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Yazı ~leri telefonu: 20203 

·· Japonl_!lr .. dü_n 
geri surul~u 

Ruslar mukabil taarruza 
· geçtiler ve hiıdu~ 
mevzilerini, işgal ettıler 

Dun tayyarelerin iştirakile dört saat devam 
eden bir topçu doellesu oldu 

l f da diplomatik mllzakerelere 
'Jıi tara arasın , Jı 

bugiln Moslıovada baııanaca 
_."""""I'~--~ 

PAZARTESİ - 8 AÖUSTOS 1938 

İstanbul dün senelerdir görmediği bir güreş seyretti, 
-~ netice bütün tahminlerin aksine çıktı __ .....__. 
Dünya şampiyonu Cek Şeri 

Kara Aliyi yenemedi! 
kara Ali aslanlar gibi güreşti, aon devrede ayağı aakatlanmııtı, GalatuaraJlı 

gençler istirahat müddetinde masaj yapmak üzere ringe koştular, AH ukat 
a7afına masaj yapbrmayı kabul etmiyor, "Ayıb olur, bırakın, istememi" di7orda 

Dünkü Cek Şeri • Kartı Ali güre§inden lld heyecanlı intıbtı 

Dün Taksim stadyomundaki güreşler tıı. Halkın bir kısmı güreşleri ayllkta 1 Fakat son dakika hoparlöriln bozuk olclu-
tahminin fevkinde bir kalabalık önünde seyrediyordu. lu meydana çıktı. Bu yüzden de bir haJll 
yapıldı. Tribünlerde bir teıt boı yer yok- Gilreşler saat tam dörtte bqlıyacaktı. (Devamı 7 nd ..,,.._, 

güreşten sonra üç m at 
: 7 (H 1) - M!;.!::~ ::~':"taraf topçusu arısında ıld- Cek Şeri Kara Ali TeklrdaQlı 

. Lundra tusu; pon askerleri ara- detli düellolar olmuştur. Jlgor lıl,• diyor ili: digo, .. Lf.• Cfudunda Sovye - a 1 devam (Devamı 5 bıci ıayftıda) Uı • • 

sında bugün de çarp}şma ara · Cek Şeri dünkü güreşten sonra cSon Kara Ali dünkü güreşten ıonra Cek Şeri ile gelecek hafta g(lrefe • 

h d dl Posta• ya demiştir ki: cSon Posta• ya demiştir ki: k l T k 

Al U U arını - Müsabakamız bir saat sürdü ve - Cek Şeri iyi bir pehlivan. Bugün ce. o 8~ ü.r iye Başpehlivanı Tekir• manya çok sert cereyan etti. Kara Alinin son hayatımın en zevkli güreşlerinden bi • da~lı Huseyı~ Cek Şeri • Kara Ali P 

1 k t 20 c:hı.kikada tamamile müdafaa yaptı- rlnl yaptım. Son devreye kadar iyi gil- reşini seyrettıkten sonra cSon POI • 

le k ember e uşa ıyor ğını gördünüz. Bununla beraber çok :~ş~iğ~µnne~~o~n: Siz se~tti • ta» ya demiştir ki: Çe 1 Ç k li .. b' .. . ld • gınız ıçın daha ıyı hukum verebılirsi • _ Cek Şeri de Ali de iyi~~ ~~=-:__--=-:~7-:=~===M~ sert, uvvet ve ıyı ır gureşçı 0 ugu- niz. Son <levrede ayağım incindiği için ·· .. ' 

I i tihkam/BF yapmakla meşgul nu söyliyebilirJm. Türkiye Başpehliva- mecburen müdafaaya çekildim. Aldı • ler, g~eş guzel oldu. Gelecek hafta 11• 
60 bin ame e S • • • • nı Tekirdağlı Hüseyin ile gelecek haf- ğım neticeden memnun muyum, diye ra b~nım ... Cek .~r~:yi :enecejim ka-

h va kuvvetleri arasında ~eşrık~ meaaı ta güreşeceğim. Bu müsabaka ~er~~l- soruyorsunuz. Doğrusunu söylemek ll naa~ı bende bugünku musabakayı eey-
Alman· ltalyan a M al arın Berlıne gıdecek de çok sert ve sıkı ~lac~ktır. Şımdıl~k z.ım gelirse ha~ır ... Hangi Türk peh • re~tı~te~ ~onra daha fazla kuvveti~ 
esasları hazırlanıyor, areş 1 bu müsabaka ve netıcesı hakkında hıç lıvanı vardır kı hasmının sırtını yere Alının ıntıkammı alacağım. Buna i~ 

el Al- edileceğini yazıyorlar. Gazetelere göre :.;bi;;r ~ş~ey~sö=y=:=liy=:em:==e=:m:=. ::=G=:fü:=e::=ce=_:ğ~iz::.> ~==~g=:et=irm::ıc::::e=zse=m=e=m=n=u=n=k=a=lır=l-===--ııı::mi=ru~m=-=va=r=! ====-==------~ Londra, 7 (Hususi) - Gazet e~ hu· Hitler yapılmakta o~an ~i~kamlar~ ey- -

ınanyanın şark, garb ve cenub~ ~ahllle- UHe kadar ikmal edılmesmı emretmı§tir. il k p • y d h t f d 
dudlarile Baltık ve Şimal den:~ ve kuv- Diğer taraftan Leh. A~an hududun- Atatur arıs ur un er ara ID a 
rinde inşa ettirmekte olduğu Y . 1 (Devamı 11 incı sayfada) 

~ili müdafaa hatlarının yakında ıkma Elçimizi kabul tayyareler işliyecek 
Başvekil Celal Bayar at yanşlarmda buyurdular 

takfb ederterkeıı 

İstanbul, 7 (A.A.) - Reisicum

hur Atatürk, bugün Paris'den ge

len Türkiye Büyük Elçisi Suad Da. 

vaz'ı Dolmabahçe sarayında kabul 
buyurmuşlar ve bir müddet görüı
müşlerdir. 

(Şeref) siz kalan atad --···-Baylar, IOtfen gene 
tekzib etsenize ! 

---···-
Beıilıltıf lıliibiinJen idilahır de
vam ediyor. En lııymetli •porca 
ve itlarecilerden 11 taneei dalatı 
utilalarını remı•n 6ildirdiler. 

(Yazısı 7 ncl sayfadadır) Başvekil at yanşlanm ~nmıştır. 
D.. v ı · f dide yapılan at yarış- muBş ve ahalline gelen Ye-

un e ıe en t Baş - u a in . f da) ~-,---------.,,, lar, oldukça heyecanlı olmuş ur. 1un- • (V.a 11 es "'" 4 

Vekil Celal Bayar da yarışlarda bu. ~ 
• 

Eylul başlarında memleketimize ıetirilecek olan 
3 tayyare Ankara - Diyarbakır hathna tabaia edilecek 



Herıün 
-···--

Sus fJGPWU 

Miinaehetile 

Reslmll Makale: • Büyük gösteren ayna, küçük gösteren ~ 

Dibıgıuıın en 
KilçBlı epll 

Sözün Kısası 

Gözünüz 
Agdınl 

E vvelJd, gün, mat:buda, birdfın. 
bire kararan gökyüzündevı bo

pnan sel gibi yağmura bakıp, IDendi ken• 
dlme: 

- Yuab pudirl Artık bunaltıcı sı· 
caklardan kurtulacak, biraz serinliyece• 
liz! 

Diye sevini)Ofdwıı. Ne .-er? Müba
rek yalmurun, ucu llvanta 1iJ1i serpme• 
sile yerden tebahhur etmesi bir oldu vf!J 
dfin gene buram buram terledik bvdali 

' bardak su içtik, ahladık, ofladık, ve aJr,. 
pm iz.eri evimize döner diinmez, k$lraya 
vurmuş lodos balığı gibi baygın , sı>rlir& 

yanlayıverdit. 

Bu gidi§le, bu yazın hep bayle dPvam 
edeceği, tatlı meltemlerin yerlne boyuna 
sam yeli eseceği anlaşılıyor. 

Fakat size müjdesini vereyim: Çolu 
gitti, azı kaldı.. ~eri bir defa tuttuli 
mu hava birdenbire serinllyecekmff. 
Berlin met.ecıroloji enstitüsiiDiin direkt6-
rü me§hur profesör (Sandström) önü-
mBMeJd kışm çok .oluk olacatmı bildi· 
rtyor. Kendisi gulistrimin cereyanlarını 
,. istikametini pek dikkatle takib ebııJt 
ve bundan, kqın bu sene pek şiddetlı ola• 
cağını istidlal eylemiştir. 
Vakıa, fenni tahminJer.in ekseriya uk 

ÇJkmadıpn gôrmele bizim n..,tbane bi
zi ahftınmfbr ama, ne de olsa bir iki &1, 
n:ıra eni konu seıin1emek ihtimalimfa 
oJdulmıu dtif'inrnek te, otuz beş dereee 
mcaJrta Wltün gün soluya aoluya çalıfl'll 
bir insan için tesellidir! 

Nureddin Hocanın, alacaklılannı ha
pndan savmak için, deve ditmi tohmmı 
aldıpı, bunu kıra ekecellnl, dikenls 
bitince oradan geçecek koymı1arın ~ 
ı.ra takılıp yapalı bırabcaklarını, ba • 
~ toplanıp hükü1erek yününe 
den çorap örülearjint, nihayet bu çoraap
Jaruı da pazatda satılarak hAsıl olacak 
para ile de borçlann ödenecelbıi söyle
mesi izerine, alaca'klılarm ıttı1rlan kaJı.. 
bhaya mukabil• 

- Bay kMtehOrlar! Pefln ,,_ayı ~ 
dunuz, keyfiniz ıeldi de, nasıl iiiJüy(9.'ı9 
wnuz!. 

Demesi kabilinden, ben de firndi ııizeı 
Dfin,_. • Jdiçik efeli .nerededir bf- - Eh, gözünüz aydın.! .Balan serin lla

lir misiniz? .. tnaWıerecJıe BergaJda. Bo- va müjdesini aldınız da, nasıl keyi.Oeııi-
JU 66 ••timdir ... Birçok amhnhuıeler yorsunuz! 
ba sıpayı atm almak için ~ pn- D ı m. hatınmz blmaz ,aT 
lar teklif etmiflerdir. 

Balmkly Halkerinde kmafer-. 
ve komer 



Ankara hukukundan 17 si kız olmak :!;;:r:7ef;:~ . 
Feci bir kamyonet ] 

kazası 
Bir kadın ve bir genç kız 
ağır bir surette yaralandı 

e Şimdi düşünmek, sonra 
dövünmekten evladır Üzere 98 genç mezun OldU Faaliyetleri 

____ _:'..-.-~-:-:-:;--::--;; .. :-=; .. ..a Prag 7 (AA ) Gl t · d b' Dün akşam Tophanede feci bir kaza 

aldı 2 
k. • dondu mezun • . - a z cıvarın a ır olmuş bir k t .k. k d . • B 125 kiti ikmale k '. • 1§1 • ' ~e~os~?v~k tayyaresinin Alman arazi- miştir: amyone ı ı a mı çıgne- irkaç bin insanın hayatına 

Yazan: Selhn Ra111t Emet 

ı ı • ı·mtennı aeıredıyoruz sının ustilnden uçması üzerine Alman Şof'" H d malolan Mançuryanın Jrut'Bk o an arın ıs tb or ay ar tarafından idare olu - . . :_:::_-===---:-:--::--=~-;;Fikret Çağlar, Mustafa Tar ~ .~tı 9ekoslovakyaya karşı ateş na 4075 numaralı kam on T ha· ve arık bırkaç tepesı etrafında c~reyan 
Ankara 7 (Hususi) - Ankara Hu- han Alpay, öztrak, Sadık Berki, Ham- puskunnege başlamıştır. nede Salıpazarınd Y ket, Hop. eden çarpışmalardan sonra iJd tarafın da 

kuk fakültesinde bu yıl sınıf geçen, ik· b~, Adnan Hasan Altınbilgi Emin Say- Çeteka ajansı 20 Nisandan 6 Ağus - ile kızı Nebahata an geçer e~ ~~ı.d~ bu işi fazla ileri götürmek istemedıkW.rl 
rnale kalan ve dönen talebe mikdan di San::t Ul t Mehmed Namer, İb • ~sa .kadar Çekoslovakya arazisinin de yere yuvarla~~mış ve er.ikısını artık anlaşılmıştır. Şimdiye kadar, sırf 
tesbit edilmiştir. Birinci sınıftan S.f4 Jlll,, FA u Azmi Çankaya, Faik t.l~erınden 75 kere Alman tayyareleri - Bu kaza neticesin: h 'k" kad sulh havasının bozulmaması için, m"im
kişi imtihana girmiş, 67 si terfi etmiş, r~ım M~'Ergüney Sabri Hakse - n~n uçmuş olduğunu kaydeylemekte - vücudlarının muhtelif e~ ~ ;:?; kün mertebe hadiseye sebebiyet vermek· 
463 ü ikmale kalmıştır. Dönenlerin sa· BıcenMedih :Ukurt H~ Kemal Çi- dır. ve tehlikeli surette v:~~ ~ n 85~ ten çekinen Sovyet Rusya, nihayet, teca
yı 'l da 14 du·· r İkinci sınıftan imtihana ver, • ı N~..ı Süer Htcabi Fıratlı, Sa- Londra 7 ( A.A.) - Sunday Times muktedir bir halde ya~aalaeye 1 grdayrı vüzlerin kendi hududunu da aştığını go-

... · · çekog u ""' ' ·· gazetesin' Pr h b" · Lord R nmış a ır. rü da d B" aftan k d giren 398 talebeden 107 si geçını~, . y İnı Nesrin Dilman Rasih Gur . ın ag mu a ırı un - Yaralılar gelen cankurtaran oto bT nce yanama ı. ır tar aya ı-
283 ü ikmale kalmış 8 i dönmüştür. tt- bıre ~b ~·On r irfan özİtan, Cemal sıman'ın Moravia'ya gitmek üzere Prag ile Beyoğlu hastanesine kald :o ı ~ ~i, .diler taraftan da cıddt hazırlıkll'ra 
çüncü sınıftan 225 ,kişi imtihana gir - kan, ğ[1 pı ~ye Özdemir, Niza • dan ~yrılmadan evvel İngiliz sefirinin lardır. Şoför yakalanmış ve ::~k·~ş t gınıtı. Japonlar, her zaman olduğu gibi, 
rniş 

1 7 
. kı 

1 
ak üzere 93 kişi me- Çapu~o ;km e Yekta Teksel Hüse - şere~ne verdiği ziyafeti müteakib A - başlanmıştır. ı a .a bu defa da karşısındakileri çekingen go-

zurı olm sı t z ı:.ıe kalanlar 12S, dö meddin .. ~ kkı Behcet Ol - merıkanın Bertin sefiri Hugh Vilson i· receklerini sanıyorlardı. Bilakis ~klPme-
ne~ler 2io';~dir. yin Özgu:~ı.aa:türk. Hilıni Keçeci, Sa- ie mühim. bir mülikat yaptığını kay • ispanyada bı·r ı·ngı·ı,·z dikleri bir mukavemetle karşılafmca <'u-

. . .
1 

gay, Şev e Ö d Sa'd Olgay detmektedır. rakladılar. Çarpışmalarında eski hızlan 
Mezunların derecelennı ve sırası e biha Tarım, HamdiC :W e, ~lat Akif -- • • d h görülmez oldu. Bu gibi ahvalde, en ufü 

adlarını bildiriyorum: Abdullah Tunca~ ~eliha Güve~. Ya- Bulgar Kralı Romaya gemısı a a ~ir h~diıeyi azami derecede istismlr et-
Türkan Çağlar Ahmed Erdem, Şe- ~can, Rıza Tun. Se Nazım Tanıl b b d d·ıd• tıklen halde, oldukları yerde kall'lılar. 

rafeddin Eğin, Sa~ide Tapay, H~itde şar. Tura~Ôre:,erÔmer önbay: gittı• oradan Par.ıs ve om ar ıman e 1 1 Askerlerin durduklan yerde politika to-
Uzbark, Abbas Çetin, Fahri Engin, ~ N~ım, M Orhan Ergin, Hayri 7 Barselona, 7 (A.A.) - Röyter ajansın- nUfW'. Bu defa, ":ne böyle oldu. Top, tü-
lil Sanel, Sabri Güçlü, Sababaddın R~tem Erkun~ Nurhat, Fevzi Os - L d k dan: lngilterenin Alikant'da konaolosluk fek susunca .az diplomatlara intikal ettL 
Köksal Sadi Gebeçeli, Sami Akın, Se· Koksal, Hayö!oban, Tevfik, Afet 00 raya geçece işleri ajanı olup dünkü bombardımanda Ve bu~ anlaşıldı ki Japonya, g,,~ 
mabat 'Günsiray, Leman Akyollu, Se • kay, ~e~ ·ıu Enver Kirker, Mem~ Sofya "1 (A.A.) - Kral Boris ltalvaya ağır surette yaralanmıı olan Kalleyon !us~~l~eh~kardıtı ~? ihtilifı, mOzal.e-
lile Ünal, Kemal önsun, Ali Kara~, Hamdi ilze ~~t 'Olıen, Tallt Okay, gitmek üzere Bulgaristandan a~lm;ftır. vefat etmiştir. 2120 ton hacmindeki ve ianaaümc:tm;rk istiy?.r. 
Halil Erten, Mustafa Sayıner, Ferıd du~ ~~lli Enis Baha Oskay, Ek· Kraliçe, birkaç haftadanberl ltalyada bu- Lakelugano adındaki İngiliz vapuru, bu .. .. So y den goğe kadar h°:h 
Renda Ahmed Başıbüyük. Faruk Bur- Seıu;. pe Meıı:ned Çobanoğlu, Şevket lunmaktadır Kralın İtalyada kısa bir sabah Palmas'da iki deniz tayyaresi ta- ~:r~n;; .. 7et ~usy~ın bu davadıa bır 
gu, H~kkı Savran, HalUk Güreli, Fat - Örem e T~vfik Yener, Emin Kutlay, müddet kalcİıktan IOJll'8 Londra ve Pa- rafından bombardıman edilmiş ve vapur- bakı~ı~d: e yo 1 g~ mesi, sulh d11vası 
nıa Nebahat Güran, Huriye Tursan, zcan, dil Birhen. . rise gitmesi muhtemeldir da yangın çıkmıştır. zarar ı bır şey olur. Sovyet 
Mazhar Aya ta Fethi Alpergin, Peri - Midhat Etne, A • Bu sabah saat 3 de deniz tayyaresi tek- Rusya, ya Japonyayı, bu gibi harek.-tle-, .•. ltalgada rar gelmiş çok aıuııa.ılara inmi!I ve tahlis re kalkışamıyaeak bir taahhüde balla· 

1 
' ~ 7 ~ıy~~~~-ed 

S 1 
A ek ması ameliyelerile uğraşanlar üzerine mitral- • ur en hakkını herhal-

e anı an aş •.6 yöz ateşi açmıştır. Tayyare yeniden yan- de tahakku~ ettirmeye bakmalıdır Ge-
• t ınanevralar gın çıkaran birçok bomba, atmifbr. iki çen fırsat bı~ daha geri dönmez. Çini.-'"' 

l • b tli aetnya yapı- yaralı vardır. veya bu ~~ılde anlaşacak bir Japon~a-
YugoslaY ve Bulıar ıazete en ~rare • ı . d. . Roma 7 (AA) - Bu sene mahdud Bu sabah gemi tamamile yanmıştı ~ yarın ıçın nasıl bir komşu olabia....-... 

or
•-- "Samoprava: •Bulganstan banç kasa 1 ı, bir nisbet dahilinde ve bir tecrübe ma- Harb . -· · lıni fimdiden düşünmek, yarın dövfuı. 

1 UU• 1 kb d• hi t• d k vazıy.,...ı mekten d h !Ad 

B ık hl raıında teırikİ mesai tam O mıyaca " 1J01 ye ın e ~a~ılaca olan ma~e~ralar.a Burgos, 7 (A.A.) - Ebr'in sat sahilinde a a ev a ırS. 1· 
a an ara Tiber nehrinm ayağı olan Anıenı vadı- çıkıntının tathiri ameliyesine dev~ e- e ım Ragıp Emeç 

. '1 (HU9USI) _ Bütün Balkan ga- Bulgaristan arasında imza edilen dost- sinde Romanın 100 kilometre şimalı dilmiştir. Frankonun askerleri, bu mın- D h •l • 
ze!:': dört Balkan devleti ile Bulgaris- luk itilafına tahsis ettiği makalelerde şarkisinde dağlık bir mıntakada bu sa- takada bulunan Roda tepesini işRal et- Q l zge 
tan arasında imza edilen dostluk misa- Bulgaristan~ daima ant~t devletle~ ~1~ bah başlanmıştır. Manevralara yalnız mişlerdir. Dündenberi zaptedilmiş olan 1 rekz•ıı•nı•n 
kına dair hararetli makaleler yazmakta teşriki mesaıde bulunmagı taleb <>ttığinı Roma kolordusunun üç fırkası iştırak arazi 100 kilometre murabbaıdır. V ~ 
de\•am eftnektedirler. Belgradda çıkan ve bunun için en önce Türkiye, s;>nra da etmiştir. Bu manevraların gayesi bir M~drid, 7 (A.A.) - Abarracen Cf'bhe- ti /ı • 
Vreme gazeteli bu misaka mOtealltk ola· Yua-ta~ ile dcıetltilr IOC?hrl• .ı • pıtpde fll'lrMmm ftaı,.ıı ordusunda mnde cumhurfyetetler, &u,an ıpen11er1- ,.;,ega alı 

k eşrettiği müteaddid makalelerde ha- dettllfnl ve bu clefald itiW ile ele cQs kat1 olarak kabul edilecek olan teklini nı tahkime devam eımifler ve Grleao ile Ankarad 1 h be 1 

dr~ n. Balkanlar için fevkalide ~hem- Balkan milttefikleri ile dostluk mUakı tayin etmekten ibarettir. Universal dallan &ıtlnde ilk hatlannı llye v, kili anş .. ~ enK a ör ~Qı&'ezd w Da~ 
ısenın kt lhu akdetmekte Balkanlarda sulh ve sükılDun il rl e Uım& aya num e .. IÜD• 

miyetli olduğunu ve ~a.k~ şart~ ~~her temin edil- y.mlaktamr. çı·nde yanı· tug"'yanlar . el rf~ü~e~~°: ;e !_~.rakımlı te- lerde orta Anadoluda bir tedkik seyah .. 
temin ve tarsin eytedijı anaa Balprktana kankbk • pe e 0 

Y ı g e .. ~erdir. tine çıkacaktır. 

et;ekted:~ Samoprava gazetesi de: Sofya, 7 ~A.A~ - ::-=kl~k ~- 511 bin Çinli yersiz kaldı Napoli 7 ~~r~ .:-eadakl ftal • 25_b_ı.-nt-on_h_a_c_m_ı·n-da 
arı ~ haric kalsaydı, Balkan kaç aydan ri vam o- yan lejyonerlerinden yaralı veya ne • 

cBulg~an eğ~r aaisi tam oimıyacak· layısile hükfunet hayvanlara Yecl'?len Tokyo 7 (AA) - Azahi Şumbun kahat halinde 300 kifi bu sabah AkUe. bU k b• d 
devletlen teşriki me her türlü otlann ihracını ~enetmiftir. gazetesine gelen bir telgrafa göre, .Ja - jtı vapurundan burada kiraya çıkmış - yu ır vapur yan 1 
tı. demektedir. 

1 
Denevik gazetesi Hüktlmet zürraa yardım etmiye hazırlan- ponlar Anhvay eyaletinin cenubu aar- larclır. 

Sof~a 7 (Husus ) -tantı devletleri ile maktadır· biainde klin Susung'a ve Hupe eyale- • Hamburg, 7 (A.A.) - İskandinavya 
Seliniktt Balkan An • •' • k • • tinin ucunda kAin Huangvay'a doğru lkı vapur çarptfb sahillerinde bir cevelln yapmak içbl 

londra Uz8rl
•
08 

tayyare Tramvay Şif ebmn 11erlmııekledlr1er. ı.onc1r •• 7 <AA> _ ıwn1ır1y. acııruı.- ::=..ı-:m.: :::ı:ulwıaıı ;:: 
b
• O I Japonlar, Çinliler tarafından Yang- ki İngiliz vapuru Alkazar adındaki bft- Vapurun dahili tesisat >;:°guımil harab 

hucumlarl manevrası ır m raca 1 çe nehrinin sol sahil!ndeki sedlerin yı· lıkcı gemisi ile mftsademe etmif veo ba- olmu§tur. Bir yarah v; birmaldp ~e b 
. • Nalı Vekll tin kılması yüzünden bır çok tuğyanlarla lıkcı pmisi batmıştır. Müsademe, Irlan- bolmqtur. Vapur 25 000 to hacmindJ-. 

Bil t ııan manev- Tramvay şırketı . 8 . e ·-~ ka1111aşmıtiardır. Kan ve Vaşam gölle- da denizinde ve kesif bir sis esna9Ulda dir. Saat 13 de yan ~ henQ: e-
raıa Londra 1 <AA.> - ;:ı neıaretiıılD bir müracaat ederek şirketın sarfetügı ri tafmıttır. Oç bin kilometre murab - vukua gelmiftir. söndilrQlmilş de .1: tamamile 
te~ h•= :. :: leblllde oociamle elektrik ücretinin tahsilinin fimdilik baı arazi sular altında ve S00.000 Çin- --.. ·------------~_:__ ... _,,__ , 
IÖJle d:ruıme~ır: tehirini istemiştir. Şirket, tramvay iş- li melcesiz katmıştır. Diğer taraftan Sabalataa Sabalaaı 

Gecele)'ln bombal'dunan hücum :;J:~~ !etmesinin hükfunetce satın alınması Hugamavey'in cenubunda tuifana uğ-
ıerı. haretltına devam etınlftlr· ol _ ka .. ettiğine göre elektrik ücret- ramış olan mıntakanın on beş kadar 
batlıca hedefierl, ı.ondra ldl ve yapmllır balde ita . ~rur tış hesabına ~ahsub tutulma- kasabası dün Japon kumandanlığına 
d kl hı tıe toplu b erının sa " d k ah r dırnd b u an seferler umumye ti btnulle' . .. Ü t" Şirketin bu talebi muracaat e ere a ıye yar a u-
Y&Pılm11tır. Hava ıt1eri nesa~arıara ut- sını ilerı .surm .• ur. 1 kt 'k .. ti . · lunmasını istemişlerdir. 
ltnizsbrlc mahallesinin yahlm kabul edilmemış ve e e n ucre erı-

tedit Mukabil ta- . d el ktrik . I tm • •ı• t 1 k raınıt oldutu natıedilJDek . ddid defa- nin muayyen vaktın e e lŞ c e ıngı iZ mus em 8 At 
rafın müdafaa ta17arelerl. ınu:•etnıiflercUr. "daresine yatırılmasını bildirilmiştir. a 
tar dütman tayyare~erlni teY:inde mütear- ı Tramvay şirketi, senelerdenberi e~ek- N f ı·ıı·sıı· d 

kunetll projektörler say ııaııı tetfet- ik istihllk bedelini elektrik şirketile az1rı n 8 
rıı tayyarelerin bulundukları nıa tr tazaman besablaştığı halde, elek- Kudüs, '1 (AA.) - İngiltere müstemle
ınet ınümttın olmuttur. t 

18 
de oıttlli ~~tesisatının devlete intikali üzerine kit nazırı B. Malkolm Makdonald, dOn 

TeblJ.lde manevraların sa& lrild - kJdren Filistine gehni.+~ .. lllve olunmaktadır. ilk zamanlarda bu şe e muracaat, mütene " _ .. .,-... 
•if&i. .. karşııanmamıştır. Mumaileyh, dün bütün gun Kudfüı'de 

1111' aa,,an ııa,aıar Jtl'IUD· ıyıH kadar tramvay şirketinin hü- lli komiserle, askeri kıtaat kumandanı 
l.ondra T <AA> - Pena er ne lis mum! mfifettifi ile görü .. 

elen ba nalan. _.t ıus de aona kUınetce satın atınması kararlıştırıl - ve po u '"" it düs'd fmu1-
enıaı.tun mane bu elektrik şirketinin satın a- tür. Nazır, pce3• u e geçlrm\f ve B- el bit Pi& oblluttur: Bir mıt ve ' .. zakereleri sırasında allka- bugün ,wıdilz tayyare ile Kudüs clvari-
bo de Wn saea'de tlln ıınması mu. . . . le aşalı Galile ve Samari ilzerindP.n uç-

•barcı_ıman ta1)'&1'91l• aıaPJIUftll'· Bir darlara bildirılmış ıse" de, yapılan ted- muftur. Kendisi öğleden sonra halka hi-
~ da 1ere diif8rek parç kikat bunda.isticale tuzum olmadt ne- taben bir beyanname ne§rederek F.iJls-

~· ticesine varmıştır. tindeki kısa milcldet ikametinden mak-
A k d bir otomobil Şehirde otobüs nakliyatının a~Lm~sı sad, memleketin halihazırdaki vuiyt>ti 

D ara a ve şehrin imar planında da naklıye ış- hakkında malU.mat toplamak olduğunu 
kazaıı terinde tramvaydan ziyade otobüs ser- bildirmiştir. 

Ankara '1 (Hususi) - Bugün .._,at vislerinin ikamesi lüzı;n:~':8 b ~esblt.i, Bir ıuikudö 
16.30 d Bar j 

1 
üzerinde bir otomo- tramvay işletmesini pe ı ır mu- Kudüs 7 ( A.A.) - ğleden sonra 

bil ku:aı 0ı:ıu:ı::. Şoför Rlistem ojJu essese olmaktan çıkarmıştır. . Nabi~ civa.~nda ~~büste seyahat e -
Osınan idares" deki 243 numaralı oto- B sebeble hükUmet, tramvay şırke- den hır İngıhz polısı arkasında oturan 
mobil Alın t d a. ın --'-ailesinden Ahmed . u fından çok müsaid şartlarla te- bir yolcu tarafından tabanca ile bir el 

ın •& uuu• k tı tara t kl'f edil k öld"' .. 1 ·· t•• K kızı dört mdald Lutfiyeye çarpara . tın devletce satın alınmasını c 1 ateş ere uru muş ~r. orkudan 
Yaraıaroı:lf çocuk hastaneye kaldırıl- s~ medik satın alına işinde iSticale şquan diğer yolcular mudahale et -
ltllf, toför 

1~akalanmıttır. Tahkikata de-~ oıı:dıiı fikrindedir. ıneie cesaret edememişlerdir. 
•aıa olunmaktadır. 

Cins bozukluğu 
İn~a~ gibi a~aç da,. çiçek de hakım ister. Bugünün sporla uğraşan çocukla

rı dunun kendı kendine yeti§en ŞAmpiyonlan yanında ye'cüc me'cüc gibl 
k~lır:. Sı~ı yere g~lmiyen ba~hlivanımız bile yüz kiloyu g~mlyor. Derler 
kı Türkün kuvvetıni Amerikalıhuatanıtan ve Nevyorkta spor sarayının ta. 
pısına: • 

- Türk gibi kuvvetli ol! 
Vecizesini yazdıran Koca Yusuf 125 kilo çekermi§. Çoculdutumda Filiz Nu

rullah isimli bir pehlivan tanımıştım. Kendisile güreşen Macar pmpiyona 
Çaya bir türlü kollarını bu çm.v gibi ıövdeli pehlivanın beline dolavama
dı .. Filiz Nurullah da 150 kilo gelirdi. Yıllar eeçti ve hlli Çoban Me~ 
yerini tutacak bir ikinci pehlivan çı karamadık. Bu bahsi mütehıss•ılara ba-
rakalım. İnsanlar gibi alaçlar da be lwn ister diyordum. Eski Malatya uyu;, 
ları, eski EnJilrü armudlan, eski Kastamonunun Üryani erikleri ve bele m
ki Amasya elmaları piyuadan ~kil•ll ne kadar oldu. Diyorlar ki balnmwı~ 
yüzünden bu mahsullerimiz nefasetini kaybetmi§tir. Tımar ,armtyen, baflt
relere kartı mildafaa edilrniyen mey va ajaçları hem kısırlqıyor, hem clnalee 
ri bozuluyor. 

Fransızlar bizim Bursadan 11ldıkla n teftali qılarile öyle bir mahsul eW. 
ettiler ki hem cesamet, hem nefaset itibarile bizi ıeri bıraktılar. Muhakkd 
olan bir şey var. Eski atasözünü hatırhyabm: Bakanan bal olur, bakma. 
san dağ olur. Dünyanın en leziz mey valarının bizde yetiftiğine emin olalıra. 
Fakat bunların terbiyesine, tımftnna balqnadıtunız takdirde çok geçmedea 
meyva yerine kozalak tophyacafımı zdan da f(lbhe etmiyelim. Bulgarlar bQ. 
den aldıkları çilek fidelerini ferini tekilde yetiıtirdiler. Şimdi Avrupaya çilelC 
yetiştiriyorlar. Biz tefkilitsızlık yiız ünden kendi ihtiyacımızı bile temin ede
miyoruz. Erejlıde yetiftn çileji Enurumlu neden yiyemiyor ve Amasyan• 
elması İstanbula gelinceye. kad.ar neden kurdlanıp çürüyor? İdarecilerle mtı
tehassıslar kafa kafaya venp hızı bu endişelerden kurtarmalıdırlar. 

Biirhcm CMid 



Etrüsk vapuru egliil agı 
içinde getiriligor 

Trak ve Sus vapurlarının eşi olan Mara
kas va puronun da inşa ah tamamlandı 

T1'ak t)apurunun gt!ver tesinden bi?" görii~ 

Deni2bank, Denizyollan tarafından tile bütün kamara ve salonlarda hava
Mersin hattı için Alrnanyaya ısmarla - yı ısıtmak ve serinletmek için termo -
nan 3500 tonluk Etrüsk vapuru bir aya tenk tesisat vardır. Etrüsk 136,269 İn· 
kadar limanımıza gelmiş olacaktır. giliz lirasına mal olmuştur. Geminin 

Vapuru teslim almak üzere Alınan- güverte yolcusu istiab adedi 304 kişi -
yaya giden hey'et oraya varmış ve te- dir. 
scllüm muamelesine başlamıştır. Etrüskten sonra hemen arkasından 

Azami sür'ati 13,5 mil olan Etrüsk Marmara hattının üçüncü vapuru olan 
vapurunda 3 7 yataklı birinci, 44 yatak- Marakas gelecektir. Trak ve Sus va -
lt 16 ikinci mevki kamara ile birinci purlannın eşi olan bu vapurun inşaatı 
ve ikinci mevkilerde birer sigara, mü- da tamamlanmıştır. Marakas geldik -
zik ve yemek salonları vardır. Kama - ten sonra Marmara hattı iskeleleri a -
ralarda akar sıcak ve soğnk su tertiba- rasında ihtiyat olarak çalışacaktır. 

11 yaşında bir çoculı 
Bir apartımanın 2 nci 
Katından düştü 

K'fldıköyde 

Bir otomobil 
Yandı 

Dünkü Kazalar 
4 kişi otomobil ve motosik

lc t altında kaldı, 2 kişi 
boğulurken kurtarıldı 

Şoför Jirakln tarafından kullanılan 2762: 
numaralı otomobil Strlteclde Hüdavendigar 

Zahire borsasında bir . 

haftalık vaziyetin hülisası 
İhracat emtiamız.ı.n vaziyeti, piyasada yeni müşterilerin 

çıkması yüzünden gittikçe sağlamlaşmaktadır 

eaddes!nden geçerken Emin& 1'mlnde bit> ıı:ıı. Almanya ile son yapılan ticaret an- Geçen hafta içinde arpa fiatları o:d 
dına çarparak ba.calmd:an :raraı~. )'a.l'U- 1 - .....tc>trçe piyasadaki tesiri- para kadar yükselmiştir. Anadolu Sam .. 
1ı tedavi altına. alı.runıştır. aşnrası gun ~-

• Şoför Osman tarafından ı~e edilen ni arttımıaktadn. Bu memleketten ma- sun aprala.n 4.1 O, Trakya dökme vapur 
237 numaralı motosiklet suıtanahmedden acb yeni müşterilerin piyasada zuhuru teslimi 4.07, çuvallı 4. 18-4.20 para a
geçerten 37 yaşında ŞHa isminde bir kac:!ın:ı da ihracat emtiamızrn vaziyetini bir. ralıırındadır. 

çarparak bacağından yaralamış, O&Dan ya- knt daha sağlamlaştınnı.ştır. BAKLA! Evvelce yapılan satışla · ü .. 

ka~n~~~ı:cll Mehmede aid yük arabası Fa- Şimdiye kadar ecnebi memleketle.re zerine ihracat olmakta ise de yen 'den 
tlhde Meşellmescld sokatından ıeçerken o gönderilen malların ambalajl~a b~ vukubulan. teklifler ihracata elve ·işli 
civarda oturan Muradın oğlu 3 yaşında Nev- tacirlerce pek te ehemmiyet verihnedı- görülmemiştir. Bandırma ve Mannara. 
zada çarparak bacağından yaralamıştır. ği görülmüştür. Az da olsa ilerde, bü- limanları teslimi 4.26 paraya kadar ıŞ" 
Suçlu yakalanmıştır. -k ·ht ·ıan ra meydan verecek bu gi- !er olmaktadır. e Şoför Saldin idaresindekt 231 numara- ~ 1 1

• : .. • • Al an 
b otomobil ÜStüdartla Baflarba.vndan ge _ br ahvalın onune geçmek ıçın. 11: Maltadan 152-154 şiline kadar ek· 
çerken o eivarda oturan 60 yaşında Salibe idhalatcılan Türkiye mümessillerınc lifler olduğu görülmüşse de bilfi i~ 
çarparak muhtelif yerlerinden ya.raıanuş, bir tnmim göndererek Almanyaya sev- olmamıştır. 

1 yaralı Nümune hastanesinde tedavi altına kedilecek. mahsulatın ambalajlarına i- SiSAM: Bu sene mahsulün bereketli 
alınmıştır. · a·ı · · ta ·ye etmektedirler. ld - .. "lm kt a· G d 

1 e vatman Hüseyin tarafındıın idare e _ tına e r mesını vsı o ugu goru e e ır. eçen sene en 
dilen bir Ortaköy-Aksaray tramvayı Beşilcıı~ Btmlar eski çuvallarla, kanca .!ar~, müdevver stok kalmaması, bu rnahsu
da Çırağ-an caddesinden geçerken 1olcwar • delik. deşik çuvallar içersinde gonderı- le karşı olan alakayı arttırmıştır. Fiat-
dan Kunıçeşmede oturan Emiııe tramvay - lecek emtiadan mütevellid zararların lar 19 kuruş aralarındadır. Birinci v~ 
dan atlamak isterken düşmüş, başından a • ilerde müşkülat çıkarabileceğini bil- ikinciteşrin teslimi t 7,30-18 kuruş ara· 
ğır n tehUtell bir surette yaralanmış, Bey- • . b ib · ibtilfıflara meydan 
oğlu hasta.nesinde tedavi aıtma nıınmıştır. d1rımşler v: . u gı ~ . . . v· larında gelesiye muamele yapılmakta·· 
e sürücü osmana ald 2849 numaralı yük vermemek ıçın tacırl~ızm ~u m: drr. 

arnba.sı Fatihte Matta. çaışı.sı denilen. m:ıhal zuata riayet etmelermı ıstemışlerdir. KOZA: Yaş koza satışlan nihayet, 
eten geçerten yabm üzerinde dmmalr:bt c • Geçen hafta içinde buğday piyasa· ermiştir. Dış memleketlerden talebler 
lan 284

9 numaralı. otomobile çarpmış, Gt.o - ~ında mühim bir değişiklik olmamıştır, baslamıştır. Eylfil ve birincitesrin tes• 
mobllin camları, arabanın da oku kırılın!.§- ~ 

1 1. 'hra t irin aranmak- • • 
tır. arpa ara ge mce ı ca 3'. • • limi takas suretile Fransaya yedi şilini' 

e Şorör Sallihaddlnln fdaresfndeıct 2'792 ta ise de son günlerde dahıl pıyasa- kadar satışlar yapılmıştır. Son günler• 
numaralı otomobfi lle tofôF Mahmud tara - nın yükselmesi, ihracatı zorlaştırmış· de piyasaya kuru kozalar çıkmağa baş• 
fından kullanılan 34~4 numaralı Şişli - Fa - tır. Ruslar hafta sonunda mühim mik- lamıştır. İyi cinslerin kilosu 250-280 
tih otobüsü arasında Harbiyede bir çarpış - darda yapak mübayaatında bulunmuş- kurm aralarında satılmaktadır. İpe~ 
ma olmuş, her iki araba ehemmiyctıl .suret- . Al 1 da mübayaata baş- -.. 
te hasara u~amı~ardır. laı dır. man arın !B piyasası da 1150 kuruş aralarındadır. e Süleymaniyede Kepekli S1na.n Joku - lıyacakları zannolunmaktadır. akla, . . . _ . . . 
.şunda oturan 26 ya~ında Şükriye Gfrngör sisam gibi mahsullerimize istek vardır. . T~:rm:. Dıger ıhracat madd~~erı gı· 
Floryada denizde banyo yapmaktayken su - -DAY· B .d satışları tebeddü- bı tiftik pıyasasında da son gunlerde 
ıann cereyanına tapılmış ve boğulmak üze- BUG. ekt~g 6 hafta içinde canlanma alametleri görülmektedir. 
reyken kurtarılmıştır. . latsrz gıtm r. fular d 'ht" Muhtelif memleketlere aid birçok fir
e Beyoğltınd:ı M1s sokağmd'a Artln ap:ır- T1akya ve Marmara yı m an! ı- malar nümuneler almaktadırlar. Maa· 

tıma.nmda oturan 15 p.şuıdıı Nlko Floıy;"d::ı yaç nisbetinden daha fazla sert bugday fh ba f' 
1 

"b h 
yüz.erek açıklara gilmlş, bir aralık kuvvet • ldi- ·nden bu cins malların kilosu 4-S ma ı . zı ırm~ ~~ın mu. ayaa usu· 
ten kesildiği için boğulına.k tehlikesi gos - ge gı d- .. t'" Al an tacirleri sundakı taleblerı ıs af edılememekte. 
term!ş, sandalla yetişenler tarafından knr- para ka~ar uşmuh: ~ 

1 
işlerse dir. Çünkü: Anadoluda 'tiftik mübayaa 

tanhnıştJ?. sert bu_gd~ıru:a .a lm !~s ~'lm"ş- eden bazı perakendeci tacirler fiatıarı 
Tepcba~nda Gül aparbmanında ot.u

ran 11 yaşında Despina evin ikinci kat 
taraçasında oyİıark.en müvazcncsini kay
bederek sokağa düşmüş, mucize kabilin
den ancak başından yaralanarak muh:ık
kak bir ölümden kurtulmuştur. 

Bir çocuğun boğazına şeftali de henuz bılfiil ış 0 a gı goru u sun'i surette yükselttiğinden buna mü· 
Yako isminde bir l.foseviye aid olan çekirdeği kaçtı tüT. vazi olarak şehrimiz piyasaS'lnda da fi· 

570 numaralı otomobil Kadıköyde iskele Üskiidarda ÇaYUşdere caddesinde atnı:nn Geçen hafta içinde şehrimize 2SOO atlar fırlamıştır. 

* Çengelköyde Dere sokağında oturAA 
Mehmed Hikmet, evin bahçesindeki ceviz 
ağacından düşerek vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmış, Nümune hasta
nesinde tedavi altına alınmıştır. 

/ zmir belediye r eisi 
Dün: akşam gitti 
İzmir enternasyonal fuarı için ted -

kik ve temaslarda bulunmak üzere 
şehrimize gelen İzmir belediye rClSl 
Dı;ktor Behcet Uz dün deniz. yolile iz. 
mire hareket etmiştir. 

Deniz işleri : 

latanbul limanı ni.ıamname.si 
İktısad Vekaleti tarafından proje 

halinde hazırlanmış olan İstanbul 1i -
mam nizamnamesi üzerinde tedkikat 
yapmak üzere Deniz Ticareti Mi.idür -
lüğünde Gümrükler Başm.fidürü Mus
tafa Nuri Anıl, Emniyet Beşinci Şube 
Müdürü Hasan Şükrü1 Gümrük Mu -
haföza Başmüdürü Hasan1 Deniz Tica· 
reti Müdürü Müfid Necdet Deniz'den 
teşekkül eden komisyon bugün ikinci 
toplantısını yapacak \•e nizamnamenin 
liman emniyetine taalluk eden kısım -
lan üzerinde görüşecektir. 

Milte/errlk : 

Mehtab alemleri rağbet g6riiyor 
Şirketi Hayriyenin tertib ettiği i -

kinci :mehtab alemi önümüzdeki Salı 
günü akşamı yapılacaktır. Şirket gc • 
çen ay üç vapurla yapılan bu 
tenezzühii halkın gösterdiği fazla rağ
bet karŞ"Jsında bu defa dört vapurla 
yapmağa brar vermiştir. 

·----··--·-· ...,_,._.___.__ 
T. SllİB 

Hfunid Eseniş'in te;ekkür JansJnda 
.aziz ar ada lanm> yazıl:ı.cak · en .a~ 
kelimesinde bir yanlışlık ohnuştm. ~
bih eOeıiz. 

civarında benzin satış Yl'rİ önünde da- Basanın kızı 13 y~a Makbme .~tt.aıı tan kadar buğday gelmiştir. Ge en hafta i inde 800 balya kadar 
rurken Yakomm çaktı- bir kibritten mo- yerken çekirdeği boğazmda. k.:Wnış. Nwnııne Ekstra Pulatlı mallan 6.30, dokuz. on .. ç ç 
_ gı. hastanesine kaldırılarak tedavi altına alm - vdadı Kon a, Kadınhan mallan S.30

1 
tütlk satılmıştır. 

tor tutuşmuş ve otomobil tamamen yan- mıştır. ~. . . Y darlıl S 25 Trak 3 Karahisar, Eskişehir ve bu ayar rnal-
dıktan sonra itfaiye tarafından söndürül- Da"" - yeg-en kavgasi yuzde yırım çav ar Tra. 'k k yl 1ar 11 S-1 f 7 Bolu Gerede cinsleri 105-

.. - ' · · sertleri 5 08 Anadolu ve ya ızı - "' • • muştur. Dün Beşiktaşda Dikllltaş çıkmaz soka: - c. 
3
·2 parad' tılm ştır 11 O kuruştan oğlaklar 122-125 kuruş· 

J(üçükçeknıecede 
Bir araba devr ildi 

Osmaniye köyünde oturan arabac1 
Mevlud dün arabasına dört yolcu ala
rak İstanbula gelmekte iken Küçük -

çekmecede eskiden kibrit fabrikası o -
lan binanın önünde araba birdenbire 
devrilmiş, arabacı Mevlud başından a
ğırca yaralanmış ve cankurtaranla Cer 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Di
ğer dört yolcuya bir şey olmamıştır. 

Şehremini Halkcvinin toplantısı 
Şeh~emini Halkevlnden: 9 Ağustos 1938 

Salı günü saat 20 de Evimizde bir toplantı 
yapılacaktır. 

Program: 1 - Ön &öz, 2 - Büyük Şefimiz 
ve 1928 harf inkllabı, 3 - Müzik. (Alaturka 
saz.l Herkes gelebilir. ............................. -.... ·--········-········ .. ·· 
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Nmeddia Gaıt Te arkadaşları 
Bu akşam 

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

Son emir: Yere yat 
Sabriye Tokses konseri 

ğında 21: nuıruıralı nde oturan Salxri ile d:ı- eahırı -'· an sa ı · .. 
1 

- .. t .. 
yısı Hüseyin arasında bir kavga çıkmış, Hü- ABPA: Arpa rekoltesinin bu sene u- tan muame e gormuş ur. 
seyin yeğenini bıçakla kolundım Jru.aln - mid edildiği dereceden noksan çıkma- YAPAK: Son günlerde ihracat için 
mııtır. smdan dolayı fi.atlarda tereffü görülmek- taleblerin fazlalaşması ve yerli fahri· 

Elinde bıçağı ile ortahğı 
velveleye veren şeftalici 

Kalyoncuda bir şeftali 
hırsızının öldürülmesine 

ramak kalmıştı 
Dün Kalyoncuda Kuyucu sokağında 

oturan Miyohari isminde bir seyyar satı
cı elinde bir bıçakla sokaklarda koşar:ır~ 
ortalığı velveleye vermiştir. 

Bir araba içinde şeftali satmakta o!an 
Miyohari dün öğleye doğru Kalyoncuda 
bir sokak başma gelerek arabasını bfr 
kenara koymuş ve müşteri beklı>.meye 
başlamıştır. Bir aralık arkadaşları ile 
sohbete dalan Miyohari başını çevirip a
rabasına baktığı zaman tanımadığı bir 
adamın şeftalinin ba~ına geçip tıkına tı
kma yemekte olduğunu görünce hemen 
bıçağını çekerek adamın üzerine hlicum 
etmiştir. İşin sarpa sardığını gören şef
tali hırsızı seıameti firarda bulmuş ve 
bacaklarının bütün kuvvetile kaçmaca 
başlamıştır. Son derece asabileşmiş olan 
Miyohari de peşini bırakmamış, elinde 
bıçak olduğu halde galiz küfü.rler savu
rarak hırsızı takibe başlamıştır. Gürültü
ye yeti§en bekciler seyyar satıcıyı yaka
lamak istenlliJ.ersc de Miyohari bu sefer 
bıçağını onlara çe't'irmiş: 

- Bana mani olmıya kalk.arsanız he
pinizi yakarım! diye bağırmıştır . 

Bu sırada hidise mahalline polisler 
yetişrn~. kaçanı da, kov ah yanı daı ya
kalayıp karakola götürm.ü§lerdir. Yap!
lan tahkikat neticesinde fuarinin Beyoğ-
1 unda Küçük Yazıcı sokağında 3 numara
lı evde oturan Niyazi olduğu anlaşılınış, 
ikisi de cürmü meşhud mahkemesine tes
lim edilmişlerdir. 

tedir.Hafta iptidalarmda Almanyaya 1600 kaların da mübayaata devamı piyasayı 
ton kadar arpa satılmışsa da Almanya sağlamlaştırmıştır: Hafta sonunda Sav· 
permi dairesinin Türkiye arpalarına yet Rusya mümessilleri tarafındon ~a
toyin ettiği fiat, şehrimizdeki son te- pur ~eslir~i 49 kW:uş~~ 3000 balya 
reffülerden sonra idal'csiz görüldüğün- yapagı mubayaa edıldıgı duyulmuştur. 
den ihracat ve satışlar durmuştur. AI- KEÇİ KILI: Ont on beş gün evvelsine 
manya permi dairesi 64-65 hektolitre nazaran piyasa canlanmıştır. Fiatlarda 
ağırlığında ve % 4 ecnebi maddeli dol- bir hafta evvelisine nazaran iki, üç ku
gun arpaların tonuna S ı Türk lirası fi- nışluk bir yükselme görülmüştür. Kır
at kojmuştur. Bu fiaUar hali hazırda kım mallan 52-53, debağ malları 23-27 
ihracat için müsaid görülmemektedir. kuruş aralarında muamele görmüştür. 

KAP ALI · ZARFLA EKSİLTME iLANI 

Zon guldak Amele Birliğinden : 
l - Eksiltmeye: konulan iş: Zonguldp kta amelebirliği hastane binasmm ı.u 

ve elektrik tesisatını havi üçüncü katı ile çatı arası i~aatıdır. 
2 - Keşif bedeli 42922 lira 09 kuruştur. 
3 - İlk teminatı: 3219 liradır. 
-t - Eksiltme müddeti: l/S/938 tarihinden itibaren 15 gündür. 
5 - Eksiltme 16/8/938 Salı günü saat 16 da Zonguldakta amelebirliği salo

nunda birlik faal heyeti tarafından ya pılac:aktır. 

6 - Talihler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi ve bu işe aid diğer bütün 
evrakı 15 lira bedel mukabilinde Zonguldakta amelebirliğinden İstanbulda İktı
sad Vekileti maden irtibat memurluğundan ve Ankarada İktısad Vekiileti ma-
denler umum müdürlüğü muamelat blırosundan tedarik edebilirler. c5102» 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyonundan: 

• ı - Deniz nakil vasıtaları için 106 kalem eşya kapalı zarf usulile satın alınn 
caktır. Tahmin bedeli 6902 lira 'l5 kuruştur . 

2 - Adı geçen malzemeye aid §artnameler Merkezimiz levazımından parasız 
alınu:. 

3 - Eksiltme 18/ Ağustos/1938 Cuma günü saat 11 de Galatada Kara Uustnfa 
paşa sokağında mezkur Merkez Satınalma Komisyonunda ynpl1acaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 517 lira 73 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 1938 senesi ücam odası vesikalarım teminat 

makbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. 
6 - Eksiltmeye girecek olanlal" kopalı zarf usulile teklif mektublannı S3at 10 ıı 

kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri prttır. Aksi takdirde eksiJtmeye 
giremezler. c507h 
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-Konyada nefis tömbeki 
yetiştirilmesine çalışıh~or 

-beler müsbet neticeler 
Üç yıldanberi yapılan tecru 

1 
bir milyon kilogramlık 

Edirneliler kahraman 
Orduyu bekliyorlar 

Edirne, (Hususi) - Yakın giin
ler içinde kahraman ordumuzun 
Edirneyi §ereflendireceQine dair 
olan haberin haUc arasımi<ıki sevin

Cizre yakın günlerde 
bol elektriğe kavuşuyor 

Belediye bu iş için 18 bin lira tahsi.at koydu. Elektrik 
2 kilometre uzaktaki Saklan çayından lıtibıal edilecek 

Ciue (Hususi) - Tarihin bir harabe 
olara bU"aktığı Cizre, idare şeflerimizin 
çalışma ve gayretlerile .kısa bir zaman 
içinde çehresini değijtirmi§ bulunuyor. 
Buraya gelen her idar~ Amiri bof durma
mış, şehrin ilerlemesi için çalı§ınıı ve 
mutlaka bir eser vücude ~. Es-

vermeğe başladı. ilerde her yı 
1 

. 
tömbeki elde edilmesi bek enıyor 

ci el'an devam etmektedir. 
Edirneliler fimdU:Un büyük ha

zırlıklara baş?mıu,lardır. En ıdiçük 
Edirneliye kadar herkeı orduyu. 
candan ve gön1llden kar§ılamıya 
amade bir halde btıhınmakıadır. 
Şehir namına iıtikbal tezahüratına 
aid programı ha.zıf'lam.ak üzere bir 
komisyon teıkiı edilmiş, çalışma

ki kaymakam Fikret Oymanın datnıl ça
lışma ve gayretile güzel caddele~ :mo
dern evlere, anıtlara ve daha birçok şey
lere kavuşan §ehrimiz, yeni kaymakamı
mız Baki Başaranın eliyle yakında ~şıp 
da kavuşacaktır. 

lara başlanmııtır. 

Haymanada feci bir 
otomobil kazası . 

1 Polatlı M. umumisi, 7 kişilik 
t ailesi, mucize kabilinden 

öliimden kurtuldular 
Polatlı, (Husual) - Haymana civarın

da bir otomobil kazası olımqtur. Polatlı 
Cumhuriyet Müddeiwnwntsı Talat ôz:-

Elektrik tesisatı için bu yıl bel~ 
büdcesine 18 bin lira tahsisat konmuştur. 
Elektrik, Cizreyt! iki kilometre mesafede 
bulunan Saklan çayındaki :uç değirmen 
döndürmekte olan sudan iStihsal oluna
cak ve buradan şehre «etirilecektir. Ya
kında celbettirilecek bir elektrik Jniihen
disinin tedkikatından 80Dl'a dedaal :faalJ
yete geçilecek, bu yıl içinde Cizre elek
triğe kavuşmuş olacaktır. Baki Bafara-

Ciznıııle Atattirt _. 

nın bu hayırlı teşebbUsü biltiln Cl'ae hal· 
kını çok aevinciirını,tir. 

J[cmyacfan gllul bir g6rilnilf am1ık tömbeki elde edi- berk ile yedi kişiden mürekkeb ailesinin 
_Son senelerde Kon- bir milyon ldlogr alkın bine senede ya- bindiği otomobil Haymana civarında Ka-

Japonlar dün geri sürüldü 
Konya, (Husus!yi) tütün temin edıleme- lir ve bu sure.tle h ...... ı. c; . dıköy Başdcğirmen mevkiinde bir viraj-

ya toprağından 1 
tütün ekimi ya- rım milyon lira gır~·""9 ° ur . dan 30-35 metre derinlikte bir dereye 

nıi§, bu yüzden Konyada Diğer taraftan bir takım kimseler til- yuvarlanmıştır. Bu sukut korkunç bir 
k edilmicti, tömbeki ekimi tecrübele- kt devam etmek 

sa 'il' tün kaçakçılığı yapma a t . b- şekilde vukua gelmiş, otomobil~n üstü:ı-
rine geçilmiştir. . İnh. lar idaresi bu husus a ıca d k' .:ı kl k lekl .. .. b 

Bilhassa Hadım merkez kazasile ya.'11 tedır. ısar duğu d k e ı uen er, te er er, motorun azı (Bll1t4Tafı ı illci ıaJjfada) 

Ruslar mukabil taarruza geçtiler ve 
hudud mevzilerini işgal ettiler 

b~~ndaki köylerde, Aladağ nahiyesi sı- eden tedbirleri almış bulun - l n an:; kısımları 15~20 metre ileri fırlamış, oto- Röyter ajansının Moskovadan aldı-
~-· ah' erkeıi olan Ba- yakın zamanda kaça~ılık on enece r. :mobil de kumlara gömülmüştür. Otomo- gw malıimata göre· nırlarında ve n ıye m • • !~ b'I .. d'k'I b" . k bilind l . 

demlide tömbeki ziraatinin ilk tecriibe- Konyada halk qı Al uuyor ı ıçın e ı er ır rnucı~e a en an- Birinci ordu umumi karargMıınm 
ı · k · · ticeler vermiştir. Şehrin "'tedenberl kullandılh ve kir""' cak ağır, :fakat tehlfkesız yaralarla kur- bir tebligın· e :nazaran Japon kıtaat\ en ço ıyı ne . . · · . 0 o• ~~ t l b·ı · l dir Y hl b"ll l ' 

Buralarda inhisar idaresının bilgili ~e mikdan binde onu geçmiyen suyun mik- u a ı ınış .. er · ara ar otomo 1 ere Sovyct arazisinden çıkarılmıştır. 
tecrübeli memurlan çaJıpnaktadır. Te_c- dannı çoğaltmak üzere Almanyadan bo- Ankara Numune hastanesine 'kaldırılmış- Tebliğde şöyle denilmektedir: 

il yıldanberi devam etınektedır. lardır. S kı t .. il" d" t d rübeler ç .. kimind ba k rular getirtilmiş ve bu su ile Tutlu suyu Şof' .. 
1 

.. .. k ovyet taa ı, uç a ort saa e -
~yni yerler~e t~beki ~ t ~besi ş da birleştirilmek suretile Alaeddin tepesin- orun so ayagırun uç emiği birden va~ı eden bir topçu düellosundan sonra 
Vlrjinya tütünlerinin ecru e de büyük bir aepo vilcude getirilmişti. kırılmıştır. bütün hudud mevzilerini işgal ederek 
yapılmaktadır. Ç k b 1 hk tt l m. -

Tömbeki Isfahanın üçüncü nevi töm- Tutlu suyu çok kireçli olduğundan yeni an 1r1da zelzef e ur~ ara mu em sure e yer eş ış 
bckileri gibidir. Halk henüz bunun zira- sudan halk zarar görmektedir. Bu su ile Çankırıdan yazılıyor; Evvelki sa _ lc:rdır. 

Sov,..tleıiu ••• Mit atine alışamadılı için elde edilen nevi yemek pifirilememekte,. çay kaynatıla- bah ... ı 6.JS de phrimizde biri hafif, 
yüksek bulunmamaktadır. Tohum ıslah mamaktadır. Balk suyun deifftirilmeaJni diğeri oldukça şiddetli iki •lzele ol - Jrfoskova 1 (AA.) - Tas ajansından: 
edilir ve köylil bilgi ile çalı§ırsa, her yıl beklemektedir. muştur. Hiç bir basar yoktur. Birinci ordu erkAnıharbiyesi, bir leb 

-=========-========-----:-----:ı--~r:::::::1---:------=--~:---- liğ neşretmiştir. Bu tebliğde 'B. Şige -

Ilgında Çavuşcu 
Gölü kurutuluyor 

· bur Ilgın (Hususi) - Ilgının ~eş 
Çavuşcu gölünün kurutulması 1~ g: 
çen yıl açılan kanalın bu yıl fa3lıy .. etı-
ni temin maksadile Bolaşan çayı .. ~~: 
rinde temizlik başlamıştı. Çok ~u 

1 olan bu temizliğin esaslı ve ça ~.u ~a: 
ınası için vi18yet bir (Ek:~ovaftorJyeti
kinesi göndermiş ve makıne aa 
ne başlamıştır. 

5 
t e 

Bu mnkine çay üzerinde ( ) .m~krt 
120 S M dennh e gcnişlıkte ve 40 - · · trelik bir 

olmak üzere günde 40-SO me 
mesafeyi tathir edecektir. ..lil 

M ··h· b. '-ataklık olan bu go n u ım ır ıu bu ha _ 
kurutulması uğrunda yapıla~ an· 
reket muhitte büyük bir sevınç uy 
dırmıştır:' 

~-----

&zorumda at Yarl~ıarı sona erdı• mitsu tarafından 4 Ağustosta yapıian 
't cmuslihane• tekliften bir gün sonra 

Knsan gölü ortasında yerleşmış oıan 
Japon kıtaatmın Sovyet ar:azisine kar
şı bombardıman ateşi açmış olduklRrı 
beynn edilmektedir. Hatta Japonlar, 
top da kullanmışlardır. 

Tebliğde Rusların da mukabeıede 
bulunmuş ~e topçu düellosunun üç sa
atten fazla devam ettiği ilave edilmek
tedir. Nihayet Japon bataryaları etcşi 
kesmiştir. 

Ruslar, tayyarelerin de jştirakile, 
mukabil taarruza geçmişler ve Sov.} et 
araz.isini Japon unsurlarından tathir 
etmişlerdir. 

Sovyet ıueteleri ate, ptisldtrtiyortar Erzurum, (Husus!) - Mevsim at yarı1- rağmen her pazar hıncahınç dolmuştur. 
farının dördfincüsil geçen hafta yapıla- Hayvanların içinde LeyJA. Ceylan, Mosko\?ft 1 (A.A.) - Uzak Şarkta-
rak kocrnlara nihayet verilmiştir. Erzu- di ki vaziyet Sovyet efkan uınwniyesinin 

'il'- Mes'ud bilhassa naarı "kkati celbetmiı- k ım k 
rumda at yarışları büyQk bir rağbet gör- bütün alAkasınm mer ezt o a ta de -
rnektedir. Halle esasen ata ve atcılığa me- tir. vam etmektedir. Müdafaa kom'iserliği-
rak1ı olduğu için, Kars kapısı haricindekJ Resim, at yanılannda tertib heyetini nin organı olan cKızıl Yıldız• gazetesi 
saha, havanın müsaid gitmemiş olmasına göstermektedir. şöyle yazıyor: 

lstanbul muallimleri şerefine . . . . cŞımarık Samurailerln iştihalarını 
Edirnede kır egylenr.eleri yapıldı Eskişehir Demirspor. klUbUnUn Eskışehırde bır katıl 18 seneye bilen sovyet hükfımeti uzak şark hu-

nında bulunan feribot iskeleleri ve Kıiko 
köprüsü de hava (bombardımanlarına 
maruz kalmışlarsa da ancak pek az ha
sara uğramışlardır. 
Tebliğde Y ang ~ Kuanı • Fing'e dogru 

ilerlemiş olan Sovyet müfrezelerinin ha
len şimal tepesinde tevakkuf halinde bu
lundukları ila~ edilmektedir. Bu müf
rezelerin iki veya üç topa maille yüz ka
dar kişiden ibaret olduğu zannedilmek
tedir. 

Sovyet bataryaları, bombardımanları
na devam e~ de bu Ocwnbardımanlar, 
fasılalı ft fasılaJan •vnlld ~n 
uzun ohnuıtur. Sovyet tayyareleri, nun
taka üzerinde iti ili üç bin metn irt:ila. 
dan uçmU§lardır. 

100 tqyare 
Tokyo, T (A.A.) - Domel OD.diriyor: 
Yüz kadar Sovyet tayyaresi din saat 

15 ile 16 arasında Çang • Kufeng cebhe
sine bej yüzden fazla bomba atmı§lar
dır. 

Domei ajansının bu cebhedek.i husust 
ttıuhabiri bu hMisenin cUzak Şarkta gö. 
Ti.ilen en büyük hava nümay:ışh olduğu
nu kaydeylemektedir. 

Münf~rid bir tayyare hudud boyunu 
takibcden şimendifer hattında ıamer nak
leden .bir treni bombardıman etmif ist" de 
hiçbir hasar ilca edememŞir. Memleke
tin 10 kilometre kadar i,$lnde bulunan 
Kogi istasyonu da bombar3ıman edilmiı
tir. iki Sovyet tayyaresi düştirülmüştür, 
Pilotlardan biri par~tle aşağı .inmiştir. 

Diplomatik faaliyet 
Diğer taraftan iki taraf arasında dip

lomatik temaslara da devam cdilmPkte. 
dir. 

Litvinof, bugün saat 18 de Sigenıitsu'yu 
kabul etmiştir. 

··ndenberi usameresı mahkOm oldu dudunu geçilmez bir hale getirmek i -
Edirne (Hususi) - İki gu lan t... m . çin seneden seneye tahkim etmiştir. Tokyo, 7 (AA.) - Zannadilclilfne gö-

tehrimizin mipfiri bulunmakta 
0 

. Eskişehir (Husust) - Şehrimızin i- Eskişehir, H~) - Ç!fteler nohl- Pravda gazetesinde Miralay Konda- re, Moskovadaki Japon sefiri bugün hll· 
tanbuı muallimleri diln akfam Menç ga- elen spor teşekküllerinden. De . • yes?tin Mandıra koyfi~de~ cinayetin §Of eski münferid müstahkem mevki - kOmetin~ aldığı Wimat mucibince IJt-

Japen leflrinhı hşebblsl 

Zbı d a . tertib edilen 1ar ~- le~ B klilbü dün fakirler içın bır faili olan Ahmed Eskı§ehir Ağırceza )er sisteminin yerine Maginot hattı gi- vinof'u ziyaret ederek mumalleyhe bir 
1--os~da ~ •• ::!:ıardır Gece geç Ta. mırspord ·gu-··nu·· tertib etmişti. Müsame- mahkemesinde 18 seneye mahkfım e - bi ltimadlı bir ı"nihk.Amat hattı ikame- sulh :mesajı tevdi edecektir. Fakat Bf>fir &1:.11cesın e ,~·--. • ünnet u ·• dil ;., t · b hük.. · 
kitlere kadar nqe içinde Meriç gazino- s k rağbet gönnilf, ve 11 dakia . m., ve emyızca u wn tasdık e- si lüıumundan bahsettikten sonra Vo- ayni umanda yapılan hava ıkuılanm da 

IUnda ve vtıayet fidanlığında eğlenınfı- ~n: 36 çocuk sünnet. edilmiştir. dılmiftir. r?şilofun bir cümlesini zikretmekte - !!~~!~.~~~ .. ~!:'!.~~;--··-·-· ...... 
lerdir. o· k. . dır: Bursa n.man m .. L •• a..·: - Ola Hasan Bey ıyor. ı · cBiz yalnız Ladoga gölünden. Kara- .. oa • 

Pazar ncnıze inen garb hududumuzu değiı ay fstanbula 11aldedifiyor 
ni zamnnda Uzak Şark ve Şarki Sibicya Bursa, (Hususi) - Birkaç sene evvel 

.. . Kazmayı indirmek f çln, 
komisyonwı kararı beldeni .. 

10r ga!iba.. fakat komi.iyon 
ne bekli7or acaba?. 

hududlannın tehlikeye en ziyade ma- İstanbuldan şehrimize nakletmiş olan 
ruz olan noktalannı da tahkim ettik.> orman mektebi, haber verlldiğıne göre, 

Japon tebliğine göre gene İshmbula taşınmıya karar ver -
Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansından: miştir. Halbuki şimdiye kadar §ehri -
Saat 20.30 da neşredilmi! olan bir teb- mizin Çekirge ve Kadıköşkü denilen 

liğde harbiye nezareti, Japon hatlarını yerde birçok arazi satın alınarak bura
bombardıman etmek veya mitralyöz ate- ya mükemmel bir orman mektebi ya
şine tutmak için sabahtanberl hududu pılacağı söylenmekte idi. Şimdi tekar
geçmiş olan Sovyet tayyareleri mikdarı- rür eden bu nakil keyfiyetınden sonra 

~=~~:-=-Geçen ''akte nın taknöen yüz oldolunu bıldirmekte- mübayaa edilmiş olan arazinın ziraat 
ba ı u.u.ıcıun daha tarih! dir vey orı'" ··d·· ı- ··· · 

. . . a .. an mu ur ugune devri derpiş olmasını azwmı. Şimendifer hattı, topcular tarafından edilmektedir. Şu hale nazaran onn 
işgal edUmiş olan mevziler, Kozi yakı- mektıebl de yapıbnıyacak demektir. an 
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1 Hadiseler K arpamda 

aoRÜNCÖ 
1 

MEVKÖDE ~ Balkan Röportajlarıe 

Genç gösteren şık 

V apur kalabalıktı. İtilip kakıl
maktan hQ§lanmadlğım için 

öne geçmedim. Geq çıktım. Haydarpaşa 
garında bekliyen tren hareket etmek ü
zere iken en son vagona bindim. Bu vagon 
birinci mevkidi. Ben de birinci bilet al
mıştım. İleri geri baktım. Oturacak yer 
yoktu. Bir kenarda ayakta durdum. 

Kondüktör geldi. Koltuklar arasında 
dolaşıyor, bilet kesiyordu, kestiği bilet
leri gördüm. Bir tane müstesnası olma
mak üzere hepsinin renkleri yeşildi. Yani 
ikinci mevki bileti idi 
Düşündüm: 
İkinci mevkide yer bulunmadığı za

man ikinci mevki yolcularına birinci 
mevkide oturmak hakkı · verilmiştir, fa
kat bu demek bütün bir vagonu belki de 
katara bağlı bütün birinci mevki vagon
ları ikinci mevki yolcularının işgal et
meleri hakkı verilmiş demek değildir. 

Gene düşündüm; kendi lt.endime: 
- Madem ki ikinci mevki yolcu pek 

fazla, idare ona göre tedbir alınalı, ikinci 
mevki vagonların sayısını artırmalıdır. 

Dedim, gene düşündüm, gene kendi 
kendime: 

- Yalnız kabahat idarede değil, yolcu
larda da var, dedim, ikinci mevki vagon
da yer aramak zahmetine katlanmıyor
lar. İşte şu sepetli eminim ki sepetile va
gon vagon dolaşmamıştır. Dosdoğru bu
raya girmiştir. İşte şu mütemadiyen ko
nuşan dört kişinin yer bulamayıp bura
ya birer birer gelmiş oturmuş olmalarına 
hiç te inanamam. 

Kondüktör oturanların biletlerini kes
mişti, sıra bana gelmişti._ 

Gene gene düşündüm, gene gene ken
di kendime: 

- Kondüktör şimdi biletimi görünce 
şaşıracak., belki de yer bulamadığım için 
özür diliyecektir, dedim, bellti de ikinci 
mevki biletlilerden birini oturduğu yer
den kaldırmak suretile bana yer bulmak 
istiyecektir, fakat bu da hoş bir tieY de
ğil.. ne olursa olsun bir iki kunış lazla 
verdim diye hiç kimsenin rahatını boz
mayı istemem. 

Kondüktörün sesi kulağımda çınladı: 

- Bay, biletiniz. 
Elimi cebime götürdüm. Birinci mevki 

bileti çıkarıp uzattım ve Q'ı anda, o ana 
kadar düşündüklerimi unuttum. Bir u
tanma hissettim. Etraiıma bakamadım. 

Acaba vagondakiler benim için ne dü-
şünmüşlerdi: 

- Züppe! 
Mi diyorlardı .. 
- Sefih! 
Mi diyorlardı .• 

-UkaU! 
Mı diyorlardı .• 
- Enayi! 

Mi diyorlardı. Kondüktörün yuzune 
baktım. O da bana baktı. Ben bir şey 
söylemedim. O da bir şey söylemedi ama, 
hakkımda düşündüklerinin vagondaki 
diğer yolcuların düşündüklerinden pek 
farklı olmadığı yüzünden belli idi. 

lsmet Hulusi 

bir rob Bükreşteki Türk şehidliği 
Her sene muayyen günde Rumen hukometi 

şehidliğe bir müfreze asker gönderir, 
merasim yapllır 

r••eeW••••-•••aa•a•aaaea••Haee•a•a••••••aaaeaa•••Waaa .. ••••q•••a-.aaaaaaaı•a•aaa•a.-aeaaa8Uaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaa•a' 

1 «Bizim Bibileıin aklıma pek emae.s ama, pranın e•lıi halini halırlıyo- f 
ı ram, bir tl• baPtılıiin• baluyonan da ta azalılarda ölülmn• bile bıı 
: derctc• ıelkat ıö•taen Cumhuriyetin aılu gönlümde biiyiiyor.» '. 

' '-ouoaH••••---HUHH•-••-••-••••nao••••••••-••• .. ~•oa••••U .. HoUH .. H•••••••H•UH••••••••HHHOoooJ 

Bükrerte Türk ıehidli ğindeki muntazam kabfrler 

Dost ve müttefik Romanya devleti nez
dinde Türkiye Cumhuriyetini ve ayni za
manda Türk haslet ve faziletini pek y(ik-C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 

G 
• f · ı k d . . . sek bir tarzda temsil eden elç!miz Sup hl 

Uneş in 1 A 8 ecek olursa Kıymetli taşlar nerelerde çıkar? d Kumaşın çızgilerı kollarında. korsajm- Tanrıöver'i ziyarete gitmiştim. Çok bü-

Kaliforniya'nın a verev gene konulmuş. Eteğı bol, ya· '"k b" k bil . il dö . m:ı-k 
Kıymetli taşla- . k k 1 k d.. nk 1 . .j • yu ır zev ve gı e şenmı§ •.1.w. 

Monte Vernon nok /;~ a, 0 enarına uz re ır.ıır geçı • al d k disil d kika ah k rın bulundukları \ \ ilmi D k lt . ..in 1 k h s onun a en e on a r at o-
tasındaki meşhur başlıca memleket- '~\ \ 1 / '!i/ r ş. e 

0 esı orıJ 8 
ve ço oş. nuşmak nasib olmadı. Odaya mütemadi-

rasadhanesinin mü Ier şunlardır: ~ \: Y~ Her kadın bilmelidir: yen öteki beriki girip çıkıyor, Bay elçi 
iahedesine göre Elmas: Brezilya- ....:::::--®~ nazikane itizar ederek, oda.dan bizzat u-
bundan takriben nın Riyo eyaleti, - ~ Basit fakat şık bir tuvalet kutusu zaklaşıyor, geliyor, gene gidiyor .• 
yedi milyon sene Cenubi Afrika, -:=; ' yapmak ister misiniz? - Galiba çok meşgulsünüz, dedim. 
~vvel gökyüzünde Şarki Hindistan. / ~ · İstediğiniz büyüklükte, herhangi in- Tatlı ve ki.bar tebessüınile cevab verdi: 
bir büyük yıldızın Zümrüd: Sihir- /'/ 

/ 
, \ \ '-~ ce tahtadan yapılmış alelade bir ku .. - Her zaman böyle olmaz. Bugün bir 

infilikından müte- ya, Cenubi Ameri- / / \\\ \ tunun (mesela yemiş kutusunun) içini tesadüf oldu. Şehidlikteld mezarlan ya-
vellid tesiratı hila kada Kolombiya, dışını beyaza boyayınız. Kapağının iç pan müteahhid gelmişte .. 
tedkik e t m e k bir mikdar da Seylan adasında. yüzüne bir ayna geçiriniz. Krem, pud- - Ay! Bükreşte şehidliğimiz mi var? 
mümkündür. Bu Yakut: Siyam ve Hindistanda, İran ve ra, saç fırçası, diş fırçasına kadar tu - - Vardır. Umumi harbde, Romanyada 
infil!lt (300.000) derecelik bir hararet do- Mısırda. valet malzemeniz varsa heps.i ortadan ve bilhassa Dobruca cebhesinde ölen 

Tilrk şehfdliffenfn cl1mle kapısı 

ğurmuş ve yıldızın parçalan dakikada İnci: Şap denizind Ar b ahill ind kalkmış olur. Yatak odanız dökülmez, Türk sübay ve erleri için Bükreşte vak- - Her sene, muayyen bir günde Ru• 
(7000) kilometre sür'atle boşluk içinde Hind denizlerinde, Je,po a 5 p er e, aradığınızda çabuçak bulursunuz. tile bir yer ayrılmış. Cumhuriyet hükQ- ~~ hüktlmeti buraya bir müfreze aske~ 
etrafa dağılmışlardır. Bu parçaların sey- da. a nya ve anama- e meti burasını imar ederek, şühedamıza g?.nderir. Bizim elçilik erkanı ile, bazı 
ri hali devam etmektedir. Bu rasadhane Sineklere karşı l!yık bir hale getirdi. Herhalde gidip zi- yüksek Rumen memurları da gelırlerı * Sinekten kurtulmanın basit bir Ça- yaret etmenizi tavsiye ederim. şehidlerimizin adlarını hürmetle anara 
müdürü Profesör Zwicky'ye nazaran gü- Bir noktada toplanan butUn resi şudur: Nasıl gitmezdim?l Gurbet elinde, ya- onları selamlarlar. Dualar edilir; mezaı'<' 
neşin de bir gün bu şekilde infilak etme- bir memleket . il 80 gram Hind yağı ile 20 gram re - bancı topraklarda son ve ebedi uykula- l~m Üzerleri çiçeklenir, asker geçid res .. 
si muhtemeldir. Bu takdirde, dünyamız, JO art !;ineyi birbiııine katınız. Bir kaba ko • rını uyuyan sevgili, yiğit vatandaşlan- mı yapar, sonra dağılırlar. 
on dakika içinde gazlı bir yuvarlak hali- Bütün Fransa için yapılan yollar bir yup ağır ateşde eritiniz, sonra soğu - ma ana yurddan bir selam götürmek be- - İttifaktan önce de bu böyle mi idi~ 
ne gelecektir. Yedi milyon sene evvelki noktada başlarlar. Bu nokta, Pariste, maya bırakınız. Soğuyunca fırça ile nim için mukaddes bir vazife idi. - Daima. Rumenler bu gibi şeyleri 
infiWon küreınize tesir etmemesinin se- Notr Dam kilisesinin onunde bronz bir bir tabaka parchemen kağıdının yarı- Yerini, yurdunu tarif ettiler: Roman- çok gözeten, centilmen bir millettir. şe.-

levhadır. 1924 yılının önüncü birmciteş- sına sürünüz. Yarısını da kağıdı ikiye yada yegfuıe ucuz şey olan taksilerden bi- ~elliğin eski, viran halin.de bile gelirler• 
bebi, infilak ed~ yıld~ ~emiz ara- rininde bizzat Paris belediyesinde bu esas katlıyarak bu mahluta bulayınız. Son- rine atladığım gibi, bir çeyrek saat sonra di; ve ayni merasimi yaparlardı. Ben tA 
sındaki mesafenın azametıdir. ilan edilmiştir. ra katını açıp pencere kenarlarına, mut şehidliğin önünde tdiın. 0 

zamandenberi buranın bekçisi olduğum 
....................................... -.................................... İ"'" bilirim" • --~~~~-~=========~~··~ .. ~ .. ~··~··;"";0';"';";-;00;··:00;··:":"';00;0";";00;"~'""fu~m~~~~~~~~~ Z~d~p~an~~~~. · 

- · vana, duvara asınız. Kokuya gelen si- dim. Üzerinde: c Yurd için ölen Türk ıe- Şımdı, tarhları geziyorum.. kahramaıt. 
-~ kl k" v d 1!! k lır hidl . 'b . . adlarını okuyorum ne er agı a yap~ır a . en> ı aresını taşıyan mermer . bir · u ·· ,.._ N L S L E ~. • levha bulunan kubbeli, ikinci bir kapının Osman oglu Mehmed onbaşı .• Hüseyiıi 

\ıııll"' ~ ~ Domatesi çabuk soymak için önünde b11 mukaddes yeri bekliyen yurd- oğl~ S~tılmış .. v~ b~larm yanı başınd.1 
t 2 Biliyorsunuz ki domates pek kolay daşımızla karşılaştım. Ne istediğimi sor- aynı hizada, aynı şekıldeki beyaz bir ta" 

d soyulmaz. Halbuki yemekle uğraşan • du: şın altında Apostol oğlu Koço, sade, kitA" 

ikinci tertib 
Genç !ı-ız tipleri 

Bir genç erkek hayalinde yaşattığı 
genç kız tipinde aradığı vasıtları bir 
düzüne halinde sıralamış. 2 ağustos 
tarihli nüshada çıktı. 

Bu münasebetle iki genç kızdan bi
rer mektub almıştım, aranılan va:;;ıf. 

larm kendilerinde bulunduğu düşün
cesinde idiler, dünkü nüshada görmü~ 
olacaksınız. Fakat bütün bu vasıl1ar 
sadece iki genç kıza münhasır kalmış 
değildir. Bugün size üçüncü bir mek· 
tubu daha okutacağım. Yazan adının 
ilk harfi N. ile başlıyan bir genç kız
dır. Diyor ki: 

- Kız lisesinden mezunum, yaşım 
19 dur, kumral saçlı, yeşil gözlüyüm 
Boyum 1,63, kilom 60 dır. 

İyi bir aileye mensubum. Dikişim, 
resmim ve edebiyatım kuvvetlidir. 
Yemek pişirmesini kendime lhım Qla· 
cak kadar bilirim. Kıskanç değilim. 

Çocuğu haddinden fazla severim, ti• 
yatro ve resim.den hiç hoşlanmam. 

İstediğim erkeğe gelince: İri gözlil 

ve esmer olması §artlarımın başında lar bir domates soymak için dakika - - İstanbuldan gelme bir Türküm .• de- besinin üzerinude ufacık bir haç, müşte" 
gelir.• . . . rek vatanın uguruna can veren bu nefe--

* Bir vapur tanışmasının sonu 
Bayan (P. H.) ye: 

- Hikayeniz beni sıkmadı, fakat iti
raf edeyim ki, bana aşk kitablIU!l yeni 
bir csayfasın1> da öğretmiş olmadı, 

Hükmü değişmiyen bir kanunun kar· 
şısındasınız: Bir seyahatin tesadüfler} 
arasında, kendi muhitine yabanc1, ta· 
nımadığı bir erkeği seven bir genç kız, 

sevişme müddetini senelercl! uzatan 
bir genç kız, buna rağmen bir nişan 
bahanesile de bu müddeti iki misline 
çıkarmayı gözüne almış olan bir genç 
kız, sevdiği erkekle bir başka genç kız 
arasında vaki olabilecek ikinci bir tE
sadüfün neticelerine katlanmaya mah
kfundur. Sevdiğiniz bir başkasına mı 
gönül vermiştir, bilinemez, elinizde 
delil yok. Fakat sizi kan derecede üt
nımış olduğundan şübhe edilemez. 
Aşkta dostluk safhası başlamadan ev
vel cmeçhuh ün büyük rolü vard1r, 
unutmayınız. 

TEYZE 

lnrca oyalanamazlar. Kolayı var: Ufuk dim. Burada yatan erlerı zıyaret edece- rin mezh b lı u .. t . · 
bir kaba kaynar su koyunuz. Soyaca- ğim. e ayrı gını gos enyor. · Tarhlar muntazam .. her mezarın üze" 
.ğınız domatesleri bu kaynar suya ba - - Buyurun! rinde bir gül fidanı var. Gönül isterdi ld 
tırıp çıkarınız. Ve hemen soğuk suya İç kapı, rengarenk çiçeklerle muhat u- b gül fidanl 
daldlrınız. Bu iki

. ameliye bır· dakı'ka - f u arı ana yulldun feyizli top" ak bir meydanlığa açılıyordu. Bekçi: rağında y tişmi t 
dan Çok SU

··rmez. Buna mukabı"l doma- e § e, sonradan oraya o me--- Burada merasim yapılır .. dedi. zarlar ü tün ö 
tesler fevkalade kolaylıkla soyuiurlar. - Ne merasimi? m s e g türülmüş, dikilmiş olı-sun. (Devamı 11 (nci sayfada) 

Bacaksızın maskaralıklar1 · Plajdaki kızgın kumlar 

• 
o.. "' •.:?~ • '.. • - .... 
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lstanbul dün senelerdir görmediOi bir o~reş seyretti, 
netice bütün tahminlerin aksine çıktı 

Dünya şampiyonu Cek .. Şeri 
Kara Aliyi yenemedi! 

K Al
• 1 lar gibi güreşti, ıon devrede ayağı sakatlanmıştı, Galatasaraylı 

ara ı as an • k .. . k t 1 Aı· k .., 
çl • t• h t müddetinde maıaJ yapma uzere rınge oş u ar, ısa at ayagına 

aen er ıs ıra a • •A b ı b k · ı d. d • b maJı kabul etm17or, yı o ur, ıra ın, ıstemem " ıyor u masaJ J•P r 

' 

Sayfa 7 

Baylar, lôtfen gene 
tekzib etsenize! · 

Beşiktaş klübünden istifalar devam ediyor, en 
kıymetli aporcu ve idarecilerden 

11 tanesi daha istifalarını reımen bildirdilea 
Mesele malftm .. cSon Posta> nın haf . 

talardanberi üzerinde büyük bir has .. 
sasiyetle durduğu Şeref stadı levhası 
mes~lesi beklenen müessif neticeyi 
v?rdi. cŞeref levhası> nı yerinden in -
dıren, e.fkan umumiyeyi hiçe sayarak 
levhayı yerine asmamakta ısrar eden 
Beşiktaş klübü idare hey'eti, nihayet ~ '-
yıIJardanberi büyük bir emek sarfile 
vücude getirilmiş bir teşekkülün par _ 
çalanrnasına sebeb oldu. Şerefi seven, " 
onun yaptıklannı bilen, nankörlükten •IJ .' <ıt-~ .. _<.._-r 
h~şlanmıyan Beşiktaşlılar •Şeref klü· 
bu• adında yeni bir klüp tesisine te • 
şebbüs ettiler. Bu klüp için vilAyete 
yapılan müracaat tekemmül etmekte
dir. Evrak Beşiktaş polis merkezine 
gelmiş, tahkikatı bitirilmiş ve mildü • 
rJyete sevkedilmek üzeredir. cŞeref 

.. , 
;' . . 

# ' ,.r.,...· 

~- ... 

Klübü» nün faaliyete geçmesine bu - Dil tst·f d l 
günlerde resmen müsaade edilecektir. n ı a e en erln imzaları 

1 

Bu muamele bu şekilde tekemmül şekilde, hatta bir mucize dahi •Şeref 
devresi geçirirken Beşiktaş klübünden levhası» nı indirenlerle bunların an ıı1 
de istifalar devam ediyor. İlk günler- laşmalarına, tekrar birleşmelerine im
de bu istifaları kaydettiğimiz zaman kan verm.iyecektir. 
Beşiktaş ıidare hey'eti şayanı hayret Evvelki gün çekilen ve yeni cŞere~ 
bir gaflet uykusu içinde gazetelere tek Klübih ne iltihak eden Beşik1aşlılar 

:a:fb yağdırmıya başladılar. Fakat ha • şunlardı: 
"'· '\;. " Karcı :.4.U :Amerikalı 14mpiyonu rıkı§tınp ez erken kikat ortada idi. Güneşi balçıkla sıva- Faruk, Bahaeddin, Fazıl, Münir, 

(Bflltara/ı 1 inci ıtı.'Jlfada) 12 ncl dakikadayız. Bermt'.itad ayak- mak kabil mi? Fethi, Fazıl Ahmed, Kenan, Süleyman, 
vikit geçtL Halk aabınızlandı. bağırdı, ta güreşiyorlar. Bakalım jüri zevksiz ve . Dün istifalarını bildirdiğimiz Be • Refik Osrn~.n .. <?.ol m~m~ası sahibi),' 
alkışladı, aiDJrlendL .. kötü biten bu güreş için ne karar vere- şıktaşlılara bugün yenileri katılmış bu Nevzad (Yuzucu), Mucahıd. 

Nihayet bir türlü y~pılamıyan hoparl~r cek? Hakem heyeti bu güreşin berabere l~nmaktadır. Ya~. bu .~isteye. ye!1i i · Bugünkü liste de şudur: 
den vazgeçildi ve tenekeden yapılmış bır • bittiğini ve puvanların müsavi olduğunu sımler geçecek, obur gun yenı bır ka- Beşiktaş klübünün 11 faal ve ida .; 
borudan istifade edilerek pehlivanlar sa- ilin etti. Bu müsabakanın gelecek hafta filenin dah~ çekildi~ni. göreceğiz. işte reci uzvu istifalarını vermiş bulun .. 
haya çağırıldı. Sahaya çağınlan pehlivan- tekrar edileceği de halka bildirildi. bu suretle ıdare hey etı sandalyasmda mak'iadırlar. Bunlar: 
]ar 500 lira mükafatlı turnuvaya giren (Dwa.mı 9 u~ sayfada) oturan Beşiktaşlılar senelerce emek ve Yaşar Cemil Nevzad Alphan Rıfat 
Mülayim, ..Babaeskili İbrahill'l, MnJfa ıilerek vücude getirilmiş olan Beşik - (A ta~dan) Necmi Orhan' Kurt-
Mebmed v• Manisalı Halildi. M?5ab~ka- At yarışlarının 3 Uncu taş klübünün kapılarını bizzat kendi - cebe, Fethi Baş~k (A takımından)} 
Iar birer saat devam edecek, yenı§emıyen leri kapamış olacaklardır. Necmi Yıldızay, Cavid, Hasan Genç ve 
pehlivanlardan en çok hamle yapanlar ha(tası heyecanh geçti Dün bizimle görüşen yeni müstaf!· Şevket (güreşci) dirler. 
güreşi kazanacaktı. ler şu noktaya da bilhassa işaret edi • lrnzalann neşrine devam edeceI,riz. 

Manisalı Balll • Molla Mehmed • Yu yarışlarının üçüncü haftası geçen yorlar ki, bu ayrılık kat'tdir. Hiç bir Baylar lUtfen gene tekzib etsenize? 
20 şer dakikadan üç devre olan bu gu- haftalara nazaran daba kalabalık ve da-

reş saat tam 4.30 da başladı. Hakem:r~;= ha heyecanlı bir hava içinde geçmi§tir. 
samanld gibi Cemal Hakemin dü ~ ~ Saat dörde doğru ko§U mahallini teşrif 
ne tutuşan pehlivanlann ayakta birbırı· eden Başvekilimiz Celal Bayar koşuya 
ni denediğini görüyoruz. Dok~zuncu dr baıka bir hususiyet vermişler ve bütün 
kikada Manisalı Halil güzel bır ~;:ın a koşuları büyük bir alaka ile sonuna kadar 
Molla Mehmedin sırtını yere geün!~r. takib etmişlerdir. 
Fakat bu tuş, minder dışında olduğu ıç~ Birinci koşu 
güreş gene ayakta başladı. Ve d~vrl!: 8 yqındald yarım kan ve halis kan A-
Dihayetine kadar da, ayakta, ta sız rab taylarına mahsus olup 1400 metre 
tekilde devam etti. M . alı mesafesi olan bu koşuya 6 at iştirak et-
İkinci devre başlar baflamaz ~s <r miştir. Akif Yavuzun Ferruhu birinci, 

Halilin güzel bir kafa kapmasını go~~Ja Fehmi Sirnsaroğlunun Çelengi ikinci ve 
ruz. Boyunduruktan )rurtulaınıYan o Mustafa Turgudun Binnazı üçüncü gel-
Mehrned yere düşüyor ve köprü ktlfU· mişlerdir. 
Yor. Halil de bastırıyor. Çok güzel muka· ikinci koşu 
ırernet eden Molla Mehmedin biraz son- Mesafesi 2000 metre olan bu koşuya 3 
ra fevka.lide bir gayretle :ıro:tulduğunu ve daha yukarı yaşta hatis kan İngiliz at 
görüyoruz. Bir iki hamle m~s:esna, bu ve kısraklarından dört hayvan iştirak et-
devre de ayakta ve neticesiz bıtb. . . miştir. S. Temelin Spring Boord'u birin-

Üçüncü devre başlar başlamaz .!1~~ilın cf, F. L. Korsanoğlunun Şipkası ikinci ve 
bir ham.Iesile ilcisi birden yere duştüle~. Asım Durgunun Samalobu üçüncü gel-
Halit üstte. Mollanın gene çok güzel d: mişlerdir. Bu koşu hitam bulmak üzere 
kurtul~ yaptığını görüyoruz. Bun 1 iken Dr. Serafofa ald Parista isimli bay-
sonra da güreş hızlanıyor. Şimdi . Mo~a J vanm jokeyi Arkadi düşmüş ise de ıa-
da}ıa ziyade açılını~ vaziyette. Nıtek~ yam hayret bir tesadüf eseri olarak bur-
biraı sonra rakibine çift kle taktığını. go- nu bile kanamamıştır. 
rüyoruz. Bundan kurtu)amıyan Manısalı 'Üçüncü kOfll 
llaıu sırtını yere geürıneğe mecbur olu- ! Yerli ve yarım kan İngiliz at ve kısrat-
Yor. Güzel bir tuş. Fakat ~de.r ~şın: .. _ .. re ten üç fntıba: Kara illi tze !arma mahsus olup 1600 metr.e mesaf~sl 
da. Bir müddet sonra da güreş bıtti. ~e Dıınku flU .ş 1 mcıdan evvel ııe olan bu ko§uya 7 at iştirak etmıştir. Prens 

Kürek müsabakaları 
dün zevksiz oldu 

Galatasara1 25 puYanla birinci, Beyko1 ... n:inci, 
Güneı de üçüncü pldular 

Yarl§Zardan bfr fntıba 

İstanbul su sporları ajanlığı tarafından 6.57 meeafe, 2000. İkinci .. Barbaros (Al• tice: Sayı hesabile Manisalı Halil gaJıb. Cek Şerı k~rşı ~şl k Halimin Sağnağı birinci, Başvekil CelAI 
J.. b. bu ga- gureşır er en B' t l ık· · M · 
Urfnin kararı karardır, ama ız . d 
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biraz hareketli olsa Bayarın ın epes ıncı ve ecıd Atlı- hazırlanan ikinci ve son kürek teovik mü- tınordu) Güneı ve Beylwz (diskalifiye). 

libiyeti yerinde bulmadık. Molla M:.h- etseler de b~ ev;ırciler bıktı. Fakat n3 •. nın Ayhanı üçüncü gelmişlerdir. sabak'ası dün Yenikapı sahillerinae ya- İki çlf~e: Fethi, Muzaffer (Galatasaray); 
tned ikinci ve üçüncü devrede daha us- iyi olacak. Zır~ ~ereceğe filan benzemf- Dördüncü kotu - (Handikap) pıl.dı. Türk spor kurumu hüviyet cllzda- 6.42. İldncl (Günq). Beykoz yarııı ter .. 
tün gilre§Dlişti. • file. Gayr~t g :/ lyorlar. Sanki güreş Bu koşunun mesafesi 2200 metredir. nında mübtedi, kıdemsiz ve kıdemli ta- ketti. 

Müliyim • Babaeskili İbrahim yor~ar. Ya nızü ~akada oyun tükenmlş. Dört ve daha yukarı yaştaki hfilis kııo yıdlarının işaret edilmemi§ olması yüzün- 4 tek: Fıtrat, Füsun, Nejad, Halid (Gü .. 
Güre§ 5.3S de seri bir şekilde başladı. d~ılen b~e~es~u şekilde bitti. Bir ıey Arab atlarına mahsus olan bu koşuya 7 den müsabakalarda büyük gürültüler ol- ne§). İkind (Beykoz). Üçünc(l (Galata .. 

MülaYim İbrahiıne nazaran daha .. ~ğ~r İkınci deıın nkü; yazılacak bir tek at iştirak etmiştir. Fehmi Vuralın Oktayı muştur. saray). 
gUreşiyor. Bir iki saniye sonra Mulayı- yazamad . ' t dı Halk da güreşi sey- birinci, s. Temelin Musulu ikinci ve Sa- Zaman zaman en parlak bir tekilde f- Tek kadınlar: (Bu yanşa yalnız Güneı 
lrıfıı İbrahime bir boyunduruk taktığını hareket bıle 0 ~I ·B kalım üçüncü dev- dık Balkırın Canı üçüncü gelmişlerdir. dare edilen kürek yarışları bu müsaba- i§tirak etti.) Bayan Nevin birinci 5.4. 
görüyoruz. Fena bir vaziyette kalan İb- retmekten vazge~ğ ab devre de geçen Beşinci koşu kalarda pek iptida! bir tarzda cereyan et- Kulem.izler: 
?ahiın bir iki saniye sonra kurtuluyor ve rede ne ol~~:~;urs:\a~em heyeti bile Yarım kan ve halis kan Arab at ve kıs- mJş, Altınordu k.lübünün yarış te~ele- Tek: Birinci Cihad (Beykoz) Galata· 
gene ayakta güreşmiye başlıyorlar. devreler g kt müc:kül!t çekecek İkin- raklarına mahsus olup 1800 metre mesa- rinl çeken motör hakem dubası vazifesi- saray ikinci Altınordu ü .. ü 'a·· 

karar verme e )' . b k 11 t i . ak ni görmüştür ' çunc . uneş e-
Bundan sonra geçen be§lncl, onuncu ve .k d İbrahim MülAyimin bacağı- fesi olan u oşuya a ştır etmiştir. · kipi diskalifiye 

- · ak tat- ci dakı a a Ah d G li..ı ... '"'nlüsü birin 1 Ta1*t ç Alınan dereceler fUDlardır: İ . . ·• "ı1 be§incl dakikalar hep ay ta ve . akaladı. Yere devirmeye çalışıyor. me e i'" .. u c • ta e- - .. • ki çifte: Cengiz, Talta .. 6.2. Güneş ik\Jı .. 
812 olarak sürüp gidiyor. 20 nci dakika- ıı:r; düştüler. Fakat bir flY olmadL Ge- viğin Sarıkuşu ildnCI ve F~ Vuralın Mabteclıler t ci, Fener üçüncü. Beykoz yarl§ı terketU. 
)a kadar da hiçbir feY yok. Devre bittl. Y .Hı.'ll'+ila:t. Aldervip üç\blcll ıelmlflerdir. Tek: Bbinci - Kadri (Galatuaray) (Dmıma 9 un.cu l4JJ/Gdtı) 

İkinci devreye bqladılai'. Biiaz pyret ne •1-· 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Tıesviyeci ve tornaeı 
alınacaktır. PERtaı 

_,- "Son -.Posta,, nın HikAyesi 

1 HARMAN 
filİIUl .. llllllUH-111111111 .. lllllllWl-Ulllb~ Yazan • • Peride Celal Kırıkkalede bulunan bir fabrikrumı i~ in 300 tornacı ile 50 te_ı;.viyeci alınacaktır • 

İstekllleırln ~a, Zey:tinburnu ve !z mir SUfilı Fabrikalarımıza müracaat-
Doktor ibrahimden bir arkadaşına: 1 ~risinin de evli olduğunu eanıyorum. 
< ••• Onu gene dün jharnıan yerinde gör- Belki eteklerinin etrafında dolaşıp du-

ô.üm. Sen ömründe acaba bu. kadar enfes ran küçük ço~~ardan bir ikisi ~e onnn
bir mahlılka tesadüi ettin mı? Yok; :yav- dur. Acaba kimin karJsı? Bu mes ud ada
rum yok .. onun vücudü belki .senin §U mı ne kadar merak ediyorum bilsen, -sS.> 
meshur plajlar mabudesi Müjganm kadar de yerli halk görünüşte epey açıJrmş.,Bu
m.Utenasib, gözleri SeY.imin .çapkın ba- ınutila beraber kadınları gene büyük bir 
kışlı iri siyah gözleri kadar muhteşem kontrol altında :yaşıyorlar, aralarında 
değil .. fakat onda bir şey var dostum. o_ fazla gülen, biraz süslenen, yabancılara 
kadın. tam .manası ile .canlı ıve ateşli ibir sik sık görünen genç kadınlara derhal 
kadın.. !ena göıJe baktıklarını duydum. Bu yüz-

Harman yerinde döven ba§ında :idi. Ö- den harman perisinin bulunduğu tarafa 
kütleri .sürüyordu. Resim çekmek ıiçin çok s.k gitmekten de korkuyorum. Be
münasib bir yer arıyormuş gibi yaparak nim yütümden ona en Jriiçük bir zarar 
inceden .inceye ıtedkik ettim. Boynu öyle .gelınesine -ile tahammül edemem, fakat 
uzun ki.. vücudü topluca, beli incecik ve muhakkak bir yolunu bulup gizlice C1na 
her hareketinde insana vücudü bu ince- yaklaşmalıyım. :Bu :kadın beni çıldırtıyor. 
cik bel kısmından dağılıp kopacakmış Rüyalarımda bile onunla uğraşmaya hnş
hissini veriyor. Göğsü, omuzları bir lad.ım.. Bazao bana yaklaştığını, koyu, ela 
heykeltraşı imrendirecek kadar biçimli. gözleri garib korkulu bir ateşle tutuşmuş, 
Sonra esmer, ince uzun bir yüz düşün :ve yan(l.klarının ucu kızarmış, yüzünü du
bu yüze bir çift kıymetli mücevheri !ha- dakları.ma uzattığını görüyorum. Sonra 
tırlatan koyu ela gözler tak ve büyücek birdenbire hayali kayboluyor ve heyecan 
pembe dudaklar.. içinde uyanıyorum. Ne .ise lındi seninle 

Biliyorsun iki cS.> ye o kadar istiyerek biraz da b<l§ka şeylerden konuşalım. !li
gelmedim. Bu güzel yaz mevsiminde ls- zim doktor Kemalin illi.<> 
tanbulu 'Jbırak:mak, .Yek.aletten güçlükle İkinci mektub: 
kopardığım bir ay:lık izini malt küçük <Dostum, cYoksa hannan perisine ı3ştk 
bir Anadolu kasabasında geçirmek bana mı oldun, diyorsun, :ve sakın bu köylü 
biraz ağır geliyordu, fakat ann~, ba- dilberine 1,yice gönül kaptırıp ta onu ka
bamı kırmak ta olamazdı. Zavallı ihti- ç1rmaya filan kalkma> diye de benimle 
yarların artık keyiflerine payan yok. alay ediyorsun, fakat ne desen hakkın 

Örtülerinin altından güçlükle ı.SeZdiği- var. Evet azizim harman perisine aşık 
me göre bu kasabanın bütün kadınları oldum :ve ıPCk yakında onunla e.v1eniyo
oldukça güzel, fakat benim ıharman peri· rum. Sana her ŞE?yi baştan anlataca~ım. 
si bir başka afet. İsmini harman perisi Harman perisini gen1! sık sık görüyo
koydwn. Ayağına .siyah, .sarı benekli hol rum. Beni görünce eskisi gibi başını çe
bir şalvar çekiyor, taze ekmek kabuğu virjr ve gülerdi, fakat son zamanlarda 
rengindeki pembe, .esmer tenini götler- onda bazı değişiklikler olmuştu ki gö
den esirmyecek bir §ekilde mintanının zümden kaçmıyordu. Başımı biraz bajka 
düğmeleri daima açık. Yalnız: bir şey dik- tarafa çevirsem derhal beni göz hapsine 
katime çarptı. Saçları kesik. Başına .ince- aldığUll Jıissediyordum. Sonra hazan ~öz
cik mavi bir yemeni örtüyor, beni görün- lerJni gözlerime terkediyordu. O zaman 
ce bu yemeniyi derhal yüzüne doğru çe- sevjnsle ür,periyordum. Çünkü bu koyu, 
ker ve başım çevirir. Başını çevirirken ela gözler bana öyle ateş, aşk dolu görü
çok defa gözlerinde aşina bir tebessüm nüyorlardı ki .. 
yakala:dım. Hatta bir defasında kendimi Bana Iakay.d. olmadığı ..muhakkaktı. 1-
4.lllutmuş, onu hayran hayran seyreder- kimiz de birbirimizden h~lanıyorduk, 

ken birdenbire ince kahkahalarla güle- fakat muhit, etraftaki .insanlar dikenli 
rek döveninden atlayıp saman ~ğınları- bir çit gibi bizi birbirimiı;den ayı~ıyordu. 
nm arkasına kaçtı. Peki ne yapacaktık? 

Anadoluda kızlan pek erken evlendir- Onun kimin nesi olduğunu, ne tarafta 
mek adet olduğuna göre 'benim 'harman oturd~unu da merak etmiye başlamış-

tım. Evde bu merakımı tatmin edecek 
kimse yoktu. Babamın ahbabları 1.se hep
si yaşlı başlı hükfunet memurları ~ır, 

ları. c5054> . 

ciddi insanlardı.· Onlarla böyle bir §ey: - - - • - • - .. - 'im f'9 91 
konuşulamazdı. Bazan davetler oluy<Jr, 
köylere, bal\Çelere gidiliyordu. Oralf!rda 
birini bulup sormayı aklımdan geçirmi
yor değildim. Hem bana malfımat vere
cek kimsenin muhakkak yerli alınası la
zımdı, fakat ona ne diyecektim: cFilan 
yerde, harmanda göl)iüğüm kadın hak
kında izahat almak istiyorum> diye, baş· 
lamak pek münasebetsizce bir hareket 
olmaz mıydı? 'Tabii adam derhal: cVay 
çapkuı vay gelir gelmez kadınlavımıza 
g5z koymuş!> diye, yerinden sıçrıyacaktı. 
Peki bir çare, bir çare .. durmadan bu ça
reyi arıyor, kafamı yoruyordum. 

.Baf, dlfı nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıl<lık ve bütün ağrılar.ınızı dernal keser. 

- !mi - icabında gnnde a kaşe alınabilir. • W. • 

Bir akşam gene harman perisini gör- yaşlarında, zeki bakışlı afacan bir şeydi. j lar yanıp söndürerek, pembe bir gülü 
miye gitmiştim, fakat onu ilk defa ora.da Büyijğü biz oturup konuşmaya b~Iadık- hatırlatan büyücek taze dudaklarında 
bulamadım. İçime derhal derin bir üzün- tan e~y sonra geldi. hafif bir tebessüm kıvrımı ile beni süz· 
tü düştü. Kendi kendime: cBeceriksiz, Bah~e, ağaçlann altında oturuyor- mekte devam ediyor, n belli ki için için 
sen hala çare ara. İşte onu kaçırdın. Bel- duk, dallara iki lüks lambası asmışlardı. ~kuilığıırila alay ediyordu. JAh dostum 
ki de bir daha onu hiç göremiyeceksin> Karşımızda kocam.an bir havuz vardı, et- emin ol bu yeni, zarif .kilığı içinde ıev;veJ.
diye, söylenmeye b~ladım. Dönqşte yol raf riçek ve yeşillik içinde iiii. İhtiyarlar kinden bin kat güzel ve çemici idi. $onra 
bana pek uzun ve sıkıcı geldi, meğerse :ı 
evden de beni bekliyorlar~. Babamla, ayrı oturmµşlardı. Biz genç milhendisle ne tatlı bir sesi vardı :ve ıne güzel onu-
annem eşraftan birine yemeğe davetli onlardan biraz ötede oturuyorduk. Hara- ~ordu .. 
olduğumuzu söylediler, büsbütün keyfim retli bir konuşmaya dalİnıştık, bir aralık Meğerse yazın cS.> e gelince l{öylüler
kaçtı. Hiçbir yere gidecek halde değildim, onun yerinde kımildadığını gördüm. Son- le beraber, onların ikilığma girip beraher 
ihtiyarları kırmak ta doğru olmıyacaktı. ra gülümsiyerek: cSize kız kardeşimi tak- çalışmaya bayılırmış ve ailesi bir türlü. 
Sesimi çıkaramadım. dim edeyim efendim> dedi, genç kız her- onu bu huyundan vazgeçiremiyormuş. 

O gecenin sabahı onunla evlenmek is· 
tediğimi bizimkilere söylediğim zaman 

ne kadar şaşırdıklarını tasavvur edemez
sin .. fakat sok ta sevindiler, babam der
hal babası ile görüşmeye gitti :ve pek sa
buk müsbet cevabı aldık. Doğrusu ben 

Giderken, yolda annem: cBu aile mem- halde arkadan gelmiş olacaktı. Onu gör
leketin en tanınmış asil ailelerinden bi- memiştim. Derhal yerimden fırladım, 
ridir, dedi. Çok ta münevver insanlardır. döndüm. Uğradığun hayreti sana nasıl 
Zaten yarı ömürleri İstanbulda gesiyor, anlatayım dostum!. Karşımda harman 
bir oğlu mühendistir. Avrupadan yeni perisi duruyordu.. yalnız bu, şalvarlı, ba
geldi. Sen yaşta çok kibar bir genç. Kız- şı yemenili harman perisi değildi. üze
larını da kolejde okuttular.> 

rinde vücudüne yapışık beyaz ipek bir her şeyin bu kadar kolaylıkla yoluna gi
Annemin verdiği tafsilat hoşuma git· 
di d d wiL ,..._ .. h di . k t elbise vardı. Saçlarını sıkı sıkı arkaya receğirii hiç tahmin etmemiştim. Senin me e eg V\:nç mu en sı mera e - · 

t . B d k d k d al ı doğru taramıştı ve bu saçlar muntazam anlıyacağm harman perisinin karını ol-
ım. ura a o a ar ar a aşsız, y ruz .. . 
kalmıştım ki?. Hem sonra derhal kafam- ondulelerle pıril pırıl parlıyordu. Keskin ması artık birkaç günlük .i§ dostum, 1s-
da bir şimşek çaktı. Samimiyeti biraz i- bakışlı ko~, ela gözleri hafif müstehzi tanbula pek yakında beraber döneceğiz. 
lerletip bir sırasına getirerek mühendise bir tebessümle üzerime saplanmıştı, mü- Şimdiden bizim ıküçUk apartımanı ha.zır
harman perisinden bahsedemez miydim bendisin sesi ile kendimi biraz topladım. lamaları için ilh ..• > 
sanki .. belki de o benim bilmediğim bir Genç adam: cNecmiye bir aralık doktor ,,---------~----
çok şeyleri biliyordu. Bana yol göstere- olmaya kalkmıştı diyordu, sonra nedcn-
bi~di. se vazgeçti, fakat hala tıbbt eserler oku-

Hakikaten mühendisin ailesi h~. kibar maya bayılır. Onunla iyi arkadaş olaca
insanlardı. Hele kendisi pek nazik ~e iyi ğınızı sanıyorum.> Genç kızın elini nasıl 
bir çocuktu. Derhal birbirimize ısmdık. sıktığımı, neler kekelediğimi bilmiyo
Kız kardeşlerine gelince küçüğü on dört rum. Hep öyle gözlerinde ~ytaıil mana-

y .ARlNld .NtTlmAıazDA: 

Bulunan maktub 
Çeviren: f'aik Bet'cmeft 

Takvor mürtehiiyane güldü: _ 1
0 

_ lindek.i ..tütün paketini uclan bize de; 
- İrahmetlik l>öyük amcam 1Kegam git iki kahve yap. Demindenberi çene 

Bey Kaşecyan as- çaldığın i§in dalgasını sonra sana an-
keriye tabib1 idi. !atması benden. O vakit, bak .senin de 
Aptulmecit vak - nasıl hoşuna gider. 
ıtında tıpcaz yüs- İfakat hanım, karşısında bir parça-
'kek etüd etsin cık zor görünce yelkenleri suya :illdi-
dey,i Parize git • ren, erkeğin tecellüdüne kolaylıkla bo-
.roiş idiyse, ora - YAZ4N: Ercümend Ekrem Talu, yun eğen kadınlardandı. Onun için, T.o-
.dan dönüşte ıroi - rikten yılıyordu. Hiç sesini çikamıa -
ıralaylığılan sa - zem değil. İster so- yuzune bakmakta dan, paketi uzattı, kendi de mutfağa, 
tray doktoru ol - van yesin, ister sa· olduğunu gö[dü. kahve pişirmeğe gitti. 
ınuşudu. .Kıyak rımsak. Kursağına Karısının ne ca • _ 

4 
_ 

alim .adamıdı. Vevropanın 15ularım :Sa - ne .zikkım girecekse daloz olduğunu bil· 
rıy.e!'in sularından daha eyi ibilirdi. girsin. Ama, pire - diği ve ağzından çı· Gurabi efendi, evlatlığı ile bir al -
Der ·di ki: cRomat.izman ~arısa, hiç Jerini dökmeğe ge- kan sözlerin mahzı muşlar, İfakat hanımı Avrupa sey.a -
durma V'işiyi boyla. P.eklik ç~oorsan lince, şuradan şu - hakikat olduğuna hatine imale etmi§lerdi. Takvor da bir 
·lafını bundan dışarı - Lemse'ıniıa Mar- raya gidemez. Na - kani bulunduğu kaç defa daha Üsküdaı:a gitmiş, gelmiş, 
yen'"badına git. Mayasılı.n ~ dersen.. file, ocam.ı baştan halde, ele güne kar• seyahat proğramını onlarla .bember ta-

'iDorik gene dayanamadı, atıldı: çıkarmağa uğra_ş • şı haysiyetini ko - sarlamıştı. Kurnaz simsar, hiç kendini 
- Mahmut paşa başında, tapon ma- ma, çorbacı! !Karşın- rumak kaygusile, işi ileri sürmediği halde, işi öylesine ge ... 

ğazactlar,ın kuma§ çeşidi saydiklar.ı gi- da beni bulursun! alaya boğmak iste • tirmişti ki, bizzat Gurahl efendi, :er -
bi, ne kadar dert varsa sayıp ,.dökecek- Takvor, kapının di: meninin de mutlaka bu seyaha±e tişti-
sin, anlaşıldı .. Sen çok bilmi§, antika dibindeki 'skemle • - İJAhi, hatun! rakini ,şart koşmuştu. 
bir adama benziyorsun. .5izim rbabalı • nin üzerinde tersi - Ne de tUhaf tıilıat Tak.vor: 
ğın yerinde ol~,, seni yanıma alır, ne oturmuş Toriğe: söylersin! ljiden de, -1.Gidemem.. bumla işlerim :vıu:dır .. 
hem sızılaruxı.a .şifa lbulınak, hem de ~mma da zorlu seni zfilim ceberut, diyerek, ınaza çekti iBe de, Glll'8bl 
pirelerimi dökmek ~ dosdoğr-µ, o kan, ha:!> demek is- beni de en kılıbık efendi olsun, karısı olsıı:n~ 
dediğin yerlere Qilamı .çekerdim .. De- tiyen bir işaret bir mendebur ko - -.t.A! Biz kendi kendlınize i>yle n.ıZKk. 
ğil mi, beybaba? çaktı. İfakat hanım ca sanır.. yabancı diyarlara gidemeyiz. İlle seJl 

O aralık, sokaktan dönen İfakat ha.. bunu sezdi; yan lfakat 1ıanım: - Ne o, ne işmar l~ıp du,.uy<wsunuz?> diye bağı,.dı. Piyecek oldu. İfa- bizimle gel.e~ek, bize sağdıç olacaksıD! 
nım, tam lafın üstüne gelmi~, Toriğin müstehzi, yarı tehdidkar bir tarzda: ı z!Yctte, süklüm püklüm, ağız açmadan ı kat hanım perdeyi bir kat daha yük - demişlerdi. 
ağzından çıkan son cümleyi işitmişti. - Ne o? dedi; ne i_şmarlaşıp duru - duran kocasının yüzüne baktı .. cevab seltti: İfakat !hanım da, önce biraz ayak dl-
Sırtından yeldirmesini çıkanp atmasi- yorsunuz? Dağlı sizde · isET, bey kozun bekledi. Ve baktı ki bu cevab gelmiyor, - Sen sus! Sana lafım yok .. Yaban- rcmişti. 
le, odadan içeriye dalması bir oldu. her daim benim elimde olduğunu bil- lakırdıya devam etti: cilardan cesaret alıp da böbürlenmeğe - Oralar hep Gavurustan •. iben ezaıı 

- Ne, ne, ne, ne,?. Cızlamı çekecek, miş olun. Alimallah, bir sakacak plur- - İşte, gördün a? Ona göre, ayağını kalkışma. Marifetlerini bir bir ortaya sesi duymazsam olmaz. Sonn da, on'" 
pireleriDi dökecek te kimmiş bakayım, sam, hepinizi kaput ederim. Necmi iyi- delik al. Gurabi efendinin dökecek pi- dök.üveririm sonra. Seni, etek düşkünü lar yemeklerini domuz \Y.ağı ile pişi .. 
ben de .anlayım? dedi; ve kocasına dö- sini bilir. SEm de öğren de, cahil kal - resi varsa, bana söyler, ben onu cicim papas, seni! rirler, ben tiksiniri~ aç kalırım .. di-
nüp, ilave etti: . marnış ol, emi, kümes simsarı ~erif? kilimi gibi viranede sopa ile vura vu- Bu derece tahakküm, bu mertebe yordu. 

- Ayranın mı kabardı? Ne oldun? :Bana adla, sanla, ..Molla Sürefli lfakat ra sllkerirn, bir tanecik piresi kalmaz, tahkir ve tezyif, Toriğin erkeklik gu- Talnrorun :verdiği teminat bu endi-
Para, gözlerini döo.düriyo,r galiba? derler. "Ebenceddin E;asımpaşalıyım. değil mi, efendi?. Hu! sana diyorum!. ruruna dokundu. Oturduğu yerden şeleri tedricen yatıştırdı: 

Tak vor araya girip te izahat ver.ıne- On üç ya_şımda Üsküdara gelin geldim, Zavallı Gurabi efendi, yabancının davranarak: - Parizde bilem cami ıararsan blJ" 
ği münasip gördü: :velakin damarlarımdaki kan değişmedi. yanında son derece rnahcub, ne diye- - Kes arti.k, anne hanım! dedi, Saç- lursun. Bütün dünyada milyonla mü .. 

- Bayımızm romatizmalarına .-dayır Ayağına .hastı;ı:an, ağzından lokrna.sını cegını, ne yapacağını bilemiyordu. ma sapan laflara yekU.n tut. Karşında- sürman vardır~ Osmanlıdırlar dersetıl 
konve;rsasy<>n edoorduk. Keenne Yev- çaldıran,. mandepsiye gelen takımdal\ Korkak nazarlarını usullacik etratta ki iskele babası değil, nihayet senin yalan .. velakin maroken, tünizyen, al .. 
ropa ılıcalarından birine gfüıe de su - değilim. Inanmazsaq, Gurabi efendinin gezdirdi; bir köşede, evladı manevisi- ehlindir, be! Nezaket gösteriyor, ağız jeriyen olmak üzere bir sürü adetıl 
vanye -01sa deyi.. nah suratı! ·Sor, bak. Gerd~e girdiği - nin bıyik altından gülümsediğini, kar- açmıyor diye, bizim önümüzde keneli- Fransada iş için ol.sun, kef ~in o}SUJJt 

- Ben ıne ha1t karıştırdığım bihni - ımiz gece, kimkimin ayağına bastı? şıstntla da, Takvorun, hayretten büyü- sini kirli paçavraya döndürmek senin seyahet .ederler. 
yorum. Onun orası benim '6stüme ez· ıı:>urdu .. ffelerini yere eğmiş bir va- müş gözlerlle, alık alık 1fakat hanımın hanımlıiına. kad.ınlıiına ya 
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İstanbul. don. senelerdir görmediği bir güreş 
seyretti, netıce bütün tahminleri aksine çıktı 

Yazan: ,, .... t>'ra 

Ölüler arasındaki canı. insan 

(Baş tarafı. 7 inci sayfada) 
Cek Şeri - Kara Ali 

Ringe ilk evvel Cek Şeri, onu takiben 
de Kara Ali çıktı. Hakem güreşcilcri 
halka takdim etti. Jüri heyeti güreşin 
yirmişer dakikadan üç devre devam ·ede
ceğini halka bildirdi. Cek Şeri bornozunu 
çıkardı. ~evkalade bir vücuda malik ol
duğunu görüyoruz. 

N _ a gı"debileceg-i-/ her yanını saran binbir çeşid büyük giz doktorun çalıştığı teşrih masası ü- Müsabaka tam saat 18.50 de gonk'un 
e yapacagımı, ne yan b d G"" ·· . il L.- İlk mi k d' d b·ım· dum. Heyecan, makineler, bana aş yar ımcı. anın- zenne tepeden vuran büyük projeksi- vurmas e 1U\:raber başladı. dakika-
en ım e ı ıyor ·-· . . . k 1 l t ş· ı~ b .. lar ayakt b" b" l .. d ekl hazan . k.. d"yor ve umulmadık memeklıgım ışırnı o ay aş ırıyor. ım- yon am asının gölgeleri. Bu lamba, . a, ır ır erını enem e geçi-
msanı or e ı - b ı · G r-· b"" k" b" ·· · yor. Üçüncü dakikada Ali Cek Şerinin kararlar verdirtiyor. Demir merdiven- di nnlamagrda ka~ bıyorud~·d- ey ~gım t u

1
- san. ı. ır gu1neş. Göz kamaştırıcı bır ak 

lerd b. . . ki tım ve iruneğe tün dairele e ı aş on urucu ens a - sedışı var. lkönce insan bakamıyor. kafasını kaptı. Fakat yerinden bile kıpır-
ba l end ırı1sınd~kya a_ş Hular kulağımı lasyon bu ana kimya salonuna yardım Kararır gibi ·olan gözlerimi kapıyo- datamadı. Biraz sonra Cek Şeri Alinin .ıı-

ş a ırn. n 1 ce ugu • - b" "k" yağını kapmakla mukabele etti. Fakat 
daha paslandırıyor, tuhaf bir duygu etmege me~ur ... : .. . . . rum, ır ı ı saniye sonra tekrar açıyor 
kalb. . d h ·ad tle . sarsıyordu. He- Ansızın bır duşunce ve şımşek gıbı ve bakıyorum. Lambanın bembeyaz et- netice yok. 

ırnı a a şı e · 1 ·· b" r Burada var r-· t 'h i.k d b w Bir iki saniye sonra Alinin gene bir kafa yecanın beni kötürüm etmemesi iç~n p~r ayıp. sone~kl ı~ sod rkuik.... 
1 

b"l' ?- 1 ıgı ekşrı masasının · i yanın a ugu- k 
g~-

1 
d Son basamatta Jıgımı hıssettı erı a a ne o a ı ır.. ar çı aran, havuza benzer kazanlar npmasına phld oluyoruz. İkisi birden 

v~ge ya ;ar~yor ~r~\ •ana bakındı;. Gene ansızın bir cesaret ... Madem ki var ve bunlara doğru kalın borulardan yere düşüyorlar. Ve Adeta bir bilye gibi 

Y
urm

1
ca ur 0 °'.1•K.or ) "kler voktu .. Or iş bu raddeye vardı, olsun olacak... kaynar bir su akıyor. Bu, erimiş mu- dönüyorlar. Güreş çok seri ve fevkala-

anı mamıştım. ımsecı J •• ··t b"l k b" de heyecanlı Halk lg "bi lk ı ta d k" k • uyun saçtığı sıcak- Fazla muhakeme yuru e ı ece ır ma benziyor, teşrih masasının üzerine · • çı ın gı a ış ıyor. 
yer e ı a\ nar s d d d • · ı · b · · · . b" k Güreş bnşlıyalı on dakika oldu. Bu kadar lık 
1
• • edivordu. Her yan a hal e egı ım... il" cısım yatırılmış. Elınde ır ta ım 
nsam sersem .; bo - 1 d d" b ılt 1 ·ı 1 . - .. az müddet zarfında birbirlerine yüzlerce 

kaynıyan su kazanlarından geçen - Ugu ~u /vam e ı~r ~ek' en, ~·av~ş rr d ~~ a et er tu~n ~askel~ ve g~_zlu~- oyun tatbik ettiler. 
rular bunlarla birleşen camdan tübler yavsdş .. ılde: ıyo~d· h' emkınkı dsa on a b~ o lor ~ul~un uzenne d~~ egılmış, O "k" . d k"k 

' . yordu? baş on uren mu ış o u an eser ır şey er ışıyor Tepedekı guneş şuaı n 1 ıncı a 1 a: Cek Şeri üstte ça-
n ·a·? N · .. rmıye yarı ···· · l B kild 
Dü

e 1 .• ı. ·:: e ış go d Yalnız bel- kalmadı. Buna mukabil şimdi burun o kadar şiddetli ki yanda kalan adamın ışıyor. u ~ e ring kenarına kadar 
şundum ve anhyruna ım. 1 b" k k h - ·· ·· . b" - .. sürüklendiler. Güreş tekrar ayakta b!lc:.. ]" . . . 

1 
dairelerinin tırma ayıcı ır mum o usu er yana yuzunu seçemıyorum. Ya ır ruya go- -v 

ı ıdı kı bu y~r, ~~l ıra evi fabrika- hakim ... Artık kendime malik değilim. rüyorum, ya çıldırmak üzereyim. Bu ladı. Alinin bir ayak kapmasile Cek Şeri 
sıklet me~~ezı d~~ı ' ırü~asır gerçek Bir feryad koparmamak için dişlerimin korkunç manzara, inanılamıyacak ka- yerde. Ali üstte. Bu h:ınılenin sonu da 
sıydı. Nev 1 ke~dı~~neb~ ur bir fahri- birbirine girdiğini hissediyorum. Salon dar tüyler ürpertici. Bu alem, başka ring kenarında nihayet buldu. 
muazzam ve eşı ıguç ulun e binbir yarı karanlık. Dört yandakileri havai biz alem. Güreş tekrar ayakta b39ladı. Ali !ev.ka-
ka!... Kaynar su kazakn arı ~ ihtiyatlı meyal göstcrmeğe yeten ışık, esrar~n- (Arkası var) lfıde güreşiyor. Cek Şeriden hiç de a§ağı 
bmu arnsın~n ge~r en~ . =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bW~ıy~.Ş~~~~~y~d~~rhl~ ·· ı· e m davramyordum. Neye yalan so.): ıy_ Y• 

1 
lerine girmiş vaziyetteler. Gfilı Alinin 

başım dönüyordu da. Bu umumı uguliu ı · İstanbıd Belediyesi İlanları ayağı Cek Şerinin elinde, giih Cek Şeri-
k · · zun boy-

i\:inde sersem olmama ıçm u . "----------------------------- nin ayağı Alinin elinde. Devrenin bltme-
lu bir alışkınlık gerekti. Gözlerim be~ı Senelik Muham- tık sine üç dakika var. Halk heyecandan 
dnha içerilere doğru ulaştıracak bır men kirası teminatı kırılıyor. Devre de bitti. 
menfez arıyordu. Her tar.afta nerede.n ikinci devre başlar başlamaz Alinin 
sızdığı bellisiz mavi bir ışık vardı. Bı: Süleymaniyede Samanviran sani .mahaU esinde Dökmeci- Cek Şeriyi kaldırıp yere vurduğunu gö-
ara gözlerim, son kazanın arkasındakı !erde Süleymaniyei sani medresesı (depo olarak) 240 18 rüyoruz. Fakat Cek Şeri bundan nefis bir 
küçük bir kapıya ilişti. Koştum ve .ara: Şehremininde Büyüksaray meydanı sok:ı ğında 36 metre oyunla kurtuldu. Altalta üstüstc dönüp 
lndım. Kapıyı açmamla beraber ıçerı murabbaı arsa. 15 1,13 duruyorlnr. Ali, Cek Şcrinin bacağını 
girmem bir oldu. Az kaldı yere yuv~r- Eyüpte Büyük cami mahalle ve sokağında Ebusşuud efen- çok iyi yakaladı. Bir müddet bu vaziyet-
lanacaktım. Gözlerim kararır,_dn:!es:;.ı rli mektebi 36 2,70 te kaldılar. Cek Şeri bundan da kurtuldu. 

kaçmadan bir güreş yaptı. Kara Aliye 
gelince; üçüncü devrenin beşinci dakf,. 
kasına kadar Cek Şeri ile müsavi olarali 
bir güreş çıkardı. Fakat bundan sonra a
yağının ona çok ıztırab verdiğini ve mü
dafaaya çekilmek mecburiyetinde kalc'iı
ğını gördük. 

Cek Şeri ile Alinin yaptığı bu güreı 
berabere bitti. Fakat Ali için bu bera
berlik, muhakkak ki bir zafer oldu. Afc. 
rin aslan Ali! Hayrettin BQJk.t 

Kürek mUsabakaJarı 
dun zevksiz oldu 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
4 tek: Güneş birinci, Beykoz ikinci, üa. 

latasaray üçüncü. 
İki çifte kadınlar: Güneş birinci, Fener 

ikinci, Gniatasaray üçüncü .. 

Kıdemliler: 
Tek: Beykozdan Mehmed birinci Gü• 

neş ikinci, Galatasar.ay üçüncü. ' 
İki çifte: Bu müsabaka esnasında te]c .. 

neler arasında çapariz olmll§ ve hakem 
heyeti y.-..'!ışı tekrar ettirmek için verdi
ği müteaddid i~retlere rağmen Fe.ner
bahçe ve Güneş ekipleri yarışa devanı 
etmişler.dir. 

Hakem heyeti bu vaziyet kar§lSUlda 
yarışı Galatasarayla Beykoz arasında 
tekrar ettirmiştir. 
Yarışın ilk metrelerinde Beykozun kQ. .. 

reği kırılmış, neticede Galatasaray birin .. 
ci olmuştur. 

4 tek: Çok küçük bir farkla Beykoz e-
kipi birinci, Güne§ ikinci, Altınordu ü
çüncü oldu. 

Bu müsabakaya Galatasaray i~tirak et
medi. 
. Neticede 25 puvanla Galatasaray birin .. 

cı, 24 puvanla Beykoz içinci, 22 puvanla 
Güneş üçüncü, altı puvanla Altınordu 
dördüncü, Fenerbahçe bir puvanla be.. 
şinci oldular. 

ÔmeT Bedm ...................................................... -. .... ansızın tıkanır gibi oldu. Mu ış ır Yukarıda semti, senelik muhammen ki ralnrı yazılı olan mahaller 939 senesi Şimdi Cek Şeri üstte. Ali tehlikeli olan 
koku, burnumu sardı. Bu, o k~dar alı~- Mayıs sonuna kadat ayn ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş- bu vaziyetten fevkalade güzel kurtuldu. 

adık bir koku idi ki başım adeta do- tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğiın de görülebilir. İstekliler hizalarında gös- Gene yerde güreşiyorlar. Cek Ş~i üstte e·ır doktorun g·u· nluk :er gibi oldu. Bir iki dakika sonra et- terilen ilk teminat makbuz veya mcktub ile beraber 10/8/938 Çarşamba günü saat çalışıyor. 
rafıma bakındım. İki yanı kazan dolu 11 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (İ.) {4789) Alinin çok güzel bir ayak kapmasile notlarından 
dar ve uzun bir dairede bulunuyordum. ,,,,.,.,., vaziyet tersine döndü. Şimdi Cek Şeri 
Kazanlar birkaç metre ara ile dizil- 1 k 1 le k yerde, AH üstünde, fevkalade gu- z"l ralı- •==::==:::============I , Keşif bedeli 1787 lira 31 kuruş olan Karta mer ez oku unun tamiri aç1 e - " :w ı G 
mişti. Hepsi de büyüktü. Ortada. bir ge- siltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü- fıyor. Ringin dışarısına geldiler. ün eşin hatJtalar 
çid vardı, bunun sonunda da bır kaf>ı· lebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka 1000 liralık bu işe Güreş tekrar ayakta başladı.. devre- Üze .. ine olan 
Bu erdeki ug-ultu, öbür mahz.en.dekm- nin 10 uncu dakikasındayız. Ali yerde •, Y d Peıızer iş yaptığına dair Nafıa MüdürlJ ğündcn alacakları fen ehliyet vesikasile 
den de faZla idi. Bu uğultu ne 1 ı, nere: 134 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/8/938 Çar- ve tehlikeli bir vaziyette. Fakat bundan Tesirleri: 
den geıı·yordu?. Belli d.e. ğil·d· i. Bu s;s1 ı çabuk kurtuldu. Alinin bir hücumu ile I1 şnmba günü snat 11 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (4786) Oilncş tedavisi dün söyledtAim gibi J&J-
çıkaran makineler görulmuyord?. K Cek Şeri yere savruldu. Cek Şeri altta, nız vilcudün her tarafını ku.vetıendtr-
kazana doğru bakmak istedim. !3ı~ fer- Ali üstünde çalışıyor. mck ile kalmaz. Ayni zamanda baa 

y b mda bır ınsnn ş • k t • H • d 18 inci dnkmadayız. Güreş altaltn üst- hastalıklan da tedavi eder. MecıelA mev-
yad kopardım. anı aşı .. ·· ıın 1 r e 1 ay r 1 ye e n . üst t k "b d ·1 . k k d zil olan veremi erden kanserin deniz '.loa_ 

Ols..,ydı bile bu feryadımı, bu gur_u • c a ı e ı emıyece a ar seri ce- ..., 
"' . T'" l ·m diken dıken reyan ediyor. narında olmak şartue bez veremlnln te-

içinde işitemezdı. uy erı d ş· d" C k ş dnvlsı hususunda şayanı kayıd tesirleri 
k "kl r kaynıyor u ve M h b t .. h f J • • b ım ı e eri altta ve çok fena bir vardır. Keza kemik -veremlerlnde ve 

oldu. Kazanda emı e. . tanımıştım. , e ta enezzu se er erının U aya vaziyette. Halk bırakma Alı" .1ı·ye bağırı- m r 11 
1 

. k ıyı u n sn ardaki veremlerde guneşln ıl!alı 
ben bu kemik erı "çko1 . "di Korkudan eden·ı Ag"' ustos'un 9 uncu Salı akşamı yapılacaktır. yor. Ali ayaklarile Cek Şeriyi sttrmış, sı- tesirleri münakaşa götürmez. Barsak 
Bunlar insan kemı erı ı · . k F k t k d ·· veremıer1nin ·· emı ın . . anın ihtıyarın- ıyor. a a ur gureşci bundan da • goz ver er ln, idrar ct-
feryad koparan bır ıns • t takı- 71 numaralı vapur Köprüden 20,50 de hareketle Rumeli cihetini ta- kurtuldu. Alinin ayağını çok fena yaka- hazı vereınlerlnin tedavllerlne çok mil-
da Olmaksızın ansızın bir cesareik" . .kta B b k E . .. y "k- "sk l l . - k 1 d B sniddlr. , d ıncı kı"b ederek Beşı ş, e e , mırgan, em oy ı e e erme ugnyara a ı. ize, adeta kıracakını~ gibi gelı"yor. 
n b·ı -· · 'Ik defa anla ım. ' :ıı Keza hançere veremtıe deri veremlnde 

a ı ecegını ı ~ k tum ve Büyükdere _ Sarıyer arasındaki Piyasa mahalli önünde ~irli - Ali bundan da kurtuldu. gllneş tedavısı faydalıdır. 
üçüncü kazanlara dogru oş insan Şimdi vaziyet gene tersine. Cek Şf.'ri Lenfatik ve ısıcroroıozıarda da faydaa 
baktım. Hepsinde de

1 
kayknım· ıyeanaı"ddı"?. ... yecektir. Ü altta, Ali üstünde. Devre bitmek u··zer"'. kayda ve zikre de"er. 

74 numaralı vapur da gene Köprüden 21 de hareketle ski.idar, Kuz- " "' 
kemikleri vardı. Bun ar . d k" ka- Ali olnnca kuvvetile çalışıyor... !kinci Göğüs içinde nkc1ğerlerln yanındaki._ 

Bir çılgın gibi ıler e ı _ guncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca iskc- devre bitti. lerın şlşliğ.lnde faydası vardır. Akcller 
pıya koştum. Muamn:anın 

1
3 

_ lelerine uğrıyarak Beykozda Park ile İskele arasındaki saha önüne Alinin ayağını tuttuğunu görüyoruz. veremlerinc gune.ş banyosunun tatblld 
h d sankı bu a D ll k hususunda çok lhtiyatkft.r davranmak ll-

na tarını ora a 1 k gös- demirliyecektir. e i i zora geldi. Masaj yapmıya gelen zımdır. Aksl ta.kdlrde clğerdekl ~erem 
bilec~kmişim gibi bir sabırsız ı b" k" h ı · b 1 kt B Gnlntasnraylılara kar~ı cBırakın, ı"steın"?.. mih kı ld . - . . aşar asmaz Her iki vapurda mükemmel ırer musi ı ey etı u unaca ır. u :ıı " ra nın § detlenmesine ye atzmdaa 
teriyordum. Kapının eşıgını m Kar- Halktan sıkılıyorum. dediğini işitiyorum. k!n gelmesine sebebiyet verlllr. Keza 
olduğum yerde dondum, kaldık. •ere- vapurlarda bilet ücreti azimet ve avdet yalnız 50 kuruştur. Snyın hal- Ü?üncü. devre de başladı. Halk, Aliyi gunc§ banyosunun vücuddekl açık yara-
şır.ıda en cesur insanlara kor u ~ dhiş kımızın arzuları üzerine 65 ve 66 numaralı vapurlar da 5 dakika ara teşvık edıyor. Cek Şeri Alinin bacağını lnrın ve clld veremlnln tedavlstne ılfaıı 
bilecek derecede muhteşem ve mu giz ile Köprüden kalkıp 71 ve 74 numaralı vapurları deniz tarafından ta- kaptı ve yere yıktı. Birbirlerine kenet- 1-t_es_ır_ı_er_ı_o_ıd_u_ğ_u_an_ı_aşıl_rDl§_t_ır ... ____ , 
bir manzara belirivermişti. ~sraren ılk kib edecektir. (66 Rumeli, 65 Anadolu) Bunlar için bilet ücreti yal- ~.enmiş bir vazi~ette yerdeler. Cek Şeri Cnab ıste1en okQ711eüannwııa ~ 
dairelerin merkezinde oldugu~utesbit nız 37 5 kuruştur. Gerek Beykoz gerek Büyükdereden dönüş saati ustt~ çalışıyor. Üçüncü devrenin beşinci 'uhı 7oliamalannı r1ea eduts. Alıll •· 
bakışta anlamıştım. Sınırl: t:: teşrıh 

24 
de 'olacaktır. Yolculara Köprüde tramvay imkanı temin olunmuştur. ~a~ıkasındayız. Ayakta güreşiyorlnr. A- cUra. lstekt•I .... ..._.. hhtllr. 

ed~lebilecek kadar muazz havadan lının kuvvetli bir hamlesile Cek Şerı ye-
salonu. Her yanda, yerden. _ , _ re savruldu. Gene birbirlerine knrısmıs 
kaynar sular taşıyan büyük camif~ru_ lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : ~aziyette, yerdeler. Cek Şeri Alinin ~iu: 
lar. Binbir kimya tübü, muh!el aı..~i~;r gını çok fena yakaladı. Fakat Ali bun-
lerdeki geniş şişelere kimyevı. m .; 22 8 938 Pazartesi günü saat 10 da istnnbuldn Nafıa Müdürlüğünde eksiltme dan da kurtuldu. Cck Şeri nefis bir o-
k b .. ·· k bır havuz ·. · -~asında (3271.94) lira keşif bedelli Yeşilköy Devlet Hava yolları js- ı a ıtıyor. Bir yanda, uyu "b k 15yonu vu yun a Alinin ayağını tekrnr yakaladı. Bir 

içinde mum kokuları neşreden .. ~~::.. om da yapılacak gece uçuş tenviratı işi açık eksiltmeye konulmuştur. i~i saniye sonra Alinin kurtulduğunu gö-
bir su kaynıyor. Bu havuzdak! k~pu. teı tasyo~un 1 eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, ruyoruz. 

Sıtasıle ılenv 1:u kaveı·rc,hu-ıa~sasile buna müteferri dil'ier evrak dairesinde görülecektir. n " ·· d su, on beş yinni boru va ·. eş 6 uçuncu evrenin onuncu dnkiknsını.hı-
d - ·ı "de hastanclerın prMoJe, kk"t temı·nnt (246) liradır. y C k Ş . ogru akıyor ve ... ı erı · b" kaç uva ... ız. e en yerde oturmuş vaziyette. 
ameliyat odalarındakini an~ı:ı: . ır ba- İste~Iilerin en az (2000) liralık biu işcbbenNze:r.j§ ~:ı:~:~ğ~~~ .. daıd·r idarelerinden Ali üstte çalışıyor. Cek Şeri kurtuldu. A-
teşrih masası. Bunlardan bırısının b"r ld ğu vesikalara istinaden stan ul l.i.Ua u ur ugun en eksiltme ta- yakta1ar. Ali topallıyor. Cek Şeri de mü-

1 -· · takmış 1 almış 0 u alın hl" t 938 lına aid Ti t Odası t d" ak ~ında da doktor göm egın~. . kalın rihinden bir hafta evvel mış e ıyc ve yı care vesika- cma ıyen ay lnrma saldırıyor. Belli ki 
ınsan. Yüzü maskeli ve gozlerı larile gelmeleri. (5032) Alinin sakatlığından istifade etmek isti-
göz1üklü.. d baş C f F k .. 1 y~r. Ha~k: cBeş dakika var Ali; dayan!> 

Her yandan gelen uğultu oka ark a Ankara Tarih, Dil, oğra ya a u tesi dıye _bag.ınyor. İkisi de yoruldular, aynk-

döııdürücü ki kapıyı açtığımın far ın Direktörlüğünden: ta gure§lyorlar. Güreşin bitmesine 4 da-
hile vanlın d' kika var. Alinin ayağı hiç de Jyi dcğiJ. 

a L b' · le nıes- l _ Talebe kaydına 15/9/938 tarihinde başlanacak 15/10/938 tarihinde ıon Bund d 1 .. d f Bu doktor masa başında ır lŞ • k an o ayı mu a aaya çekildi. Biraz 
gu}! ... Dört yanını görebilecek halı Y~ · verilecektir. sonra• da güreş berabere olarak bitti. 
»c vapıyor? Neden hiçbir şey far e- İk al imtihanlan 10/10/938 de başlıyacak 15/10/938 de bitecektir. Netice: Cek Şeri muhakkak ki çok kuv-
dcmıyecek k~dar dalgın? ... İşte hemen • 2 - T :. ta 17/10/938 Pazartesi günü başlanncnktır. vetli, çok bilgili ve ayni zamanda fe\ka-
kav-ramak istediğim nokta!. .. Yavaş ya- ! : B~ ;; yatılı talebe alınrruyacaktır. c5lff> c2827) lide sert bir pehlivan. Hiç çekinmeden, 

Vaş yaklaşıyorum. Koca laboratuvarın 
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Ad sındaki Hayalet 

);azan: Sapper Türkceye çeviren: Bunun UpklaıD 

Sedirin üzerindeki ölü adam 
Menalin: 
- Ben de bunun içindir ki vak'anın 

enteresan olduğunu söylemiştim ya, 
dedi. Ben ve Burton uykusunda dola
pn bir insanın uyandıktan sonra nele
ri hatırlayabileceğini düşünmüştük, 
anlaşılıyor ki dımağı bir fotograf camı 
gibi hadiseleri zaptetmektedir. 

Molly bağırdı: 
-- Dün gece hakikaten sizi görmüş 

olduğuma beni inandıramazsınız ... 
Menalin cevab verdi: 
- Bununla beraber inanmalısınız, 

beni gördünüz, ev sahibini ve 6 misa
firini ve sedir üzerinde uyuyanı gör
<lünüz. 

Genç kız nihayet kabul etmiş gö -

ründü: 
- AnlaşıJan bugünkü yorgunluğu -

mun sebebi bu olacak. O halde sizi ra
hatsız etmiş olduğum için beni affet -
melisiniz. 

Menalin gülerek: 
- Hiç rahatsız etmediniz, doğrusu 

mühim müzakereler esnasında arasıra 
böyle güzel manzaraların beliriverme
si bilakis arzuya şayandır. 

Algi sordu: 
- Şimdi bu vaziyetteyken kendiniz

de bir parti golf oynamak cesaretini 

hissediyor musunuz? 
- Oh, elbette, topla bastonları bulu-

nuz. • 
Yarım saat sonra Molly arabada Al

gı ile sahaya giderken: 
- Gördünüz mü, boğayı boynuz· 

tarından yakalamayı tercih ettim, di -
yordu, hadiseyi olduğu gibl anlatarak, 
neticesinden de mütehayyir görün
menin şüpheyi ortadan sileceğini dü
şünmüştüm, tahminim doğru çıktı. 

Delikanlı heyecanla: 
- Azizem mükemmel bir rol oyna

i!ınız? dedi. Sahneyi pencereden bütün 
teferrüatile seyretmiştim .. fakat ne o-
luyorsunuz? . 

Bayan Molly Kasteldon'un gözü dal-
mış, alnı da kırışmıştı: 

- Bir aıı oldu ki, her şeyi berbad e
aeceğimden korktum, diye itiraf etti. 

- Ne vakit? Ne münasebetle? .. 
- Sedirin üzerine uzanmış olan a -

dam .. 
- Evet .. 
- Uyumuyordu, ölmüştil. 
Sahaya gelmişlerdi, bir uşak yak -

laşt:: 
- Lütfen bastonlarınızı verir misi· 

niz? 
Sesin ahengi Algi Longvorth 'u ye-

rinden sıçrattı. 
Uşak bu defa delikanlıya eğilerek 

yavaş sesle: 
- Evet, dostum, ben, yeni adı ile 

Hud, dedi. Oyuna başlayınız. İlk top
ları atınız, sonra da beni dinleyiniz. 

İki genç oyuna başladılar. İlk toplar 
savruldu, sonra tekrar birleştiler. 
Drummond söze devam etti: 

- Bu gece saat 11 de Birşington Ki· 
reç ocağında bulununu.z, . fakat r>:e. y.a
pıp yapıp cAlis•i de bırlıkte getırınız. 
Burton'un şüphelenmemesini temin et
meli de unutmayınız. Londra uz~k 
değildir. Kuvvetli otomobilinizle hıç 
sayılır. 

Ve saha uşağı topların arkasından 
seyretti. • 

O gece Alginin otomobili fazla sür -
ıtten dolayı belediye memurlarının 
dört defa ihtarına maruz kaldıktan 
sonra tam saat 11 de Kireç ocağına çı
kan yolda tevakkuf etmişti. 

Saatler çok ağır geçiyordu. Alis 
Blakton otomobilin içinde bir köşeye 
büzülmüş. üzerine ince bir battaniye 
çekmiş, uykuya dalmıştı, fakat Algi 
otomobilde kaldığı takdirde uyuyuver
mekten korkarak yol üzerinde dolaşı -
yordu. Nihayet sahil kayalıkları cihe
tinden bir motör sesi işitildi, birden 
çoğaldı ve çok geçmeden de söndü. 

- Algi siz misiniz? 

Delikanlı karanlıkta Drummondu 
yüzünden ziyade sesinden tanımıştı. 
· - Evet, dedi. 

- Genç kız da yanınızda mı? 
- Otomobilde uyuyor, uyandırayım. 
Fakat genç kız kendiliğinden uyan

mış, yanlarına geliyordu. Drummond 
elini uzattı. • 

- Lehinize iyi bir not verdim, dedi. 
Şimdi yola koyulalım. Sizin otomobil 
burada kalsın, Peterin kullandığı yolun 
üzerindedir. Ona bineriz. 

Sual sormak sırası Algiye gelmişti: 
-- Bizi biraz tenvir ediniz, ne olu -

yor? 
- Köşkteki cesedi tahmin ettiğim 

gibi bu akşam kaldırmışlar. Peter ile 
·robi bir taraftan, Ted de öte taraftan 
gözetıiyorlardı. Cesed büyük bir oto
mobilin içine konularak Bury tepesin
de bir çukura atıldı. Peter otomobilin 
şo:reden ayrıldığı noktayı biliyor. De
mek ki kolaylıkla bulabiliriz. 

- Alis sizi bu işi görmiyc icbar etti
ğime müteessifim. Amma bizi tenvir 
edebilecek yegane şahıs sizs iniz! Hey, 
Peter! 

• Yolun kenarına yanaşmış açık bir 

otomobil karanlıktan sıyrıldı . Bindiler 
ve arızasız olarak Bury tepesine kadar 
çıktılar. Kum tepeleri sağlarında yük
seliyordu. Ve önlerindeki ormandan 
Tobi Sinklerin hayali belirdi. 

- Tobi sen misin? 

- Evet. 

Ve tekrar ormana daldı. 
Drummond derhal Alis Blaktonun 

koluna girerek: 
- Azizem dikkat ediniz, ayağınız in

cinmesin, dedi. 
Çok ileri gitmek mecburiyetinde kal

madılar. Cesed yoldan ancak 30 metre 
kadar ileriye atılmıştı, Drummond sü
kunetle: 

-- Çok kurnaz insanlar, diye söylen
di. Bu vaziyette bir kazaya hükmedi
lebilir, yahud da tabii bir ölüme, tıpkı 
Jimmi Latimer had;sesinde olduğu gi
bi. 

E:v, Alis söyleyiniz bakalım. 

Drummond hem söylüyor, hem de 
elektrik fenerinin ziyasını ölünün yü
züne tutuyordu. Genç kız bakınca: 

- Evet, tanıyorum. Samuel Kart
vrayttır, dedi. 

(Arkası var) 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Kaza merkezi - Asyada büyüle bir 
ülke. 

1 - Damen - Doksan derecelik zaviye 
3 - Dava eden - Şimdiki mevsim. 
4 - Çüt - Çok iyi - Bir nota. 
5 - Evlerdeı bir kattan öbür kata 

çıkılan. 

8 - Kıt olmıyan - Geri verme. 
7 - Büyük - Çok olmıyan. 
8 - Atlamak masdarından emri ha

zır - İleri zaman. 
9 - Tayran eden - Kabul etmeme. 

10 - Bir şeyin üzerine örtülen - Bır 

nota. 
YUKARDAN AŞAÖI 

1 - Dört ayak üzerine düşen hayvan -
Nasihat etmek. 

2 - Atılgan - Vasat. 
3 - Sevimli olmak. 
4 - Bir muharririn ismi - Taharri et

mek. 
5 - Cerheden. 
6 - Akıl kelimesi merulüfih ıeklin -

de - Valide. 
7 - Muntazaman ödenen para. 
8 - Pişmemiı - Sadrazam. 
9 - Aruz vezninde uzun hece yerine 

kısa heceyi kullanmak - Emmek 
masdarından emri hazır. 

10 - Ne sandı. 
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Bugünkü program 
ISTANBUL 

8 Atuııtos 1938 Paurtesl 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

rli c 15.05: Pl~kla Türk muslkisi. 15.30 : Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Plakla dans muslkisl. 19.15: Rıfat ve 

arkadaşları tarafından Türk musiki.si ve halk 
şarkıları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat A.
yarı : Grenviç rasadhaneslnden naltlen. Mus
tafa Çağlar ve arkadaşları tarafından Türk 
muslklsl ve halk prkıJarı. 20.40 : Hava rapo
ru. 20.43: ömer Rıza Doğrul tarafından a
rabca söylev. 21: Saat lyan. Orkestra, 21.30: 
Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkada,ları ta
rafından. 22.10: Oda musikJ.si: Pllk. 22.50: 
Son haberler ve erteal ıtinüıt proııramı. 23: 
Saat Ayarı. 

""""""' AN KARA 
1 Atutos 1931 Pauriell 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
H .30: Karlflk pllk neşriyatı. H ,50: Plakla 

Tflrk musikisi ve halk p.rt.tları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Kar14ık plflk ne~rlyatı. 19.15: Türk 

musikisi ve halk ıarkılan CH. Rıza). 20: Sa
at lyarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk mu
ıılkisi ve· halk prkıları <Handanı. 21: Konfe
raııs: (Parazitolot. Nenad>. 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajana haberleri ve hava 
raporu. 22.15: Yarınki program ve İstiklA.l 
maı·şı . . ............................................................ . 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbetçi olan ecaaaeler tanlar
dır: 

İstanbul clbelindekiler: 
Aksarayda: (Zlya Nuri>, Alemdarda: 
(Esad>, Beyazıdda : (Cemil), Samatyada: 
(Erofiloa), Eminönünde: (Salth Necatl>, 
Byübde: (Arıt Beşir), Fenerde: <Hüsa
meddin>. Şehremininde: <Numı>, Şeh
ıadebaşında: (HamdO, Karagümriikte: 
(Suad), Küçükpazarda: (Hitmet Cemm, 
Bakırköyünde: (H.UlU. 
Be1otta clbetlndeldler: 
Tünelba.şında: CMatltovlç), Yültaektatdı
rımda: (Vingopulo), Oalatada: (Mer
kez> Tak.simde: (Kemal, Rebul), Şişlide: 
(Pertev), Betllttaşta: (Ali Rıza). 
llolaziçl, lbddtö1 n Adalardakiler: 
Üskildarda: (AhmediJe), Sanyerde: (Rı
a>. KadıkÖ)'Önde: (Hüsnü, Rifat), Bü
yükadada: (Halk), Heybellde: (Halk). 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada berıllll 

vtıectea ıonrı bastalanm kabil! 

~---·eder. 

23 temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

2 3 temmuz tarihli bilmecemizde ka- kız orta okulundan 258 Mihriban, Ufak cu-

1 ~ İ t b 1 ına mahallesl Çiçek sokak No. 1 de Perlba, 
zanan arı aşagıya Y~~ı~oruz. 5 an u - İstanbul birinci ilk okul sınıf 1-B de lfSl Ku-
tla bulunan talihli kuçük okuyucuları- ammer. 
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ- AYNA 
ı~den sonra hediyelerini bizzat idare- (Son Poota hatıralı) 
hanemizden almaları Iazımdır. Taşra İstanbul Beyotıu 4 üncü okuldan DO Sa· 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile blha, İstanbul Beşiktaş Nüzbetf1e caddeal 

No. 97 de Seniye, İstanbul Beyazıd SoğanaRa 
r.dreslerine gönderilir. mahallesi Camı sokak No. 35 de Cemil. İl-

Birer güzel filcan ıanbul ıkinci ut okuldan 418 şahin. 

Heybellada Ukmekteb talebesinden Erol khisa p ~~ H kk ua-· be 
Baykan, Erenköy 4 üncü Ulmıekteb 5 inci A r aşa ma es a ı ı-r 1 
sınıfta 22l Melek Beşer. sokak ~~· 16 da Cemal, Çorlu kum yola No. 

• 9 da Murvet, Ankara Zincirli cami yanında 
Bırer buyuk albüm Tarancılar sokak No. 27 de Şakir, Tetlrdal 

Eskişehir kolordu eczacıbafW 1arba7 Ca- polis memuru Mehmed oğlu Kemal, OireftD 
bir kızı Dilek, Eski Foça illcmekteb talebe- hükt1met civarın.da berber Temel J&Dlllcla 
sinden 310 Şehabeddin. Fuad, Turgudlu LcJtiltlll mah~ealnde AlLın-

MUHTIRA DEFTERİ taş sokalında No. 26 da Adll, ıstanbul Gala
ta Necatibey caddesi No. 533 de Vablp Ko-

<Son Posta hatıralı) camaı, Adana kadastro heltlml olla llalılr, 
İstanbul Beylerbeyi ilk okul talebesinden İstanbul Fatih 40 ıncı okuldan 315 llaam-

149 Jale, İstanbul Fatih 18 inci okul sınıf f mer, Muradlı mal61 Nurl Avcı kızı llahterem, 
de 42 Sedad, İstanbul Beyollu 45 tncl okuldan Eyüb 86 ncı llk okuldan 759 Bedia. 
135 Tallt, hmir Birinci Azhiye Tank Ahmecl RESİMLi ELİŞİ MODELi 
ala ao~atı N~. 82 de Nazmi, Samsun uıucuı İstanbul birincl ilk okuldan 308 Ceftd, Jıla
mahalleai Gülbahar sokak No. 'l de HaUce, latya Şirket han No. 4 de Nevzad, Konp 
Adana tümen .satınalma komisyonu rei.11 h"''-t1m t d d Bi ... _ Be ber -•-öm ~ı w.. e mey anın a loliil r __.an-
7arba7 er 0~u Galib. da Ali Ceylan, Teldrdat Ertutruı maballell 

MCREK.KEBLt KALEM Şifa sokak No. 4 de Mualll, Danca Ballar-
. CSon Posta hatıralı) bafl No. 7 de Mehmed Erdem, Ankara Sa-
Istanbul birinci ilk okuldan 504 Bekir, Ed- man pazan Kurşunlu cami yanında ~ınlı 

remi~ elektrik fabrikasında Zeytinllll Hasan çık.mazı No. 10 da Güner, İstanbul Blrtecl 
Işık, Ist~nbul Işık lisesi sınıf t de Kemal Ba- Küçilk t.mıallpata han No. 1 de Kurtulat. .,_ 
!aran, Istanbul Vefa llaeainden M8 Cevdet, baa Sakarya caddesi No. 4 de Memdab. Bl
lstanbul Kabataş lisesi sınıf 2-C den 724 leclk ıatasyon depo tefi kw Saadet, üatidaı 
Tural. Şeyh cami arka sokak No. 10 da Betül. .&n-

BİRER YAPI TAKIMI kara Hacıbayram öztürk mahallesi Jlo. 1J 
İstanbul Sultanahmed Neı'e apartımanı de Sabriye, Akşehir sat14 lın1r1 otıa Jfact 

2 nci kat Oüner, İstanbul Edlrnetapı Ucbe1 Zile Büyütcami mahallesi No. 5 de Jf~ 
sokak No. 41 de Mehmed, istanbul Q llse- Soydan, İzmir Karantina köprü Türkolla .,._ 
sinden 1328 Semiha Tükel, iatanbul Mah- ltak No. 4 de Fahreddin, Ankara ön Cebeci 
mudpaşa Bezciler sokak No. 2'l de Esad, İs- Ozanlar sokak No. 11 de Gtina7, BüJibda 
tanbul altıncı tlk okuldan 328 Ercümend, İs- Pervane sokak No. 18 de Sami, KaJBerl .lakln 
lanbul blrinci ilk okuldan 416 Ali Mahir, müdürü kızı İlhan Kılıç, Manisa tidm pa-

ELİŞİ OYUNCAK zarı No. 50 de Mehmed Ali Çetin, Dtyarbatır 
Ankara Denizciler caddesi No. 22 de Hlk- kolordu ikinci ıube müdürü oğlu İlhan, Bı

met, İstanbul Üsküdar 20 ıncı okuldan 180 vas Pazar mahallesinde No. 18 de Yaşar. 
Nedıet, İstanbul 14 üncü ilk okuldan 258 KART 
Remziye, İstanbul Kumkapı orta okulundan Malatya Abbasoğlu sokak No. 81 de Şeref 
576 Eyüb Sabri, Balıkesir lisesi sınıf 4/D den Önal, İstanbul 49 uncu ilk okuldan '12 Meh-
33 Tahsin Güleç, İstanbul posta telgraf me- ıned, Kırıkkale buğday koruma memuru 
muru Osman Besim kızı Meral Demirel. Hamdi otıu Ziya, Gebze inh!sarlar mubate-

DİŞ FIRÇASI mat memuru Ali Rıza kızı Nurten, E!tltehir 
(Son Posta hatıralı) Sakarya caddesi Akın sokak No. 8 da Ahmed, 

Ödemiş posta telgraf hat bakıcısı otlu ia- Ankara Ülkü mahallesi Ikın sokak !fo. 12 de 
mail, Bilecik istasyon depo tefi kızı Saadet Müveddet, Çorum hükumet karşıamda tütün 
Ercan, İstanbul Ayasofya Çıkmaz sokak No. bayii Sıddık ojllu Mustafa, Eskitehlr Yediler 
!>. de Muzaffer, İstanbul Oeditpaşa Hamam mahalle& Yenlgün sokak No. l'l de BeTlm, 
.sokak No. 12 de Adnan, İstanbul Kadlrga Ankara Cebeci Erinç sokak No. 28 ela Rıdvan, 
Çeşme sokak No. 23 de Sabri özatar. Arapkir Kulubeyzade Liitfl ltardefi cemal 

DİŞ MACUNU Konya Aksaray inhlsarlarda Nihad özer 
kardefi Huliisi, Esti Foça gümrilt memuru 

. Pazarcık jandarma komutanı otlu Şevket, Hüseyin km Birsen, Klli.s nridat memar 
Istanbul Beyoğlu 31 inci okuldan Mustafa muavini otıu İbrahim Akın, Ankara t.met- . 
Şengüler. Ankara yeni hal No. st da Orhan paşa mahallesi mucak sokak No. fO ela ZIJa· 
Yetişir, iatanbul Eminönfl uzun Ç&flı No. m eddin, Biga orta okul mezunlarından 11. Ali. 
da Hüseyin Cansu, İstanbul Botazlçl ııse- İzmir Buca istasyon caddul No a de LlUfe 
sinden 199 Şehim . thman, İatanbul Kızıltoprak . HilseJlnpafa 

ALBCM çıkmazı No. 26 da Bahtiyar, Çamlıca Alem-
. (Son Poota hatıralı) dal caddesi Binam Etem sokak Mo. 1 de 88-

Dlyarbakır kolordu komutanlık tof6rti reyya, Trabzon Tiyatro sokak No. 1 de ırn
Mevliid kızı Yıldız Erdolan, iatanbul l'atlh gtn, Ankara Duatepe mahalleat Yalftç IO

Calap sokak No. 14 de Emel Neş'e, İatanbal kalı No. 21 de Hüseyin Taşyaran. 

Devlet Damiryollırı va limanlın işletmesi Umum idaresi ilanlara 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 600 ton hurda dökme demir 22/8/938 Pa • 

zartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında atm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin 1687.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün aat 
10 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada te-

sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (51M) --Devlet demiryollan yedinci ifletme müdürlüğünden: 
Yedinci işletmenin ihtiyacı olan apğıda yerleri, miktarları, muhammen be • 

delleri ve muvakkat teminat miktarlan yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfika.D 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 11 ağustos 938 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11 de M
yonkarahisannda yedinci işletme Dinasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler 1/7 /938 tarih ve 3645 sayılı Resmi Gazetede ilin edilmiş olan talimat
namede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme prtnamesinde yazılı vesiblarla 

muvakkat teminat banka mektubları ve ya makbuzlarını ve teklif melrtublannı 
havi zarnarı 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat VP.Çhile 
hazırlıyarak ihale gün(l olan yukanda yazılı günde saat onda eksiltme kOIJlb. 

yonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmi§ bulunmaları lazımdır. İstekliler 
bu husustaki şartname ve mukavele projelerini Afyonkarahisarda işletme yol 
başmüfettişliğinden parasız alahfürler. c481h 

Balast lııaıe Bir 'M3 nin 
ocatının edilecek muhammen Muhammea 

Kllomelr811 bedel tabın ..-..e 
bulunduğu mlkdar bedeli L K. L L 

hat M 3 kuruş 

lzmlr • Afyon 234-286 9000 M3 102 9180. - 888.rıo 
lzmtr • Afyon 400-401 10000 MS 186 13600.- 1020.-
Afyon - Konya 227-227+7 10000 MS 132 13200.- 980.-



8 Ağustos 

Almanya hududlarını 
çelik çemberle kuşatıyor 

ada) Esasen AJınanya Südetler aı::1:0~~ 
"(Btı§taTajı 1 inci sayf İtalya da İspanya meselesile 

da Silesia'da 16 nahiyede, Çekosl~vaky:~ v i . halen muallakta bu}unaD bu it-
nın şimal hududu boyunda ve diğer dugu çın · te .,Ayan bir ~e haJle-

. tdhal edil- Ier memnunıye v- 1r ı 
nahıye memnu mıntakalara 1 bu hususta nrlhaJre e-
nıiştir Alman b""tün hududlannı çelik diimeden evve ... m-...Jttedjr 

· ya u +-LO'-kA 1 yacağı ilave ıeuıuuıı; • 
bir çemberle kuşatmaktadır. 1.5u..u am.- re baş anamı b lanmasına tntizaren sl-
larda 60 bin amele çalışmaktadır. . Mü~akerelerem:~elleri, açık tehirlerin 

Alman - İtalyan hava kuv'Vetlerı yası Alman . olacak bir muka-
Berlin, 7 (A.A..) - Siyasi Berlin ~ah- bombardıma~a ~ kanaatindedirler. 

felleri Mareşal Balbo tarafından 9 agus- vele akt~debıleceg fınd bu maksadla 
tosta Berline yapılacak olan ziyaret itaI: Vaktile Hıtler t.~a an 1i olduğu 
Yan ve ~an bava kuvvetleri. ~asındakı yapılan bir teklif":" g:rbda ~. Bu-
nıünasebetleri ve teşriki ınesaıyı kuvvet- akisleri bırakrnadıgı soyienme . 
l . b t klifin tekrar edilme-
endirecektir. . . . nunla beraber u e . evcud-

Bu ziyareti derhal General Vuille~ınm si lehinde Berlinde bır cereyan m 
Berlini ziyareti takib edeceği tebaruz et- ·dur. General Vuillemin tarafından yakın
tirilmektedir. Bu münasebtle bava paktı d Berlin'e yapılacak olan .seyahat bak-

ve Fra'l- a · · asi ahi nıeslesinin İtalya ile AJınanya 
1 

k da bu ziyaretin tamamile sıy m -
sa ile İngiltere arasındaki münase~t er ıntt 'olan hava paktı müzakerelerine yol 

ımadıgı su- ye e · ktedir 
nıe~elesinden baş~~ bir şey 0 . açacağı bilhassa kaydedilme · 
reti umumiyede soylenmektedır .. 
= 

röportajları Balkan • 
rum bir de bugünWne bakıyorum da, tA 

(Bqtarafı 6 ncı sayfada) . klardaki ölülerine bile bu derece şef-
Neden mi? Çünkü, bana öyle geliyor ::: gösteren Cumhuriyetin aşkı gönliım

l:i burada - ne kadar dost ve ne der~ce de büyüyor .. 
k di . . eli olursa olsun - ou taf a rşınas. bir yar . r v ·n sol tarafında, geride, -
nıukaddes ölülerin hepsi de vatan hasre- Şehıd ıg_ı · bir kısımda sivil ölü-
tile muztarib ve muazzebdirler. • !anlarla gızlenm~ .. ümanlık rensiple-
Mezarların aralarında dolaşırken ~u !erimiz yatıyor"·1Mulslrın' de ...... ~.,, sayıl-

O ada goz- · ce gurbette o en e ~ 
tanesinin önünde .durdum. esn rın .. k dilerini böyle rliğE>r-
lerimden akıp yere düşen bir damla yaş~ dıklarına gore, w en lüzum yoktu. 
~o mezar derhal emdi .. öyle hissettim ki !erinden ayırm~;a b:;:;: ölmüş eski bir 
bu vatandaş, bu kardeş gözyaşı, -o ~~şın Araları~da, vazı : ehbenderhane kançı
altında yatana hasret alevini sonduren sefaret ıınamı, bır ş ail . -ar Bunlllr 

' b" ·k· vatandaş esı •· • 
bir damla rahmet gibi geldi. . . Iarı, ır. ı ı A dellerde uyumalt 

Pi kin .. görmüş, sözü sohbeti derb da, ebedı uyk~l~nı ya azara 
ş . ' gun 1 bekci izahat veriyordu: azabının tesellisını, pazardan P çe-

toplu bır zat o ~l rimiz de İbrailde ya- kilen bayrağımızın gölgesinde yatmakJıt 
- Birçok şe 1 e buluyorlar. 

tıyor - lind böyle çok .. ·· ·1 -k·· _ De enize bu gurbet e e Akşam bütün huznu ı e ço uyor, ve 
s ' d ar· bergüzarlarımız var.. o~ların a meı ben hala oralarda, kahramanlarımızın 

lanna bakılıyor mu, barı? . yanlarından ayrılamıyordum. Çekilip gi-
- Evet, bayım! Bizde Cumhurıyet kn- dersem kederlenecekler, bana küsecek

rulduktan sonra her birinin yeri, ~u.rrl~ ler gibhne geliyordu. 
bulundu künyesi çıkarıldı, taşı dıkıldı. 

' Birdenbire hafif bir rüzgir e.meğf> 
Bilhassa şimdiki elçimiz Bay Tanrıöver'in başladı. Mezarların fizerlertnde1d gül fi. 
pek büyük blmmeti ol~u. S~ğ olsunİ ~er danları ürperdi. Tarhların kenarlannda 
hafta gelir, bakar, .eksıkl~n t:~~m ~~~ saf teşkil eden taflanlar sıra ile boyun 
temizletir, çiçeklen tanzıın ~ ın;· eder eğdiler .. havada, kayıbclan gelen, hafif 
§fhidin mezarını ayrı ayrı zıyarP. · bir ses, bir fısıltı dolapr gibi oldu. 
H• lı b gördügunv .. üz ınezarların altın- TaA uzaklarda, Tuna bo·--.ı.. yPrsiz, 

ası , u . .. _ k" c::iı ,_....., 
da yatanlardan hiçbirı oksuz, .. ı~e. · yurdsuz, nişanesiz yatan daha eski. Türk 
d ~ld" Allah Atatürke uzun omurl~r. '--"'•amanlan, buradaki yiiit tonmlanna 

egu ır. lü . 'likler JUUU. 
devlet ve milletim.ize bin tür ıyı ihtimal selam gönderiyorlardı .. 

·b· t rtemiz ferah ah gini h 1 ·hn V'ersin! Şu cennet gı ı, e ' 1 Ruhların bu en uzurum a ı a 
Şehidlik onların, yurd için ölenlere n~sı. edebilirdim .. 
kıymet 'verdikleril\i, saygı besledik~rı~ Veda edip, uzaklaştım .. 
gösterir. Bizim gibilerin aklımız pe ·ıı e Ercümeml Ekrem Talu 
nıez ama, şuranın eski halini hatır yo-

- Yurdun her tarafında tayyareler işliyecek 
la uınuın müdürlüguw ·· Adana - Haleb ve 

· bil ük şe- rı b" h 
Devlet Havayolları idaresı, tl Y. b:ıva Adana - Bağdad arasında da ır ava 

L•-1 eroleke erı · kt dir İd ı.ur erimizi ve komşu m . . " ük bir hattı tesis etmeği düşünme e · are, 
Yolile birbirine bağlamak ~çın buy İzmirdeki tesisatı henüz ikmal edilme-
P?ogram hazırlamıştır. .v· bu ;iş olmasına rağmen İzmir Enternasyo-
Nafıa Vek!letinin ta:ı~ik e~~bul, nal Fuarı esnasında Ankara ve İstanbul· 

:grama göre beş yıl ıç_ınd~r samsun. dan tznıire tayyare işletebilmek için ba
kara, Konya, Adana, 

1~1.' •• "k-... zırlıklar yapmaktadır. 
Diyarbakır Erzurum, Van gıbı buyu r 

!:lerinıiz :U.asında muntazi:nı:v;e~~; Ba-şvek-1•1-C-e-IA_l_B_a_y-ar arı yapılacaktır. Aynca d bir 

fehrile memleketimiz arasınlrda a olcu at yarışlarında 
hava yolu ihdas olunacaktır. an y 

1 
tayYareleri de Van şehrine kadar yo cu (B111urrafı ı iti.el ıavfa44) 
taşıyacaklardır. i in ib· . .. ındaki elliyi mütecaviz ço-

liavayolları idaresi bu seferler ~ ted- şılkoy kam.Jı karşı tezahüratta bulun
tlyaçlar ve noksanları karşılıyaca 1 cuk Başve eıaı Ba ar tribünden ine -
birler de almaktadır. Bu cümleden o:: muşlardır. Ce y ·rm· kendileri
rak Yakında üç tayyare daha satın alın rek çocuklar arasına gı ~· . h kk 

. b kır bat- .. d leri bilgılerı a ın-
Cak ve bunlar Ankara - Dıyar a ı görüşınuş, ers ' 
tına tahsis edilecektir. Yeni tayyareler :a hepsine ayrı ayrı sualler sormuştur. 
gerek emniyet ve sür'at, gerekse ko~f~: Çocuklar Başvekili kampl~ da-

hakınıından çok mükemmel bir şekil vct etmişlerdir. c:.IA! ~y:ı~~ı~~a~ 
olacaklardır .. sonra gelecegını en 

Nafıa Ve~aleti yeni alınaca~ ta~~e: ~iştir. nra tribünü-
lere Sarf dil k .. ere 938 budces C r 1 Bayar bundan S0 

liavayoU:rı ~ç: t~isat ayıımıştır. _T~y- ne ave teı ederek yarışları büyük bır 
l ketım ıze · .,+ • 

~areıer eylUI başlarında meme 1 d'kkatle takib etmı~.ır. 
g t . . 1 t Havayo - ı 

e 1rılıniş olacaklardır. Dev e 

D. ktörlüğiinden : 
Eölge San'at Okulu ıre dına 8/Ağustos pazartesi başla· 

· in talebe kay d · · 18 Ağustosta so-
İstanbul Bölge San'at Okulu ıç gireceklerin kayı ışı 

nacaktır Parasız yatılılık imtihanlarına . B 
ıı · d m edilecektır. u a erer Eylfıle kadar eva 

Paral~ yatılı ve yatısız talebe ka~dın~ : B5lge San'at okullan i~ de İstan
Tlrada Ank daki inşaat usta okulu ile 1 kulumuzda yapılacaktır. c515h 

ara . klilerin kayıdları o 
buı V'e civarında bulunan ıste 

BOM POSTA 

FEMiL 
FEMil 
FEMil 

ve 
ve 
ve 

BA<il 
BA<il 
BA<il 

Sayfa 

ve BAÔI 
sagesind 

Bir çocuk gibi korkusu 
kopr, atlar, ata ·re bisiklete biner, knrek çeker., tenis oynar, d 
eder, gQn8f banyosunu ahr ve bOtnn spor hareketleriııbe rahat 
neoe ile devam edebil1rslnlz. 

lutık kadınlara ayın iizüntülü günlerini tamamen unutturmu§tur. 

O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile 
JmJJanan kadın mevcudiyetini kat'iyen anhyamaz. 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların h
hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklanrun önüne geçmişt · 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayaruann (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAGLARINI şükran ve tak 
kabul etmişür. Sıhhatile alikadar olan her bilgili bayan her :zaman ve her yerde: 

FEMIL ve BACINI 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMİL her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlanmı 

hizmetine hazır bulunur. 

uc11d unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 
HAKİKATEN GiDERiR. " 

·res1r1 hemen 
bemen &ihrS-

mli oldu. Bir kao hafta zartıııda be
ni 10 yaş daha gençleştirdi. Bir mtı
tehassıs bana demiştir ki: Viyana ü
niversitesinden bQynk bir profesO-
rnn keşfi olan Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki her Tokalon kre
mi vazosunda mevcuddur. Her akşam 
yataıazdan enel bU nemi kpllaDı
nız ve sabahlan da beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. En es-
mer ve sert bir tene çabucak ~i~ 
gençlik parlaklığı Ye tabii gOzellığı 
verecek ve buruşukluklardan kurta
rarak beyazlabp yumuşatacakbr. 

1iotifiaSlp bit ,.,nc1am 
ı· ................. (8elııet ... . 
ıt1dnn11ıu.ııı.v• , ..... .. 
• ede& .. .ı.ıııı .. ıı.ı.ı-•""''"' ............................. ,.....:._... ...... 

,_... CG•lu) _.,.... ..,.._, 

251nıta•ıaa-a.. , ..... ,.,. ........ 

.......... ·--··----··-···· .. --·--·-·· ....... .. 

Son Posta 
Yevmi. SlJut. Ban.cija " Halt ıueteaı --YerebataD, Çataıçefllle IOkK. • 

tSTANBUL 

Guetemizde çıkan yazı " 
resimlerin biitüıı haklan 
mahfm ve guetemize aiddir. 

- ···--
ABONE FIAnARI 

t • a 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. --
rttRK1YE 1400 750 400 

yUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

--··-

t 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Celera eora1ı •eri r>erilmez. 
llanfiırılan mu'aliyet aluunas. 

Cevab için uıektublara 10 luın11luk 
Pul ili.vesi lazımdır. 

··············································-~ J' posta kutusu : 741 istanbw '\ 
E
• 1 
• Telgraf : Son Pasta ! 
E Telef Ot& : 20203 ! 
\ J .......... .._.. _____ .,,, 

, ...... 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından·: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO• müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisa 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylfıl/938 günlermde Ankara ve İstanbul T. C. Z 
Bankala~da yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzed.lerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapma 
zere ayrılan müfettiş ve müfettiı naımedleri askerlikten avdetlerine k 
maa§Slz mezun sayılırlar. 

Müfettiş naınzedleri ilti senelik bir ıtaj dan sonra müfettişlik imtihanına 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75• lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirilecekle 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını 
dirler.• 

5. - İmtihan programı ile sair oart1an gösteren matbualar Ankara, 1sta11 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

8. - İstelliler, aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasdikli sur 
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş H 
Reisliğine vermek veya göndermek IUt'etiyle müracaat etmelidirler. Bu m 
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisli 
gelm.iş olması meşruttur. ,2397, c4402> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Likör Fabrikası için cl0.000, kilo kesme şeker açık eskil 

usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu c28.95, kuruş hesabiyle c2.895, lira ve 

vakkat teminatı c217.12> liradır. 

lII - Eksiltme 19/VIII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabat 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
ralariyle birlik.te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

~ 

1 - Ahırkapı Bakım evinde mevcud 1385 kilo ıskarta çul ile Kabataş 
zım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulile satılacaktır. 

2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10,30 da K 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İp nümuneleri Ahırkapı Bakım evinde, 26 kalem eşya nümuneleri K 
tq ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı yazılı 
tıı komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. c5080, 

Sivas C. H. P. Başkanlığından : 
ı - Sivasta Cumhuriyet meydanında yapılacak Halkevi binası projesinin t 

rimi işi münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu bina için 150 ili 200 bin lira sarfedileceği tasavvur ve tahmin edilmi§ 

3 - Müsabakaya i§tirak etmek istiyen zevat Güzel San'atlar l\kadeınis· 

ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hiınil olmaları şartµr. 

4 - Proje 15/Te§rinievvel/938 tarihinde Sivasta C. H. P. Başkanlığına tes 

edilmiş bulunması prttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve iklim şartlarını anlamak için Sivasa ge 
mecburi olan talih mimar ve :nütehassısın azimet ve avdet ücretleri Sivasta 

viye edilecektir. 

6 - Proje için lbım gelen şartııame ve arsa planı C. H. Partisinden mec 
nen verilecektir. 

7 - Nafia Vekaletince birinciliği kah ul ve tasdik edilecek proje sahibine 3 
ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

8 - Talip olanların Sivas Cümhuriyet Halk Partisi Başkanlığına müracaa 
llzımdır. .5036> 

Baytaı-Iar ve Çutllk Sahlblerlnln 
Nazara Dikkatine 

Beygirler, Bakari Hayvanlar, Koyun ve keçiler için 

P A S T 6 R Müessesesinin ( Dalak ) 

ş g!,It! eo!?de~nnd~t!~ t!:,ls~o~ 1 
Bay Jül Krepen Galata Voyvo.da Han No. 1 tanbul 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı J5tanbul 
Satınalma komisyonundan: 

1 - 10 tane sandal Bot için satıp. alıpacak 9 kalem penta marka yedek parç 
ların •• 13/8/938 cumartesi günü saat 12 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 892 lira ilk teminatı 67 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyonuncladır. Giirülebilir. 
4 _ İsteklilerin ilk temin.at makbuzları ve kanuni vesikalarile gün ve saati 

de Galata eski ithalAt gümrüjü binasındaki komisyona gelmeleri. c4886> 



ve 

KU·vvet 

işleri sabit ve hare
ketsiz olanhı.r d aima 
Fena hazıın ederler 

Evlerinde veya işle
rinde oturanlar uz-
viyette toplanan ze
hir ve toksinleri ko
lay !ıkla defedemezler. 
Eğer alınması lAtif, 
tesiri tabit ve kolay 
olan MAZON dan 
her gtın bir kahve 
kaşığı aldıkları tak· 
tirde vücuda rahat
lık, ferahlık, MiDi!. 
ve BARSAK&:ARI· 
NI . hafif ve kendile
rini tamussıbha bls

sederlöt 

ilan J arif em iz 
Tek sütun aanttmı 

Birinci •ahile 400 limıı 
llıinci sahile 250 • 
V~ncü •ahile 200 • 
Dördüncü •ahile 100 • iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 • 
Muayyen bir müddeı .zarfı.nta 

fazlaca mikdarda il!n yaptıracak- . 
Jar ayrıca tenzilatlı tarüeınizden 
tstifade edeceklerdir. Tam, iarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmi~tlr. 

Çocuklannızı Hasan özlü unlan ile beslemek onlara 7alnız sıhhat ve kuvvet vermekle kalmaz aynı 
zamanda aeı' e ve saadet verir. Yavrularınızın neş' eıi ·evinizin saadetini getirir. Israrla her yerde 

Son Posta'nm ticari il8.nlanna 
aid işler için §U adrese mflracut 
edilmelidir: 

bi.ncılık XolleldU IJrb&t 
1 K.ahl'amamade 11q 

~~~~~ 
Son Posta Matbaası 
ti;i;i;~ı··i:iudürii;··5~um Ragıp •meı 

l.tanbul, Ankara, Beyoilu, Karaköy, Beyazıd, Beılktq, Eakiıehir Huau depolarıdır. 
SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 

• A. Ekrem UŞAKLIGW 
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'Raclyolal'ınd.a din.let"siniz 

Söğütte ~üyük Pehlivanlar Güreşi 
Verilecek olan ikramiyeler: 
Başa: 100 lira, 25 lirası yenilene verHecektir. 
Başaltıya: 60 lira 20 lirası yenilene verilecektir. 
Ort-aya: iO lira, 15 lirası yenilene verilecektir. 
Küçük ortaya: 3Ô lira, 10 lirası yenilene verilecektir. 
TÜRK HAVA KURUMU menfaatine Söğüt ~ubesince 10 eylO.l 938 cumartesi 

günü Söğütte tertib edilecek olan büyük pehlivaırtar güreşine iştirak etmek ar
zu eden pehlivanların güreş gününde Söğütte isbatı vücud etmesi taahhüi 've 
yukarıdaki ücretleri kabul ettikleri" takdirde resimleri ilanlara vazedilmek üze
re resim klişelerinin 10 ağustos 938 gQ.nüne kadar şubemize ıöndermelerine .ve 
sarih adreslerini bildirmelerine dair ilandır. c5072:t 

N 
--E 

Diplomah Muh.endis 
~u, yol ve şimendifer tesisatı in
şaatında tecrübeli ve diplomrılı bir 
mühendis kendisine mevki arayor. 
Alakadarların (Mühendis) rumu
zile İstanbul 176 No. posta kutusu 
~-• adresine mnracaatlerl •mııl,; 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak ı~çlara tabii ıurette istenilen rengi verir. 

Sabittir, aıhhl ve zararsızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu - İstanbul 

CAM SATIN ALINACAK 
TüRKiYE KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

Cemiyetimiz için 4989.60 metre murabbaı Cam sabo alınacak· 

tır. Alikadarlann 10.8.938 tarihine müsadif Çarşamba gün& 
ıaat 11 e kadar Depomuza tekliflerini yapmaları bildirilir. 


