra· 
Korku nedir bilmiyen çocuklar, korku- madı. Eğlenmeler, vldler ve zorlamalaf. 
n11n ae olduJwıu öğrenmemi§ olanlar- çocuğa cesaret verceli yerde onu hem 
chr. Bunun için cesurdurlar. Bu türlü hem kenclini, heın de etrafındakileri aı. 
korku8uzluk hakiki cesaret sayılamaz. datmaya sevketmi§ti. 
Asıl cesaret, korkunun ne oldulunu tat- Bir çocuk korktuğu zaman yapılacalr 
tığı w bildiği halde onu yenebilmekte- en iyi şey onun için, neden korktuğunu 
dir. Bu türlüsünün kıymeti, korkuyu bulup meydana çıkarmaktır. !Meseli; 
tatmadıjı için cesur olmaktan çok daha acaba düşmekten mi korkuyor. Yoksa 
yükaektir. cP'•, ağabeysinin çıkamadığı suyun yüzüne çarpmasından mı Gııirle
ağaca hiç korkmadan çıkıyor. Çünkü niyor ve saire ... Neden? 
fimdiye kadar hiç ağaçtan düşmemi§tir. Bunu anlayınca çocuğa korkusunun 
Bir bafka çocuk altı yaşında yüzme öğ- büsbütün manasız ve gülünç olmadığını 
renmiştir. Çünkü: İnsanın batıp boğu- fakat tehlikeyi biraz fazla izam ettiğinJ 
labileceği ihtimali aklına hiç gelmemiş- göstermeli. 
tir. On yqmda bir küçük oğlan mükem- Bu hususta söz, pek fayda vermez. Ço.. 
mel Ma. biner. Hem de ne biniş, hep cuğa bunu bilfiil fsbat etmeli. 
dörtnal koşturur. Ti bir gün bir at ka- Ayni şekilde meseli ağaca çıkmaktan 
zası geçirinciye kad;lr .. Ayni .yqda bir korkan çocuğu ele alalım. Bu çocuğun 
kız çoculu da bisiklette ellen havada, ağaca çıkmasında ısrar etmeyi tamami
atany~?)h ~-1~tiulanbili!erÇüe~aküy~lı yokU§- le bir tarafa bırakıp onu önce bahçede, 

-r"fS& .u.u.M& ne r. n muvaze- · kl 
. ~ıJolması gayet kolay olan bır parma ı .. 

ne.ini bir kaybederse başına gelecek ~ b" k ba amak yu·· ksekligv inde bir 1e de habe · kt )5a, ır aç s 
feY r n rı yo ur. yere tırmanmaya alıştırmalı. Bunu kor· 

Bu cfiretkir, pervaaız çocuklar, yap- kusuzca yapmaya başladı mı en kısa, en 
tıklan ,eylerin üstünde muhayyilelerini kuvvetli ve çıkılması en kolay bir ağaca 
pek az kullanmaktadırlar. Cesaretlerin- tırmanmaya teşvik etmeli. Her sefer 
deki bütün sır, i§te buradadır. Ekseri- biraz daha yükseğe tırmana tırmana ni· 
yede kız çocuklar, tehlikeden, erkek ÇO· hayet bir daldan öbürüne tek elle, hiç 
.cuklara nazaran, daha az çekinirler. Çün- bir yerine bir zarar gelmeden geçebile
tii oıılann muhayyileleri erkek çocuk- ceğine iyice inanır. Bu tedrici alışma ve 
lıannkinden daha durgundur. öğrenme neticesinde bir gün evvelce çık. 

cL. gibi ürkek çocuklara gelince, bu maya korktuğu ağaca kendiliğinden kor· 
pbilerin muhayyileleri daima faaliyet- kusuzca, emniyet ve kuvvetle çıkar. 
tedir. Böyle bir çocuk meseli bir ağaca Birçok korkuların önü bu usulle alına. 
çümek t.tesbı, gözünün önüne hemen bilir. Çünkü: Çocuğu korktuğu ~eye 
1a tuttulu dalın kınldığı gelir, yahut ta - basitten ve en kolayından başlayarak • 
lgayttni alarm dibine düşüp uzan!lll§ yavaş yavaş alıştırırken onu - korktuğu 
göriir. l'Gzmek istedi mi su bapnı örtüp şeyi yapmaya zorlayan anne veya baba 
kenc:bai boluyor sanır. Böyle bir yav- gibi - korkunun kucağına atmış olmuyo-
1111a ctMaıı diz boyu suda boğulur mu?• ruz. Bilakis her tecrübede çocukta o Ş:?
da,e pkıfmak beyhudedir. Çünkü o, dir yi zarar görmeden. yapabileceğine dair 
zine del1l topuklarına çıkan suda bile bir kanaat uyandırıyoruz. Bu suı etle 
kendini b<+ıhıyor anabilir. Tehlike, kolay bir denemeden sonra ikinci ve da· 
her a llldmdadır. Çünkü: Ne yüzmek, ha zor bir tecrübeye çocuk istekli ola
~ alaca çılnnak, ne bisiklete binmek rak başlar ve bi.şa kadar götürmekte ct:
oaa kenctt.ı koruma sevki tabitsinden saret gösterir. Çünkü: Bir evvelki tec .. 
dolan korkuyu unutturacak kadar cazib rübenin pek iyi neticelendiğini görmiif
birer eflence delillerdir. tür. Bu suretle korku ve hayallerini kon. 

Fabt bö,te çıocutlar bir kere korku· trol altına alması için biz çocula bir yar
larına JUdjler mi korkuyu tattnemıı Ol- duncı oluyorua. . 



-. 

8 Sayfa ~ 8 O N P O S T A Temmuz 30 
ıı==============--=========::ıı:-=-=---=--=-===---============ı::===============================-=====::a::m-==----==========================~ 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
Ankara İstasyonundaki demir markiz, peron ve 

bagaj tüneli inşaatı eksiltmesi 
Ankara istasyonundaki demir markiz, peron ve bağaj tüneli inşaatı kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
.!_ - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 317740,73 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait fenni şartname, proje ve sair eksiltme evrakını devlet 
dcmiryollarının Ankara, Haydarpaşa, Sir kecl ve İzmir işletme müdürlükleri vez -
nelerinden 15,88 lira bedel mukabilinde alabilirler. . 

3 - Eksiltme 15/9/1937 tarihindEI Çarşamba günü saat 15 de Ankarada devlet 
demiryollan işletme umum müdürlüğü binasında toplanacak olan merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisli.ğine tevdi etmiş olmalan lazımdır. 

a) - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 16460 liralık muvak-
kat teminat; 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve şart namede yazıli vesikalar, 

c) - Nafia Vekaletinden müsaddak ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ko -
misyon reisliğine tevdi edilecektir. Pos!a ile gönderilecek teklif mektuplarının 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması Jazımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla tafsilat almak istiyenlerin devlet demiryolları 
yol dairesine müracaatlarL (2375) ( 473 3) 

~ 

Muhammen bedeli (29,000) lira olan sabit ve seyyar telgraf makine ve ye -
dekleri 10/9/937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada Nafia 
Vek!ıleti binası içinde malzeme dairesinae toplanan Merkez 9 uncu arttırma ve 
eksiltme komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2175) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 G. 3645 
No. 1ı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (145) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(4528) 

'r--==~~· n=h=ı·-~a=r=l-:r==·------_-_-_ -------_-....:. -.__ --_--~-_.--U. Müdürlü~ünden: 
1 - Resim, şartname ve keşli mucibince Paşabahçe fabrikası esas giriş ve l 

muayene kapıları inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Keşif bedeli c2384,20, lira teminat cl78,82> liradır. 

3 - Pazarlık, 16/8/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabataşfa 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve sair münakasa ev rakı c2• kuruş mukabilinde her gün 
İnhisarlar İnşaat şubesinden alınabilir. 

. 5 ~ ~l<'klileri pazarlık için tnyin edilen gün V<' saatte 7- 7,5 güvenme parala -
ı-ılc bırliktc adı gc~n komisyona gelmclc ri ilan olunur. c4729. 

~ 

I - Şartnamesi mucibince 500.000 adı:!t 8 No. elektrik kapsülü pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık 6/8/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IIJ - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen şubeden alınabilir. 
ıy -1.st:klilerin pazarlık için tayin t>dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

~r?le bırlıkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4406. 

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

Nafia Bakanlığından: 
26 temmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce ilan 

olunan 10778 lira 99 kuruş be'del keşifli Hariciye Köşkü Müdür evi, garaj ve ser-
leri~ kalorifer tesisatı ile sair inşaata ait münakasası talip zuhur etmediğinden 
9 agustos 1937 Pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) (4712) 

Bedbine göre 
EVLER 

(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 
nin.. Perişan bir halde evinden fırlayan 
annenin... Tek evin tek geliri zavallı 
Nükhet hasta yatağına düştüğü günden
beri zavallı anne, sadece perişan değil, 
sadece muztarip değil, üstelik sıkıntı 

içinde ve aç ... O kadar sıkıntı içinde ki 
yiyeceği yemeği düşünmek şöyle dursun 
kızının başına koyacak buz parası bile 
bulamıyor. Onun için yan taraftaki met
ruk arsada mevcut olan kuyudan su çe
kerek evine getiriyor. Eline geçirdiği 
bir bez parçaSlnı bu suya daldırarak 

Nükhetin başına koyuyor. 
Üç gündür devam eden açlığın takat

sizliğine inzimam eden son iztırap ve 
uykusuzluk içinde zavallı annenin göz
leri kapanıyor. Analık hissilc açlığın 

verdiği takatsizlik karşılaşıyor ve çar
pışıyor. 

Analık hisleri daha kuvvetli ki, peri
şan anne o gece, bütün ıztırabını, açlığı
nı ve uykusuzluğunu unutarak komşu
su Hüsnüyeye koşuyor, ondan istimdat 
ediyor. 

Aldığı cevap şu: 
- A, komşucuğum! ... Ne yapacağını 

ben ne bileyim ... 
Ve Jfüsnüyenin penceresi ünf ile ka

panıyor. 

Zavallı annenin bir an kuvvetli bir 
tekme yemiş bir ağaç gibi sarsıldığını 

görüyorum. Ve sonra meyus, ümitsız, 

perişan ve harab bir halde evine döndü
ğünü seyrediyorum. 

Bu manzara karşısında gözlerime top
lanan yaşları tutamıyorum. 

Salahattin Enis 

program 
30 lfemmuz 937 Cuma 

Öf le neşriyatı: 
12,30: PJAkla Türk musikisi, 12,50: Ha -

vad!s, 13.05: Muhiclfi pl{ık neşriyatı. 
Akş.'lm neşriyatı: 

18,30: Pliikl:ı. dans mutjkisl, 19: Radyo fo
nlk komedi (Tosun), 20 Fasıl saz heyeti, 20,30: 
bmer Rıza tarafından arnpça söylev, 20,45: 
Pasıl saz heyeti. (Sant nyarıl, 21,15: Orkes
tra, 22,15: AJans ve borsa haberleri, 22,30: 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları. 
·---- • • • • • • - • • • • ı-.;ı-

Bir isim düzeltilmesi 
Yeniköy nahiyesi nüfus memurluğun

dan: 
Enıirgan Muvakkithane caddesinde 46 

numarada oturan ve Beykoz Kanlıcahi
sar caddesi 112 sayılı evde kayıtlı Mah
mut Ekrem kızı Feryalin adlı Mizyer o
larak düzeltilecektir. 

1 

,_ Dr. rhsa;-Ta;ı·.:. -·-·-, 
TiFO AŞISI \ 

Tiro ve p:ıratıro h11stnııkl'lrınıt tu
tulmaınttk ıçın tes.r . kat'i, ııı uafı· 
yeti pek em,n tı.ıze aııclır. Her ec
zanede bu~unur. Kutusu 45 kuru ·tur 

Müsabaka imtihanı: 

Türkiye Cumhuriyet Ziraat 
Bankasından: 

t - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet dere
cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef namzedi alınacaktır. t 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ticare 

ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakilltesinden veya bunların yabancı xnetn• 
Mketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Banka.· 
lannda yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paraları verilecek, Ankaraya getir• 
tilip, EylUl zarfında sözlü bir imtihana tabi ~tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklannı da haiz olmak şartUe 
müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir staj dan sonra müfettişlik imtihanına gire • 

cekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkl!ı ınüfcttiŞliğe terfi ettirileceklerdir. .AnkB· 
rada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bir sıı-

nelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe tef 
fi ettirileceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul .ye 

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

Ziraat Bankası Teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müraC89t 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağustos 1137 ta.ri}ıiııdc 
ele değmiş olması şarttır. c2166> c4345, 

r Ekzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

1 EKZAMi.N 
'-~ kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. .Eczanelerden isteyiniz. 

Hariciye Vekaletinden: 
1 - Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak. 7639 lira 9 kuruş bedel keşül~ 

bakır çatı kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarının tamir ve tashih• 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve projeler Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlü " 

ğünde görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 3 

ağustos 1937 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 
c2150> c4340> 

Nafia Vekaletinden: 
14 ey!Ul 1937 Salı günü saat 15 de kı karada Nafia Vekaleti Malzeme eksiltme 

komisyonu odasında cem'an 5427 lira muhammen bedelli galvanize 30 ton m/rtı
lik telgraf teli ile 150 kilo 1,5 m/m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksilt " 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı par asız olarak vekalet malzeme müdürlü " 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 407 lira 3 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış mal· 
zeme ~üteahhitliği vesikası ile birlikte 14 eylfil 1937 Salı günü saat 14 de kadar 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğiine vermeleri lazımdır. (2352) (4713) 

Nafia Vekaletinden : 
ı - Resmi gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında neşrediieJl 

müteahhitlik vesikası talimatnamesi 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadir. 
2 - Yeni talimatname Resmi gazetenin1/Temmuz/937 tarihli ve 3645 sayılı nü.9 

hasında neşredilmiş olduğundan vesikaalmak isteyen müteahhitlerin yeni tali" 
matnameye göre müracaatları ilan olunur. c4266, 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 62 Fehamet, onun ağzından güzel göz- yapar; elbet seni kendi yanına alır, bu-
d maz Sapsarı nu biliyorum. Nikbine göre 

EVLER 
lü kadın, sözünü duyar uy 
oldu. Nedense kıskandı; acı bir sesle: - Gene para işi? .. Sizin jç;n her şey, 

_ Aman nesi güzel gözlerinin"> ... de~ para ile alınıyor, kiralanıyor .. Beni de 
di, her ne ise, tanıdın değil mi? .. Iştc onun için mi konturatla kendinize bağ

lamak istiyorsunuz} .. 
o, esmer kadın... F h 

_Evet çok nazik bir kadın ..... Ne e amet, artık azametini büsbütün 
' b kıramadı: zaman oraya gidecek olsanız, enı. ıçe-

·k·· ·kram edıyor- - Fena mı? .. Bundan sen de mem-riyc alıyorlar. Çay, lı or ı 
lar. Nerede görse hatırımı soruy?r. . ~un. olmalısın! .. Senin şoförlüğünü be-

Yazan : K. R. Enson - Maşallah, vaktinizi pek ~ş geçır- fi~~ı;:;uz ki yanımızda alıkoymak is-
Gcnç f.. lı "b b k . B da so··yıedi zaten ... şo or, an yamamıc: gı i a tı: B d · d"l k k ·t mıyorsunuz. ana ' . ı· ı -ı - en e şun ı i sizi bıra ıp gı - .d. rmuş· senı de f\O- - tifat buyuruyorsunuz! .. Bu kadar 
- Nasıl konturat?. meği düşünmüyorum. Fakat ne olursa Yakında Şama gı ıyo , . . • teveccüh.. .. b k b .. 

D" r k" b" fo··r dı·ye beraber götürmek ıstiyor. . unuz ana ço ile ... Oyle ise 
- ıye ım ı ır sene, iki sene, her olsun bir konturalla hiç bir yere bağ- .. 1 . · cmın olabilirsiniz, s.oförlük ettikce ben 

ne ise işte, bizim yanımızda kalman 1· - ı d ı'mad, gu·· ldu·· ·, genç kadının goz erını d anmayı a istemem. e sizin yanınızdan ayrılınıyacağım.!.. 
Çin bir mukavele yapacak... - Neden sankn .. Başka bir yerde aradı, uzun uzun baktı: .. . .. - Demek, Şemsünnisa şoförlükten 

- Ne lüzumu var?. aylığı yüz liradan daha çok şoförlük mü - Şoför diye mi? .. Size oyle mı soy- başka bir iş teklü edecek olursa? .. Da-
- Fena mı?. Senin için de iyi, bizim bulacaksın?. lcdi?.. I .. .. 1 di> ha başka bir iş? .. Daha iyi bir şey? .. 

için de ... Günün birinde sen bı"ıı· hıra- - Şoförlük için yüz lira, az para de- - Sana başka türlÜ mu soy e .. l\Je d k · 
• . . H b k ne söyliyecek? .. Boy- - ., eme ıstediğinizi anlıyorum. 

kıp gidemezsin; biz de bir başka şoför gıl... Fakat ne yalan söyliyeyim, bi.ıi - ayır, aş a nda be- Acaba kendilerinin daha başka daha 
bulacag·ız, diye du··şu·· nmeyı·z... Sonra, tün ömrüm .. d" k · b d geçir le zengin kibar kadının · yanı hususi h" tl ' u ıre sıyon aşın a - r·· 'ı··kt b ka yerim olur mu? . ızme erini görmek gibi bir iş 
sen de bilirsin ki hiç kimse durup du- mek hevesinde de değilim. nim şo or u en aş • mı?. Açıkcası gönu··11 · · -1 a· k 

bunu söylerken sankı vaz· . .., erını eg en ırme rur~en seni işinden çıkaramaz. Üstelik, - Demek şoförlük hoşuna gitmiyor?. Ge~ç ~ocuk k d"si için aklından d -~ıesı.mı .. Bunu demek istiyorsunuz, 
aylıgmı da artıracağız. Gelecek ay yüz Şu halde yarın kalkıp da sana başka bir Şemsunnısanm en ı ,.. A • • egı mı? .. 
lira alacaksın!. iş veren olsa hiç düşünmeden bizi bı- neler geçirdiğini de peköl~ bıliyormuş - Kim bilir, olur a ... 

Fehamet, genç şoförün gözlerinde bir rakıp ona gideceksin, öyle mi?.. gibi gülürnsiyordu. Sonr~. ~ sizi bı- - <?halde müsaade buyuriı.rsanız ar-
sevinç, bir şükran parıltısı aradı, bula- İmad sustu. Fehamet, biraz durduk- - Darılır mısınız, de~ı, eger? z~cyım: Bugün için aylıkla t t ım 
madı. tan sonra·. ,rakır da onun yanına gıdersdem.h. hır şoförüm. Fakat satıl,tr b" ukuk ulş 

d d kl ını ısır ı · er za- k h ""> ır er e o -
İmad, başını önijne iğmiş: . - Zaten böyle birisi de var: Şemsün- Fehamet, u a a~ i . ma evesinde değilim. Kiralık k d 

manki gibi yapma bır azamet e. lar, insanı nasıl tiks· a· . k da ın-
-Aylık için teşekkür ederim; fakat nisa... tanıdıklarımdan r ın ınrse a ınla-

konturattan vazgeçseniz, daha iyı· olur Dedi - Ne olursa olsun, nn e ınde oyuncak olan erkekler d 
K: b Şe .. . dedı·gın·. iz ka- birisi benim şoförümü değil ya, aşcının lar kadar iğrenç gorun·· .. .. Eliınd e on-

sanırım. - ım u, msunnısa cak olsa elbet kı- . ~'- ur. en gel-
Diyordu. dın?. çırağını bile ayarta ' m~:_~ bir iş '\Tarsa, o da budur. 

- Neden?. Ben sana alıştım; ikide - Haniya, canım Ayaspaşada oturu- za~. ed"· esi yürekten gelen bir ü- förün·~~t, n?<iense pek sevindi) Şo-
birde şoför değiştirmek, yeni yeni a- yor; geçen hafta açık san yeni bir oto- .P1~e_m .ı; ~ 'd . 1 ~ endi Yanından çıkmıyacağını 
damlarla uğraşmak, zaten, hoşuma git- mobil aldı. .zuntu ıle titrıyor u. ., Şemsü · an. ama acaba bu kadar sevince değer 
miyor. Onun için hiç yoktan bizi hıra- - Bildim; Suriyeli mi imiş, ne im~?. - Neye darıl~y~lıterse ne n:ısa, mıydi?. 
kıp gitmeni istemem. Güzel gözlü esmer bir kadın, değil mi? benden daha zenglll!.. Y par., '(Arlcaıı. 1'afj 

· (Bez§ tarafı 6 ncı sahifede) 
11 

ki evdekiler kıskandılar ve daha ba5~, 
çıkmak için kırmızı perdeleri alıp ta 

tılar. it 
Haydi şimdi karşı sıra evlerden de b 

kaçını gözden geçirelim: 
Birinci ev, tramvayda yanında du:;: 

nın sırtına abanan kaba insanlara b .
11
e 

ziyor. Şahnişini .ikinci evin pencere~.1Jlu 
kadar uzatmış.. Ikinci evde pazar gu 

9
, 

gezmiye gitmek için süslenmiş bir :ıceıı 1'" 
dilberinin hali var. Kapısı ayn, saÇ~r' 
ları ayrı, pencere kenarları da gene 8 gt?" 
renklere boyanmış. Üçüncü evin bit v<jll 
be kadın gibi kamı şiş.. Amma s ıJlt' 
başka bir ev doğuracak sanmayıll·· 
yır doğuramadan kendi ölecek. f!I 

Evler bitti. Apartımanlar başlıyor: de 
kulübeye yüksekten bakardı. Şi.IOdi 
apartıman eve yüksekten bakıyor. d' 

Nasıl el elden üstünse apartıınatl ~· 
apartımandan üstün. Dört katlınJll 11ııı 
nında beş katlı, onun da yanında 111111 
katlı var ve yeniden bir temel 11~ 60ıı
muhak.k.ak ki bu yedi katlı olacak, oel 
radan gelen kendinden evvelJdle! 
aşağı kalmak ister mi? ·J(!el 

Çünkü apartman bize Tevfik fi 1ıd 
devrinden sonra gelmiştir ve ontıJl 
mısramı benimsemiştir: ~ar6' 

c Yükselmeli dokunmalı alnın s. ·ı8ltır6' 
cl>uymaz beıer dedikleri f erşi itı ~ 

.1 
ismet JIW 



• T_.. SON P08T.& 

• Son Poeta. nm tefrikuı : 28 

~-----,, ,~~~ ....... ----
eııt 

t·ramızcadan tercüme edebi roman ·r ercüme eden: H. Y. 
- Matki ta~a~uru~dan size ~hset- J dalan a~r~ı~? haddinden fazl~ rahat ya 

meyi, ve hatta bıze bıle açıkça soyle • şamak ıçın oyle çareler peşınde koşu
meği henüz sırasız bulduğu için, ben yor ki, bu yüzden hayatın tabii zevkle. 
kendi tahminlerimi söylemek salflhi : rini göremiyor ve güremeyince de on
y~tini kendimde gö~emiyorum, dedı. lardan istifade edemiyor. Bizzat siz bi
Bınaenaleyh bunu bır tarafa bır~kara~ le, biraz evvel, yağmur ve fırtına al-
·size şunu soracağım. Ulfunu hafı ye lı- t;nda benimle be be .. .. d .. - .. .. 

sarındığı yarı şeffaf örtüyü temaşa et
me.diniz ... 

Dinliyordum. Şaşkınlığım gene kor
kuma galebe çaldı. Netice itibarile in. 
san eti ve insan kanile beslenen ve bi
naenaleyh hakiki bir vampirden farkı 
olmıyan bu canavarın ağzından çıkan 
şairane sözleri dinliyor ve, haşiyetten 
ziyade hayret duyarak, bu eve pül'llh
hat ve dinç bir halde girip, solgun ve 
bitab çıkan ve bunu sırf üç tane cana
varın rahat rahat cfikrin ve dımağın 
saf zevkleri• ni tatması için yapan bi
çare kurbanlan düşünüyordum ... 

sanında (zahirileştirmek) kelimesinin . . . ra .. r yu~ ugunuz 
d 

1 k ld - b'l" ., sırada emınım kı mutemadıyen yolun 

Bn~ ~mh.eb o ugunhut fı ılyor museurvnuazh.ı kaygınlığın.daR, otların ıslaklığından 
ır sı ır azın, ya u a cmın, . A • • • 

habise davet edişini hiç seyrettiniz mi? şıkayet edıp durdunuz ve bır ~fa bıle 
Bu sual bana öyle ipsiz sapsız görün- başınızı kaldırıp da etrafımızı ihata e. 

dü ki cevap vermedim. Vikont bu sil- den lahuti manzarayı, o mağrur dağ
kuta aldırmadı, devam ediyordu: ları, dağların, beyaz bulutları yırtan 

- Ben böyle bir şey gördüğümü ha- tepelerini, tabiatin, ürperen vücudüne (ATkası Nf") 

~~~-~~~~~~~-,=============================~ ren iki şarlatan, benden başka bir çok latanbul Belediyesi lıinları 1 
kimselerin de hazır bulunduğu bir mec. _ 
liste, yarı karanlık bir odada, insan şek
lini andıran ziyadar bir cismi, oldukça 
vazih bir surette göstermişlerdi. cBu bir 

Beherinin muham- İlk teminatı 
men bedeli _, __ _ 

Ölünün ruhudur• diye iddia ediyorlar- 300 kilo Gri yağlı boya 50 K. 11,25 

13 dı. Yalan olduğu besbelli idi; fakat zi
yadar cisim de maddeten mevcuddu; 
gözlerimizle görüyorduk. Hiç şüphesiz, 
şarlaLmlardan birisi, bu ziyadar gölge. 
yi, zahirileştirme tarikile öteki şarla
tanın cevherinden çıkarmıştı. Bu tec-

5000 • Lama demiri 
600 • Çubuk demiri 
200 • Çivi 

50 metre Şerit destere 
5000 adet Civata 
5000 • Pul 

) 
) 
) 
) 
) 

metresi 

13 
20 
36 85,01 

rübe alelade ve basit olmakla beraber, 150 • Poyra 
bizim chayat amelesinin• her hangi --------

) 

) 

4 

1 

85 

birinden, bir mikdar atom veya hücey- 900 • 400 X 24 X 2 cidene ) 
re istihsal etmek için tatbik ettiğimiz 100 • 400X10X10 taban ağacı ) 

110 

r 106,13 140 
B 250 • 8 X 8 kol ağacı ) 

usule çok müşabihtir. iraz sonra ya. 
100 400 

X 
4 

X 
28 

gürgen ağacı ) 
50 

pılacak tecrübeye daha fazla müşabi- -·----
heti vardır. Lüzumundan fazla söyle- 400 • Başlık ) 

160 

60 
diın galiba...... 8000 • Parmak ) 1 l 75,15 

Söylediği şeylere pişman olmuş gibi 2500 • İspit ) 12 
sustu. Oğlunun söylediği son kelime
leri, bana unutturmak ve nazarı dikka. 
tlıni başka. tarafa çevirmek istiyormuş 
gibi, Kont derhal atıldı: 

- Biraz sonra muttali olacağınız bu 
Jneaeleyi bir tarafa bırakalım. Fani bir 
insan olduğunuz halde, sırf tesadüfün 
sevkile •Ölmez Adamlar» ın arasına 
düştüğünüz ve gene bu mes'ud tesadüf 
neticesj.nde onlarla birlikte, bir müd
det, onların. hayatını yaşamak mecbu
riyetinde kalacağınız için sizi tebrik et
llleıne müsaade buyurunuz. Bu husus. 
ta ne düşünürseniz düşününüz, bu, bu
lunmaz bir eseri talihtir. Alay ediyo
rum zannetmeyin. 

Hayatı bir asırdan daha az bir müd
dete inhisar eden, bu sebeble, düşünce. 
lerini, sözlerini, hareketlerini tesrie 
lllecbur olan, tabir caizse lokmaları 
çifter çifter yutan, az yaşadığı için o 
l'lisbette çabuk yaşıyan sizler, hakikatte 
Yaşamanın ne demek olduğunu ve bu 
kelimelerde saklı bulunan sonsuz zev
kin manasını bilmezsiniz. Anbean yak
laşan muhakkak bir ölümün düşüncesi, 
sizleri seyrütemaşa ve tahayyül zevkin
den mahr~ bulundurmaktadır. Bun. 
lar öyle hakiki zevklerdir ki, maddi 
hislerin yalancı ve aldatıcı boş zevkle
rini çok geride bırakır. Kont de Saint 
Gennain bize gençliğimizi değil fakat 
ihtiyarlığımızı ebedileştirmek sırrını 
Öğrettiği zaman, feyizli fakat güç bir 
fedakarlık tahmil ettiğini zannediyor
du. Kendisi, beşeri ihtirasların umma
llında senelerce ve senelerce, en büyük 
kasırgalara göğüs gererek gezdikten 
IOnra, bir tutam san saç uğrunda ge. 
lllisini batırmış ve, saadetin, yanından 
lirtünerek geçtiğini, kendi hatası yü-
Ziinden anlıyamamıştı. Bizzat siz, gü
ıeı bir kadına karşı beslemekte oldu
iunuz şiddetlt aşktan anladığıma göre, 
fikrin, dıınağın ve muhayyelenin te. 
inin ettiği saf zevklerin, bir kadın vü
CUdünün beyazlığına, ne dereceye ka
dar müreccah olduğundan haberdar de 
İilsiniz. Gören, görmesini bilen bir göz 
için, batan bir güneşin, doğan bir ayın 
Bade fakat ulvi manzarası ne ise, bu 
Zevkler de odur ... 

Vikont pürheyecan elini uzattı: 

- Bu güzelliklere doyulmaz, dedi. 
llisafirimiz olduğunuz müddetce, fam 
insanların bir türlü zevkine varamadık 
ları bu iki harikayı size anlatacağımı 
tbnid ediyorum. Geceyi ve gündüzü ... 

Beyhude ilimlere, gülünç makinelere 

Yukanda mikdarile beherinin muhammen bedelleri yazılı bulunan ve Balat 
atölyesine lüzumu olan dört muhtelif malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye ko-
nulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde gö,rülebilir. İstekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 5/8/937 pef§embe günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (4376) 

~ 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan 206 kalem ecza ve tıuoı mammıe ..apalı 
zarfla eksiltmeye konulm\lftur. Bunların hepsine 8198 lira 10 kuruş fiat tahmin 

olunmuştur. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 
6/8/937 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İsteklilere 2490 

numaralı kanunda yazılı vesika ve 614 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukanda yazılı 
günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4414) 

~ 

Keşif bedeli 800 lira olan Fatih kaymakamlığı kalorifer kazanının değiştiril

mesile yerine konması ve işler bir hale getirilmesi işi açık eksiltmeye konul -
nıuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 60 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5/8/'J:n Pel'§embe günü saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B.) (4412) 

~ 

Belediye müesseselerile temizlik hayvanlan için lüzumu olan 698178 kiıo arpa 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo arpaya 4 kuruş 60 santim fiat 
konulmuştur. Eksiltme 5/8/931 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdür lüğüpde görülebilir. İstekliler 2490 No. 

lı kanunda yazıh vesika ve 2408 lira 71 kuruşluk ilk teminat makbuz veya , 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi k~lı zarflarını yukarıda yazılı 

günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4375) 

Senelik muhammen 
kirası 

Yeşilköyde Şevketiye mahallerinde Yeşilköy parkı 

içindeki gazino. 90 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 No. lı kah-

ve karşısında 85 metre murabbaı arsa. (9 38 mayısı 

sonuna kadar) 15 
Aksarayda Sof ular mahallettincie 1 No. lı Sofular 
mektebi-. 38 
Usküdarda iskele meydanında 11-13 No. lı dükkin 80 
Edirnekapıda Nesliphsultan mahallesin in Suluku· 
le caddesinde 28 No. lı kulei zemin. 12 
Eyüpte Tabakhane sokağında 1/1 No. lı yol arUlı- 38 

İlk teminatı 

6,75 

1,13 

2,70 
4,50 

0,90 
2,70 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslim ta
rihinden itibaren 938, 939, M8 seneleri mayısı sonuna kadar ayn ayn kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulnıuılar ise de belli ihale gününde giren 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmiftir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 9/8/9Yl pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (4754) 

~ 

Belediye makine şubesine bir elektrik fen memuru alınacaktır. Talipler 
,eraiti öğrenmek üzere makine ıubesi müdürlüğüne müracaaUarı ilin olunur. 

(B.) (4'741) 

Posta ,,, nın Hikayeleri . -. --
SAÇ 

Yazan: Ff'OftCia efe JfiotMnclN 

>---
İLACI 

Çeviren: NuruReh Atag 

Suzaa V eNMOllCM öjtelnmif, IU1"atı korkuwç Mr ı..ı olmıfh. . 
_ B iniz ele bir 11111ısmız: mf kendi- diaeden dolayı Suzanne'in kocasına, Y~ 

· · d-~ - nankör tmanlll'mUZ. Btz- saçlarının dökülmesinden mes'ul tu 
nm U§Unur, .. ı·· d b' · t 
den, giizelliiiJDizden, eazlbemizden, aada- ğu adama karşı gon un e ır mınne 
kat w fedalirlık kabiliyetimi7.den isti - tarlık uy~ğını san~rsanız yanılmış ,,.. 
fade için hepiniz caıı atanınız ama bir lursunuz; böyle ta?mınler, kadın _kal~1 
ihtiyacımız oldu mu, ·biz.e bir yardımda nin ne olduğ~u bılmemekten gelir: ~ 
b 1 nızı bizden göl'düğünüz bütün likis, Suzanne'ın kocasına karşı kim ci, 
r~=kla;. mukabil küçük bir ihtiya· derece arttı ki bir müddet sonra boşaDı' 
cımızı temin etmenizi i8tedik mi, hiç bi- mağa kalktı. 
riniz ortıida yoksunuzdur. Saturnin kendisini müdafaadan aciz ı 

di · zaten karısının bir melek olduğu ka-4 
Suzanne Vermoucbe öfkelenmiş, suratı n;ati de hayli sarsılmıştı: talaka razı oJ,.. 

korkunç bir hal almış, karşısında ne ya- du ve fedakarlığı daha ileri götürüp ev
pacağını bilmiyen kocuma bu sözlerle deki eşyanın yarısı ile laboratuvar alet-
hitap ediyordu. Onun cevabını bekleme- lerini karısına bıraktı. 
den, bir tokat gibi şu sözleri fırlattı: 

- Bir de kimyager olduğunu söylersin! 
Bir muammayı andıran bu sözleri Sa· 

turnin Vermouche gayet vazih bulmuş o
lacak ki hemen cevap Yerdi: 

- Sen de bilirsin ki bir amatör kim· 
yager demek daha doğru olur. Ama seni 
dü§Ünmediğimi, sevgili başına gelen fe
llketten müteessir olmadığımı zannet • 
mekte haksızsın. 

Koyun cebinden küçük bir fişe çıka • 
rarak: 

- İşte isbatı: bu küçük fifede, tam üç 
haftalık tecrübelerimin, tedkiklerimin 
l'eticesi var. Vaktile saçlann gtırdü; bu 
suyu açılan yerlere sür, ümidini kes • 
me, bekle. Doktorlar da söyler: her te
davide evveli hastanın ümidi, emniyeti 
lizımdır. 

· Suzanne birdenbire sakinle§iverdi, şi
_şeyi aldı, kocasının boynuna sarılıp te • 
şekkür etti ve hemen tuvalet odasına iP· 
dip, §işenin içindekini bqına IÜrmeğe 
başladı. Sonra, bütün saç sularına, hatta 
kimyager elinden çıkmamış olanlara kar
şı da medyun olduğumuz emniyetle bek· 
ledi. 

Heyhat! her tedavide evvela hastanın 
itimat ve ümidi lazımdır ama kullanılan 
ilacın da oldukça büyük bir rolü vardır. 
Satumin Vermouche'ün, çöldeki kayalar 
üzerinde bile saç çıkarabileceğini sandığı 
ilaç, karısının kafasına hiç kar etmedi. 
Bittabi bu yüzden de hayli şiddetli kav
galar oldu. 

- Senin beceriksiz, cahil bir budala 
olduğunu annem zaten .kaç defa söyle -
mifti. Hayatımın en güzel senelerini, im
biklerinin başında ayrılmlyan bir deli ile 
geçirdiğim yetmiyor gı1>l bundan sonra 
daz kafa ile gezeceğim. 

Zavallı Saturnin: 
- Vallahi bu işten bir şey anlıyama -

dım! diyordu; benim illcı bir kobay ü
zerinde tecrübe ettim, kocaman koca -
man tüyleri çıktı. 

- Teşbihine de teşekkür ederim ... De
mek beni Hind domuzlan ile bir tutu -
yorsun. Ama bu gidişle ben, tüyü kır -
kılmış köpeklere döneceğim. 

Bu söz eşref saatine mi rasgeldi, ne -
dir? hakikaten bir kaç hafta sonra ba -
şında saç namına bir şeycik kalmadı; bir 
takma saç yaptırmağa mecbur oldu. A
ma hakçasını isterseniz bu işten ziyanlı 
çıkmadı; çünkü eskiden tarağa pek gel-
miyen, diken diken saçları ona islahı 

imkinsız bir cadaloz halini verirdi; yu
muşak, rengi tatlı takma saçları ise, o 
ahenkli kıvrımları ile, yüzünü hemen 
yan yarıya gençleştirdi, ona bir sevimli-. 
lik verdi. 

Suzanne serbestisine kavuşur ka~1 
maz, mahallesindeki eczacıya gidip o• 
şöyle bir nutuk geçti: 

- Bay eczacı, adı lazım değil, tanı c

dıklardan biri beni zehirlemeğe kalktı,ı 

belki de bana öyle geliyordur; herhald&' 
siz şu şişedeki suyu bir tahlil ediverin. ' 
Eczacıya uzattığı fitenin içinde, e~ 

kocasının yaptığı saç ilacından bir kağ 
damla vardı. Bir hafta sonra neticeyi öl-i 
renmeğe geldi; eczacı: 

- Gerçi, dedi, bu mayiin zararlı ~ 
terkip olduğu söylenebilir ama zehir ol--, 
dulu iddia edilemez. Zaten acemi, teo-t 
rübesiz bir adamın elinden çıktığı anı..: 
şılıyor. Ama işin asıl garib tarafı ~ 
içine biraz daha bir şey katılsa, tüyleri-) 
kıllan düşürmek için birebir olacak ... 

Bunları söylerken kadına o kadar bay·) 
gın, o kadar hararetli bir bakışı vardı kt 
Suzanne, eczacının asıl maksadının il&ç.I 
tan, kimyadan bahsetmek olmadığını he-1 
men anladı. Hani masallarda bazı şişele
rin içinden peri çıkıverir, saç ilacı şişesi.ı 
nin içinden de öylece aşk çıkıvermişti. l 

Uç ay sonra Suzanne, eczacı Pouli 
quet'ye vardı. Herkes: cKimyager de • 
ğiştirdi!:. dedi; fakat bu seferki kimya ... 
ger, eskisi gibi beceriksiz bir amatör de
ğil,' meslekten bir adamdı. Suzanne, m. 
hayet saadete erdi. 

Servete de erdi. M. Pouliquet, evlen .. 
meden evv~l mahallede küçük br eczane. 
işletiyor ve orada öyle çok bir şey kaza • 
namıyordu. Fakat zavallı Vermouche'ull 
saçları kuvvetlendirir sandığı ilacın for
mülünü eline geçirir geçirmez ona, bah -. 
maddeyi de ilave etti ve bu suretle ya1>41 
tığı tüy, kıl düşüren ilaçla milyonlar kac· 
zandı. Zamanımızın kadınları vücutları-, 

nın, heykel vücudu gibi tertemiz olmasını 
istiyorlar, hepsi de Pouliquet'nin ilacın-. 

dan aldılar ve sermayesi iki frankı bile 
bulmıyan her şişeye elli frank vermekten 
çekinmediler. 

Pouliquet nankör değildir: böyle ça -
bucak servete erişmesini, karısının eski · 
kocasına medyun olduğunu unutmadı. 
Bunun içindir ki her ay ona, bir zarf için. 
de beş yüz frank gönderir .. . Fakat bunll 
karısından gizli yapar, çünkü Suzanne. 
Saturnin'i hala affetmemiştir, kini o de
l"ece kuvvetlidir ki ona para gönderildi
ğini bilse bir ikinci defa boşanmağa kal
kar. 

Yarmki nushamızda: 

Para ve saadet 
Yazan: Sallihattln Enis Neticesi bu kadar hayırlı olan bir ha- ._ _____________ _ 

• 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Bir gün Bakuye gelmiş ve her hangi bir sebeple eve 
ugramıştım. Arkamdan kapının önüne resmi elbiseli 
bir Çeka memurunun geldigini gördüm. içeri girmek 

için nezaketle izin istedi " buyurun/ • dedim. 

- Yahşi... 'arabası istasyonda bekliyormut, evvela 

Harap kendisini kayaya bağladıktan 
hizmetçilere de baldırlanndan sıJDSJlo 

sonra yere 
tutmaJVJD1 

yath ve 
söyledi 

Genç Musa Hanlı, benim bizi alıp yerimize götürmeğe karar çünkü .• dümdüz u • 
en çok sevdiğim bir tale -ı verdi, arabaya binip yola çıktık. Yolun zanan yerlerin bot 
bemdi Hayatımda çok zeki, ça • yarısına kadar da, ahdini yerine getir- ve ıssız manzarası 
}jşkan talebe gördüm; fakat bir kaç ay mekte ısrar ediyordu; biz de onu bun- ruhlarına melil ver .. 
içinde Musa Hanlı gibi büyük bir ileri dan vazgeçirmeğe çalıştık. Nihayet, mişti. Dağlarda, in.iş 
hareketi yapan talebe olabileceğini, bir bizi arabasile köyümüze kadar götür- inerek, yokuş çıka "' 
kere bile düşünmüş değildim. O kadar müş olmasının, hükmen, ahdin yerine rak, her saatlerini 
değerli bir gençti. Bugün o da, bir çok- getirilmi§ dernek olacağını kendisine ba~ka bir değişiklik 
ları gibi, Türk olarak, Türklük anlattık ve ikna ettik. içinde yolculuk yor. 
duygusunu, hayatının en aziz Bu temiz yürekli insanın bana karşı gunluklarını oyala ~ 
duygusu tanıyarak çoktanberi, göz. gösterdiği bu muhabbet, benim şahsıma yacaklardı. Böyle oiı 
!erini hayata ebediyen kapa - değil, Türk milletine idi İkide birde, makla beraber, yol
mış bulunuyor. İnce ve uzun boyu, es- ondan, Anadoludan, Mustafa Kemal culuklarının bu kıg.. 
mer çehresi ve içinden zeka fışk1ran paşadan bahsediyor ve ne söyliyeceği. mında, en çetin ta ,. 
kara gözlerile, onun o ilim işığı hayali ni bilemiyordu. bii arızalarla karşı-
gözlerirnin önünden hiç bir zaman si- O gün, bu hadise benim üzerimde laşacaklar.. tehlike-ı 
linmemiştir. çok tesir etmişti. Ferid de heyecanlan- lerle dolu yerler a • 

Musa Hanlı'nın babası, bizim İstan- mıştl. Vaziyetirnin müşkül olduğunu şacaklardı. 
bul ke!imesini tereddüdle kullanarak bilmesine rağmen, bu insanları bırak1p Dağların göbeği • 
«efendim» diye devam etti: ı gitmeni~ doğru olrnıyacağını ve hiç ol- ne dalan ilk geçidin 

- Benim sizden bir ricam var: Ge- ~azsa. bır sene daha ~.rad~ ka~amı ' eteğine geldikleri za 
rek ki ben sizin aynğınızı öpem... soyledı. Ben de bunun uzenne bır se- inan yol 0 kadar a· 

- Nasıl?. ne daha kalmıya karar verdim. ' rızalandı ki, ester • 
- Evet, gerek ki ben sizin özünüzün lar, erzaz yolcu _., 

ayağınızı öpem... Ben böyle ahdedip Ç 1 KM A·Y A DAVET mez oldular. Eşya • 
&nd içmişcm! F k t b' . 

1 
k d' . d lar, erzaklar, yolcu Kahinin ferya dmı i§ittikleri zmaan f elôlccti anladılar 

a a , ız ınsan ar, en ı ıra e ve d d' .. 
- Neden ötürü? kararlarımızdan ziyade hadiselerin ve a e ıne gore ~~çalara taksim olun - çabuk oldu, ki.. onun iki tarafındaki hin, belinden iki hizmetciye bağlı oıdu-

s. 1 w ( ı) ·· te k . . w . . . . ı dular. Ve her b1rı bunlardan birı·n· y"k lh'zm t ·ı ak, beli · d ki · 1 w • • und w - ıze razı ıgımı gos rme ten ıçınde yaşadıgırnız muhıtın emırlerıne . , ı u ı e cı er, anc enn e ıp e- gu ıpın uc a, uçurumun agunda asılı 
ötürü. tabiiz. lcn.dıler. Este~le.r de, orada, kendi hal- rin çekildiğini ve kendilerinin bir sar- kaldı. Biçare, korkudan o kadar k~ 

Ben hayrette idim; ne diyeceğimi şa· Bir ün Baku e elmi ve her han- lerıne tcrke~~ldiler. sıntı ile sarsıldıklarını hissettikleri. dinden geçmişti, ki bağmp çağırmıya 
şırmı~ım. O, anlatıyordu: gi bir ~ebeble e:e u~~ştım. Arkam- H Buradan ~tıbaren, kafilenin ~n~.n: .aynı anda A kahinin feryadını işittikleri bile kudret bulamıyordu. 

- Benim oğlan hemişe sizden danı- dan kap ·· ·· • lb' r b' urap geçtı. Bu sarp, buzlarla ortulu zaman felaketi anladılar Hizmetciler Rüstem o iri vücudü ile yerinden 

Çeka mının onune reldis~~ ~ ı~ dı .. ır dağ Y?l~uluğunun usulünü.. tehlikeli vaktinde kendilerini t.oplıyarak arkay~ kımıldana~ak halde olrnadıgıw ıçın· • böy· 
şır (2). Sizi çoh sever. Siz bizim uşak- cmurunun ge gını gor um. yerlerını keşfedip onl d k k dow d d kl . . A . .. .. . . 
lara elle ( 3) ya~i şeyler örgetirsiz ki İçeri girmek için nezaketle izin istedi 

11 
. ~r an sa ınma · gru.. .~yan ı arı ıçın, kahinle bera- le buz ustundekı tehlikelere karşı alı-

hammısı meettel ( 4) kaluplar. Bene bu ı dedim "rdi r d t tt ' yo arını. yalnız 0 bılıyordu. Ondan her suruklenerek uçuruma kaymadı- ,nacak tedbirleri bilmediği için yerlerin 

gu~ by.urunk. :•dı ban' gı tt' ~~w ed ubaku- s~nra. Rüstem yürüyor .. en nihayetteki .lar. Hizrnetciler de, kabinin arkasından den fırlıyacak gibi açılan gözl~rini Hu· 
( S) sizin barenizde ele şeyler dedi ki ır agı a uza ı . .n.ctgı a - bır h m t · · ·· .. d d" w 
ben de Sı·ze uzaktan aAŞ1k olmışam val- tım ben"m e · de tah · at ız e çının onun e, ıger hizmet- kayıp uçuruma yuvarlansalardı, mu- rapın yüzüne dikti 

• ı vırn arrıy yapını- çinin arkasında k.h. ·d· d H h kkak ·· .. · · · • . 
laha ahdetmişem ki sizi tapaın ve aya- ya memur olduğunu gösteren bir ve. r .. .. .. a ın gı ıyor u. u- a . ' butun yolcuları bırbırıne bag- Hurap .. bu gibi yerlerde çok dolaş· 
g
• mızı öperri sika idi Aylardan beri dışarda yapılan kapd.. lyuruyuş~. başla~a~an evvel, ar- lıyan ıplere asılacak olan ağırlık, hepsi- mıQ idman peyda etmiQ bir aergiizeştci 

· a aş arına şoyle milhım b. iht d · d 'T · ·· ük · b' · · "'' "' 
· Bu babadaki hissiyatın temizliği be. taharriyat kiti gelmemiş, bir şeyler an- bulundu: ' ır ar a nı. ~ 0 :ırne s~. lıy~ ıl~ olduğu için, vaziyetin nezaketini bir 
ni ve Feridi rikkate düşürmii!::tÜ Mu- lıyamamış olacaklardı ki şimdi de i- Ayakl be . b k • Ikı hızmetcmın tetik davranması ile anda kavradı. 

~ . - arınızı, nım ıra acagım b .... k t hl'k · ·· ·· 
habbet ve teveccühüne te§ekkür ettim. çe~ taharri.yat yapmak istiyorlardı! izlerden başka bir yere basmayınız! . uyu e ı enın onu alındıysa da, ki-

( Arlcan "°") 

&~~~~~~~~~ ~~bu~~~~~~~~~~nın~~~~~~o-=======~==~~----~-=~----~~--
feden başka bir şey olmadığını vesaire müddet beni iz'aç etmemiş olan takibin izler üzerindedir. Söylediğime dikkat 
vesaireyi söylediin. İşi bu kadar büyüt. tekrar başlamış, ve nihayet, kendisini etmezseniz, yanlışlığınızı hayatınızla 
meğe n\ahal olmadığını söylemekte ıre- meydana vurarak, evime kadar girmi.ş ödersiniz. 
rid de bana yardım etti; fakat Allaha olması hoş bir şey değildi. «Bakalım ar. Yokuşu, oldukça kolay çıktılar; fakat 
ahdetmiş olan bu heyecanlı adamı ik· kasından ne çıkacakh diye memura: inişte, müthiş zorluklara uğradılar. Hu-
na etrneğe ~kan olmadı. Bu coşkun - Buy\ll"\lllUZ, vazifenizi yapınız! r~p, yolu~u bi~diği için, Kary~k mabe· 
Türk and içmiş, andını yerine getirme- ( Arka.n var) dınde~ •. ~ır yı~ın ip al~ı~tı. Bu ipleri 
ğe mecburdu! 1111 _,.,.,..,.·-------.......... -- her. bırının behne, hepsını de bellerin-

- s· b' . bö .. w.. .. .. di du· l dekı iplerdep. geçirdiği diğer iplerle 
ız ız~ . yugu.muzuz, ~or . • NIJbel~I birbirine bağladı. Böylece, birinin ma-

Kernal paşa hızım de ataınızdır. Sız bız- E~·anel•l' ruz kalacağı bir tehlike, ötekilerinin 
lerin harnımızı ölümden kurtardınız. ...... ~ yardımı ile derhal önlenecekti. 
Türk koşunu gelmese Ermeni komite- .. cece niWd olab eaaael• .....,._: İniş .. pek müthiş dik bir uçurumun 
cileri bizi kesecehlerdi. İndi de sen bi- istaablll cihe&lnclekilel': ke d d d' d B' narın a evam e ıyor u. ın metre 
zim uşaklarımızı yahşi okutursun; sen- Aba.rayda: <Şeref). Alemdarda: <F.sad). kadar genişlikte dibi görünmeyen, içi. 
d k h · 1 .. · 1 k Beyazıdda: (A8ador). Bamatyada :<Te-
en ÇO ya şı şey er orgeşır er; gere onıoa>. Emlnöninde: Oı4ehmet Kizmı>. ne bakanların başlannı döndüren bu 

ki ben de ahdimi yerine getirem! Eyüpte: (Hikmet Atlamaz>. Fenerde: uçurum, bir muazzam kayanın içinde 
Tren ineceğimiz istasyona gelinceye <Hüaamettin). Şehremininde: CHamdn. oyulmuş korkunç bir çukurdu. Bu uçu-

kadar mücadele devam etti. Bütüıı bu Şehzadeba§lllda: (Üniveralte). Karagüm- rumun kenarında yürüyen yolcuların 
d • b bl d d 1 d riikte: (Kemal). Küçükpazarda: (Hlk-say ıgı se e er en o ayı an ını yeri- met ceınll>. Bakırköyünde: CHllAI>. geriye gitmelerine imkan yoktu. Yo -

ne getirmek için ısrar ederken çıktık. Be:roll• cibetiodeldler: · kuş yukarı atılacak her adımı, ölüm 
Bu istasyondan biz Bizovnaya gide • İstlklAl caddesinde: (Galatasaray). Tü- karşılardı. Bundan dolayı, inmeye baş-
cektik, o da Merdekan'a. Biz, ekseriya, nelbaşında: <Matkovlç). Galatada: <İki. lıyanlar, ne olursa olsun, nihayete ka-
iki tekerlekli köy arabalarına binerdik. yol>. Fındıklıda: <Mwıtafa Nam. Cum- dar inmeye mecbur bulunuyorlardı ve 
Fakat, bunları da bulmak güçtü. Me. hurlyet ca.ddesinde: <Kiirkclyan>. Kal- ihtiyatlı indikleri takdirde selamete yoecuda: (Zaftropulos). Plruzalada: 
ğerse onun dört tekerlekli hususi bir (ErtutruI>. Şifllde: CA8UD>. Betlkta.tta: çıkabilirlerdi. Hurap, işte böyle bir ih-

<All Rıa.). tiyata lüzum gördüğü için, hepsini, ip-

( 1 ) Minnet ve fÜkJ'aDUm. 
(2) Bahseder. 

lloiuitl, KM*iJ n .Malan1M lerle birbirine bağlamıştı. Yolcular, bu 

( 3) Öyle. 

Üatüdarda: C8ellml)le) . Sanyerde: <A- iplerin sayesinde, buzlarda kaydıkları, 
saf). Kadıköyünde: (Saadet, Osman Bu- .düşmek tehlikesi geçirdikleri zaman 
IOG>. Büyilkadada: (Balk). lfe7beHde: .. 

( 4 ) Mattaı, yani hayran. 
( S) Bana. 

<'l'an&f>. muvazene temin ediyorlardı. Uçuru -
.mun yarısında, biraz dinlenmek için 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çarşanba ovasında Hamzalı Ye civarında meYCUt 

bataklıklann kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatı. 
Keşif bedeli 114121 lira 85 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12/8/937 tarihme rastlayan perşembe günü saat 15 de Nafia 

Vekileti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapah zarf u
sulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kurufluk teminat ver
mesi ve 50 bm liralık Nafia Su işlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekile-
tinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmeai. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Mmndv. Posta-
da olan gecikmeler kabul edilmez. c4216e 

mola verdiler. 
İstirahate geçtikleri yer .. bir buz ta

bakası ile mestur bir kaya çıkıntısı i
di. Burası, pek te bannılacak bir yer 
değildi; ama, biraz dinlenmelerine ya
rıyabilirdi. Bu çıkıntı, epeyce uzun i
diyse de, yolcuların oturduklan geniş
lik kısmı, ancak, dört metre kadardı. 
Bu darllk yüzünden, oo. yolcu birbiri
ne sıkışarak oturmuşta. Tabiatile, bir
birine bağlanm14 olan [pler, lüzumu a
nında, müvazene temin edecek şekilde 
gergin durmuyordu. 

Kahin.. fazla yorulduğu içıin, otur
duğu yerde, arkaya doğru, buzun üze
rine uzandı. Bir müddet, böyle, sırtüs
tü dinlendikten sonra, doğrulmak iste
di. Doğrulurken, buz üzerinde~ birden
bire kaydı. Bu kayma, o kadar ini ve 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada tesis 
binası ve müştemilab 
meye konulmuştur. 

edilecek Tütün Atölyesi 
kapalı zarf usulile eksilt-

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

111 - Eksiltme 3-VIIl-937 tarihine rastlıyan Sala 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacakbr. 

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

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 
nesi müteahhitlik vesikasını ve laakal 
liralık bir binayı taahhüt etmiı bulunduklanoa ve 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukandaki 
ıeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şeri~ ol
duklanna dair noterce musaddak vesaiki eksilt
me gününden n az 3 gün evveline kadar inhi
sarlar inşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almalan 
lazımdır. 

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



30 Temmuz 

Senelerdenberj tecrübe edılmiş en 
tesirli ilAçtır. Eczanelerde bulu
nur. ismi ne dikkat 

-?. ,.. A~GOPAN~~~ 

BİRİNCİ iLAN 
28 Temmuz 1937 tarih ve 3192 nu

lnaralı sıcilli T icaret Gazetesi nüsha -
Sile ilan olunduğu üzere Şirketi Tica
riye ve Sınaiye ve Maliye Türk Ano -
niın Şirketinin feshine 12/ 7/ 1937 ta • 
lihinde f evkaHide olarak toplanan His
sedarlar Umumi Hey'etince karar ve -
lilıniş ve tasfiye memurluğuna da Ga
latada Eski Gümrük sokak Kürkçüba-
Şı han 9 numarada mukim avukat Mar
ko Mercan intihap edilmiş olduğundan 
lnezkfir şirketten alacağı olanların ni • 
hayet bir sene zarfında mumaileyhe 
lnüracaatıa haklannı ispat etmeleri lü
~Urnu ilan olunur. 
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J-1 TUIA Şirketi Ticariye ve Sınaiye ve Maliye 

Türk Anonim Şirketi İdare Hey'cti ---- --------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına ait 1 Mart 1935 tarihli Türk, Yu

nan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibarçn tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi diğer bir tarife ikame 
edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbctleri gö~terilmiştir. Daha fazla malUınat almak için sa-
Yın halkın İstanbul'da Sirkcci'de !J. İşletme Müdürlüğü Ticaret ve Tarüe Şubesine müracaatları rica olunur. 

~- - .~ ~ - - J.~ski Ocreuei ~ -- - Yeni ocretler -- - -- -Tenzilat nisbeti 
Eşyanın cinsi - lstnnbuldan ı lstanbul'dan 1stanbul'dan lstanbul'dnn 

Dragomao hududa Obori~c hududa Dragoman hududa Oborişte hududa 
lstaııbul'dan ı Jstanbul"d~ 
Dragon.an hududa Oborişte hududa 

l ı Be.rnr ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için 

1
, Mamuı eşya A. F. 

Krş. 

Taze ve kunı meyva 
: ı ve Yaş sebze, porta
ı ı kaı, llmon ve sui re 

· A. P. 

74,83 
314:2,86 

-..... 
35,17 

1477,14 

48,33 
2029,86 

84,08 
3531,86 

86,87 
1548,54 

(>B,80 
12259,66 

61,36 
2577,12 

Şirketi Hayriyeden 
Bu Cumartesi dahi 71 numerolu vapur, mutat tenezzüh sefe

rini yapmak için saat 14, 15 de köprüden kalkacakbr. Vapurda 
Sanyere kadar iki aaatlık seyri esnasında memleketimize yeni 
gelen 8 artistten mürekkep 

LİLLY SZEKELY 
idaresinde 

TOGANY DEZSE 

69,50 
2919,-

Macar orkestra takımı en latif ve klasik parçalar çalacak 
sonra vapurdaki oparlör tertibatı en seçme havalarla sayın yol
cularımızın huzur ve sefasını temin edecektir. 

Büfe, lpkantacı meşhur P ANDELI tarafından deruhte edil
ınektedir. 

Babaesk· Belediyesinden: 
:Babaeski kasabasında elektrik tesisatı,na yarayacak c500• lira muhammen be

delli projenın yapılması 21 tc>n•muz 1937 tarihinden 8 ağustos 1937 tarihine kadar 
~itrni gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. 
İştirak edeceklerin yüzde yedı buçuk teminatı rnuvakkate yatırmaları ve ma

ltıtıe ve elektrik mühendisi veya müte:ıh.Jıidin bu gibi ihtisas sahibi zevatla işti
t~kini gösterir mukavele ve yahut bu gibi işleri hüsnü suretle yapmış olduğunu 
€ı0sterir vesnik ve diploma ibraza mecburdur. Şartnameler Edirne, Kırklareli 
'-'e :Babaeski belediyelerinde her gün görülebilir. 

~'l'ekJifler belediyemize yapılır. İhale 9 ağustos 1937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
~llü saat cl5> de Belediye dairesinde teşekkül edecek encümen huzurunda hiıd
J layık görüldüğü takdirde ihalesi yapılacağı ilAn olunur. c447h 

% 18 % 17 

%28 • 
"' 12 

'1> 34 % 30 

ALSAM N LiKiT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale 
ederek cilde mat ve cazip 

bir ten temin eder. 
INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - IST ANBUL 

CiLDiNiZi 
Genç hayvanların 

1 tihsal 
ctld hüceyrelerinden 

dilen 

CEL iıe 
• 
1 

ve Her Sabah Daha 
genç görününüz 
Meşhur bir Üniversitede dahi bir 

doktor profesör tarafından keşif ve 
istihzar edilen asrın en büyük ve kıy
metli güzellik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cildiniz, kıy
metli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. 

Şayed, c:td başka bir unsurla beslen
mezse, bu ziya seneden seneye artar 
ve nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti· 
yarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü
zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 
Genç hayvanlardan istihsal edilen 

Biocel, tıpkı cildinizin tabli Bi.ocel'i 

E iZ 
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İLE 
ÖNÜNE 
CECİNİZ • 

• j 

llnek, tahtakurusu, pire, gUve ve bUtUn h•f8r•tı derhal öldUrUr. Sllsileslnl, sUlll 
rlnl1 tohumlara bir •nd• imha ve izale eder. Kokusu lltlf ve sıhhldlr. Leke yapr 

Adi gazı Y.e bana benzer boyalı mayileri Avrupa ve Ame-

rika markalı süalü kutular ve gaz tenekesine koyarak 
F A Y D A yerine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. 

Fayda ismine çok dikkat ediniz. Taklidlerinden 
aakın1D1z. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nzarlarına : 

Mi ELE 
"Krema makinaları" geldi 
Bu makinalar dnnyanın her yerinde 
sUtçUlük aleminde büyük şöhret ka· 
zanmış ve en verimli makina olarak 

tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 
TUrklre umum ••tıt deposu: 

Tahtakalede POKER tıraş bıçaklan deposudur. 
Taşra satış yerleri. Erzurum: TOrbe civarı No. 29 ŞtıkrQ Ha8811 GOral 
Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 eoo m•tr• •tık veren 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi rşık almak için yalnız 

DAİM ON Pilleri 
ile 

D A İMON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde DA l M ON 

markasına dikkat ediniz. J l ------------------

......................... 
FEVKALADE TENZiLAT 

Beyoğlu İt Bankası ka11ısında 

COŞKUN MAGAZASI 

co,tu. 

Ticaret Odasının mtısaadeıile ve 

Bir ay müddetle 
BüyUk Tenzllitla 

Geç gelmif ve gelecek sene
ye bırakmuını istemediğimiz 
büyiik mikdarda yazlık keten, 
pamuklu, ipeldt keten, aon 
moda kumaılar ıatılacakbr. 
Bu emsalsiz tenzilltı maruf 

COŞKUN 
manifatura mağazası temin 

eder. 

Fiyatlar Maktudur. 

-···············--· ... ----·························--
Son Poata Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

. ... rl... 1: s. Ragıp EMEC 
S.tt..a..ırLER. A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Diş macunu ile f1rçalayrnız 
ÇOnkD 

Bir defa fırçalamakla dit 
ler temizlenmiş olmaz. Ağız 
guddelerinin ve dahili uzu\'· 
ların mü temadi ifrazatı, dı· 
şarıdan mütemadiyen alman 

ecnebi maddeler mikroplar, 
yemek, içki, sigara vesaire 

dişlere, diş etlerine binbit 
mikrob aşılar, arızalar husu· 
le getirir. Bunlar birike biri· 
ke nihayet dişlerde çürüme, 
etlerde iltihablar başlar. Ar· 
tık felaketi önlemek ve dur· 
durmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı elden bıraknııga-. 
rak dişlerinizi en az günde 3 defa 

Radyolinle fırça la y ını z 

KUV4VET· SUR,UBU 
Çocukların· bilhassa kemiklerinin 

teşekküJatını kolaylaştırıp 
kuvvetlenmesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 

De 111,amıı ,az binlerce çocataı 
elleveyalDdea soranaz. 


