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..---~·alkanlarda tarihi bir merhale 
Bulg~ristan da Balkan. Antantına girdi 

. * 
Beş Balkan devleti arasında işbirliği 

Anlaşma Selinikte Metaksas 
ve Köseivanof tarafından 

dün merasimle imzalandı 
. • • 1 r··········••n•·--···········--···· .. ················-\ 

Bir . tebliğ .ne~redll~ı i Atatürk Başvekil 1 
-Selanik, beş Balkan devletim~ bayr~klarılo 1 ve Vekilleri l 
· süslendi ve gece tenvır - edıldı · 
L..za merasiminde .Türk; Yugoalav, Rumen elçileri j kabul buyurdular 
- bulundular, Selinikte muazzam tezahllrat yapıldı I İstanbul, 31 (A.A.) - Bugün öğle

• den sonra Reisicumhur Atatürk, 

•t•ıAf am· enı•n esasları ! Başvekil Celll Bayar ve Dahiliye Ve-1 1 G n r. kili Şükrü Kayayı kabul etmişler ve 
: bilahare gelen Hariciye Vekili Doktor 
i Aras'ı da kabul buyurarak nezdlerin
i de uzun müddet alıkoymuşlardır . 
• .. . 
,···•• • &11. .l•••••••t• la~ feıp ..,_.... ••••••••• •• •••••••• • '" 

MetrOk arazinin 
köylüye tevziine 

başlanıyor 
Tevziat , hiç arazisi 

- olmıyanlara yapılacak 

· MetrUk arazinin muhtac köylüye tev
zii hakkındaki talimatname, Veklller He-

- · ı Bulgaristan. namına anlaJmayı tm%cı yeti tarafından hazırlanmıştır. Bu arazi, 
~alkan Antantı namına anlaşmayı mza . eden Baft'ektı Kö~eivanof muhtelif kanun ve muahedelerle devle-

eden General Metaksaı ~~ · t"k 1 t · 1 Tü k ··b 1 ları ve Balkan Antantı devletleri- .., ın 1 a e mıf 0 an veya r mu a-
Sel.inik, 31 - Başbakan ~· Me~aksas, ~em~ il r· de bulundull-u halde diin ak- · (Devamı 11 inci sayfada) 

beraberinde hariciye nezareti musteıa- mn e ç e 1 
. & 

························································--··············································--·· .. ····· .. ····-.. ~ 

Sovyet - Mançuko 
hududunda saatlerce 

süren bir muharebe oldu 
Toplar, tanklar harekata iştirak ettiler, 

birçok köyler bo~bardıman edildi 
Japonlar, Sovyetlerden 11 ·İ:~nk, iki top aldıklarını ve 
iki tarafın da zayiatı mühim olduğunu söylüyorlar 
Tokyo, 31 - Kvantung ordusunun · Ördu iankları ile topcusunun Japon -

resmi tebliği: - ~ançu müfrezelerine hücumu ile baş-
Japon kıt'aları, Sovyet topçusunu lıyan ve sabah saat 6 da ihtili.flı te~ 

ve tanklarını tardettikten sonra, lerin işgali ile biten harekat esnasın
Çankufeng ve Şatsaoping tepelerini da, Sovyet kuvvetleri muhakkak ola-
işgal etmişler ve bu suretle Mançu- rak zayiat vermişlerdir. Soryet tGp-
ko'nun mülki tamamiyetini yeniden cusu, saat 7 ye doğru bazı köyleri 
tesis eylemişlerdir. bombardımana devam etmiştir. 

30 temmuz gecesi geç vakit, Kızıl- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Bunaltıcı sıcaklara karşı 
balkın bulduğu çareler 
Şişlide banyoda misafir kabul ediliyor 

Deniz ortasında kurulan yemek sofrası, baıını buz 
dolabına sokan çocuk, kolacının hali 

Vapur iskeletin'de şekerleme 

Öğle saat iki, evden çıktım... Apartı- de sıcak. İlerde avuq gibi bir gölg~ 
manların gölgesine sığına, sığına ilerll- eli, ayağı uzamış bihuı yatan bir ~p~ safhaya o i rd i ı;rum. Hava tahaınmül edilmez derece- (Devamı 11 inci '"g!"fJ 1 

Avasköyüdn~yetinintahki~tın•dün Istanbulda kira bedelleri 

• · ' ··riiniil dan bir go , 
D ·· nkil at yar~tarın Ali Awstralyalı aoııc Moıtrın ı 

.. u ııo.ı. ıcara kili İbrablm berabere 
t I>un Taksim stadında serbest güreşler ya~ ddU Ue Bab:nın gürefi çok heyeoanlı 
rtila. Yend.l. Mül!yimle Mani.salı Halli, Te r çı ue J{ara _....ı.,,ı rlni 7.ncl sayfamızda 
0~ dıtar. BUbassa Tekirdağlı - Babaesklli ma . o.tını ve IP"" .. e 
b du. Bu güreşlerle dlier apor ıu.reketıerinin tafsil 

Ulaca tcnnız. 

de devam edılınış ve yeni netıceler elde 
edilmiştir. Hadiseyi dün tafsil.itile yaz- • d • d • • ı k 
lllljtık. Yeni taraflarını~ bugün yazı- yenı en ID ırı ece 
yoruz: (Devamı 5 ıncı sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t r ' Ucuzluk etrafında tedldkler ilerliyor, halkın ucuzca 

15 inci yd madalyası eğlenmesi için yeni tedbirler alınıyor 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden; 
Cumhuriyetin 13. inci yıldönümü 

hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yilını tesbJt e
den yazı bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at-
kArlarunızın, açtığımız bu müsabaka
ya ittirakleri ve hazırlıyacakları nü
muneleri Aiuatosun onuna kadar c. 
H. P. Genel Sekreterlijine gönderme
leri rica olunur. 

Bir eğlence yerinde alaturka sar heye« J 

lst_anbul ~lediyesi ucuzluk etrabnda neticeye göre eylfilden itibaren eğlen1..~ 
mühım tedkikler yapmaktadır. Şimdiye yerlerinin tarüelerinde bUyük ınikdarda 
kadar yapılaıı tedkiklerin vermif olduğu · (Devamı ıı ~nci sa.yfadaj 



Herıün 
-·-

&ledige intiha6ları 
Hd/aıulalci Jcarar 

Sözün Kısqı 
_. ... -

Boıaziçi .. 
Ve mü,ahedeler 

& T ... 

B olaziçi bu JeDe )iraz tenlenlrı 
kalkınır gibi olmuş. Tabiidir ld 

bunca emekler, bunca propagandalar ni• 
h_aJet l8ID8resini verecekti. Baada...._~ 
baatm, İstanbul §ehrinin mukadderabnl 
ellerinde tutanların, otel ve kazino ~ 
ıenierin ve nihayet takdire pyu lııir fUiırt 
tUlb Ue .] ..... Ş~&Jl'1Jeııi4 ıd 
çok 7ardmlan, hizmetleri oblqtur. 

Ba da llfıııtatr' ki MJkm rafbetlnl çei
mek, onu harekete aetirmek için gene,..,. 
nun zevklerini, arzularını ,lhtlyaçlanm 
karşılamak, onu memnun etmek lizım• 
1111§. l 

,_. lene& kayWel»illı; fakat güniln ~ ~ 
zengin olması gene mümkündür. 
İnsan &ılıhaıini kaybedebilir, fakat tedavi ıörerek tekraf 
~,.... iliıınJıftDditr. 

Balk emiD, mınd...,.,. ~ .nalııll -. 
llta1arı bulunca, eğlence yerıertnde Pi"' 

illilElt. çekten haz duyacağını ve .o)Q.l)mıyacalml 
anlayınca Boiaza akın etmekteıı ve~ 

~ ~ lrallQ.p lçlndm bil lV1IC almllk ellDlz- n~ ı41>ade &har ve lll>at e)'1a • 
4edlr. hbl ıenbellik ~ 7erinla1en fli-h,Mlk,.. meltten bçmınıJOI". 
de gelip geçen 1'ırsatları seyretmekle iktifa edecek olursa- Bu ,met aetice brpsmda,::hunu ~ 

"fakat ia,bedflEOn vakit ebediyyen kaybedilmiş demektir. 
nız fUDU MtarJaymız: sale ça19nıfp..dnıa bqla emak Vennit 

...._ Bir W 3li P.alük bir flr8.a bnin-'dir • tnMmn t)*bJarm cü ..... ne :t llCkldW' etmeli)'b. 
h9.ım.d-. y4ibm biJ'l -dD clllar, Dd1* ...,, atan Oblk.- a.m.a.1erllle Jailll telle 
dan y&bW?ması mümkün delil4ir~ 

Fakit' Wr .... 8'11e belıtlller ıo
kakta ,ar1.,,.......,. Ka,,.cran bir 
cenamıia geldiğini fÖt"l*l§ler. Ço
cuk...,: 
_...,.._MNVC~ 

ı.1 
- Oğlum. onu öılle bir vere götiı

rillorlcw Jd, orada ...... ııGQJc 
.,ıc, pgcm voıc, mitadel" vak. 

Çocuk bapıı ..ııa-,: 
- Anladı~ lHJbcı, *'1üf, lrizia ne 

g6tiiri111orlcır. 

Onivenlteler birliği 
Kon11r••bdn 
Temennileri 

... _ 
Jlll ... 

T..-
1' 

..... _ -ıl:e • 



Irkçılık yu··zünden Papa ile 0
·. J?e~aksasın 

d k• Gırıdlılere 
Mussolini arasın a 1 . Telgrafı 

ee d 1 sele oldu Atına 31 (A.A.) - Başvekil Metaksas, Ol-

m U Ca e e Dl e rld umumi vallal Sfaklanakis'e aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

ı ı d 
t. • .. f Oirld halkının, müteaddid zlyareUerlm 

Bir F t si •Nazilerin ta ya &iLi DU UZU esnasında bana karşı gösterdikleri ınllli hü-
f'&DSJZ ıaze e : al kt clı d• kü.met lehlndeld hissiyatını fiiliyat.la 1sbat ve 

çok bü1ük nisbetler ma a r.. ıyor teyld eylemiş olmasından dolayı çok mem-
. . .. .. ebbiisiinde bUılunmuştur. Bu müba- mınum. Birkaç delinin isyanının bütün oı-

Parıs 31 - Gazetelenn mutaleata teşede k ' kazanacaktır' Diplomatla- rld mıntakalannda takbih edllmi~ ve biz -
rı, bilhassa B Mussolini'nin PapaDID rez ım .. . . : .. . zat Hanya halkının gösterdiği aksülD.mel ne
nutk : w ba .ı .. ;.. • rın eski bir mumessıllen ' oyle dıyor: ticeslnde ortadan kaldırılmış olması keyfi _ 

una vermış olaugu ceva us- __ ,A kazanmak · k~ ti oı d. Papaya karşı ıu- ım anı ye · rldlller ile Elen mlUetinin hey'eti u-
ır. voktur şimdi bu mesele günün mea~ mumlyesl arasındaki kardeşliğe yeni kuvvet-

Epok gazetesi, yazıyor: . • ~ . hn tur. Mussolininin cevabı her il blr bat daha llA.ve etmiştir. 
Putperestliğin daüssılasını hısset les_:~ .. ;:!, ette karşılanmıştır Nazi • Olridllleri milletin hey'etl umumlyesin -

?nekte olan ü üncü A)ınan impar&tbl"" taı-ıu.- yr .. .: .. . den ayırmatı turmuş olan ufak milı:darda
lu v • ç ,._,.,,.

1
.,.

1
; ;..

8 
kar- lerin İtalyadald nufuzu çok buyuk nıs ltl alacakların tevkifi ve fiddeUe cezalan • 

gu zımamdarlar.ın.ın AJlll"" lJUJ.&' 1-L....&.... dırı şı rn.. d 
1 

. . l' rinde ve ırk betler aıma~l.lWiW • 1 maaı için Olrld halkını yalnız yardıma 
. uca e eye gınşme e . (AA.) detll fakat bizzat harekete davet ederim. 01 

flkrinin müdafii kesilmelerinde hayre- rld halkının Elen kolektiYl~l ile muUak te-
te şayan bir cihet yoktur. Fakat İtal • ftalp ileri ,WeeM sanüdUnU hep birlikte bbat. etmemiz için 
Ya gibi katolik Latin an'anesine sadik Ro ... 1 ( a • ) _ Gazeteler Pana-

01!!dlilerın bana büt.iin yardımlannı vere -b. . em ma ~ .n..n. ' r- ce •• nden eminim 
~ mem1eketin ayni yollara gırm nm ırkcılığa ve blllıassa Faşizmin ırk- ---· --------

bııleri şc.şırtan bir haldir. . ılık temayüllerine karşı yaptıjı beya• S 1 M k 
.. Papalık ile mücadeleye ,ume~ re ~ata B. Mussalini'nin verdiği cevabı 0VJ8 • ançu 0 
Jı~ _için ciddi tehlikeler vardır. Italya tebarüz ettirmektedir. Gazetelerin ilk h d d d ı 
hükumeHnin hattı. hareket! ancak ~ .. y1a1arında cI>uçenin kuvvetli sözle - U U un a saat erce 
ıuretıe ızah edılebılır: Aimanyaya 08 . Duçenin sarih sözleri• gibi man- Ü b• h ınHekirlı}rta bulunmak. ~tle~ vardır. B. Mussolin!:nin •I rk S ren lr mu arebe oldu 

La Republıkden: . . me!M!lesinde efe ileri gitmege devam o-
Papanın sözleri Hırıstıyanlık ile .. 1 aktır• cümlesi de gayet büyük 

minde büyük akisler hasıl edecek ve :; 1 dizilmiş bu?urunaktadır. 
diktatörlere ihmal edilemiyecek ruhani ere 1 . . 
b. k d ld v u ·htar ey- cGiıOrnale d talıa• gazetesınde Gay 
.ır uvvet mevcu o ugun 1 

l.. ...,,.1't.ika9ını İtalyan entellek-
lıyecektir. da, l!l"ACI ~l ' . • x._ • tüellerinin son beyannamesı ile ızah et 

vvr gazetesı, yazıyor: v · d fa ı k Am 
Papa, Mussoliniye karşı cidalkarane meje ve ırkcılıgı lilkl ~ . otartabik be-

hitabesini irad ederken ft.alyada köril· rika Birleşik De~ et ennın av e aş 
körüne Duçeyi takib edenlerin i.nB8llİ lamış olduğunu ısbat eylemege çalış • 

:ve ahliki vakar hislerini yükseltmek maktadır. 
••• 

C Bqtarajı ı inci ıaytada) 

ikinci tebliğ 
Seul, 31 - Kvantung ordusunun ikin· 

ci resmi tebliği: 
Çankufeng ve Şatsaoping tepelerinin 

geri alınması harakitı esnasında. s~v
yetler, takriben iki yüz kişi zayiat ver· 
mişlerdir. Bunlar arasında harb sahasın
da terkedilen 30 ölü de vardır. Jopanlar, 
11 tank, iki top ve mühim rnikdarda gaz 
maskesi elde etmişlerdir. Japonlar da a~ 
ralarında birçok sübay olmak üzere, mü
him zayiat vermişlerdir. 

ispanyada 
Şiddetli 
Muharebeler 
Cumhuriyetcilerin ileri 

hareketi durdu 

Barselon, 31 (A.A.) - Ebr cebhesinde 
cumhuriyetciler, Gandesa'nın takriben 
30 kilometre şimalinde kain Fayonda ~ok 
şiddetli bir mukavemete maruz kalmış
lardır. Daha cenubunda Villalba Döla~ 
önünde şiddetli muharebeler olmakt~ _ 
dır. Takviye kıtaatının vürudu Frankist
lerin yerlerinde tutunabilmelES"ine me
dar olmuştur. Maamafih hükumetcikr 
yeniden bir mikdar esir almışlardır. Ebr 
boyunca Frankist tayyarelerinin pek zi
yade faaliyetleri görülmüştür. 
Gandesa'nın cenubunda hükumetciler 

kazanmış oldukları mevzileri tahkim et
mişlerdir. 

Barselon, 31 (A.A.) _ Bir tebliğde şöy
le denilmektedir: 
Şark cebhesinde Fayon'un şimalinde 

ve Villa dö Lazarko yakınında §iddf'tli 
muharebeler devam etmektedir. Düş
man ş~ddetle mukavemet etmekte ise de 
gayretı boşa gitmektedir. 

Estramadure cebhesinde düşmanın ta
arruzları püskürtülmüştür. -----
Fransada 
Petrol meselesi 

Sayfa !' 

e Sulhun b ·rinci şartı, 
sulhsever milletler 
cebhesini kuvvetlendir
mektir. Fak at ... 

Yazan: Sellin Rqıp Emeç 

1914-1918 harbi bir ders oldu. Millr>t· 
ler arasında çıkan ihtilafları:-ı en sem haf 
çaresi olmak üzere umumiyetl~ kabul c· 
dilen muharebe, büyük harbin yığdığı 

sefalet enkazı neticesi, bir ihtilifı hallet· 
mek vasıtalığından Çıktı, bir afet telilkıcı 
edilmiye başlandı. Ve o tecrübeden :ılı· 
nan derstir ki şimdiye kadar defaatla 
patlak verebilecek olan harb, her dela· 
~ı?da ge?letilebildi. Maamafih, bugün 
ıç~n, tehlike tamamen zail olmu~ değil:hr 
Bır kısım milletlerin kanaati ıudur kı 
sulhun muhafazası taraftarı olan milll't
ler grupunu o derece kuvvetlendirmeli· 
dir ki, hiç bir memleket, gerek münferi· 
den, gerek bulabileceği müttefikleı le 
sulhu ihlal etmiye cesaret edemesinl"r 
Bunun için, Fransa ile İngiltere aruınd~ 
~n ~~larda hasıl olan anlqmayı d;ı
hı ~~ ~ormeyenler ve buna Amerikanın 
dahı ıştırakini lüzumlu gorenlet vardır. 
Ancak o zamandır ki sulhun bozulma . 
rna~ı se~bleri tekemmül ettirilmiş ve 
vazıyet kifi derecede kuvvetlendirilmiş 

Paris 31 (A.A.) - Figaro gazetesi ?l;c~ktır. Maamafih Amerikanın Avrupa 
yazıyor: ış erı~e pek fazla yakından alakadar ol-

Mılli müdafaa nezaretine tabi Kar- mak ıstemediği de aşikardır. 
büranlar kom esinin 30 Haziranda la· Nite~im geçenlerde Amerikan cEfkal"I 
yin edilmiş olan azası son günlerde ilk u~umıye enstitüsü. bir anket açmış ve 
clefa olarak toplanmışlar ve Atlas Ok • yuz mu~~lif insana şu sualı sormuJtur: 
yanusu sahillerin.den Fransanın mer _ .- İngıliz · Fransız rnüşteıek cephesi . 
kezine petrol nakli için bir boru inşa- nın ~iman-İtalyan cebhesi ile harbe tu 
~ına karar vermişlerdir. tuştugunu farzettiğiniz takdırde hangi ta. 

Bu iş için tahmin olunan büdce 150 rafta bulunmak isterdiniz? 
mHyondur. Boru tahribata maruz' kal- . 65 kişi ~ngiliz - Fransız cephesi, üç ki-
maması için yer altında yapılacaktır. şı. ~uk~bıl cepheyi tercih et.rniş, otuz iki Hitler ile Ribbentrop 

arasında ibtilif çıkmış 
Alman Hariciye Nazırı /ngiltere 

ile anlaşma taraftarı değilmiş 

-- kışı. m~.stenkif kalmıştır. Buna mukabı l 

Bir Japon zabitinin s6zleri Arab devletler· -- d aynı muessesenin bir diğer sualine d 
Tokyo, 31 (A.A.) - Havas muhabiri, 1 arasın a teadüle yakın cevablar gelmiştir. Bu sua~ 

(A.A.) 

Londra 31 - Sündey Refere gazete- RiH>entrop, İngiltere ile olan rabı-
si, yüzbaşı Vidman'm Hiller ile Rib - talarına ve ahiren Londrada bv.Iunm113 
ben.trop arasında çıkan ihtilM yüzün • olmasına rağmen Nazi :fırkasının İngil
den Londra seyahati proje.sini iptal et· tere aleyhtan grupunun reisidir. Gö -
miş ol<luğunu istihbaratına atfen yaz- ring, İngiltere ile itilif taraftarı ise 
maktadır. Bu gazeteye göre, yüzbaşı de ~els Himler Rudolf Ribbent-
Lord Halifaks nemindeki ilk vazife .. al hd ' dırlar ' , 

• • a,. ,~'\- tı lm ,._ rop ey arı • 
sı nı iı-..ya nazırın maıwııa o a~ .. (AA.) 
zın memur edilmiştir. 

~=-------------19+·9+4------------~ 
Filistinde yeni tecavüzler 

Mil•elllJh çeteler faallgetlerlnl artırdılar, 
Nablusda blrçolı lılmseler teolılf edildi 

Kudüs 31 (A.A.) - Kalikili istu - Kudilade Kral J orj caddesinde iki bom 
yonu civarında müsellah bir çete de • ba patlamıştır. Bu sırada caddeden faz 
miryolu işlerinde çalışmakta olan se - la mikdarda insan geçmekte idi. Yedi 
kiz Arab ameleden mürekkeb bir ekibe kişi yaralanmııtır. Suikasd failleri kaç 
taarruz etmiştir. Bu sekiz Arab orta - mışlardır. 
!ardan kaybolmuşlardır. Ayni mınta • İnıiliderle mtuademe 
kada tedhişciler, bir Arabı öldürmüş • A Kudüs, 31 (A.A.) - İngiliz kıt'aları ile 
1erdir. Nabiusda hükumet me~urları a~iler arasında Taberiye ovasında şiddetli 
bir çok kimseyi tevkif etmişlerdır. b~. çarpı~a oln:ıuştur. Beş tedhişci öl-

B 
. t 

31 
(A.A.) _ Dün saat 20 de muş ve bırçok kimse yaralanmıştır. 

eıu ••• 

Basra petrol 
Madenleri 

Fransızlar 
Bulgaristana 
Kredi açıyorlar 

Sofya 31 (A.A.) _ Bulgaristan~ 
?nenfaatleri olan bir ~k Fran51~ b~ Ü 
1'..alarının mümcssillerı pazartesı ~ 
buraya geleceklerdir. Bu mümess.ıUer, 
Brugaristana takriben 300 mıl!~n 
franklık bir ticari kredi açılması ıçın 
Bu gar hükfunetile müzakere1erde bU-

lunacaklardır. 

Fransa bisiklet turu 
Paris, 31 (A.A.) _ 4550 kilometrelik 21 

~erhaleden ibaret olan Ftansa bisıklet 
Uru bu ·· Bar· t . gun bitmiş ve İtalyan koşucu 

,ali. bu mesafeyi 148 saat 29 dakika 12 
anı yed . tir. e almak suretile birinci gelmış· 

işletilecek 
Bağdad, 31 (A.A.) - ltak hükUmeti, 

Basra petrol madenlerini işletmeğe ka
rar vermiştir. Bu işletmenin imtiyazı ha
li hazırda Hayfa ve Trabulusşam petrol
lerini işletmekte olan şirkete verilmiştir. 
Bu şirket, Irak w İran hududundaki pet
rol satıhları müstesna olmak üzere ırak 
petrol sahalarının monopolüne bilfiil sa

hih bulunmaktadır. 

Sekizinci alaya törenle 
sancak verildi 

Tekirdağ, 31 (A.A.) - Dün Tekirdağı· 
len Orgeneral Fahrettin Altay bu-

na ge . . ki . al 
d 

Malkaraya gıtınış ve se zıncı a-
ra an •atir 
ya törenle aancak vermıw-· 

Çankufeng ve Şatsaoping tepelerinin i~- ı t ı k • şudur: 
gali hakkında, Japon ordusu namına söz par amen o ar ongresı - Avrupada harb patlıya('ak olursa A· 

söylemiye aallhiyettar binbaşı Akiyama Şam, 31 (A.A.) _ Suriye hüklımeti, merika sulhtan ayrılmıyabilır mi? 
ile bir görüpnede bulunmuştur. k.o~şu Arab devletlerile önümüzdeki lef-

54 Amerikalı evet, 46 sı hayır cevabı 
Binbaşı Akiyama Havas muhabirine rınıevvel ayının ilk haftası için bir parb- ver.mi§lerdir. 

demiştir ki: ' mentolar arası kongresi tertib etllllJlir. Yani Amerika, Avrupa işlerile fazla 
Bizim için mesele bitmiştir. Ku vctle, Parlemento rejimine malik olmıyan A- ~e.şgul olmak istemiyor. Bu itibarla şim 

Mançu arazisini yeniden işgal ettik. Baş· r~b devletleri mes'ul siyasi şansiyetler dılık sulhu koru~ak tedbirleri de kafı 
ka bir ~y istediğimiz yoktur. Sovyetle- g.ondermek suretile kendilerini temsıl et- ~~recede ~uv~etli sayılabilecek gibi de· 
rin niyetlerini bilmiyoruz, fakat eğer Sov tıreceklerdir. Kongre tarafından ittihaz gıldir, netıcesıne varmak mümkündür. 
yetler bu mevzileri geri almak teşcbbü· edilecek olan kararların Arab memleket- Selim Ragıp Emeç 
sünde bulunurlarsa daha çetin dakiKa· lcrin siyaseti üzerinde umumi hir t · 
lar geçirmeğe hazır bulunmalıdır. ve şilmulü olacağı tahmin. edılmekted:~ Ruı d d • 1 

Bu tepelere, mukabil hücumda bulun· ya a emıryo U gÜnÜ 
mak kararı, Tokyoya sormadan her tüılü Arnavudlukta sıcaklar Moskova, 31 (A.A.) - Ddn b'1ti.ın 
harekltta bulunmak için tam salahivete T" 31 (AA) memlekette demiryolu naklıyatı gu··n" . ırana, · · - Tirana :ve civarın- k tlanmı u 

malik olan Japon kumandanlığı tarafın· da müdhiJ sıcaklar hüküm ırlırmektt!dir. ~. ıtır. Bütün istasyonlarda bu 
dan mahallinde alınmıştır. Japon mub- Sıcaklık, gölgede 37.5 dereef>yı bulmuı- munuebetle mitingler yapılmış ve tehır· 
bil hücumu, sabahın saat ikisinde başla~ tur. le~d~ halk eğlence toplantıları vuic:ua gel· 

mıştır. ==r:;:::::~;==:=;:::=:::==:::;::::::::=Ullf===tır:.~:::=:=:=:=:::::::::::::=::= 
Harbiye nazın, Rusların Kore köyle· f 
:;:;~~~~~ ·~::.:ı:;:~=~ ~~,;~ Yeni jandarma sübaylanmız 1 
Çarpışmanın vuku bulmuş olmasındaki 

mes'uliyet, Sovyetlere aiddir. Sovyetler, 
geçen gece, çok isabetli topçu faaliyeti ile 
tanklarla hücuma kalkışmışlardır. İsa· 
betli endaht, bilhassa, taammüdü göster
mektedir. 

Japonların protestosu 
Tokyo, 31 (A.A.) - Hariciye nazırı, 

Moskovadaki Japon büyük elçisine Sat
soaping hadisesini Sovyetıer Birliği hü
kumeti nezdinde protesto etmesi için ta
limat vermiş ve Sovyet kıt'alarının 30 ve 
31 temmuz gecelerinde ilk önce taarruz 
etmeleri dolayısile hldisenin vukuundan 
mes'ul olduklarını da tebarüz ettirmit . 
tir. 

Kraliçe Marinin istirahati 
ruhu için Romanyada 

ayinler yapıldı 
Bükreş, 31 (A.A.) - Dün akşam Kur

tea Agreş'de müteveffa vahde kraliçenin 
istirahati ruhu için yapılan avir..de kral, 
veliahd, başvekil patrik Miron Kristec. ve 
bütün nazırlar hazır bulunmuştı.r. Ayni 1 
saatte memleketin bütün diğer kilise!~ 
rinde de ayinler yapılmıştır. 

Kotroceni sarayının kilisesınde yapılan 
Ayinde Yugoslavya valide kralıçesi Mari, 
prenses Ellzabet ve arşidüşec; 11"'ana da 
ham bulunmuştur. 

. Y~ni jan~arma sübaylanmıza evvelki gün Ankarada merasimle di ı 
rılınış oldugunu yazmıştık. Diploma tevzü merasiminde Gen l K p omalan V94 

Marepl Fevzi Çakmak, Dahiliye Vekili Şükrü K M r e urmay Baılamı 
İktısad Vekili Şakir Keseb' ,_, .. aya, a ıye Vekili Fuad Alr•'ı. 

ır, gener-ill ve subaylar hazır bul 1 rdır 
daki resimler merasime aicl muh~Alif . t bala .. unmut • . Yukarı· ..: ın ı n gostermektedir. 



SON POSTA 

Frenk rahim İ>ş. köşkü Garib bir h1rsızllk Zahire ho~sas~nd~ bir 
·· ·· -d · k · ·ht·ı Af ·ıdd·ıası haftalık vazıyetın hulasası Yuzun en çı an ı ı a .. . . 

Turk - Alman tıcaret anlaşması pıyasada derhal 
Muhiddin Üstündağ komisyon azasının verdiği 
malumatı noksan bularak bazı muallimlerin de 

komisyona alınmalarını istedi 

Bir kadın birlikte yaşadığı 
adam tarafından 

soyulduğunu ileri sürüyor 
Adliye Vekaletinin emri üı:erinc Sul- yerinde olarak komisyon azasının bu hu- Müddeiumumilik garib bir hırsızlık 

tanahmed civarında yapılacak adliye sa- sustaki mallımatını noksan bulmuş ve iddiasını tedkik ile meşguldür. 
rayının yerinde tedkikata memur edilen haricden birkaç muallimi komisyona io- Pakize isminde bir kadın polise mü
valinin reisliği altınaaki komisyon jkin- hal etmeğe mecbur kaldığını üade etrnı~- racaat ederek, birlikte yaşadığı adam 
ci toplantısını yarından sonra yapacak- tir. tarafından soyulduğunu iddia etmiş -
tır. Komisyon ikinci toplantısını hapis- İhtilaf mevzuu olan köşk, 935 senesin- tir. 
hane binasıntla yapacak, buranın tarihi de Koca Mimar Si.wmın ust3Sı mimar E- P.akizenin iddiasına göreJ bu garib 
olup olmadığını gözden geçirecektir. Yal- sir Ali tarafındnn Frenk İbrahim pa~aya hadisenin, mahiyeti şudur: 
nız ilk t.oplantıda komisyon azalarından köşk olarnk inşa edilmiştir. 990 da da bu- Pakize, bir seneden fazla bir müd -
hemen hepsi ayrı fikir ileri sürmüştür. rada Üçüncü Mehmedin sünnet düğünü rlettenberi Süleymaniyede Mustafa is
Kimi hapishane binasının bitişiğindeki icra edildiği sırada köşk tadilata ujranuş- ıninde bir koltukçu ile birlikte yaşa -
Frenk İbrahim paşa .köşkünü kervansa- br. Binanın altında hiçbir Bizans eseri maktadır. Aralarında hiç bir ayrılık 
ray, kimi hastaneJ kimi başka türlü ka- mevcud değildir. K~ bir Türk yaplSl- gayrılık yoktur. Hatta bir çok kimse -
bul etmi§tir. Fakat ko~on azalarından dır ve 16 ncı asır eserlerindendir. Tarihi [er onları evli 7.annetmektedir1er. 
hiçbiri iddiasım vesikalara istinad ettire- kıymeti teşkilatında ve mimar:i bakım- Bir akşam Mustafa ile Paltize Tak-
roediğinden vali Muhittin Üstündağ pdt dandır. simde bir gazkıoya gitmişlerdir. Mus-
=::::;~============================ tafa bir aralık, kadını gazinoda bırak-
·ımralıdakı· ceza kolonisi Kibar bir kadın hırsızhk mış ve d~ Çlkmıştır. Sebeb olarak 

da, yanına para almadığını, para alma-

İJİ neticeler veriyor yaparken yakalandı : ~:=:~t~.ylemi~ir. Uzun zaman 

Türkiyede cez.ai ehliyet noktasından Yeldetırmeninde garib bir hlrs:ızhk vak'a- Pakizenin. anlattığına nazaran, Mus 
--l.. ··rüml· • • • uhi lif kir 51 olmuştur. tafa bu mü ddet zarfında eve giderek, Ç~ı.u.. cu en ıçm_ m. .e yaş . - Doktor Süleymanın klln1ğine, içerde y.ıl-
teryomları kabul edilmıştir. On bır nız hizmetçi vasllakinln bulunduğu .sırada, metresine aid el'bise v. s. den ibaret eş-
yaşına kadar olan çocuklara hiç bir temiz p!ı.k giyinmiş blr kadın girmiştir. yaları çalmışhr. 
surette ceır.ai meS'uliyet teretiüb etme- Kendine hasta süsü veren mtsnfir hlz - Hadise Cumartesi günü adliyeye in-
mekted. 11-1.S yaş arasındaki çocuk· me~lnln aynldığı bir sırada masa üstündeki tikal etmiş, cürmü meşhud müddeiu -

ır~ .. . •• d pahalı bir örtüyü alarak, kaçmnğa teşebbüs mumisi Orhan Köni tahkikata başla -lardan ~urum ıışleyenl~r d: ~ekaı ku .. - etml§tır. 
ret.terinın yaptıkları curmu ıdrake ka- Fakat, bu sırada hizmetçl ,Yetişmiş ve bu mıştır. 
fi olup olmadığım aramak yani faili \ibar hırsızı cürmü meşhud halinde yaknla- Mustafa ise, böyle bir vak'a mev • 
mümeyyiz bulunup bulunmadıklarını ım~tt. cud olmadığını, olsa bile, mevzuubahs 
teSbrt için tıbbı adli enstitüsüne gön - Isml Mediha olan hıl"SlZ tadın bat.kında eşyalann kendisine aid olduğunu, bir 

O w . h-km ·· "kanuni takibata geçUmlştir. adamın kendı· e~yasım çatmak gibi gu" -derilir. ramn vef\ecegı u e gore -s 

ceza g6rürler. Polisle: liinç bir iddia altında buhmdurulamı-
Bizim memlekette İmralı adasında yacağını söylemiştir. 

tesis edilmiş olan ceza kolonisi Ç-Ok l..Utik patlaması yüı.iinden bir Müddeiumumi bu karış1k ve karşı-
!ayrlaP.ıdır. Burada firar dahi görü1me- ,oför yaralandı iıkh iddialardan hangisinin doğru ol -
mektedir. Adadaki J·andarma içerdeki - duğunun ancak tahkikatın tekemmülü Hasköyde KAzun Wninde bir şoför kam· B 
lcrin kaçmasından .ziyade dışandan yonetinln lA.stlğint pompalarken, Ustık bir- ile anlaşılabileceğini görm~tür. una 
muzırların girmesine mani olmakta - dcnblre pat.ıamı~tır. ~för de pompanın su- göre, tahkikatın umumi hükümlere 
dır. İş sahası dışında musiki, futbol, ratına ~l]lmasne ağırca yaralanmıştır. göre devamına karar venmiştir. 
radyo, diğer terbiyevi işlerle bilhassa Bir otomobil üç genç kızı 
deniz ve su sporlarile meşgul edilerek birden yualadı 
genç mahkfunlann ruhi tereddileri Medilıa. Nevin ve Tali islmlerinde üç genç 
ıslah edilmektedir. Geri ofun çocuk kız Xndıköy iskele meydanında piyasa et -
mücrimlere gelince, hususi bir mües - tikleri sırada, Muzafferin idaresindeki oto -
ı::es.-.Je yeti..,.irilmektedir. Çocuk müc- mobll fü;üne de ~rparak, yere yuvarlam11 -
- ~ i• tır. Genç t:ızıar Yiiclldlerlnln muhtelif yer -
rimler arasında sar'alılar, uyku hasta- lerinden yaralanmışlardır. 
lığı geçirenler, erken bunayanlar çok Bir çocuk pencereden diiftü 
görülmektedir. 

-------- Be§lktaşda Abbasala camU tar§l.Slllda U-

Mahkemelerde: lur isminde 8 ya~mda bir çocuk evin pen -
eeresinden aotağa düşmüş. viicndünün muh
tell! yerlerinden ağır surette yaralanmıştır. 

Bir eve zorla girmek isteyenler Yamlı çocuk derhal imdadı sıhhi otomo
bfille Etfal bastaneslne bJ.dırılmlftır. 

Evvelki akşam Beyoğlunda Abanoz Anası İkbal hakkında da, TilZi!esinl ih· 
sokağında geçen bir hadise dün adliyeye m:ıl suçundan zabıtaca takibata geçilmiş -
intikal etmişür. tir. 

Merkez Bankası odacılarından olan Ab- On iki yaşında bir yankesici çocuk 
mcd, yanına arka~ komisyoncu Muam- 12 yapnda yan.tesict blr çocuk yakalan -
meri de almış, birlikte Abanoz sokağına Dll§Ur. 

gitmişlerdir. İki arkadaş biraz fazla keyif Gnlatada oturan Papazt-0 isminde bir a
dam dün gezmek için yerli malar sergisine 

halinde olduklarından, Kilyonun umumi gitmiştir. Kalabalık arasında dola.ştığı sı -

Devlete aid gayrimenkul 
vergileri hakkında 

bir emir 
Bazı yerlerde devlete ai<l gayri men -

kullerin vergisinin tediyesi sırnsındu yan
lış muameleler yapıldığı anlaşı1mıştıl'. 

Maliye Vekiıleti keyfiyeti tavzih için va
liliklere yeni bir emir göndermiştir. Bu 
emre göre, vergisi devletçe ödenecek mal
lar üç grupa ayrılmaktadır. 

Birinci grupta, mübadil Rumlardan 
metruk mallar, ikinci grupta gayri mü
badil Türklere mahsus Yunanlı ve İs -
tanbul iirari Rum malları, yani hasılatı 
şehrimizdeki gayrimübadillcr komisyo -
nu namına Ziraat Bankasına verilen mal
lar, 3 üncü krupta da bunların dışında .ka· 

tesirini gösterdi, ihracata başlanıyor 

Geçen hafta içinde cereyan eden hadi
selerin en mühimmi Alınanyada yapılan 
yeni ticaret mukavelesidir. Bu yeni an
laşma hakkında alman haberleri: göre 
her iki taraf yekdiğerinden 75 er milyon 
liralık mal mübayaa edecektir. Yalnız 

yeni ticaret anlaşması mucibince Türki -
yeden Almanyaya ihraç edilecek mallara 
aid ııavlunlar için de bir narh konacağı 
ve bu esas üzerine navlunların Hamburg
da ödeneceği duyulmll§tur. 

Yeni anlaşma daha ilk günlerde pi -
yasada tesirini göstermiştir. Büyük mik
yasta ihracata yakında başlanacaktır. 

BUGDAY : Geçen hafta içinde ilk de
fa olarak orta Anadoludan yeni mahsul 
buğday gelı:niştir. Yedi sekiz vagonu gcç
miyen bu gelişat .senenin ilk mahsulü ol
mak dolayısile piyasada sevinçle br.şı -
lanmıştır. 

Adana ve hava.lisinden daha evvelden 
yeni buğday gelmişse de bu mallar İs -
tanbul piyasasında istihlak edilmeyip 
daha fazla Suriye ve havalisine ihraç e -
dildiğindcn piyasada büyük bir tesir bı -
rakmamıştı. 

Esk~hir. Polatlı havalisindeıı gelen 
11-12 çavdarlı bu buğdayların Eskişehir 
cinsleri 5.38, Pol.atlıların e.30 paradan sa· 
tılmı§tır. 

ARPA ; Mevsimin ilerlemi~ olmasına 
rağmen Anadoludan bol mikdarda arpa 
gelmeğe başlamamıştır. Tacirler arasın
-Oa dolaşan rivayete göre bu sene Anado
lu arpa mahsulünün kısmen az ve bozul: 
olduğu merkezindedir. Her sene bu mev
simde gayet fazla mikdarda arpa gelme
~i lıizım gelirken müvaridatın kesilmesi 
bu rivayetleri teeyyüd eder mahiyette 
görülmektedir. 

Anadolu arpalarına gelesiye 4.10 para
dan füracat için taleb vardır. Trakya 
malları 4.25-4.30 para aralarında müşte
ri bulmaktadır. 

BAKLA : Piyasa son günlerde hayli 
canlanmıştır. Dış memleketlerden gelen 
talcblcrin balda piyasasının tutulmasına 
büyük yardımı dokunmuştur. 

Geçen hafta Malta için ağustos, eylul 
tahmili büyük mikdarda bakla satışlnn 
yapılmıştır. Fiatlar: İzmir, Bandırma. 
Gelibolu limanlarında teslim şartile 
4.22-4.28 paradır. 

Almanya permi dairesi Almanyaya ih
raç edilecek dökme baklanın beher to
nuna 56 lira fiat koymuştur. Yalnız ih
raç edilecek bakla mikdarınca d& Mikse! 
denilen ince buğday kepeğinin do tonu 
istenilmektedir. 

Almanyaya ihraç edilecek müsavi mik
darda kepek ve baklanın ayni vapurla 
gönderilmesi de şart konulmuştur. Geçen 
hafta içinde bu yeni şartlara uygun ola
rak ağustos yüklemesi 250 şer ton b::ıkla 
ve kepek satışı yapılmıştır. 

Şimdiye" kadar kepekler, en fazla İn • 
giltereye ihraç ediliyordu. Bu yeni an • 
!aşma mucibince kepeklerin mühim bir 
kısmının Almanyaya ihracı mecburiyctı 
hitsıl olmaktadır. 

FINDIK: Bu seneki fındık rekolte talı
minleri maatteessüf pek müsaid değil -
dir. Alcikadarlar bu seneki .mahsulü, ge
çen senenin üçte biri derecesine kad::ır 

indirmektedirler. Geçen sene 380 bin çu
tTal kadar olan Jç fındık rekoltesi bu se
ne 120-140 bin çuval arasında tahmin 
edilmektedir. Fındıklar kuraklıktan ' '?

sair esbabdan dolayı ağaçlaııdaıı döl{ 1-
mektedir. 

Geçen seneden müdevver biraz fındık 
varsa da mikdar itibarile fazla değildir. 
Eski fındıkların kilosu 65-68 kuruş ara
larındadır. 

Yeni fındık mahsulü henüz idrak edil
mem~ de spekülatörler tarafından ki
losu 75-no kuruş aralarında gelesiye mua
mele yapıldığı görülmüştür. 

KOZA ; Piyasası son günlerini yaşa -
maktadır. Bu sene memleketin her tara • 
fında yetişen kozalar yüksek randımanlı 
olduğundan ecnebi alıcılar ca nlflkaclar 
olmağa başlamışlardır. 

Bursa menşeli kozaların yüksek cins· 
leri 95-100 kuruşa kadar fırlamıştır. İh
racat için de eyltil ayı tahmil şartile kül
liyetli mikdarda satışlar vuku bulmuştur. 
Yerli fabrikalar da mühim mikdardn mü
bayaatn devam etmektedirler. 

Geçen hafta içinde vadali ipeğin kilo
m 1200-1250, peşin para ile kilosu 1150-

1175 kuruş aralarında satıtınıŞtır. 

TİFTİK : Almanya ile yapılan yeni ti
caret anlaşması bir çok mahsulatımızda 
olduğu gibi tiftikte de tesirini göster -
miştir. 

Geçen hafta İngilteredcn talcbler oldu
ğu gibi diğer ecnebi memleketlerden is
tekler çoğalmıştır. 

Hafta içinde 1750 balye kadar tiftik sa• 
tılmıştır. Oğlaklar 122, Yozgad ana mal
lan 118, Bolu, Çerkeş malları 108, Kır -
şehir ayan mallar 104 kuruştan satılmış~ 
tır. 

YAPAGI : Yerli fabrikalardan maadn 
yeni firmaların da Trakyn yapağıları ile 
alakadar olduklan görülmüştür. 

Sovyetlerin yapağı mübayaası husu • 
sunda mütemadiyen taleblerdc bulun -
ması piyasanın umumi vaziyeti üz~rinde 
bir canlılık husule getirmiştir. Bu iti • 
barla Anadolu malları üzerinde 3-4 ku
rU§luk bir tereffü görülmüştür. 

Geçen hafta içinde bin yüz balye ka -
dar yapağı satılmıştır. Trakya kıvırcık
ları 58-61, siyah ve kızıl An::ıdolu yapağı
ları 50-53, işlenmiş parça yapağılar 33 
kuruştan satılmıştır. 

Hafta nihayetinde piyasa sağlam ola· 
rak kapanmıştır. 

evine zorla girmek istemişlerdir. Muvaf- rada, :ı2 yaşındalti ArU blrdenblre Papazto
f ak olamayınca büsbütün işi azıtarak, e- ya çarplillf ve bir anda cür.danını aşırmı§ -

lanved~ru~hasılatftm~fuati~v~- ~===~~==~~=~~=====~~==~=~~~~=~~~ 

vin camlarını kırmışlardır. t.ır. 
İşe derhal zabıta müdahale etmiş ve Fakat az sonra zabıta bu küçük yanke -

siclyl yab.lamış. lı;lnde 355 kur~ bulunan 
Beyoğlu merkezine götürülmüşlerdir. cüzdanı da müsadere etml~. 

Fakat suçlular orada da komiser mua- suçlu çocuk Beyoğlu müddelwnumlllğlne 
vinini tahkir ettiklerinden, her iki suç- verllmlştir. 

tan dolayı dün müddeiumumiliğe teslim Fenerbabçede bir otomobil kazası oldu 
edilmişlerdir. Yeni cürmü meşhud kanu- Dün, Fenerbabçede bir otomobil kazası 
nuna göre, suçluların duruşmalarına A- olmuştur. 
ğırcezada başlanmıştır. Şoför Arifin idaresindeki taksi ~enerbab-

• • çeden Kızıltoprak istikam.etinde sur'aUe gi-
Bır \>tomobil bir ameleye çarph derken blrdenbire fren yaparak, durmak 

Dün Taşköprfilü Ahmed isminde blr a - mecburlyeUnde kalml§tır 
meleye şoför J!azarosun idaresindeki otobüs Arkııdan m-0toslklet.ıe gelen Kamu ismin-
çarparak, ağır surette yaralamıştır. dP b1r1 de, duramıyarak. f}ddetle otomobile 

Yaralı amele derhııl Cerrahpaşa hasta - çarpmıJbr. Neticede KAm.ll ağır surette ya
neSlne kaldırılmı§, şoför hakkında takibata rı\lanarak, Nümune hasta.nesine k:aldırılml§-
b~nmıştır. tır. Şoför yakalanmıştır. ................................................................ 
Bankaların mesai 

saatleri 
Osmanlı Bankasından: İshnbul Ban -

kaları, kasa ve gişelerinin atide gösteri -

len saatte çaılıp kapanmasına müttehi -

den karar verdiklerini, muht .. .rem müş

terilerine ilan ile şeref kesbeder: 

Adi günler: Saat 9,30 dan 14. de kadar. 

Cumart~: Saat 9,30 dan l l ,30 a kadar. 
Bu evkat 1 Ağustos Pazart<?sindEn baş-

lıyarak 15 Eylltl Perşembe (dahil) gü -
nüne kadar devam edecektir. 

Şehir işleri: 

Yeni et tarifesi bu sabahtan 
itibaren tatbik ediliyor 

Mevsim icabı faila hayvan gelmiye 
başladığıru!an belediyenin et satış fiat
larmı yeniden bir mikdar indirmiş oldu
ğunu yazmıştık: Yeni tarife bu sabahtan 
itibaren tatbik edilmeğe başlamıştır. Bu 
sabahtan itibaren nahiye müdürleri ve 
zabıta amirleri mıntakalan içinde teftiş
ler yapacaklar ve yeni tarifeye riayet et
meden satış yapanlar cezalandınlacak-

ı tır. 

te aid olan mallar bulunmaltladır. 3 üncü 
grupta bulunan hazineye aid malların 
935 senesi sonuna kadar tahakkuk edip 
te diğer bakaya vergiler :ırasında hususi 
idarelere devredilmiş olan vergilerden, 
tevhidi küsurat kanununa göre ayrılacak 
hisseler tediye olunacaktır. 

Mübadil Rumlardan mctr(tk emval ile 
Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 
olan 13 birincikanun 928 tarihli muka -
velename ile tasarruf ve mülkiyetlerin
deki vaziyete halel gelmemek üzere tas
fiye ve takasa tabi tutulmu~. ve bu cm -
valin hükumetimizin tam mülktyetinc 
geçmesi Ankara mukavelcnamesile ta -
hakkuk etmiş olduğundan, bina ve arazi 
vergisi kanunlarına göre huzir.cyc tc -
veccüh edebilecek vergi mükellefıyct~ -
nin 931 yılında başlamış olmasını kabul 
etmek lazım gelmektedir. Binaenaleyh bu 
tarı1ıten evvelki zamana aid olarak hazi
nece bu malların vergisi namilc para ö
denmesi icab etmemektedir. 

1931:1935 vergilerine gelince, bu em
val mezkur tarihten itibaren devletimi
zin tam mülkiyetine geçmiş olduğun -
dan, mübadil emvalinin 1931:1935 sene -
!erine aid vergileri tahakkukatından yal
nız tevhidi küsurat kanununa tefrik o
lunacak mahalli hisselerin vc1 ılmesi lfı -
zım gelecektir. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskifehir Natfıa Miidürlüğünden : 

Eskişehir Çifteler yolunun 3 +080-13+000 Km. arasında cl8775.94, lira ke
şif bedelli şose esas tamiratı 25/7/938 tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 
15,15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Dai
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat cl408.20. liradır. 

Bu işe aid keşif, grafik, fennt şartname, mukavele projesi ve eksiltme şartna
meleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ile senesi için !'lluteber olmak üzere Ticaret odası ,·esikasını 
teklif mektublarına eklemeleri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden laaknl 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak tanhhür kabul edilmez. c4830~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+400-13+450 kilometreler arasında 
cl2350.77, lira. Keşif bedelli yeni şose ve Smalatı sınaiye inşasının UJ/7 /938 
tarihinden 15/8/938 Pazartesi günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksıltme

ye konulmuştur. Eksiltme Vilayet Daiıni Encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat c926.30, liradır. 

Bu işe aid keşif, proje, grafik, fenni şartname, mukavele projesi ve eksiltme 
§artnameleri her zaman Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden alınmış mü -
teahhitlik vesikası ile senesi için muteber olmak üzere Ticaret odası vesikasım 
teklif mektublarına eklemeleri şarttır. Teklif mektubları ihale saatinden lfüıkal 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Daimi Encümen Riyasetine tevdi edile -
cektir. Postada vaki olacak taahhür kabul edilmez. c4829> 
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1 Hadbeler 

YAZ SONUNDA 
Y azın son ayma girdik. Bu ay cek §Etkilde değillerdir. Ha2ırlanan ra

içinde gazetelerde çıkacak ha- por aid olduğu makama verilmiştir. 
vadislerden bir kaçını ıimdiden tah • Gelece~ yaz no~r tel&fi edilecek 

· ed bilirim" • ve şehir muntazam bır surette sulana-
mm e . caktır.• • cŞehrin plij i:b1ıiyac111 nazan dik • . * . 
kate alan belediye, gelecek yaz için<R! . •İstanbul sayfıyelerıne ~~yen na • 
teiıir dahiJinde ve ehre akın yerler- kil vasıtalarının yaz mevs:ın~de ka -
41e lijlar bnas ş ar! vermiştir.• fi gelmediği ve tarifelerin fütıyacı kar-

p açı ; şılar bir şekilde tertib edilmediği an • 

cŞehirde buz fiatlarınm fazlalığı ve laşılmıştır. . 
be d buz bulunamaması. alaka • Gelecek yaz nakil vasıta lan arttı -
~-~ıayer e dikkate .. ı ............. tı rıJacak ve tarifeler ııslah edilecektir.• wu-. rca nazam ~&M9 r. 

Gelecek yaz buz fiatlan indirilecek, * 
w her tarafta buz bulunması temine- Ayni havadisİeri geçen senenin A-
dilecek:tir.• ğustos ayında da gazetelerde okudu -* ğunw.u söyliyeceksiniz. Olabilir.. bun-

cŞehrin sulanma işinin yaz günle - lar yaz sonu havadisleridir. Her sene -
rinde mwıtazam bir şekilde yapılama- nin Ağustos ayında gazetelere girer. 
ması hususunu te<ldk edenlerin var - Nitekim gelecek senenin Ağustosunda 
dtklan neticeye göre sulama vasıtala· da bir kere daha okursunuz. 
n az ve bugünllil ihtiyaca tekabül ede- ismet Bul6si 

Olıugucularuna 
. c .. ,, ........ 

ÇorlUa ohıNa .a.., cif. Jt.>: 
- Ben m dolUin1u. ona bmıçb 

1ıılr yaırfım, flmdiJe kadar 'ıuı ..... 
m mazeretJp ~ ha,.ı mrka • 
'lfDI'• leÇIDı8kte pcllrttm l'Uat ar • 
tat muıent k•lmadı, evlemnet bra • 
tmdaJJBL 8eçttllm hayat •Dd•tl• • 
ımdul biri 22, 21, diler1 rt, 21 y8f]a
rmdadır. Kaele JÜDlZ yq farb ol
daluna a&'e .... milnuU» paten 
lumlfeldtr! diyor. 

iki a-ç kmn maddi ve mannf ay· 
Dl prtlan lüç farkm olarak hiz ol• 
malarma ihtimal ftl'ilemez, blmıfn le• 
lmıde, dflerDdn aleJhinde ulat tefek 
Jtbiltillebilecek mtltaJ-1.r olacaktır. 
J'üat Dl8demki obJueum bu farkları 
tezmmıif, yalım Jal 11111 le8l Gze .. 
rinde duralım:- Erkek kırdan 10 yq 
1111,at olmalı aralarmda 'bahmmimna 
llmm alrfUen yq farkınm aa1Dlal • 
tir. Ve burada da rol oymym bqlıca 
•111Je ricnıd ve dlmal komtltOlionu
._. Bmaenaıe,.h okuyucum evveıa 

._,,.""' &çmell, IODl'8 karpsmdaJdne 
llelnnab, brarmı ona aBre veııııeli • ... 

* Kapericle otu,_ BG!I cS .• ..,,_ 1d: 
. - Bir senedenberl evliyim. zeveem 
ca-ı, o nlsbette de matrur. Bu yet· 
8>armut lild flmdl de Jüm akra • 

bamdan birile sevtpnek temay(llünde 
oldulunu hiaediyorum. Onu mu ae
Yiyor, beni mi, DMl1 tecrübe edeyim! 

Gönül. iflerinl bir aaiye içia unu • 
tarak ameU hayat Ahuma çıkalım. 

Y.evcesile yakından 1anlfhl>m bir 
musevi tüccar Ada vapurunda yanı -
ına düpnilftü. Gazetelerde rekllmla -
nm aörünQnüz, yurdun muhtelif k6-
fe}erfne al salmıftu', bir çok fllb'!Jerl 
vardır. KonUfUl"ken bütün bu pbe • 
lerini nuıl kontrol edebildilfni dü -
fÜDdÜJD, aualimdıen derhal chırsızlık 
olup 0Jamı1uatı• manuını çıkardı: 

- Çok para veririm, memunın en 
iyisini ve dilrilstünil seçerim, hm1zlık 
,tmelerl ihtimal haricindedir. Esasen 
ben kendilerini frenklerin tantaston 
dedikleri ,eytan flvuı ile karp brft· 
ya bırakmam. Öyle tedbirler ittihaz et
mipmdir Jd çalmak maddeten imktn 
haricindedir, cevabım verdi. 

Aziz okuyucum, 
Ben kanitm Jd içinize dolan tf\phe 

-.MJzdır. Fakat: 
- Acaba öyle mi? Endi§elile bna· 

•ti mihenk tatma vurmaktan vuge -
9fniz. Mademki içinize güphe girdi • 
Zevceniz ile aJ&bdann-tem111n1- ke&f. 
niz, fakat bunu kendisine hlaaettir -
mekten çeldnlnl:ı, ve milmJdln oldttlu 
kadar ldlr'atle 1*' çocuk yaparat zev
cenize ba§ka bir ıönill avuntusu ve
riDil. Jlahane bulmak lllç değildir. 

DYD 

Her kadın bilmelidir 

Aimt. ı 

IEY ABAT •EK.TUBLARl ı 11 

Yazan: Vasfi Rıza ZobQ 

Erzurumda yaomurlu bir gün 
Diılerim zansır zansır titri1ordu. Çay çay latüne 
içtim 111namaclım. KaJıye ocatına kopam, gene tit
reme devam ettL Niha1et da1anamaclım: "Kahveci 
evladım, buralarda hamam nerededir?,. dire aordum 

Bacaksızın ""'askarahkları : Plajdan resim/er 

·-.. 



1 AiastOll 
IH>M POST& Sayfa 7 

Matbuat takımı dün 
Beykozluları 7 - 2 yendi 
Orun baştanbaşa heyecanlı ve _güzel oldu. bk rolii 

spor muharririmiz koıucu Omer Beıim atb 

Kara Ali Corc Moc:ırin Ue bojjururken Matbuat takımı • Beykoz ma çınimı heyecanlı Od ıaf1ia 

G Ca R E ş L E R Mevsimin alabifö'iğine sıcak günle- tedaviden sonra kendine gelebilmiş ve 

D CJ N K C rini kendileri için en müsaid bir faa • ikinci devrede oynayamamıştı:r. 
Iiyet zamanı haline sokan spor muhar- Yazımızı bitirmeden evvel Beykoz 
rirleri üçüncü ve en güzel maçlarını klübü idarecilerine ve bilhassa Bay, 

K.ar
\ia Alı· Mo J.rı·nı· gen -"ı·. 'rekı·r -'ag"" 'ı dün Beykozda yaptılar. Hüseyin ile Kene İbrahime alenen ı .. u~ Uı .1 ~ u~ ıı Her yaptıkları maçtan evvel cerre ıekküre l>orçluyuz!. 

çıkmış hocalar gibi sofra isteyen Mat- Matbuat takımı - Nam.ık (Cumhu• 

k •l • b b k l' J. 1 buat takımı şerefine Beykoz klübü bü- riyet), 1u.et (Haber), Ercümend (Cuın; 
·ı B baes ı ı era ere a aııar yük masraflara katlanarak cidden mü- huriyet), Osman Kavrak (!Haber), Afi, 
ı e a ke1lef bir ziyafet verdi. Yetmiş beş ki- med Adem (Son Posta), SaWıP.dd.iıl 

ı 
şilik bu ziyafette Beykoz kaymakamı (Cumhuriyet), Şazi Tezcan (Tan), Ula 

T k
. d .,, 1 - Babaeskili bra him güreşinde heyecana ve Beykozun ileri gelenlerinden maa - vi Yene] (Akşam), Sedad (Cuınhuri • 

e ır ag 1 da İstanbur bölgesi ikinci reisi, eski yet), An (Kurun), ömer Besim (Sol! 

k 1 6 bı·n kı· cı· ı·kiye ayrıldı. Bir kısmı Hüseyini, futbol ajanı, bölge katibi, hakemlerle Posta). apJ aD y Matbua+ takımı ve Galatasaray deniz- Beykoz takımı - Necatt, Ahmed 

b. k d Ba baeskiliyi alkışladı cileri bulunuyordu. (Süleymaniye), Khnil, Rıza, İb. 
diğer Jf ısmJ a Matbuat takımını yapacakları maç - rahim, Settar, Fahri, Al'i. Muhsin (Ve-• b• k d tan evve1 bir otomobille Beykoman fa), Ekrem, Hüsameddin (Kuleli)', 

Kara Alı. :..un görUlmemış ır gureş ÇI ar 1 hayıli uzakta olan bir bağa gönderen Hüseyin. Maçı Cumhuriyetıten Ahmed 
U klüp reisi Bay Tahsin dere tepe aşan ~an idare etti. 

1rl f yo- vam ediyor. Birbirine kuv\'etli elenseler gazeteci!ere bir mihmandar yollıyarak Hilil ldtibü P.Uteeileri davet etti 
Dün Tablm atadJomund• bprok~;llk · çekiyorlar. İlk 15 inci :iakika neticesiz H 

nel serbest ,oretıer. alb. yedıs: ünı'nde ya- bitti. İkinci devre başladığ1 zaman Hüse- ziyafetin deniz kenarında olduğunu illl Spor kJühü on beş gün sonra 
.eyirc:I Jdltlesı vn bildirmiş, otobüsle on beş dakikada Matbuat takımile karşılaşmak üzere 

kalabalık bir yinin çabuk netice almak istediği görülü- gidilen bu yol ~ bir güneş aM.ınöa bir teklif yaı:nııştır. 
pıl:at ~ ıe ya bet kala hakenı Cemal, yor. İbrahimin bacaklarına dalmak isti- yaya olarak katedilmiştir. Bu muzlb - Suadiyede ziyafet verilmek şartile 
güreşecek peblivanlan ringe çağırdı ve yor, fakat mukavemet ile karşılaşıyor. liğe ve lüzumundan farla bol olan ye- bu maçı kabul eden Matbuat takınu• 
halka takdim etti.. Halk İbrahimin mukavemetim alkışlıyor meğe rağmen gazeteciler takımı, tak • nın bu teklüini Hilll klübü memnu 

tlk gürefi Edirneli Hüseyin Tosun ile ve teşvik ediyorlar. İkinci devrenin 7 nci viye edilmiş Beykoz takımını. 7-2 gibi niyetle kabul etmiştir. 
Çatalcalı Receb yapblar. Henüz 18 ya- dakikasındayız. Güreş hal§ ayakta devam büyük bir sayı farkile yenerek yeni bir -
şında ve 106 kilo sıkletinde olan Hüseyin ediyor. B inci dakikada Hüseyinlıa bir rökor yapmışlardır. DonkD at yarışları çok 
Tosun, rakibini ilk cm dakikalık devrede hamleslle İbrahim yerde Yavaı yavq Zaferden 7.afere kOf&D Matbuat ta- • 
ideta ezdi Fakat tec::rtlbestz olduJu için ringin dıf81'J81Da kaçıyor. Hakemin, l'l- kımını mağlllp etmej'i ciddi bir ıeki> heyecanlı gel!fl 
bir ıey yapamadı. tkinci devre ~~ ~ü~ re§in ayakta bqlaması içi!\ öttürdüğü dü- de tasarlamış olan Beykozlular Süle~ Y 

· Tosunun, birinci devredeki üstünlü· düie rağmen İbrahimi bırakmıyor. Belli maniyeden maruf müdafi Ahmedi, Ve- Yu JVll].annm Wııcl haftuı 199en baf• 
yın ., __ "' b·tt· 1..: akib 1 taya nuaran daha llaJabaht b1r 1eyircl 6-
ğü. ile ve neticesiz o.aaı;- ı ı. ~ r · inin güze mukavemetinden do- fadan Ali Muhsini ve Kuleli lisesinden 

... taf nt\nde, btQ1lk bir nee'e n heyecan J91nde 
ikinci güreti Pehlivanköylü J.•WI a layı sinirli. İkinci devre de neticesiz ola- beden terbiye hocası yüzbaşı Hüsa • ıeçmJttlr. K()flllara IUt on befde bqlan • 

ile Romanyah Ahmed yaptılar. ~5 daki· rak bitiyor. Halk İbrahimi alkıılıyor... meddini de alarak takımıanm takviye mlfbr. 
:tadan iki devre olan bu güreflll ilk dev- 'V'çüncü devre de başladı. ikinci daki- etmişlerdi. lllrlDel Utım 
resinin 13 ilncll de1rflnmnda, l'ehhvan· . . . kada Hüseyinin bir oyunilı• İbrahim yer- ~a~buat takamı ise meşhur bleoi "= :Ud~~e Jlftalll JPl'DD na!: 
köylü Mustafa, raJdbiDl eze eze sırtını Te1drdqZı Babaeı1cili lbra1ıımı %Mbıyor de .. kaçmıya çalıııyor. Emeline de muvaf- Ulvi Zıyayi ve kofUCU Omer Besimi aua olan_. metreJJt bu :=-at il • 
yere getirdi. Alinin. bi h" fak oluyor. takıma alnnşl&rdı. tlraJc etmJtttr. 

• ..n.-1 Adapaurlı Arif ile Mol- Maç hatlar bqlamaz r ucu- . .. AJmııed İhsanın bakemlltl lle bq • R. ÖBotHIJn OeJllnı b1rJnc1. a. Temelila 

la'V'Mçü~~..!::prtııarOBUinreflll muddeti mile Avustralyalıyı altına aldığım görü- 5bl_n!1rddakikFakadat bHuaeb yisto İbr~d ıde- layan nvnn Matbuat takımının Jwv - lıluaulu Wııo1 •• K. DktenerJn Lllell ~~ 
enunıu J~ Ad ar G" takib edilerr.iyecek kadar ne aoı.ı ı. a u a ırıı mın er ı- -J - c1l ıeımıeıenur 

1~ er dalrlkadm tlç devre tdı. apaz - yo~uz. ure!u Birb. . • gü l • §81'1SU1da olduğu için hakemin düdüjü vetll bir hucümu t1ıe Beykoz kalesi lS. • bd.ol ..._ 
h Arif Molla MeJımedden çok ağır. Buna sen devam yor. ınne ze oyun .. .. . . . . nünde patladı. lıleaafell 1800 metre olan Te tl d 

• ~ "' ..n ... 1 -·"·eı çıkanyor. 1 tatbik ediyorlar. Corc Moc!rin Alinin ottü. Huseyın bunu dinlemedı ve İbrahı- M k .. 1..--fm ın·~-ı- ..n ,, bir 11 ........ +__, .. _ O JaflD .. rah..en MoJla ÇO• a~ s~ ar . ırt tirdi T b t 1ın er ez mwUM: ıvuuu 5 .. zeJ. 11r n ....... ilan~ ta71anna mablul 
.a/UA daha birinci devrenın H Qnc;i kafasını ayaklarile sıkıştırdı . .Ali bundan mm s mı yere ıe ... a ' aa_Yı ıyan pasını yakalıyan Ömer Besim rahat bir bu totuJa ı at llUrat etmJt. I'. L. Kara Oıt-

Nıteldm, lla )fe)ımed Addpazarlı- f kalide güzel bir oyunla kurtuldu Halk bu tu§tan dolayı bir murldet gure§ dur- l ilk ın tı N uı... ..a..a.. nwun llPlluı b1rlacl 8. Omurtalın Atlll 
dakikasında :Mo ev . . · d .. '-••ladı .. vuruşa goru yap . eye "'"6Aauı .. A- lklncl selmJllerdlr • 

vtl dünil yue bastırdı ve yen· kendisini alkıfbyor. Bır iki sanıye ayak- u. Munakap ~ . Gureı tekrar b&J· m farketmeyen Beyknzlular pşkına Ö 
:,ıı atır cu ta güreftikten sonra Alinin nefis bir o- ladığı zaman Hüseyinin r~kibini bastır- döndüler. Dön •• daba = ~ Jarım bQ 

Mt1117bn. Mnieah BalD yunile Corc gene yerde. Atinin altında ~ıjmı, onun da mütemadıyen kaçtılını Güzel ve hesablı bir oyun tutturan n balla ilan Arab at n tıaralllanna maıa-
Bu lflreFD miliideU de, 15 ~r dakika- çok mü§kül saniyeler geçirdiğı yüzünden ~rüyoruz. Sah~daki 8 bin .~fi b~ ~da Matbuat takımı aırasile Sedad, UM, = ~an M00 metreııt ba ko§uya t at 1ft1 • 

dan ilq devre olarak wbit edildi. Saat belli oluyor. Ali bugün bir harika. Tasav- ikiye ayrıldı. Bır kısmı Huseyiiu, diler ?e Sedadm ayaklarile dört gol yaptı • ~· 
tam 17 de bafbyan g6retin ilk dakikala- vur edemiyeceğiıµz kadar ıüzel güreşi- bir kısmı da İbrahiml alkışl!yor. İbrahim lar. dJn1n Bah:'!ln~°o!:!.~=::-.: 
n ayakta ve tatsi2 geçiyor. Devre t>~tla- yor. Corc Modrin de iyi. 111' on beı dald- Hüseyinin bir oyunundan mchatetle kur- Devrenin sonunda Kelle İbrahim çtınctl plmlflerdlr. 
dığı gibi ayakta ve bit itl,me ,eklin~• ka bitti .. halk bu güzel güre§ln ikinci dev- tulduğU zaman son devre de berabere o- bir frikikten Beykozun ilk ~lilnü yap- Dinlbei U.. 

rdi. !kinci devrenin onuncu dakı- ini sabırsızlıkla bekliyor. larak bitti.. tı. Devre 4-1 bitti. hı J11111Dda " h1o kOfU k••nmamlf 
sona e -w .. 1ar Bu güreşten res . . . .. . İk' · d ed M b 7erll n tncws t&Jlanna mahlul IOO met • 
kasındayıs. Gene a,~ ·. ' bakalım ikinci devre gayet seri başladı. Ali Netıce: İbr~, Huseyme 45 dakika . ııx:ı ~r e at uat takımı hl. n meeatellk bu kotaJa ı at Jf'lnk etmJt-
başka her tere benzıyen .!tiş:e dakikada yerde. Corc, Alinin ayağını kıvırmıya mukavemet etUjinden dolayı tebrik e- k~yetı elınden bır~mıt, yedij1 Ur. 

ne zaman bitecek? On ı~ di Fakat çalışıyor. Fakat Ali gayet kuvvetli bir derken Tekirdajh Hüeyine de bu netice- bır gol~ mukabil Alı, Sedad, Omıan m:· A.!111: ~~el, B. Temelln __, 
Mülayim bir oyun yapmak .ı~tel . d'. tü d be ile bundan kurtuldu İkinci dakika- den müteessir olmamasını tavsiye ede- v~sıtasıle üç go~ daha yaparak bu mil- el ~ YılmutaJlll lotlD-t 

· ette kend1.,ı a ta uş ar riz bim maçı 7-2 gıbi -büyük blr sayı far- • 
çok fena bir vazıy t b'r sani- da Ali, Corcu yerden yere çupmıya baş- · k'l ka t llelbacl bf1I 
ve sırtı yere geldi Fakat bu ... ~1A 1

. her ]adı. Corc Modrin fena halde sersemledi. Kendisi İbrahimin hakiki kıymetini ı ~ :m;ı~~ İzmi fu ..._ •- ttv J8fUldakJ JerU n JUDll ilan fq1ll9 
Je sürdü. Şimdi ayaktalar· .ı.vıu a~. . Ali C:>rc Mod . . ~ bilmediği ve onu hafif gördiijü içindir ld a ua . . r annua .u • taylarma mabaua ltoO metre meaatellt b11 

gibi gene sınırli. Fırsatı kaçırmıyan nnın u- . 1 di İ mir gazetecırenle maç yapnak için mil topya d6i\ at lftlrt,t etmJftlr. 
maçta ol~ufu kendisine pahalıya zerine olanca kuvveti ile çullandı. Bu ~ıuboıuna .amir e~ . Hal~u~ brahJın racaat etmiştir. BafnkJl CeW llayann Blntepesl 1drlnot, 
Bu asabıyet Bu ikinci dev- çullanış 0 kadar ~i olmuştu ki Avus- hıç de boı ~ır pehlivan değildır. Hüseyin İı.mire daha kuvvetli bk' taJam gtin lılareta1 Pent Qatmatm Kopu Wncl, t Na .. 
nıal olmazsa iyi "" .. .. devre- t alyalı gık bile diyemeden sırtını yere İstanbula bır iki ay evvel gelen Şerman dermek mümkün olacaktır c1n1n Alceyllnı tıçtlnctl ıelndtlerdlr. 
r d be be bitti uçuncu r .. li · be ' 
e e ra re . ... ld.iğiınll halde yapıştırdı. Ne yalan soy yeyım, n fim- ismindeki pehlivanla beraber~ kaldığJ u- Matbuat takımı büyük klilplerimiz- Alt ı hl ı·ı· h ı k 

ntn onuncu dakik= ge inkıtalarla de- diye kadar bu kadar güzel bir tuı gör- man nasıl müteessir olmadı ise İbrahim den birine müracaatla antrenörlerin - 1 ar mu e 11 azır 1 
~eı ~en a~W:a sebebiyet ve- medim· Corc Modrin yerden zor , kalktı. ile berabere kal~lı için de. sinirlenme- den para mukabilinde istJfade etmek 4 o k b tt• 
anı ~Y~· Bu Bir takım nizamsız Y"zünü burufturmasmdan ve elile be- mest lhımdır. Çünkü İbrahım Şerman- lstem1şlerdir. maçını • ay 8 1 

: Mullyım oluyor. Hakem de gürcJİ ~ tutmasından belli ki, o, bu kadar zo- dan teknik tarafı harlc, hiç de &falı ka- Matbuat takımı dünkü map lA • ı.mr taaruula Jli)llacak futbol tamu ,. 
d elere bapuruyor. 1u or Bu manasız hiç görmemi§ti. lır bir kuvvette değildir. civerd çorap, pantalon ve g&nllek giy- ftllDA pdeoek olan t..tanbuı Altılar muh • 

":~~;- m~:a;et bitti ve biz .. de ;:ldrdaih eilleyin-Babaesldll İbrahim Sonra, seyir~er arasında bul~an bir mi~lr. tellta~ :.:.r:!:'1:erı::n~ 
kurtulduk. Talk, Manisalı Halili Mula- üsabaka 1~ er dakikadan 45 dakika ve takım kfmselerın cSen başpehlivanhja fmkln olursa lig ~ç.lanna bile ~a- ~ edllmJf bir BeJllol tallımlle 7aptı. 
Yhnle be be . kaldığı içir. alkışltyor. .. M larak her iki gUreşcinjn nzasi- llyık değilsin!:t diye hayk:rdıklarını da bil ~~k Jçin teşebbüs edeceklerdir. Toptapılı Hayclardan ıaJrt biltiln ı,ı °"" 

ra re uç devre o . . duyduk. Bunları söyleyenlerin unutma- ....,.ı.ger taraftan maçın hakemi Ah • JUDCulan bU araya &oplamıt olan Altılar 
Kara Ali· Corc Modrln le kabul edildi.. med İhsan kaydı hayat şartne hakem- dtln bJO tmıld edllmlyen bozuk bir OJUDdall 

Sabaya 1lt evvel Corc Modrin, .QDU ta· Güreş ağır ba§ladı. 4 üncü dakikada ~~ lizım~ ki ~er sporda old~ju ~~i llk yapacaktır! eonra 4-0 stb1 alır bir matı6blyete ulracb. 
kiben de Kar Ali çıktı. Hakfnı Cemal.. .. yinin bir kol kapmasile İbrahim ring gure§te de bır ccilve, vardır. Huseyının Oyunda en küçük bir tıidfse ol - Bu hal bizde her zaman böyle olar. ı. • 
!tara 41:_._ ba .. bakada netlci a}ınak Huse ına kadar savruldu. Güreş tekrar bu güreşte berabere kalınası demek, o- mam.ış yalnız Matbuat takımı Baş kap !~~-muhtelltlnln Mlmetı farltuı o1aD 
t .... _ ~ u musa . dışarıs dakik d H" yf başpehlivanlığa liyık olmadı,.. ... is- t ' -..&&&UA&·Beyu Jollu formayı lfyen Altııu 
--~diiini, bunun iÇin güreşin ycnişinceye akta bqladı. Onuncu . a .. a ~ . - nun . . . auu tanı zzettin, kuvve1lli bir hücum esna- Daaıl ola ianJre lfdJyoruz, dllerlerl de bl9 
kadar olm-nı istediğini söyledi. Corc a~ bir ayak ]tapma tetebbüsu neticenz ba$ edifor demek delildir. . sında KeDe İbrahhnin btr şiitUe nak- dt mı alıt ederls, dtlftlnculle OJD&dık1ari 
l«oc:lrin de her on bet dakJka•la bir istJ· nın .:ı. Gürel ayakta ve sert hamlelerle •e Havretma BClflM avut obua vı tam Jirm1 dtlrtkı stıra (DlvcıtM U 6llci •v/G44) 
l'Uıat · ka}w- " 



~ "Son Posta,, nm HikAyası 

AYRILMAK KARARI 
Yazan: Muazzez Taluln Berlıand 

Ayrılmala kat'iyyen karar vermiflerdi dinlemlfti. O susunca, uzaklardan gelen ğuk ahengi? Ya lipnmu tutma eliniD 
~ık bu hayat bu gekilde devam ede - derin ve biraz boğuk bir sesle cevab ver- titreyip? 
mezeli. Bu gece karp karpya :aesslxe ye- dl: Genç bdm bir yanda çekmckrini, ck>
mek yedikten sonra denize bakan bal - - Hakkın var. Bot yere birbirimizi üz- lablanm .mtrJi ellerle 11pp bpQ•ak et
konda karplJklı koltuklara oturmuşlar miyelim ve hemen aJD)abm. Bu mili - yalarmı çantaı•ra J1!1'1epirirbn bir JaD
Ye sigara dumanlan arumda birbirlerine terek hayatta devam etmemize imkan dan da bapnı bir çekiç sftli diiftB • •• 
fikiyetlerini tekrarlamı§lardı. kalmadı arbt. Uzun aman seviftikten caba?• 1Uellni teknr ediJordL 

Evvell kadın söyledi: sonra yapc:b1ıJ1m ba alta 11melik evlilik Kocwmın ftmdWni 9Mettıi1- dlılır 

Naha Vekaletinden 
1 - 'IW'blf!Je -. .... iF ~ batakbiJ kmutma uıeliJ*. btlf w.a ..., ........ 
2 - D••-~ bdbbe :nllla;JD0°+wtella&nlaatllde1'1111a'Y .. 

klı.tl m1u ~ WIÔ • 1118 • ebilt- lmmlJma odumcla ap.Jı ..t .. 
auliJe JIPJecübr. 

3-lstHb,.. ~ .......... -._. ıao)ell, ~ ltlnl ..-ı 
prtnamai, .._. ,m- ft JloJelaJI 1 lira• km1lf mukabfllnde 8iıJar mmaa 
~ aWıilidlr ......... ,. llrebi1mek i;ID tat-"1-iD ....... 
lllllTakbt t 5 1 .. • ;, • ııaa Jba1ak ..na .. 1pbd 'ft78 ilana ...... 
naf:ia 'ı' rilli t ................................ w 1ııa blıi1 ...... p1ıll 

• z ' Ma • ''Ms" ...._. dlir ••• V9'lletiDdlll •lrnmt •• ntttf!lt .......... ; 
t- idem .. ..., ~ ı :ac1 - nıı• ,..ıa • 11 .. 1ı1r 11111 ... 
~ ..._ _. - mlR llliiM mak'Na .......... teıwled a • 
aımdlr. 

- Seninle uzun zaman leViftikten gilnleri her saniye imi benden uzaklaş - ~ bir de1ili ,..ttL Yalmz ~ hafta. 
ıonra evlendik. Altı aenellk milfterek ha- tınyor, ilk yıDmıı IWletine ve yakm - da lıir iki aece ne ............ w 9tlrlfii 
ıatımwn ilk üç yıb beni dilnyamn en hjuıa bedel yavq yaftl benden ayrıldı - geceJeri de Jlm odwwle &e\" ••s' h
mes'ud kadım gibi yapttıktan IOllra ya- IJııı, beni ve erimid ~ gö- lmt bitiba 1lanlara ntwnm cmma ...._ 
:vq yavaş benden bq çevirdhı. O vüte riiyorum. na ıu,.net eWlini a&ıtsec:ek lıir ipret 
kadar bende hoşuna giden teYleri ve ha- Hakkın var, uzun iabata, birbirimizi yoktu. BilAJrie Galib ana bqı çcık müt-
reketleri tenkid etmeje, sevdijin teYleri didiklemele ne 1ebeb nr? Çok sene e\• - fllı: davram~, fakat ya1rbpmelrhn kar- - .. - .. - - .. .. • .. .. • 
beğenmemeğe başladın .. Beni hırçın, huy vel, birbirimize verdifbniz sözü unutu - kuyor gibiydi. • 
suz, şımarık bir kadın gibi gördün veni- yor musun? Bu ne zaman başlamıştı? Nezihe çan -
hayet benden uzaklaştın. İşte tam bir se- cŞayed bir gün ikimizden birisi öteki- tasını kapamak için çabalarken birden -
nedir bana karşı bir yabancı gibi hare - ni daha az sevmeğe be§larsa, aramızda bire durdu ve hatırladı. Senelerle en-el 
ket ediyorsun. Haftada bir ild defa e\-'e kavga olmadan, karşımızdakinin duygu- bir gün, üzerinde dmulmağa d~yen 
gelmiyorsun, geldiğin akşamlar da işle- suna hürmet ederek dostca ayrılacağız.,, manasız bir 1ebebden Galibe gücenmiı 
rini bahane ederek yazı odanda oturuyor, Bu yeminimiz yerini bulsun yavrum. ve ona karşı hatta biraz. zoraki bir so -
batta geceyi de divan üzerinde gP.Çiri - Birbirimizi incitmeden aynlalım. juklok göAerınişü. i'akat kacası her za-
yorsun. Bu hayat böyle devam edemez. * :man anwı bn sil>i .a haHeri Jairşısm- -'" mkhk 
Ben eriyip mahvoluyorum. Vücuclflmün Kan koca, birer gölge gibf SHStzce da üzü?tir ve kendisini affettirmek için Bq, elif, aezle, ırfp, romatimn, nen .. ,., " Mtla 
Jıer gün biraz daha dü§tülünü, llef'emin odalarına çekildiler. Nezihe kocasınm bl\~ binbir ricalar ve niyazlar ederken o ak- •ir'llannm derW ...... lcabuada ıBade 3 kqe .... bilir. 
kaybolduğunu duyuyonun. İyisi mi bir yatağına kapmup atlarken beşının if;in- şam bu hale ebemmAyet ~. Ne - .. .. - • .. .. .. • - .. • • 

~~~~~~P~~·~~~~h~·~-~u~~~~~~up~~~~lı~~~=~-----------------~==-----rar verelim ve iki eski dost gibi birbiri- günlerden başhyaralr., binbir unutulmaz gücenme oyununa kendisini bırakmıştı. 
ıiıizin ellerimizi nkarak dostca ayrılalım. sahneyi kendi ken~ tekrarlıyordu: C')ylan soma? Hayır, gmç kad..m ten- yerde rupn tmB ~ uada on\I ~ an J ortalık uywn~ ~. DW sitmel• 
Kemik içinde derin derin ifliyen c;wlar- İ§te evlendikleri gün beyaz elbisesınin disini kocasından ayırabilecek bir vak'a beş gün için Kızıltoprağa, annesının ya- karar veren Nezih~, bir elinde küçük va
dan hoşlanmadığı.mı, billkis sarih ve etellnl sürüyerek ona ~ru gidip; & - habrlamıyordu. O hal<\e ikilini birbirin;. ıu11a gitmiş, onda ı:öşk kaqu)arı IlliP lill olciaia hal• ya\JlllP \4•+•1 açtı, 
nzih vaziyetler karşısında kalmak iste - nun gözlerindeki sonsuz 8§k ve şefkat; den koparan sebeb ne olabilirdi? hendis Cevdetle sık sık görüşmüştü? Köy- sofaya çıktı. Gürültü etmemek için ayak· 
diğimi bilirsin. işte beraber geçQD altı yıbn ilk ÇJlgtn "A' den döaiifÜnde • kadar pn, :Wrat k• - lam• uc\111& 1ıtMl.JQr ve sendeliyerek yü· 

Sana bu üç senedenberi niçin deliftl- sevgi seneleri; her saniyesi başka bir a- Galib kudurmuş bir hayvan gibi kapı- casına karşı ne kadar uzak ve mkayddi. rüyordu. 
pi, neden benden uzaklaştığını sor - tef]e tutuşan saatler; işte üç seneden son- dan pencereye, pencereden kapıya gidi - Genç aum bitün bu geçen ıztırablı sa.-ı Biıdenbire karpki odanın kapısı açıl· 
makta istemem; belki de beni müteessir ra Galibin yavaş Ynaf uzaklaşm1111 ... yor ve gecenin sessizlif. ortumGa büyü- aderi, arısuaa. )reıtdiıd_.a -klath - dı ft Ga&, aybsuz ve kanlı gözlerle. 
edecek bir şey söylersin, ben de verece - Fakat niçin uzaklapnıftı? 'Genç kadın yen haili gürültüleri diııliyordu. 4te Ne- ğını anladıktan sonra onu zorla ve kocalık dağınık ve perişan saçlarla e§ikte dur • 
ğim cevabla seni üzerim diye korkuyo- birdenbire göz )'8flannı silerek yatağın zihe dolabuµ açıyor, kapıyor, çekmeleri halrJrın• iaümal ederek Jr.aıUııiM aadık du. Kan taca nefes almadan blrbfrlerine 
rum. İkimizin de sıhhatimiz bu gibi dar- üzerinde doğruldu ve üç aenedenberi yüz çekiyor, ağır adımlarla odasında dolap- ıa.Jmıya mecbur maemek içla ..,._ Jıaç- bakıyorlardı. Ba b•tıffar evveli kor • 
belere karp koyamıyacak kadar SRl'StMı. biıılerce defa tendi bndisine sorduğu yor. Demek biraz evvel söylediği söz doi- tıjı geceleri, yazı odumm ~ ibllin- kak, yorgun ve ftmfdsbdl, sonra dftprum 
Bak, benim gibi sen de her gün biraz da- bu suali tekrarladı. Jlılyır, bona cevab ru... Yarın sabah iidecek.. BU dliıa da de geçirdili ümidaiz saatleri birer 1*er ateşi gibi hain ve yakıcı oldu, fakat ya• 
ha saranyor, biraz daha zayıflıyomm. veremiyor, kendisini büyük bir aşkla se- dönmiyecek.. Ebediyyen... hatırlıyor ve her pye ralmm mum ı..a- vaş yavaş ateş te s&ıerek yumuşadı, de. 

Kaç defa bana bir feY. aöylersin diye ven Galibin sonradan ~ artık sevme- Niçin? Genç adam iJte bu muammayı sında, onun muhitinde yapmak için bun- rin, ac!Y8ft, acıtan bfr babı oldu. 
bekledim, kaç defa isyan etmek L~edim, dilini anlıyaımyordu. halledemiyordu. Karısı niçin birdenbire lara bir köpek gibi tahanmriU ettlll '81- Genç adam bacaklaruım ilzerinde tit .. 
fakat anlamadığım bir kuvvet beni bun- Birdenbire içine ümidle kanpk bir §ÜP- ondan soğwnUJtu? Evlerinde verdikleri de. bulÜD artık IOD daldblann geldiği- riyeret kansına dolru bir adım attı. 
Clan da menetti ve bu acayip vaziyete ta- ile cllftü: çok güzel bir ziyafetin ertesi güniı Nezi- ni 1/11 ı ık 1* ...... ..... ı.. --" lıır- 1 - Gldl,.or DIU.SllQ? 
bammül ettim, sana bir şey söylemedim, cAcaba sevmiyor mu!• he kendisine karşı uzak ve lak:ayd bir ta- mak, her -şeyi altüst ederek Nezilıeye 1'eztYıe bu tttı:et ~esfn yarattığı ıztı • 
bir şikayette bulunmadım, her gün beni Bu hls evveJl kendWww tuhaf gibi gö- vır almıştı. Onun bll uzaklığının ilk gün- koşmak istiyordu. rabla sersemleıIU§ gıbi çantasını yere bı-
bir gün evvelkinden daha az sevdiğini riindü, fakat artılr .,nlınala kar• nr- terini, mild'frlf bir kısl:ançiıl: buhranı tçin- Bir taç defa bpmm tnlnn•ln» P'9i -~ el?erile yilzihıfl bpadı ve dOpne • 
ıörerek ben de kendimi senden çektim. dilderl için liiktnet ı.ıan linideri ona tle ~inıılifti. Lnsnım 0 ziyafet geeesi reeeji mada omm Nrpnıılrt IDltJk ft he- met için sobk bpuma dayanarak lllr 
Pabt artık dayanamıyacalım, yann sa- qnlrkanlıhkh diitftiMHkeek 1ııir bale Anupadm ,.eni gen mühendis cewe- sab1ı aöz1erini babrh;pnk c1ıımMt sibii nefes gfbf fımhfadı: 
bah gidiyorum, sonra da mahkemeye res- 11Jtia mifti te liizmnandan fazla ehetnmfyet verdi'- onıA lralda. - Hayır ... 
mi müracaatimi yapacapa Aramızda - Acaba aımn,_. mı! Bil caaılla?.. jW. ı t1e JMrllata çok ı:netsvl <JNu.. Evet, 1*l:ııirini .vmedllda...,.. 'ba iş- r-------------.. 
kat'iyyen ayrılmağa karar verdikten lllll- ne bQJiik bir kelime... Tmı bir anedir ğuma fsbtaıiıPi, W prwı1 Ne9llıe,e ancelere ne l8mm nrdı! Madtm ki lle- T•"Dld "°'Rnasnt• 

ra ikimizin de pek çabuk serbestliğimizi kat'iyyen inandığı bir py için fimdi _. tıir le.J siJJemeJdrpn m11 menehllifti. zi1ıe artık ondan uzaklapak istiyordu ... 
alacağımızı umuyorum. caba?• diyordu. Her ZllDml çok hHus olan karısı o - * 

Erkek kansının bu sözlerini, sigara - Zanllı Galib ne kadar ntarllll§tı! ~ awı ı. ıztırabun ~ farketmemiş, • Uyimsus ve ıatırabh autlerdım soma 
sının dumanları arasında kaybolmuş gibi nun yüzüne bakmamak iPD na&ıl &özle- nun, velevki sadece bir kıskançlıktatl iba;. gün ağarmı§tı. Tekırar Galibin yiWinü 
RI çıkarmadan, bir hareket etmeden riııi uzaklara dikiyordW Ya llıe8iniıı bo- ret olan bu acısını dindi.rm.eğe çalıfw:ak görmemek, tekrar ıztırab çekmemek için 

, Yuit• •aldlbllr 
1Yuan:M•7-

Çeviren: Faik Bercwıea 

... 
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Sayfa 9 

"11111-· ................................................................................ ·-" 

AZRA • 
1 L Devlet kapısında elli yıl 

Yazan: Vedad trrfl 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım • 

Abdurrahman (Paşa) ile mühendis ve bir sürü jandarma 
doludizgin avluya girdiler. Paşa odamın penceresi ÖnÜnt 
geldi: "Seni gidi nane molla! Seyahat meşakkatine 
dayanamıyarak buraya geldin öyle mi?,, diye bağırdı 

Esrarengiz kışhk bahçe 
lamba yok. Buna rağm~n karanlık a:- hafazaya memur ve geleni na~ı~ par~a 

Hürriyetin zevkinden mahrum_ ~u /- .1 Koyu fakat tatlı bır ışık ortalıga parça edE::ceklerini anlatmak ıçın bır-
bedbaht esir, rüyasında, meml~ketı~ın ~~kim. B~ esrarengiz ışık nervede~ sı- 'birlerile boğuşuyorlar. . 
kim bilir hangi hatırasının hıcranıle . r beHi değil. Sular, loşlugu tıtre- Muhakkak, başka bir dairenin eşı-

ııyo ' l .. ı ·· G.. 1 - . d · 

Üç saatlik bir köye gidileceği için, 
yolda lüzumlu olmamaklaı beraber 
müfrit bir ihtiyat ile rüşdiyenin ilk se
nesinden'beri taşıdığım gümüş divitimi, 
birkaç kağıd ve biri büyük, ikisi kü -
çük olmak üzere üç dooya zarfını ve 
biır mikdar da mektubluk zarfı yanıma 
akbrn. 

dönmedim. Çünkü yalnız diş değil, yü
.rek de kıran bu demir leblebiyi çilrn -
yip <lurmağa ne iktidarım vardı, ne e 
tahammüfüm! 

sayıklıyor. . . t gümüş gölgelere sus uyor. uze - gın cyım. 
d Sankı bır en k" b E . . al ak 

Koridorun sonuna var ım. . her !iği arttıran da be.~ ı . u. mmım, Y . - Karşı tarafa doğru yavaş yavaş ~ -
ınemleket aştım. Tarassutla geçılen 'b" nız bu mermer koşcnın kuruluşu, bır la~tım. Acı bir feryad koparmama ıpu
yerin mesafesi yüz ~isli uzuyor !~~: k.aç bin İngiliz lirası ~ut.an b~r emek cu kaldı. Ansızın bir şimşek çaktı v~ 
Iki basamak. Yeni bır koridor d uk- mahsulüdür. Sarayın hakıml~rı bu Y~: söndü. İki saniye için bu yerler sankı 
Deminkinden genişce ve ıssız. Ne ~y e- ri mutlaka yaniızlığın zevkını en bedıı alev içinde kaldı ve yeniden kurulôu. 

ônlar da tekrar tekrar teessüflerı. 
beyan ederek hayvanlarına binip gitti
ler. 

ı ık Sankı Y ' h ed.. h v içinde y ıynn cariyeler, ne loş ış · . Hind 'bir dekorun -sar oş ıcı a ası Nasıl bağırmadım, şaşıyorum. ere 
şil bir cennet yer yüzüne inmış ve. İki tadabilmek isteğile yaptırm~ş~a~. diişmlişüm Hemen kalktım ve bir ağa-

Mihman oJiduğumuz mürt.inin 
köşkündeki selamlık küç.ük, büyük iki 
odadan ibaretti. Paşaya büyük oda 
geldi. Büyük posta zarfını paşanın ö
nüne koydum: 

Ben, Kastamonuya uğramıyarak doğ 
ruca İstanbul yo1unu tutmak için, Kas
tarnonuda Keşfi efendıye şu telgrafı 
çektim: ülkesinin •bu çatısı altına yerieş~'ıtş. n _ Ansızın gözlerim kar~ıya ılıştı. Şaş- cm gölgesine saklandım. Şüphe yok, 

ı.1 ile SU U ' - d"v b. 
yanda bir kaç met.:e fas .~tunların ar- kınlıkla önünde bulundugum ıger ır birisi gelecekti. Farkına varmamış, bir « istanbula gidiyorum. Oradaki ki • 

tab~arla eşyalarunı İneboluda Yusufi
dise gönderiniz.» 

lar. Ansızın bir g~Ige .. Su. muhaf•z, heybetli tab_Jo~un farkın~ v~rma_mışım~ tuzak işaretine dokunmuştum. Aradan 
dına sak.landım. Bır Hındllı 1 geçti Şahlanmış Jkı kaplan bırbırlerıle ~ ne kadar geçti bilmivorum. Bir hayat - İlave edi1€Cek bir şey yoksa kapa-

dm ara ' · "b· b başa gelmış- ' J eller çaprast, sessiz a ı k oldu. ğuşmak istıyormu.ş gı ı . a~ .. .. eseri yoktu. Ne gelen, ne giden. Ya-
~oridorun sonundaki kapı_dai ~~nlenme ıer. Birisinin pençe~, Oburunun bey- nılmıyorum: Yarım saatten az değildi 
lçerilerden geliyor ve1bcl~ı ~ ğru dikili ninde. Sağdakinin a~~nd_an ~rl;yanh su bu bekleyişim. Demek burada bir ya
dairelerine dönüyor .. ı~:[ o arkasında köpükleri düşmanın uzerıne, o~:~ ır- hancının dolaştığı kim~ece farkedilme
gözleri öyle dalgın kı sdu ~n nu farket- çınca yayıhyor ve ~a~ıl yoK oh kar!~ mişti talihin bir yaveri mi? Belki de 

tayım, dedim. 
Paşa düşünür gibi durdru. Sonra: 
- Kapatınız, dedi. 

Telgrafhaneye gitmek üzere iken 
sokak kapısı önünde şiddetli nal şakır
tıları işittim. Bir de ne göreyim? Ab • 
durrahman paşa ile mühendis ve bir 
çok jandarmalar avluya girmiyorlar 
mı?! Paşa, kahrın üstünde, odamın 
penceresi önüne geldi: 

bir m hlük saklı bulun ugu a·1 ·yor Bu ıkı canavar ey e ı ' 
a · indeki hu- farke ı emı · k Ett bu ansızın parlıyan ve sönen ışık, bura-ınedi bile. Belki de sa~yetcıçı·ıerinin so- birer diri hayvan kadar korl unç. "aent dan her gelen geçeni selamlıyan bir 

Bu zamksız büyiik zarfı kırmızı mü
hür mumile kapatarak, hareket için 
kapı önünde bekliyen jandaırmaya ve
riyordum ki paşa: 

S • d · 1 · geee nuu 1 taştan canavar arın va~ - ' usı aıre erın •canavar ~r. . vh - elektrik tertibatı idi, işaret parolası 
nuncusu' d r- t g·ı bu tab1o·va belkı bu derece eye 

... · ·· t nların a ' J d' T ıtt değil, faydası? ... Sarayların içindeki su u m 1ı bir renk veremezler ı. am a a (Arkası var) 

- Aman, aman zarfı getiriniz, deme
sin mi! Getirdim, tamiri kabil olmıya -
cak bir şekil<ie yırtıp açtı: 

- Seni gidi nane molla! Seyahat me
şakkntine dayanamıyarak burada isti
rahat etrr.eğe kalkıştın öyle mi? Yağma 
yok! Nasıl geldinse öyle döneceğiz! de
di. 

· · di kavrıycrru · 'Can nk · bunu mu lığının hikmetinı şım bir entrika bir kapı. Canavarlar sa ı _ __ ------------------
&ra~u bir~~~' ~~ngiz~~~~~~~~~~~~~~===~=~~~=~~~~~~~~~~~~~-----, 
merkezi ve bu sütunlar, buHer sütun - lstanbul Vakıflar Direktörlüğ1 ilanları 
alemin baş yardımcıları. : r sütun 
bir gözetleyici saklıyabılır, he v k 
bir suikastın kahramanlarına. ~ıgı~a _ 
1 b·1· ' Bu saray hfıkimlerının . o a ı ır... , ıann gı-

iıind'e midir? .. Yabancı uns~r Saray 
d""~ b" muhitte evet .... 

Teme ıgı ır hakimlerine karşı 
içindekiler, saray n' Bu tak-

surlar taşıması ... 
cebhe alan ~n 1 hde işlerin yar-
"<lirde bu sut.unlar a ey 

' 'li ' dımcı1a n. ola~irr.ikinci muhafız ge lıne-
Beklcdım. · ı Nereye 

t Ve Iş ba .. ına .... 'di Cesare · · · '.I 

. - gı"ttigv ini bilmeksizin ilerlemek 
dogru k . t d" 
ne tuhaf şey!.. Prensin varma ıs e ı-

ğim dairelerinin bu yanda .. 0~~p olma
dığını bile bilmiyorum. Yuruyen ben 

- 'lim sanki eSTarengiz bir kuvvet 
degı sUrükleniyorum. Iztırabın 
tarafından - nndan çıkarıyor. Çı-
fazlası insanı çı~ f kındayım. Yoksa 
ğırdan çıktığımın ar k"' .. kö-
gecelerin bu derece şaşkın ve doru 

. b' lcusu olmaz ım. 
Tüne sersen ır yood dan çıkalı otuz 

Bir ses! .. Saat!.. ~m akika geç-
'daktka o'lınuş, halbuk~ ~~ d 
mediğine yemin ede~ılırım. 

Biraz daha ilerledım. tte aştığım 
Koridor bitti. Yarım sa~. .. ne ulaş

. b" kapının onu lbir mesafe benı ır ış· kemeri 
bir şey gen 

tırdı. Muaz~ain: nadttde nakışlarla 
andıran daıresı en lt n kaplama. Ko
süslü ve ~~ştanbaşa a ıidiyordu. Bura
ridorlar ıçıçe uza~ı~ gdairenin sınırla
(ia bir kapının dar ıgı, ·b· Hind sul· 

~ anlatıyor gı ı. 
rına vardıgımı . leri aliba buradan 
tanının harem daır_e g a·· b "" yana 

Isa•bet ur 
öteye uzanmıyor. er . el:erinin bitmez, 
gitseydim, har~ml"kl~~e dalacaktım. 
.4"k mez derın ı k 
.u ~~ ·· b istikamette ilerleme -
Gehşı guzel u ksızın istediğime u-
le, farkında ol~~a olan haremin kıyı 
I Bana azım ' . .. .. 
aştı~ v. di ver dairelerin ı~yuzu. 
bucagı degıl, . g İlahi yeni bır man-
Kapıyı araladım: bir merdiven, kış

zara. Mermer, gen:ş u iniyor. İki yanın
hk bir bahçeye dogr üzerine sıra ile 
daki parmaklıkların kanadlarile bu 
llzanmış kuğu kuşları, 1 n birer hey
'lnerdiveni sarmış. Bun 8~ Her biri 
kel olduğuna inanmak guç: ve 

0 
dere-

a.. b" an'at esen uaşlı başına ır 5 . v ısında bcmbc-
ce canlı. Merdivenın aşaJ beyaz çern
Yaz bir avlu. Her yanı~ı::u pal'miye 
'herler ortasına oturtu . : birer inci 
a~a_ç.ları. Billur şelfıler,kiı.ncbasamaklar~ 
'diz si gı'bi yukarılarda lar Du-
t! y akıyor · an bu ağaçlara dogru 

1 
birer rai 

'Vaı-ların kenarları, sed~f :n udan his
~ib~, kat kat. Her raf bıllu~ ~daki rafa 
'scsıni aldıktan sonra onu a . 1 

1 
k inci 

a:rtnağanlıJor. Bütün bu cıve e bavu-
diziı ki mermer e.rı de orta yerde .. düre<:ek 
zun içinde kayboluyor. Başdo~ san-
kadaı- güzel. Bir bahçeye çıktıgımı d m 
'd,.,._ G'· ·ı· t· ve anla ı .. ,,. ozlerim yukarı ı ış 1 k aıa-
lki bu gu·· 1 k"" . . bahçelerle te 
'kıa ze oşenın "'ksekte 

sı bile yok. Tavanın çok yu iıe-
01ınasına rağmen loşluk içinde seç . 
'bilen camları ~ıy ı erin yetim kalmış bır 
~1- ·~ 

"' Ylldnım saklıyamıyor. 
'O • -. .. ... "ı .. 

Kapalı zarf usulile Bina inşaJ.tı eksiltme ilanı 
Eksiltmeye konulan iş: 1 

- . /938 tarihinde yapılan eksH tmcsinde talib çıkmadığından ıiolayı 27 f1:1azıran Ankarada Bankalar caddesinde 0:.manlı Bankası ittisalindc-ihaleşı yapılamıyan - .. .. ~ .. ı . . 
. k f . u··.,erine Borsa Vakıf Paralar Mudurlugu ve apartıman Jınası ın· kı va ı ar~a ~ ' 

~aal.ıdır. 
2 _ Bu inşaatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki aksam maa 

rnüştemil götürü olarak yapılacaktır. 

3 _ Keşif bedeli (220446,54) liradır. Bunun (28184,15) lira:sı temel için ve 
192262,39 lirası da diğer götürü aksamın inşası içindir . 

4 - Bu inşaata aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Fenni ve hususi şartname, 
B _ Mukavele projesi ve projPye bağlı vahidi fıat cedveH, 
c - Eksiltme şartnamesi, 

D - Proje. .. .. - - t t M'" 
6 _ Yukarıda yazılı evrak Ankarnda Vakıflar Umum Mudurluğu -~~aa u. -

dürlüğünden, İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdurlüğ~i?den: İzmırde lzmır 
Vakıflar· Müdürlüğünden (11,02) lıra mukabilinde a~.ın~bılır. 

7 _ Eksiltme 5/8/938 tarıhine rastlıyan Cuma gunu saat ~-2 .?e -~~karad.'\ 2 
ci Vakıf apartımanında Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat mudurluğunde top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

8 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (12272,33) lira teminat vermesi ve 
aşağıda yazılı vesikaları haiz olması ş:ı-:ttır. 

A _ 1938 yılına aid Ticaret odası vesıkası. v • 

B _ 1938 yılına aid olarak Nafia Vekaletinden alınmış en aşagı (100,000)_ li
ralık tek bir bina inşaatır.ı yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bıl -
diren yapı müteahhitliği vesikası. .. . . 

9 _ İsteklilerin bizzat Yüksek Mimar veya Yüksek İnş~at. ~uhe~dm olması 
ve bunlardan birile müştereken tek1if yapıp mukaveleyı bırlıkte ımza etme -

}eri sarttır. b fJ 
s K ı zarfın ihzarmda teklif mektublarının yazılışında u ıar arın • 10 _ apa ı ., 
· · d ta ile gönderilmC>sirıde isteklilerin c2490• .sayılı kanunun 3.ır. ve tevdun e ve pos K r· t T 1 

33 ·· maddelerine harfiyen ri:ıyet etmeleri lazımdır. ey ıye ı an o unur. 
cu (4670) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : . 

· h" ç·fteler yolunun 13 ._ 000-21+900 kilometrelerı arasında «15976.05> Eskışe ır ı .' . . . .. 
· k ·r bedelli şose esaslı tamıratı 25/ 7 /938 tarıhınden 15/8/938 Pazartesı gu-lıra cşı t Ek ·ıt v· ·· 15 30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ur. sı me ı-nu saat , 

layet Daimi Encümeninde yapıl~caktır. 
Muvakkat teminatı cl198.20t liradır. . . . 

i e aid keşif, grafik, fenni şartname, mukavele pro1esı ve eksıltme şart-
Bu 1 ş · her zaman Nafia Müd!.irlüğünde görülebilir. 

name erı k"l t' d 1 .. . · bu gibi işleri yaptıklarına dair Na!ia Ve a e ın en a mmı~ mu -isteklilenn . . .. . . 
. . "kası ile senesi ıçın muteber olmak uzere Tıcaret Odası vesıkasını 

t hhıtlık vesı "h l t" d ıA k ı ea bl na eklemelı>ri şarttır. Teklif mektubları ı a e saa ın en aa a kl'f mektu arı . . . 
te ı 1 akbuz mukabilinde Daimi Encümen Rıyasetıne tevdı edılecek-b' aat evve m 
ır s t da vaki olacak teahhür kabul edilmez. c483h tir. Posa 

Şi1~~~a!! .. i';!ü~Xti~~~ede.~ : 1 g~ · saatlerinin değişmesi fizerine 4 Temmuzdan ıtibaren 
1.- e.fa~e yapılmış olan tadil ve jlave mülgadır. 

~~2; te köprüden bir vapur hareketle Beşiktaş, Kandilli, 2· - ' d 1 h' 8 1 Kanlıca Çubuklu ve Paşabahçesi iskelelerine 
Ana o u 

11 
r ' ' f C t · iinl · uğrayarak Beykoza gidecektir. (Bu se er umar esı g erı 

Yapılmaz) .. 'd 1 jl[ d 
16 d köprüden Harem ve Salacıga gı en vapur u •· 

'.'! _ Saat 8 d k · .,, 'k ıonra hareket e ece tır. 
kı a d 16 10 da Yeniköye kadar yapılması olan 146 No lu Köprü en · v ·ı ı 4.- . 5 dakika sonraya ahndıgı ı an o uour. seferm 

- Hemşirelere, sizin bamyalardan 
(Bu b myalar meselesi" aşağıda izah 
edilecektir.) birer mikdar gönderece
ğimi evvelce ke dilerine bildirmiştim. 
Bu mektublarda, gönderildiğini dün 
akşam yazdıracak iken unuttum, sözile 
evrak arasından bunları buldu, içleri
ne bizzat kendrsi bir kaç kelime ilave 
·etti. Yanıma aldığım büyük zarfla kü
ıçüklerinden ikisini getirdim. Hiç hatır 
eve hayale gehniyen ani bir ihtiyac için 
ıtedarikli bulunduğumdan mcmnıun ola-
1Cağın1 düşünerek ınektubl.arı 1 onlara 

Beni iki jandarmaya kucaklatır ku· 
caklatmaz ata bindirtti. Daha ayakları
mı üzengiye geçirmeden, p~a, elinde 
kamçı bizim atın arkasına geçti. Bir 
posta sürücüsü gibi, keneli atını ve be
nim bindiğim katın çalakamçı koştu· 
rarak memurin ve eşrafın bizim bu ha
liınizc mana veremiyen bakıslan önün
de yola koyulduk. 

koydum, gene kendisine sorduktan Şimdi gel~lim bamya meselesine : 
sonra zarfları kapattım, jandarmaya Memuriyeti Inebo1udan Samsuna nak-
1\'erdim. O, heybesine yerleştirirken !olunan pek müdahin bir gümrük mü
paşanm aklına bir şey daha gelmesin dürü, paşaya yazd1ğı mektubda: cSam-
mi? Jandarmaya bai!ırdı. suna müteallik evamiri fahimanelerini 

__ Zarfı getir, zarfı getir! hududsuz bir iftihar ile infaz» edece.. 
Bu sırada küçük odaya girmiştim. ğini bildirdiğinden paşa: 

Jandarmanın peşinden koştum. Fakat - Şu müdüre ısmarlanacak, Sam • 
pa •ı, bana: sunda ne var? 

_ Aman yırtmayınız._ o bÜ)~Üklükte Diye sordu : 

başka zarf yoktur, demege vakıt bır~- _ Beııim bildiğime göre, orada, tü· 
madan zarfı ~tıı. Ban_a da, başka bır tünden baska bir şey yok. Onu efendi· 
zarf getirmemı emrettı. . . · .. 

_ o büyüklükte başka zarf yoktur, ınız ıçmezsınız. 
(Arkası var) dedim. Valizimi köye gönderdim. Ben- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

deniz fevkalB.de bir ihtiyat ile bir ta-
.nesini cebim€ .sokmuştum. 

Paşa, burnu sıkılmış- bir çocuk sima
sı aldı: 

- Ben seni tenezzüh etsin diye ge
it~rıroedim. Va.zifendi. Dü.şüruneliydin! 

Bir doktorun gDnlUk 
notlarından 

&·ab verdim: Mevsim arızaları 
- Bundan ziyade düşünecek ve iht.i- sıcak mevslmlerde görülen diler Arıza 

yatkar olacak bir ka'bniyette yaratıı]r ıardan blrl de ayak parmakları araiarm-
madıC'rıma teessül ederim! da husule gelen tahrişler ve pişiklikler -0 

~ v b ·· }erı· dir. Ayak parmakları çok az hava alan , Sıkılganlıgıma ragmen, u soz 
bir nab1yemlzdlr. Ayakkabı ve çorapla 

-düzgünce söyliyebildiğimden memnun- hemen daima örtülüdür. İşte bundan 

<lum. dolayı ter tebahhur edemez ve havalan-
Paşa hemen elimtlen kırmızı mumu ma vaki olamadığı için terler orada te-

aldı. Puslaya: raküm ederek beşereyi tahriş eder, ora-
- Bu zarfın halinden bizim ne vazi- ları kızarır, kaşınır, kaşınması bazan çok 

d şiddetlidir. Hasta eme veyahud diğer bir 
yette bulunduğumuzu Kastamonu a vasıta ue şiddetle kaşır, zaten imblbe ol-
anlasınlar, cümlesini yazdı, puslayı muş beşere soyulur. Bir nevi maall 
zarfın içine soktu. mayi sızar. Artık mlkroblann girmesi 

Ben küçük odaya, Hafız Mahirle mü- için saha tamanılle açılmıştır. Burada 
lhıend~in yanına gitıtim. Onlar, zada da koltuk aIUarında oldu~u gibi lenfa 

yolları vasıtnslle mlkroblnr vücude ta -
benim ıbaşıma gelenleri görüyor ve bili rışır ve ilk alftmetı kasıkta bez atma -
yorlar.dı. Paşamn eski mensubini Reşid sıdır. Birdenbire böyle k.lmselerde ka.sık
beyin: ıarındaki bezler şişer, ağırır, dokundur-

- Allah selamet versin, paşamıe. maz ve derecei hararet te az çok yükse.lir. 
bir demir leblebidir. Üç senede dört Bunun sebebini nrarsnnız ayak parmak-

larında bulursunuz. 
mühürdar kaçırdı! Sözü kulaklarımda Bu gibi fıfeUere malik oımnmak 1çln ev-
te'kerrür eder gibi oldu. Kararımı ver- velfl günde iki defa sabah ve akşam te-
dim. Mahir hocaya: mlz, sıcak sabunlu su lle ayakların yı -

_ Arlık, dedim. Arkadaşhğımız bu- kanması ve temiz çorap giyilme.si ldzım
dır. Parmakların tahriş olmuş olan nra-

rada nihayet buldu. ıarmda birbirine temas ctmemesı 1çtn 
Bu sözleri söylerken, paşa oda ka- banyodan sonra temiz gaz bezlerUe sar

pısmın önünden sür'atle geçti. Mahir malıdır, parmak aralarına talk pudrası 
efentli He mühendis ayağa kalktıkları vcyalıud muzadı taaffün pudralardan 

v • • • d ı her gün doldurmak çok fayda verir. Bu 
için, kendi.sini takib edecegımızı san 1

• gibi vak'alnrda hastaların renkli ve bo-
KM.ınna binerek sokak kapısından çık- yalı çorap yerine beyaz çorap giymeleri 
'tı. lAzımdır. 

Ben, Mahir efendi ile mühendisten, Ayakkabıları da çok mühimdir. Keten 
köye gidince, vaılizimle d!ğer eşyaları· delikli, hava alan ayakkabıları kullan -

mı akşama kııdar buraya gönderm~erl- ._m_a_k_şa_r_ıı_ır_. -----------1 
ni rica ettim. On.far, paşanın, bu müna-
seibetSiz muamelesinden pek çabuk p'iş
man olacağını söy1iyerek beni tatyip e
deceğini söyledilerse de kararımdan 

cnab isteyen okayuculanm12ın Poıta 
pulıı yoliaınnıarını rica ede.rlz. Alul tü
dlrde lstelderı makabeleslz kalabUJr. 



10 layla SON POSTA 

ruan: Sapper 
Türkce7e çeviren: Bunwa UpldaıD 

Fevkalide hidiseler karşısında 
- Mesela dün akşam gidip gelişim 1 tayyareye bindi. Ben ise Almanyanın 

bir sempati ile takip ediMi sanıyor~~ yolunu tuttwn. Oradan Ostanda geç
hem hoşuma gitti, hem de hayretımı tim ve dün oradan vapura binerek 
mucip oldu. memlekete döndüm. Şimdi asıl oyun, 

Hi:mnetci pencereye yaklaşarak dışa- kendime münasip bir kıyafet buldu -
rıya baktı: ğuma göre burada oynanacaktır. 

- Söylediğiniz ile alakası var mı yok !Yüzü sertletmişti, gözleri ateş 'sa-
mu bilmem, fakat ev nezaret altında ~ıyordu: 

dır. - Algi düşmanlarımızın barbarlığı-
- Nezaret altında mı? Emin misiniz? na bir son vermeliyi~ dedi. Jimmi 
- Tamamen. Karşı caddede gözcü Latimer ile şefin intikamları alınmalı-

bir adam var. Dün akşam da ayni nok- dır. Bunun haricinde Jinger Lavson-
tada duruyordu. dan öğrendiğime göre ne Ronald Stan-

- Siz pencereden ~kiliniz. dişten ne de Gastondan heni.lz bir ha-
Algi Longvort masasına oturdu. Yü- her çıkmamış. Demek el'an Fransada -

zü birden ciddileşmişti. Sordu: dırlar. Allah vere de başarına bir iş 
- Yüzbaşı Drummonddan en son o- gelmemiş ola. 

larak ne vakit bahsetmiştik? Bu sırada hizmetci salona girmişti, 
- Takriben 1 O gün oluyor ki klil - AJ:gi: 

bünden telefon etmişti, söylediklerini - Marş sofrayı kaldırınız, dedi. Ve 
ben not etmiştim. Siz de kendisini zi- bir araf.ık pencereden bakınız, nöbetçi
yarete gitmiştiniz. yi yerinde görürseniz bize haber veri-

- Doğru, o geceden iki gün sonra da niz. 
Fransaya gittiğini işitmiştim. Marş bil- Marş gidip geldikten soo.ra: 
tün bunlar garip şeylerdir. Geçenlerde - Evet efendim, yerindedir, babe-
Bay Burton benden Drummondun ne rrni getirdi. 
alemde olduğunu sormuştu. Bir def.a ~gi arkadaşına döndü: 
evine telefon ediniz bakalun, Londraya - Biliyor musunuz ki evim tarassud 
dönmü.ş mü? aJltındadır? 
Marş odadan çıktı, geri geldiği za • Drummondun canı sıkıldı: 

man da: -Fena haber! 
- Hayır efendim dönmemiş, dedi. - Sonra dün akşam Bot dore ıtaba-

İhtiyaten oda himıetçisi Denny'ye evin resinde bana öyle geldi ki bir çok kim
nezaret altında olup olmadığını sor - seler bana bakıyorlardı. 
dum. Dikkat etmemiş ama bundan son- - Burtcm da orada mıydı? 

Blachton hana dedi ki, sizin kabareye 
geldiğiniz gecenin ferdasında hakkınız
da bir sürü malfunat almıya ç~mış. 

- Beni gözetlediklerini biliyorum. 
Sizin tarassud altına alınmanızın se
bebi de benim izimi bulabilmek emeli· 
dir. 

- İngiltereye geçerken tanınmadığı
nıza emin misiniz? • 

- Azizim kalabalık içinde insan hiç 
bir şeyden emin olamaz. Bununla be
raber Londrada trenden indiğim zaman 
takip edilip edilmediğimi anlamak için 
bazı tedbirlere müracaat ettim. Fakat 
burasının tarassud altında bulunduğu
nu bilseydim evinize gelmezdim. 

- Doğru, yalnız bu kıyafet altında 
sizi hiç kimse tanıyamaz. 

- Mümkün, fakat muhakkak değil. 
Çetenin kullandığı UBullerin mükem
mel olmamasma mukabil disiplinleri 
yerindedir. Şefin öldürülme şeklini 
düşündüğüm zaman çıldıracağım geli
yor. 

-- Ben de öyle .. fakat azizim şimdi 
emirlerinizi veriniz. 

- Evvela tayfamıza haber vermek, 
başta Piei ile J ed olmak üzere, şimdiye 
kadar içlerinden hiç biri düşmanın lis
tesine girmemiştir.. Göze çarpmaları 

mümkün değildir. Kendilerini klübe 
davet ve tenvir ediniz. Bundan sonra 
öteye bel'iye gitmekten vaz geçerek 
telefonlarının başından ayrılmamaları 
lazımdır. 

ıa gözünü açacak. - Görmedim, fakat küçük Alis 
- Pekala Sanıyorum ki gene harb ================-==:::::aı==z=====~========-== 

(Arkası var) 

~~;:.~i:;fi~;:.::::n~·~:~~ ~ ~ 
_ Rob dö şambrımı veriniz. harbe Bugunku program 

yaklaştığımızı unutmayınız. 

- Pekala efendim. 1 
Koridordan evvela bir konuşma, S TA N B U L 

sonra sempatik bir kahkaha sesi geldi: 
- Bravo Marş. b~ni tanıyamayışınız 

gerçekten hoşuma gitti. 
Algi kapıya seğirterek: 
- Allahım, diye haykırdı. Ben de 

tanıyarnıyacaktım. 

• Hugh Drurnmond karşılarındaydı, fa
kat sesi mü.c:rtesna tanınacak halde de
ğitdi. Esasen kıyafet değiştirmekte üs
tad ise de bu defa ibda derecesine çık
mıştı. Çenesinde sekiz günlük bir sakal, 
bir gözünün üzerinde de kirli bir sargı 
vardı. Boynuna kravat yerine kırmızı 
bir atkı bağlamıştı. Arkasına da eski, 
harap bir elbise giymiş ve omuzuna bir 
kurşun amelesine mahsus torba asmış
tı: 

- Kevifler nasıl? diye sordu. 
Ve torıbasını yere kor komaz ilave 

etti: 
- Lavsonun yanından geliyorum. 

Bir kadeh yuvarlamıya muhtacım. 
Algi giyinmek üzere odasına çekildi

ği sırada Drummond hüviyetini gizle
mek için takındığı kamuflaj'ın bir kıs
mından sıyrılarak salonun bir koltu
ğuna gömüldü ve Algi geri geldiği za
man onu büyük bir !bardak biraya bur
nunu sokmuş bir vaziyette buldu. 

- E söyleyiniz bakalım şimdi .. 
- S iz söyleyiniz ihtiyar dostum ha-

r ekete hazır mısınız, değil misiniz? 
- Elbette hazırım. 

- Zira 'bütün tayfamıza ihtiyac ola-
caktır. Bu dakikada fevkalade hadise-
1er cereyan e tmektedir. Fransaya gi
di p geldiğimi biliyor musunuz? 

- Evet. 

- O halde s ize bu memlekette olup 
b iteni kısaca anlatayım. Ama bir kaç 
not alınız, zira öbürlerine vaziyeti siz 
anlatacaksınız. 

Algi Longvort arasıra ufak tefek 
bazı sualler sormakla iktifa ederek hi
kayeyi sonuna kadar dinledi. Sonra 
öbürünün bir bardak bira daha içmiye 
dalmasından istifade ederek: 

- Denıek İsviçreden anzasızca kur
tulabildiniz? diye sordu. 

- Hiç güçlük çekmedim. Genç 
Kranmer hemen o sırada Zürihclela 

SOLDAN SAÖA: 

1 - i.stanbulun Anadolu kıyısında plljı 
olan bir yer - Su. 

2 - Acemllitin zıddı - Bir nota. 
3 - Başı boş bırakmak - Dost. 
t - Atların ayaklarındaki - Kamer • Ne-

fi lAhikası. 

5 - Nefi lahikası - Tann. 
6 - Allaha yalvarmak - Erkek keçl 
7 - İlave - Camide yapılan. 
8 - Maşa ile saç kıvırmak. 
9 - Yed - Yüzün iki yanı. 

10 - Kışın yağan - Yerine. 
YUKARDAN AŞAl.il: 

1 - Süküt et - Borcunu vermek. 
2 - Usanmak masdarından emrihazır. -

Akıllı geçinen. 
3 - Sıçrama. 

4 - Katre - Mevlevilerin çaldıtıarı atız 
çalgısı. 

5 - Yülc.5eltme - Kizib. 
6 - Yıkanmak masdarından emrthazır -

Anlam. 
7 - İlave - Bütün. 
8 - Bir nevi üzüm. 
9 - Taharri etmek. 

10 - Birlikte - Bir nota. 

I 

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

1Afustos1931 Puartesl 
Öl.iLE NEŞKİYATI: 
lUO: PJBkla Türk ml18ikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh· 
telif plAk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞBiYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Rıfat ve 

arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Sa
at ayarı: Qrenviç rasadhanesinden naklen. 
M11Stafa Çatlar ve arkada.şiarı tarafından 
Türk musikisi ve halk ıarkıları. 20.40: Hava 
raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından 
arabca söylev. 21: Saat lyarı, Orkestra. 21. 
30· Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkadatla
rı tarafından. 22.10: Dömarini idaresinde 
mandolin orkestrası. 22.60: Son haberler Tt 
ertesi ııünün programı. 

• ANKARA 
1. Ahstos. 1931 Pasarteal 

Öl.iLE Nt:ŞKİYATI: 
14.30: Karışık plak ne.triyat.ı. 14.50: Pllkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajana 
haberleri. 
AKŞAM NEŞltiYATI: 

18.30 : Plakla dans musikisi, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza>, 
20: Baat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Handan>. 
21 : Plak neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon or -
kestrası. 22: Ajans haberleri ve hava rapo
ru, 22.15: Yarınki program. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bu cece nöbetçi olan eesaneler •unlaNır ı 

İltanbal clhetindeldler: 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab· 

dülkadir>. Beyazıdda : (Belkıs>, Samat -
yada: (Rıdvan>, Eminönünde: (Ben.sa .. 
son), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), P'e -
nerde: (Emllyadil, Şehremininde: CHam 
di>, Şehzadebaşında: CAsaO, Karagüm
rükte : (Arif), Küçtikpazarda: <Necati 
Ahmed) , Bakırköyünde : <İstepan>. 

Beyoflu cihetindekiler: 
Tünelba.şmda: <Matkoviç), Yuksek -

kaldırımda: CVingopulol, Oalatada: 
(Merkez), Taksimde: (Kemal, Re bul), 
Şişlide: <Pertev>. Beşiktaşda: (Nail Ha
lid>. 

Botaalçl, K.adlkiy " Adalardakiler: 
Üaküdarda: (İttlbad>, Sarıyerde: 

(Nuri>, KMlıköyünde: (Büyük, Üçler>. 
Bü)'iikadada: (Şlnul Raaa), He1bellct.: 
(TaDaf). 

Afast Ol ' 

16 temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlaı 
16 temmuz tarihli bilrnecemizde ka - AYNA 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda (Son Posta hatırall) 
l İstanbul Hayriye lisesi sınıf f de Orhan 

bulunan talihli küçük ok~yuc~ ~~ımı- Yüce, İstanbul erkek lisesi sınıf 1-C de Ne-
zın pazartesi, perşembe gun1erı ogle • jad, İstanbul Şişli Halaskargazl caddelll Ka· 
den sonra hediyelerini bizzat idareha - mer apartıman 5 numarada Seniye, İl&an • 
nemizden almaları lazımdır. Taşra o - bul Ayasofya Yerebatan caddesi 1f nuu.ra-
kuyucularımızın hediyeleri posta ile da Sabahaddin. ~ 
adreslerine gönderilir. KİTAB 

• Ankara Çankaya caddesi 178 namand.I 
Bir kol Slltl M. Solmaz, Çanakkale inzibat ailba11 ria -

İstanbul erkek lisesi 3/F den 591 
Yalnızotıu. 

MUHTIRA DEFl'E&l 
(Son Posta hatıralı) 

Ömer oaşı Mustafa otlu Orhan, Konya dewle& de
mlryollan §Ube 61 mühendisi M. Bmln otlu 
Kemal, Ankara Cebeci Erinç sokak 21 JUUDa

rada Rıdvan, İstanbul Tophane ~Hı 
sokatı 1 numarada M. Temizsoy, Ka,.n beıl 
fabri.kaaı tamirhane katibi Hilaameddla km 
M\.izeyyen, İstanbul 29 uncu okul IOD llDlf
tan Nermin Soyhal, İstanbul Well 'l'a1JU9 
apartımanı 1-23 de Ayhan, İstanbul Yenl
nesil okulu sınıf 5 de Mustafa, Mania Batu
nlve caddesi 42 numarada Olman alla il. 
Kemal. 

Bursa CUmhurlyet caddesi 296 numaralı 
evde Ali Saib Ak.gül, Savur memurlar mah
feli Halid otlu M. Kemal, İ.st.anbul Edirne -
kapı Atikali 20 nci okuldan 48 Gül.seren, 
Erbaa Sakarya cadd~i 4 numaralı e!de 
Memduh, İstanbul Sotukc;efllle JOkUfu Ua
tiip sokak 40 numarada ömer, İ.ltanbul 
Sirkeci Dervifler sokak 18 numarada Ömer. 

MÜBEKKEBLİ KALEM RESİMLi EL tşt MODELi 
(Son Posta lla&arala) Dörtyol zahireci Mehmed olJu Sadi Yddı

rlm, Çorum Zaman tuvalet salonu abUıl alla 
1stanbul 27 .ncl .. mekteb 174 Pabrl, Baki - Galib Bayrak, .İstanbul kız llaellnden lOll 

f8hlr H~nudiye Sökmen sokak ıo numarada. Muzaffer, Sivas Papbey mahallell _,,....._ 
Necdet, J.stanbul K~kapı orta okulundan keme sokak 83 numarada Sıtkı, İstanbal Kl· 
Sabahaddin Bursalı, J.stanbul Aka.ray Hor- zıltoprak Zühdüpaşa mahallesi ŞerıtbeJ .,_ 
hor cadde~l 72 numarada Vefa 11.sesinden tak 10 da Altay, Vezirköprü danYetW mı
Muza~fer, IzmJr Suluhan civarı 28 numarada mi otlu Mehmed Cevdet Çörekc;lolla. Qor· 
Fahri Eron, Sultanahmed Alemdar caddeal ıu Kuıflyolu caddesinde bakkal Kadir ellle 
No. 36 da Nezahat, Şehremini Melekhatun Muzaffer Manisa Murad Kermen olı:alll m -
mahall~l Güngör sokak No. 13 Ctvdet, ta- nıf 4 de 

0

266 Cahid İlhan, Kırk&laç b.Jlll&-
tanbul Istiklll ~e~~ sınıf 4 de Ali Bayer. kamı ollu Reşid Kıpçak, Nl.aip aTilkat 8alb 

BİRER BUYUK YAPI TAKiMi o~u Fuad, Çankırı Hükumet caddul 2'f nıı-
Fatlh Hasankale Barıgüzel caddesi 11 de marada Cemal Arıcan, Ödemlf poata bat ba· 

Ayten, İstanbul Pertevnlyal ll.seai aınıt 1 de kıcısı Ziya oğlu İsmail Aktaş, KadıköJ Batnı· 
855 Adnan Qüngör, İstanbul Beflktaf Köylçl aıacı 7 inci Uk okul 186 Atay, Bölı:e nllw 
Çelebi oğlu sokak 29 numarada Haltlk, is - memuru Kadri kızı Ayten Meriç, lmür Ak· 
tanbul Üsküdar İnadiye Mekteb aokak 23 nu- hisarı İsmet İnönü okulu sınıf 5 de 315 Pe-
marada Zuhal. rlha, İstanbul Kızıltoprak Hüseylnpqa cık-

BİRER KÜÇÜK YAPI TAKIMI mazı 26 numarada Bahtiyar, İ.stanbal Pa • 
tih Gelenbevi caddesi 41 numarada lad1. 

İstanbul Kabataş erkek liseal 2·A da • 3lt Hayrebolu .Merkez okulundan 515 Biileyla 
İhsan, İstanbul Fatih Gelenbevt orta okul- Yüce, İstanbul Beyoğlu beşinci okuldan Ha
dan 757 Vedad, İstanbul Şişli çocuk has~ - llde, İzmit Tepecik Sadeddin apartıınan bl· 
nesi idare memuru Osman kızı saıme, la • rinci kat Semahat. 
tanbul Fatih Gelenbevi orta okulu sınıf 2 de KART 
İsmet. 

DİŞ FIRÇASI 
İzmir Denizbank liman işlerinde idhalit 

gümrütn ambar memuru Avni kızı Vicdan, 
İstanbul Boğaziçi lisesinden 199 numaralı 
Şehlm, İstanbul Çarşamba Mehmeddede so
kak 10 numarada Hicran, Ankara Hacı -
b!\yram Hükümet caddesi doktor Lütfi a -
p:ırtımanında Seçin Kont, İstanbul Oelen
bevi orta okulundan 352 Kadri .. 

KOKULU SABUN 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul « üncü okuldan 266 Necdet, t.
tanbul Cağaloğlu erkek orta okuldan 99 Ve
dad, İstanbul Galatasaray llseal sınıf 1 de 
188 B. ÖZbay, İstanbul 44 üncü 1lk okul sınıf 
5-A da Aysel, İstanbul Vefa erlı:ek llseain -
den 4.G3 Muammer. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Ayvacık avukat Zekl oğlu Necatı Sezgin, 
İstanbul 2 nci okul sınıf 4-B de 633 Edip, 
Nitde Sulh hak.imi oğlu Faruk özer, btan
bul 49 uncu Uk okuldan 99 numaralı Nuran, 
İstanbul ikinci okuldan 640 Klmll. 

İstanbul Divanyolu caddesi 39 namaradı 
Cevad, İstanbul Süleymaniye 26 numarada 
Hüseyin, Tokat veteriner Cenab tw Mübec
cel. Kırklareli Cumhuriyet caddealnde 153 
numarada Hamdi, Samsun 19 mayıs mahal
lesi Hürriyet sokağı 8 numarada Nilüfer, U
şak tüccar Münip otlu Kemal Erkara, İl · 
tanbul Cağaloğlu birinci ilk okuldan 411 Ali 
Mahir, Darıca Batlarbaşı 7 numarada lıleh· 
med Erdem, Ankara Doğanbey İbadullah 
caddesi 80 numarada İsmet, SiTU emn179t 
müdürlütü merkez komiseri Bürban ollu 
Kemal, Konya Kalecik sokak 40 nmnarada 
Mehmed, Foça nüfus memuru Oallb km lale, 
İstanbul Çamlıca Bulgurlu Pembe lı:6tk 1 
numarada Slyadet, Çorum HükfUnet tar -
şısında tütün bayii Sıddık otlu Mustafa, :ta
tanbul Kartal doktor Salih otlu Dolan. u
zunköprlide bakkal Demir <>llu Bedad. Dl • 
yarbakır İzzetpaşa caddesinde aYUlı:at Ab
dülkadir oğlu Nejad, Diyarbakır Kolordu IU· 
be 2 müdürü albay İsmail km Şfltran, ltaJ• 
seri İstanbul caddesi 47 numarada Klrmr, 
Samsun Çarşamba Bedesten caddeshMle ta -
mail Onursal. 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu ilanları 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli 6200 lira olan 828 aded kazan borsunun kapalı zarfhı 

münakasası 3/8/938 tarihine müsarif Çarşamba günü saat 15 de Vekilet bina
sındaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini almak istiyenlerin hergün komisyonumuza müra
caatları. 

3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 465 liralık ilk teminatları ve kanuni bel
gelirini havi zarflarını kapatılmış olarak mezkUr gündeki münakasa saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri ve postada vaki olacak ge-
cikmelerin nazarı dikkate almmıyacağı. cl873• c36IO. 

Baytarlar ve Çiftlik Sahlblerlnln 
Nazan Dikkatifle 

Beygirler, Bakarl Hayvanlar, Koyun ve keçHer için 

P A S T O R Milessesesinin ( Dalalı) 

ş g!şt~o!? 9de~nnd~t!z.1u!:ı~o~ 1 
Bay jnl Krepen Galata Voyvoda Han No. 1 utanbul 

Devlet Oemiryolları ve limanlan işletmesi Umum idaresi illnları 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet vagon muşambası 8/9/1938 Per • 

şembe günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ah • 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunU?ı taJl 
ettiti vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni güo saat 10 L 
kadar Komisyon Reislij'ine vermeleri il zımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme •iresinden, Hayd~ Te
Hllüm ve Sevk Şeflii'nct.a dalıtalwkt&r. ,(t78f) . 



k r ı Balkanlarda tarihi Kaf Dağı arkasında 
Bunaltıcı sıC'illil a a ş bir merhale (Bııpmıfı e - ıaııfodo} Apiık1 ıebirlllerden lılrl ~uma I' ! 

ı (Bqtarflfı l mal raıd<&laJ mig. Bir sene kalıp dönmü.f. Kahvede ._ 

h ık b ldul"" 11 rare er pm saat 22,10 da Atin&dan hareket ede- Maluadan fırladmı. Kahve ocal~~ tururken sormuflar: cE, Ermrumun l ı 

a in U ... rek bu sabah saat 9 da Selinile gelmit- brpsıııa aeçtim.. Donaeağımll Bir tür!'1 yazı nuıl?t diye •. O da demi§ ki: cK 
----r--::=-: Beni küçtlk has, tir ısınamıyorum.. Acaba hastalandım mı... giddetli amma, yazını anhyamadmi!ll 

~ GtJet ~ tmif ... Jıllntmfni Güle~ SeJAnik halkı başbakanı çok )ıararetJl Takır takır diılerim birbirini! vuruyor ... cNiye?> cOn bir ay yirmi "dokuz gün ~ 
{Bqtanıfı l mci ıa.71!tıdllJ _. _,..,... -1riU••\ baP ..mı.! t~zah:jrlerle iaqılamıfbr. BeJ.eciiye rtl- Bir çare daha: turdum. Eh artık yaz geüyot dedileı· .. Beıı 

v_~ .. köte bapııd;ı bırakılmıı bir~ ~ ~ yatıy::Uyor ... İki· sile bütün cemiyetlerin nlslerl tencllsl- - Kahveci evlldım! Burada hamam Erzunımdan Çlktun görem~im. Bendeıt 
tü kutusmıun kaymış kapalı üsdDcfe ~ 181 flpD' ppır ni giırda karplamışlar ve Hanyadakl de- nerededir? sonra geldiyse bilmem . .> deıniiıi ... Ku.tup. 
nekler atır. aAır, halsiz halsiz uçupyc>r- M *' a)ıllrlyor: oldu böyle? dedim. ilce isyan hareketinin daha batl~~cda - Ne ideceğin ef~di? 4 larda oturur gibi bir şey .. 
lar. . t"klrAn., _ aeçmJt o]suD, ne ·içinde: ezilmesi dolayısile halkın tebriklerJDl ifa- - Jaınmak için pclip killl:.~mcla otu- _ AD.ıı kolaylık versin .• 

Biraz ötede kapısı açık bir clu AtJ111111i. ~ 9 keder . urcak. de ederek, bütün milletlD nıilll 1'Ukf1ıne- racaıun.. bmyon kallnncıya tadar Ql'8- _ Amin ... Öyledir zatım .. cRuhh tö* 
düldrAnın içinde bagına geniş beyM ~ Ne oıacakf dedi. AMIDH yumk b .... ~ """' lan d rin bağlılığını başbakana bil- da ısınının.. Şoförün i§i bitince beni ha- d t 

şu Bibi _, - aktall 1M11PJm11o er es aş-, ı.c o e d asınlar er: 
sarık, bir ~d racası serpu da tJl.Y• sıc ;- gitmiş, \>ir i&r dirmişlerdir. mam a ar .. cKöhne dünya, kiminin taze gül~• 
l~Y ~hır.adam ... On lkie~Y .. !§le ıneşguUteD lMls doJalmn açmış ... Başı- 1 Bulgar Başvekili Selinikte * . nıthh, 
hır .çocuk yanı~da durmuş, ~ blf1 te- lrıieJ6}eye çıkıl> ........... Uzun zaman Bu heyecanlı tezahürler aaat 15.30 & ka- Brmrtıma llfeden, JOlun iki .,_., cıa.iniA trdJm,eti eyyam ile zinclatittj 
den kocaman ~ır ocak yel~duruyol'· nı do~ın = t.pde ~Uf· Mutfağa dar devam etmiş ve o sırada B~ ftdaulu dikmlfler .. YeıD 4t11ara, ,.. - dw~ 
rıh .adamı hab1:1°e yel~Y1P adaJIUB a· dl ~uz ~ola • bfasını m dolabının başbakan ve hariciye nazın B. ıtöselva: raklı ilaçlara alışık gilllr4. bu kuru ft • ı.t.bulun ifbelliklerl aklıma geldllliıe'. 

Biraz daha dıkkat edınce !:ın ıreadlı1dl ~ zam IUJduk ... şimdl J.;e bak• nof refakatinde Bulpris~ Atl:Da
0 

ela danlan görünce içime bir üzüntü çaktii.. çe, aize bir kızı1orum ki.. Sonra v.ındlıir 
~klannm da, ortasından y gam rotQJD· ~e ~UI ı.sta oldu ... Geberecek çisi B. Şi.jmanof ve Yun~ıstanm S fy - Yazık. tutniaımı1 bundan tiki et edersiniz... • 
bir kovarım içinde oldli~~ jel~ l). ~ ne halfle.. elçisi B. Di~aJJı9op~ Bulpt dev~ Dedim.. y * 
~~ so~ak kfpısına don ın iistÜJlde de yezıd .• ~ üler iki aksırık arasında: adamını karplamak uzere hu~uda gi~I - Daha belli olmu. Bahardır.. Hamama haber geldi: cGic!iyoruz!• il< 
:nde b~ ~.asa var,=~ ethlde xjçük ;a ırr:ı buz dolabına beş dakika olan Makedonya umumi \9alisı B. ~= -Ne baharı? Bazlnn1n on tiçünde - ye .. Hemen derlenip toplann> yerin'ia.t-

. yaz bır gomlek ve - Ben 1 gün d.,mt kelle getir· ve B. Metaksaaın hususi kalem m~. yiz... fırladım .. Hava mı ısınmıştı, yaksa•~ 
hır ütü._.. . da oldu. Elinde sokt~··· ~ dolabda kaldı: Aksırdi .B. Andrulis de bulunduğu halde~ ~t~ -E, burası için ~a,1ır .. Bura~a se- nim içim mi? Bilmem amma, sokakla~ 

. ~~aoan b~ kadın ~y SuyU adim· dl ... 'l'8m 'ben alnız b~ soktum cip- gelmitür· Bqbakan B. Metaksaa la ~ . nenin on ayı kı§, bır ayı bıhar. bır ayı raktllım aibi deiil.- Bir lıayli taha 
bır maşraba su tutuyor~u.üne yavaf ya- mı?: .. Hem a~m Demirle, 8eT tefik Balkan devletleri elçileri B. ~~- ca yazdJr .. fite yefllliil bu bir aym içli.· ııar: Ammll yatmurtene "YBl!n*i~ 
cağızın ~eyaz S:U-~ğının ;: ~·" Pem:,.,,Jerl teeamın, 'Ollar 111~ · ru ıeJırin. m.edbalind,e ~~ u- de görebilirsek ne mutlu blze... d~~... ' · 
vaş, yedıre yec:tite .. bOI~ 1 ·. bir an ~ ~tas~ ~ ~4l:r!p otu· zere Vardaı bp~ ~lcrdir.. - Peki, •Jı:üı tDln DMil yell§ir".': ~ ,.mn ~ ... 

Bu ~li: tfn1itc1::.~ a- liYOI'~ Hif a llaafa eırtıuyorlar. 1ki bat~ Jıalkm. ~\1''11'n ar:-:iJa - Yolda gelirken görmedin mit Tar - man, daha -hareketımıze imklrt olmdl ~ 
rnuştu~: , ~ıı ruyor ".:.Pm«t'1116t..... beraberce gehr~ girmişler~!! saa\ . ~ lada ekinler daha bti: par~ boyu bile jııu, tiiniratm bitmedltfM atnn;ı 
cı a~ıe~ ~eiM .,.,. ~ 1 ... jskefü'Wlı ~ tagfiada, saı h'&J ö,nee. B.ıkan ,Antçtı Ue "Qull~· delfldir.. Halbuki bu mPvsimde Egede Allahtan olmu§ ta bitmemiş ve biz de 
n"~ ~ orwz~.J~ı~ gitil'IPÜ. "'~ .-, ti1m bir JUft!'1Ü JllA• arasuıdakl anlapna vilAyet -.Onaim a Jl~ 1ıannaiı vaıcbr .. Adanay1 scrt.ll'SID; o bul- rada kalmıflZ... Eğer öyle olmasay : 
. un ~4' Qlux ........ _.. hDMD en bir taf.. bu. tapn üstilD4e taraftD ...... Aıdatı datınl kame dayını delfrmene yollamıftır bile... transit yolu olan bu şehrin bir kapıı• 
için. 8J8lum ... .=m,. Biziın çırak aya :e=mı, tabaklar, bıçaklar, Re- ııiD halen reisi olmak-. mftUle bU~ - Demet burada hasat, eylülde filin dan girmiş, öte kapısından çıkmış ola • 
ma da ~lak. havlll da ikide bfi' b8§ım· yeme. eceJrler Jıuırlannu• Kayanın et- ıant baları mamm' aafbakan _ olacak... caktık ... Erzurum hakkında da görü~ 
Je~azeliyor. Bay'! or ler, >;! kadbıh, er'ieıill,\çocüldu bir grup ve diler taraftan da i)allariltan ı:. -Aşalı yukarı ... Rakını bin sekiz yüz bu iki kapı arasında bulunan köhne düllıı 
daki__ havlulan ısla~ kanata- rafın ... Bir ~m ~. aüzel w kanı ve h~ciye nazuı\ B Ketelvano birader ... Biz burada marıılu bile 1.urfan- kanlarla, kambur zanbur sokaklar ola• 
ea:~~ Çünkü kOJD§Ulll kolacı =~ sofrada .._ (lllJl blt.Jilk bil' 1afından ~· .da yeriz.. caktı .. cHani imarat, hani faaliyet?> dlf! 
aere:b~se ağl~ak üzere tdL ~a ile yeijıelt yerlerken bir taraftan . Se~Anı)de .-ı: devletinin - Y~? . ye kendi kendime sukut•1 hayale uğn.,.. 

ku . o_da oturıv.ı ~ir dostlarım çapı- SelAnik tehri beı Balk - Yanı eyllllde filin.. caktım ... 
Apk ha~ uy a doğru da S~ bayrıµdarile donatılmıf ve çok parlak bir - Şaka ediyorsun! Ate§ olmıyan yerden duman çıkma, 

Gece Beşikta§taD ~:n~ordume yorlarGel buraya ... Bu havada gazinoda tekilde tevtr edPndfti!'· 8:r~:'!ıı: - İnanm87.8all zahmet edip eyllllde bir diyebiliriz .. Elbette, bu kada~ lehte n._ 
Çlkan Y~ arsada "yle bir man-~ yemek yenir mi?.. lstanbulmı h~mı, UnıeW WMb (A,h.) uğı;a. Sana bir marul a\yafetl vereyim.. riyatın bir u1ı oJacakt\ .. , 1şta kamyon t~ 
Bir evin yanındaki · ...,: )ılr J11ı10Ji _.ın sofras~a buyur. Zaten seuiz e~. - Eksilt olma.. miratı bana, onları gösterdi.. ' 
zara gördüm: GQlıe).~ 1dr yatak ~an geçmiyor. hillfn&ml 1811fltl - Meşhurdur.ha, du'JDlUPWldur elbet. Va~i R. Zobu 
JmııılmUf. .. r'fOtP'A yok, y«gaD Dostlarının denizle pek aruı hot delil SeJ&nik, 31 (A.A.) - Balkan Antantı • • • • • 

ya~~~ .....,. aıanda bir -: galiba, bu serin sofr•Y• yapılan bu nazik ne Bu1gariltan arumda •ktedllmit olan Metrok arazının köyloye ıstanbulda kıra bedellera 
Je to1rak feiıerlJie ~§, mı davete icabet etmiyor. Yerinde oturup itUllnamedir: 
~:uyuyor ... Yanında bir iskemle... köfte y)yor. , Bul&aristamn Balkanlarda sulhun hk- tevziine ba~ıanıyor yeniden indirilecek 
töw-Jenin isti1Dde etV&.Vları muntazam Bu sırada masama kahve getiren garson viyesi siyasetine merbut olduğu, -Balkan Y 
.;;....., konulmuş... hiddet içinde başını hem sallıyor, hem devletlerile iyi komşuluk ve itill'.ad esa- (Bq tarafı 1 lnci sayfada) fSqıct'Uf\ l trı.M 111yJada> 

Karpuz sergilerinde,. şurada?. ~~~da derdini anlatacak birini aradığı için be- sına müs.t: .d te . . sa müna betle: mm· !!~e!!~ ~~ ~·•ıdı ._ h'JI ,,, •a- •ıt11•n11~~"' 
kıvrılmış uyuyan çok ~nsan gormuşturn. ftim~ ~~: -==~ : == _ _ _... .. H NNi# lçlıı ller tGrlil ç8relere bqvüruıaı4 
Fakat · diye kadar. ~bk ~- .. ~~ daiil· ~ ~ e- • '1Ç)Jld.,,,., cöbr. 

mmeibir karyolamn ~ ilılar::: df;U. ... B~ölle yemellnl çotuk riiıtD ~ _.... ~ itinWihane clvaımda oturan topnla mühtac çiftdJe Belecllye, lstanbulda elleDCSeli _bir ~ 1:r . anın yatarak mışıl mışıl uyudulU- 9(>CUk gelip burada yi)"Cll'llr. K•lamlflll zilıniyete -.. ..._ ay.ı ~ \nesal ar- verilecektir. aeglrmeli etiler BalPn tehh'lermde ~ 
~s · tim yerlial delil, kiracı inıttler, bu sene bu· zusund• olduklarmı ...n itibara alan. Hazırlanan talimatname esaslarma ~ dulu gibi ucuz bir.auıette temin için lca~ 

nu ~~7 yÜrnyen bir adam, karyo- raya tqınmıflar yazbla ... Kendi yedik-
0

zird9 v.stUm-. Wr ~ BaJka An- re, tevzi•\ tevzi edileeet arulaln bu- eden tedbirleri alacaktır. Her pyden e~ 
umuz en lince bir durakladL l~ri bir ,ey delil, bizim m~ de ra- tana daimi JaımeJiD1n hilen nlli -1a-- lunduğu JrlJ ve :UP'Wa Jeı'ıep,lf o- ve1 kira bedelleri mDbim mtlrdarda inDj 

:.. ~r: :ı::,. .. diYe ,..ıendL ~-===--~=-= :..ıı:::.-=-~ =.:; =:aıı~IUl'I,, :.-:: ::.!: =.:: 
- ~ trlan, ~zlerlnl anlaclı: ' hna uyup, aoyummoa ............... ':ve BarielJe Mmn ...... 8. :Me- mikdan 180 dülrdtıı a 1*1~ ... '!b· ki bir clOkkiruD kirası. Sul~ 
Uyuyan adam •" kadar gidenler epey oldu. ı.-. dlpr tlraftaa ~ Ba§ve- zat ziraatle JD8fCul olan giftcl mleleıine ki efind• çok daha pahalıdır. 
- Ne var?.. Caddenin \is· ya Sonra içini çekerek eUiıfn tenlle a1mn- kili v~ Bariclye Namı Son D•l&nı B. yapılacaldlr. Xira Jaedelleriılde ıartlltD t»u nlabato. 
- Hayrola, bu ne hal... biriken taneleri silerken: Doktor Jorj Köseivanof, temsil etmekte- Arazisi mfJMld olan JVleıde tıd mı- sidik ~caktu'. 

tine yatağı turınuşsun. biZim-· da Bu Jıavada da. Dimi pmmes IUJ'U!l oldukları devletler namma bu devletı. fuslu bir aileye iyi ~ m u 30 çaıpı gazinolar için Avrupadan geti-
- Caddenin üstü delil. arsa ~·diyor. şu pztnonun kırk YJ]lık R• rin mltekabil münMebetleruıde ademi dekar, en çok a dekar, orta topraldarda rileıı INJ>lara ~k !ula pua verilmek· 

deci •• kendi nimiz aayıbr .. • ,atmaiıl 1 ' hani herifler beni ça&ır,alll' tecavüz mese1ellnde bu devletlerin her en az 45 ve en çok eo dekar, aplı top. tedlr, l'ula para vermek mrettle harto.: 
- Peki .. Böyle açık ha~ daim::: beraber yemek ytyecellm. birinin atdetmif olQukJan itillitar ınu· raklardan en az IO ve • gak da 80 de- da taJaa getifesı aiieueee l8ldbi bu pa. 

1ebeb nedir?... · SıcÜ18'"· ben Battce l:lGiı> cibince her ne 1Uretle oluıaa olsun kuv· kar toprak verilecektir. ra,ı mtliteriden çıkanıWr ~ 
- Sıcaklar ... be birader··~ ve -t.L.· ...,._ eil;OI" vete mtıracaattan istiııklf etmeği taah· Bağ, bahçe. fuıdıltlık ve fıstıklık libl l9kl tl&Uarını alabildiiine yükaelımekt&ıt 

Evin içi tam bir fırın... Tah aıınca Blm&ltaa •~ hild ettlklerJni ,,.. ktndilerine mG.tealllk yerlerin mtbaJede De l&tlbnuı icab et- dtr. . 
Pireden blze yatacak yer yok ki~ tltanbulun--~~~';d;: Jıususatta NöyYi muahedenmcesinin dör- tilin.den tevile buDJar clahil olmıyacak· Memlekette az çok tanınmış olan hf.-t, 
)'atağı arsaya fırladım. • • ._. pe devam e~· M ; Y ~ dibıc(l Jnmnnda mftnderle ahklmı c~ tır. Bedelleri on ~ve on mtavS tat- nende ve sazendeler, çok pahalı ~vml1 
Şişlide misafir kabulü 19' ~ ~ eıett cJnli -8li ~ ~ pe .s:': teri, bahrl ve havai madaetert ft le?• Bitte alınmak üzere tevzi olunan arazi i- ye ile çalışmaktadırlar. Sayısı mahdu~ 

Şiflide tamdlfiıU bir ahba mu 1 az denm' epniltlr· =:. .A,da .. 24 temmuz 1923' de T..OPhda imıa edil- potele ballanacak w bore1annı birden olan bu gibilere fazla rağbet gösterildi .. 
litnıjşijm. Btzınetc:i kız b&Jlll• c!f!n aokaklara. :tırlamılft Ka Yıl' Dlff Olan Traİrp hUd1ldana dair ~kave.- v~ek isteyenlere kat'l ferağ ve iskon· tinden hiçbiri.ı ifsiz kalmamaktadır. Bir. 

- Buyur~uz ... dedi. bildi· 11\faı !'k>fYŞY' akm ~· r: 1 .. lenamede münderic abUıal ~ 1et..ı to yapılacaktır. Tevzi o~unacak araziden klSlJri san'atkirlar ~ayda yılda, bj.r ve-. 
Önüme düftil. Evin taksim&~ . ban-- deniZ na~~~~~~ meJr.ıen vazgeçmeli tekarrür eturmif ol- köylünün icarei zemin ve ecri misil borc- ya birkaç defa k9Dler adını verdikleri 

linı kin beni misafir odasına de5 u, ınuş, bu izdlıam ACU9:"'~ ar:n ur duklannı beyan ederler. lan varsa, onlar da arazi bedeli taksitle. hususi toplantılarda milhim mikıiarda 
Joya doğru götürdüğünü anladım· ıan işletibnek ~ı ~ ~e:fe~ SeJAnik•de 31 9mmUZ 1938. tarihinde rile, peyderpey ahnacaktır. para kazanmaktadırlar. Bu ~ de 

- Nereye gidiyoruz? ])On, sayfiye ;yç.r,.-enne 'iki ıa.üaha olarak ta11rqm eclilmi§Ur. eiJence yerlerinin fiatJarı bir tiırm ucu--
Diye sormağa vakit kaJm8d&n ban; 81ymı yilz bini tı~· ima: ,..... :J'öıseivanof lunan Bulgaristan, Tilrldye, Romanya, lamamaktadlr. Bu plde bir Jdhuet ver• 

kapımm pervasızca açtı.. ve ismimi • • I k' Resmi teldıg .Yugoslavya ve Yunanistan, bu devlet· met için har aaevi çalgılı veya çalaı "= 
lecti. İçerden arkadapmm sesi: Altılar muhleliti haz1r ~ Se.. . 31 (A.A.) - Aıılaşmaııuı lerin her birinin ademi mtldahale hah- lobnta, biraJwıe, gazino ve kabvehaı • 

- Gelsin gelsin ... dedi... .. mftl 4 • 0 kapetti 1 li,n.ik apiıdakl teblii net- ainde akdetmiş dtdukları anllpnalara !erde ayni tarife tatbik edilecekth'. ~ ... 
İçeri ~ce h•yretle fU m•nuraJJı P- mir · lmzas~ amara, tevfikan, karşıbkh münasebetlerinde. gıh müessese abibleri bu yüzden lokan.• 

4Jtiın: . · (Blf _. 1 tt&Ci ~) ıectilmit*b': ekili B . 1 her ne suretle olursa olsun kuvvete ta. blnlıane, pllno w bbvell~ 
Ar~ bir deniz mayosu jiyJPll, OJUD bu be'1tlUIÜJOD ne\tceJt ver- B~ ~D6'kıto v; rj ~~ mOracaattan fst1nkAf etmelt teahhüd çalgım pkle sokacak, hanende ve men-
~ ..ı..-ı. 0turınUf, etırıde totııcUr Jd Nuırı Ekselans • r 0 

. ederler ve lrendfterine m1ltealltk hu - delerin ipli blmalaıım tntlo: ...,...., 'ir onun içine gu.r.u.oy, __ _._._ bir ta- -... .,.ıın _,....t _... dlltr ta.rad'iı iVan°' ve Ba~n Antantı konseyinin suslarda, N"dyyi inüahedenamesinin İleri sihillen kanaatlere ,ere buldn' jlt .. 
...... _ ıazete ... Ben pbıOI __...,. Bir .... mr'"' JllllP ba-ftıll &çlndt bilen reisi matife. hareket eden Yuna-. dörd"-" ,_,._.,nda miinde...t.. ahkimı k . alan ' 4.t-•-1-- v• .. ft ,....._ 
·~bıraktı: 1111111$1 Jleü11 _... n -- tadar.,_ . u .. ..w-... N Ek ~w ~ .. ~ se yevmıye 11na~- .,_..,...... 

_ . ınıa ifi ... .ı.u... nan~~'-& aetlce clel1tlr 11a nistan Başvetilı ve JWU-~- .. um cask~ bahri· ve baVJ! maddeler> ve kalmamak için az yevmiye tle ~ 
k Safa aeıcun, canı bOIUlu~ ~ıar" bll ba ~ dllfdut....' aelıans B. Jan Metaksu, bugwı S,ll - keza, 2.f;Temmuz/1921 tarihinde Lo - mecbur kalacaklar ve her ıtlr1il 81Ienee 
~ atlet, u~urdUJD _.yoınu fl9d1 ~ 41:-ı aflld*"'· aoı1dı w nikte bulupuşlar ve:~ Antantı zan'da fmzall\Jll'lllş Trakya hududuna yerleri bu smetıe tabii olarak UCm1an 11 
li~a 80~ ~ BuailD bası ar» ~ ~ ~ llbl t-o Altı .. ile Bulgaristan ar~ ~ayı dair mukilveJeııaınede m~riç ahkA- olaeak, mtleae19 l8hlbleriDia ırilrl:retl · .. 
~ ~ kli oııJl!L Biz- aetloe a1'Jbllle lılttf. imZalam1şlardır. Müsa~at dalresmde mı tatbik ~ekten vazgeçmeli te • tadan kallracü&ır. 

. zıyaretini be 1 · banYoYll ıarınttın ~1" pU'r tarafı ~b.Jll m· akaedilmiş olan mezldh' anlaşma, sa - kar.iilr ett'irirlet. Hv ~hada aııblpna Yeili ptiJden ilk hamleclfl! llaıı. san' • 
;ıcıye çınun içfın kim geJirte dan ç:ı.· :ruar 111~1= Ya dolrudUl mitnıiyet ve aniqma havas~ içinde ser- ve .iıkı mftsmir fşb'trliji arzusile mü - kArlarm memnun kalmıyacaklan hatı ı ! .. ~~·· dedim ... Ne ytıP&yım, su . On· ,etil ta~~ t.taDbul muhtelltt,..,.. beit surettt; b~n müzakerelerin taballi bulunan ve bu derece teUlet aelebilir. Fakat haftada veya ayda b~ 
i;lNIDl bunaıacatım, çatlıya~··.. 49tru1" ~ da A1'11arl BeJJrOsdan mı ola, m~'~ neticesidir. Bu anlapna,. beş #'nni1ş mtnetlertnfn N!WJım,J ~ dda sahnede g6rthıen bir san'atklr hı 
lb. için de burası daha iyi; ~~:. ıiıfl1 "'J:pdeıı ml oıur, ~ ... ~'::!: devletin münas~~ bu~~~ titiz suetıte çalışan ~ w !lal kulmcml hergllıı Aluıeye çıimakla ~ .. 
d •• Bak kapmm yanına iki koll.U6 ~ıoak ıoııı esastı bir ..- merhale teşkil 'llW"~llV .ve v~a kan .ADtana öevlıa'ülıl. ....... py ıa temin ~. 

1Un. BaJdi buyur, etur burada... ıe • acı JiıallAJ>Jyetlerle nm çak yakın bir 11\ikbalde iyilik ~ ~ ~ ....,.ıtpt;lei> .,. =• 
'ie h.._*'ne 111Jenri: · -1:ir ıuar lllf.9l&1'1 9* idi. ,.u idi, ll!JI• rir inJrfF.1ara maaıbar Olal>ıtecem ~ \M1llD lbıWaaıaa "itki*•• ~ maml IUlb .ertne ...,_. llr ıs:: .. 
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12 Sayfa SON POlifA 

Radyo ahizelerinin Türkiye mümessilliğini 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

ELEKTRON 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

İSTANBUL P. K. 1144 

firm~sına verdiğimizi beyan ile sayın müşterilerimizin 
badema yalniz bu müessese ile temas etmelerini dileriz 

Telefunken Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphle 

m. b. B. 

c 

TOKALON 
KREMi 

i le tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mütehassııı ta
rafından 17 ill 72 

yaşlannda 

107 kadın intihap 
edilmi§tlr. 

işte neticaleri : 
Tecrübesi 
Yapılan 

Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 
Gevşek cild 
Yağlı clld 
Kuru clld 

17 
19 
22 
14 
18 
17 -

1 

Muvaf
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

107 100 

Her sabah daha genç · 
görünmeğe çahşınız ! 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV

VEL yüzünüze pembe rengindeki 

Tokalon kremini sürünüz. Terki

binde, genç hayvanların cild hü

ceyrelerinden istihsal edilen 

Biocel cevheri vardır. Siz uyur· 
ken cildinizi besler, buruşukluk-

.. 

Şayanı hayret 
semerelerini 

•• •• • • gorunuz. 

Ht!rhangi bir kremi kullanmaz
dan evoel bu basit tecrübeyi 

yapınız. 

ları giderir ve taze, nermin ve 
genç kılar. YARIN SABAH, Be
yaz renkteki (yağsız) TokaJon 
kremini sürünüz. Gayet besleyi
ci, kuvvetlendirici ve beyazlatı
cıdır. Siyah benleri eritir, açık 

mesameleri sıkıştırır. En esmer 
ve sert b ir cildi beyazlatarak gü
zelleştirir ve yumuşatır. Bilhas
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 yaşların
da görünebiliyorlar. Yukarıld 

resimler cild unsuru olan Toka-
' lon kremini kullanmadan ve kul· 

!andıktan sonraki kadınların ha
k iki fotograflarıdır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalon kremi daima mü
tehayyir neticeler verir. 

.. 

1 İstanbul Belediyeıi ilanları · 1 
Tahmin bedeli 35 lira olan Enünönünde Çelebioğlu Alaeddin mahallf~sinin 

Balıkpazarı caddesinde 415 inci adada 13 kapı No. lı dükkan enkazı pazarlığa 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Miıdürlül\inde görülebilir. İstekli olanLU' 2 lira 

Iuk muvakkat teminat mektub veya makbuzile birlikte 2/ Ağultos/938 

BEKLİN 

Bostancı 

Aile Gazinosunda 
Ba aktam 

Sahibinin sesi kıymetli okuyucusu 

Fikriye Şakşak Ses 
ses konseri. Herkes tarafından 

sevilen san'atkar UDi HRANT'ın 
iştira kile 

Satllık Ev ~-.... 
Göztepe iııtHyon caddeaiode iiç döniime 
yakı ıı bir bahçe içinde 44 No yedi odal ı 

ev ıatılıktır. latuyooda ııebxeci Ali 
Neşete müracaat 

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

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

Birinci aahile 400 ltaruı 
/lıinci aahile 250 ,, 
Vçüncü aahile 200 n 
Dördüncü ıahile 100 )) 
iç ~ahi/eler 60 » 
Son ıahif• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
ıar ayrıca t enzilath t arifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilAnlarına 
aid ijler için §U adrese müracaaı 
edilmelidir: 

Üinedılıt KollekW §ll'keU 
Kahnmama4e Baa 

ADbra ...... 

Diş doktoru diyor ki: 
« İyi bir diş macununda, dfş eUerfno muzır 

tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun· 
malı, asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmayacak şekilde hazırlanmış olmah, içinde 
h&maz olmadıktan başka ağızdaki hAmlZl.an dı 
temlzlemek nzere kalevi maddeler ihtiva tıtmell 
ve nihayet koku ve lezzeti nefis olmalıdır• 

işte Radyolin budur!, 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

-
1 kullanınız 

Fikir biraz cüretkarane görülebilir ... 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

FEMiL, 
FEMİL, 

FE·MİL, 

FEMiL, 
FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 

Kadın olmanın yel'iııe 
mabsurunu unutturur. 

tcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede 1'I ~ 
1ük bir aerbestlye ve emaalalz bir rabata t&Yllf\U. 

Her ay tekerrür eden miişküı ve üzücil ciinlerde 
kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kurtardı. 
Hayatını ve alle saadetini sigorta ettL 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altın
da sezilmez, kullanan kadın bile mevcudiyetini 
kat'iyen tarketmez . 

Mik:r~lu bezlerin ve pamuk tamponların ka -
dınla1'ın bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasüll ıztıraplarını ortadan kaldırır. 

J{anı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı 

hususi iki cins pamuktan kimya harikalarlle mik
ropsuz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) 
yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 

v 

ve B GI 

DENiZ·BANK 
.........._...-...._...-...__...-..._ ....-...__....._ .-._ ~ -------~ 

~~~4JL.&.V.........__ ~~ 

Denlzyollan işletmesi 

IZMiR FUARINA TENZILATU BİLET 
1 - İzmir Fuarıııı ziyaret edecek yolculara mahsus olmak ii7.ere laütün 

iskelelerden İzmir için yüzde 50 tenzilatlı gidiş - dönüş biletleri 
verilecektir. 

2 - Bu biletlerin satışına 10 Ağustos 938 tarihinden itibaren befl•ıweak 
ve 9/Eyliil akşamı nihayet verilecektir. 

3 - Bu biletleri himll olan yolcuların tabi oldukları şartlar biletlerin 
arkalarında yazıh olduğundan bunlann kemali itina ile okmnnas 
rica olwıur. 
İzahat almak için acentalanmıza müracaat edilmeliclir. 

·sAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve aiyah olarak saçlara tabü surette istenilen rengi Terir. 

Sabittir, ııhhi ve zararsızdır. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
. Beyoğlu - İstanbul 

Son Posta Matbaası ................................. 
Ne;d1at Müdürü: Selim Ragıp E~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Bfcrem UŞAKLlGlu 

J 


