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Edlson mUeaHsesl 

Sene 1 No. 1117 idare ifl•rt telefonu: IOIOI 

Biitiln A vr~P-a nazik Filistinde Arablar 
ordu teşkil ediyorlar 

bir giin .. geçiriyor 
LONDRA DÜN AÇIKCA SÖYLEDL 
"Eğer Çekoslovakga cebri bir 

surette tazgik edilirse 

T edbişciler dört sınıf 
kur'a efradını 

silib altına davet ettiler 
Suriye ve Mımr pzeteleri hük6metimizin de Filı.tia 
Arablan lehinde laYU8•tta bulunacatuu ruırorlar 

İngiltere /ıarbe sürüklenecektir,, 
lngtliz Nazırlar mecllıl dila de toplandı. • i~timaı müteakib Lorcl Halifaka 

Amerikanıa Loaclra sefiri ve eski Hancıye Nazın Eden ile göriiftü 

Bütün diinya Hitlerin 
bugün · söyliyeceği 

-nutku dikkatle bekliyor 
Hücum lcıt' alan ' Hitlerin öniinde 

büyüle bir· gep.d resmi gaptılar 
Paria, 11 (BUIU• 

il) _ Puar 01m111na 
r.pıen bqjln ele 
Laodrada temaslar 

tür. 
Saat 12.10 da Ba§ve

küet dairetiiıde bir 
namlar mecl.i4i ak· 
tedilmi§tir. Çeuıbet· 
layn, LOrd Hallfab, 
Sir Jon Saymon. 
Hoare, hükClmet mil· 
taviri Robert Van 
Sittard ve hariciye 
nezaretinin daimi 
m.üateıarı Cadogan 
fçtimaa i§tirak etmif
lerdir. 

. Raperlar ... 
Mildi 

Röyter ajan11nın 

istihbaratına göre, 
namıann 'bu •bd 
•apekalette yaptık· 

lan toplanhda, Praı- Nfifft~ ,.,.ı.. ,.. rtım!nclen bit' gclrütıiif 
dan ve Berlinden,Geçeta ,.,.. len 1 puartell .nam Japacalı toplantı hUN-
~nternuyonal vuf.Jet hıkk~ b:en>n (Dmıma 1inci1tı1/lada) 

••nR:;;:~~;b-h~d~dunda 
hazırlıklar yapıyor 

FJ"anaada da hazırlıklar deyam e~i11or, }>~ıe u• 
müddet erkinıharbiye reı11 • 1°1'11f 

P . 11 (Husual) - Beynelmilel va-
arıs, ördtl 

ayet karııaında Fransa lilzumlu g • 
lü ukerl te4b1rleri almakta devam et
mektedir. Başvekil ve Wlll Müdafaa Na· 
zırı Daladye bugün umum erklnıharbiye 
reisi General Gamlin ile uzun müddet 
gör\İfmü.ştür. Yeniden bazı mühim .,.. 
keri tedbirler alınacağı söylenmektedir. 

Rusyanm hazırbJdan 
Havas ajansı da bugün Moskovadan Al· 

dığı şu malUmatı bildirmektedir: 
Elde edilen rnahdud haberlere göre, 

Sovyetler Birliğinin garb hududunda 
mühim hazırlıklarda bulunulmuştur. 

Uzak Şark ordusu derecesinde olma· 
maltla beraber Kief ve Bielorusya mmta

(Devamı J nci "'1/fada) 

londrada matbuata 
verilen mühim 
tebliOln metni 

Londra. 11 - S.WUyettar meha
filden bu ~ mtemuyonal mat
buata apfıdakf Wb}iıgatta bUlunul
muıtur: 

Hükfunet, aon kabine mbakerele
rtndı fU kanaate Ylr'IDlfbr Jd, Çtkoİ. 
Jovaky~Qki yut~ hakkında Vt lair 

Canevr8d8 mllllf m 
müzakereler 

done Rua ve Rumea 

.......... x.... .......... ,,.,. 
Kudils 5 (Hususi muha'oiriml& JUl·ıtutmut bulunuyorlar. ınsn•z1• .,...._ 

yor) - Diyeblllrim ti bCltfln l'lllatla A· dolaprlarken Arablar da dallan t*lllP 
rabları yavq yavq dallann 70Daımı (Devama 7 1111 _,,...) 

Dokuzuncu Balkan Oyunları bqladı 
Dün gra da anca 
7.5 puvan kazanabildik 

Dünkü müsabakalarda YusoalaYlar birinci. Yu•hlar 
ikinci, ...... üçüncü seldiler 

laril örü,tü Belgracl, 11 - Anadolu ajn_.n ll111D- Sıra ile Arnavucl, Bulpr, y~ 
nazır e 1 il muhabiri bildiriyor: Tilrk ve Yugoslav atletlirl it)-_.... 

' Cenevre, 11 (HUIUll) - Framız hariri- Dokuzuncu Balkan OJUD)anDa bu&On 11na clizildiler. Geçit reammde en fula W 
,.. nazırı Bone, refakatinde husust kalem Beogradaki atadmda baflındı. Sabıcla bet zlm ekip ve Yugoslav eklpl ıllnflıncb. 
tef1 muavini ft J'ramız heyeti buııidan altı bin kif1 vardı. çaıınan mllll marfları mtlteütb Yup-
Orumbach buluıidulU hllde bu ıabah Saat ı~.30 a dojru hopaı:l&rler atletlett lavya beden terbiyesi namı Pulg J)olm. 

Cenevreye plm1ftit'· olimplyad yeminine davet etti. Kıa bir ıuncu Balkan Oyunlarını açtı ve y..,._ 
Bonı buraya gelir plmez 4erhll te • aralıktan sonra saat 1G.4D ele ltadm 80- lavların 200 ve 400 kOfUCUIU atletta o1bDo 

f ,..aulara beflamlft bflh•- Sovyet harici- lundald kapıdan atletler hurufuheca ara- plyad yemini ile merum neticelmdl 

\ 

ye lroml..t LltvfnOl ft Rumen hariciye sile içeri gi.fdiler ve muntazam bir pçicl M6sabakaların teknik netiçelerl: 
nazırı Komnen ilt uzun mtmbrelerd• resmi yaptılar. (Devamı 3 tl.ci nvfa.da) 

Sokakta çıplak 
gezen çocuk 

Tramvay Şirketi yıl 
başında hükiimete geçiyor . 

Dün ıehrimize ıelea Nafia Vekili Ali Çetiakara 
burada bu itle de meıpl olacak 

'l'ramvay ve tnn.ı firketlerlntn •bn 
ahnma müzakerelerin• bu ay aonlanna 
dotru bqlanacaktır. Nafıa VeWeti bu 
husuata fimdlden faaliyete ıeçmlf ve ha· 
mlıklarmı bitlrmiftir. 

Tramvay flrbtinin elindeki arahalarm 
mfkdar vt evaafını teebit etmek tlzen 
toplanan komilyon da DM91•1tlN bqln
lercle ikmal edecek ve raporunu verecek
tir. Xomllyon raporunda flrk•Un blrbt 
Hn•llk vaziyetini mukayenli olarık bll
dlrecek, idarenin mevcud malzemed, 
tramvay hatları, firkıUn tamire mecbur 
olduJu caddelerin vaziyeti etrafında da 
mufaual ıulftmat verecektir. 

Tramva1 flrketinin hü~ bir an 
evvel satın alınmasını, firkat ele arm n
ttllnden, müzakerelerin çok uzun ltlr
mlyecell ve yılb8§1Dda tramvay ve taııel 
prkeUerhılıı hük1lmeUmlze ıe9Dlif bulu
nacatı muhakkak görülmektedlr. Bllha• 
• Uinel flrketl_, lmtlyu mukavelelble rl· 

(Devama 3 ncl •l/IU&) N&114 VMIU JUi Ç~ 



Her gün 
-··-

Çekoslovakya 
Meselesinden harb çıkmaz 

Y ua.n: Huldttba BirtW 
r ekoslovakya meselesi, günün e~ 
V helecanlı siyaset dramını teşkıl 
etmekte berdevamdır. Telgraflar, radyo-

. lik ve lar dünyanın her tarafı?a gergın . ., 
tehlike ha~rleri neşredıyorlac. Harb mı. 
Sulh mu? ·Meselesi etrafında münakaşa
lar gitükce hararetleniyor. Alakadar dev
let adamlarını bir şatranç masası etrafın
da alelade bir oyun maçı oynar veya 
se~eder gı'bi, meşgul ettiği şübhesiz olan 
bu dava, cihan efkarına onlardan ço~ 
fazla heyecan ve hatta huzursuzluk verı
yor. 

Biz bu sütunlarda bütün gürültunün 
bir pazarlık davası olduğunu son günler
de iki defa söyledik. Meselenin bizce b\1 
kadar serin bir sükunetle mütalea edil
mesini ;fazla nikbinliğe atfedenler cBu ne 
bitmez pazarlık?> demekte haklı olur
lar. Ancak, bitse de, bitmese de, biz fik
rimizde snbitiz: Çekoslovakya etrafın
daki gürültü. hissedan çok olan bir mal 
üzerinde yapılan bir pazarlıktan başka 
bir şey değildir. Sırf bu meseleden dolayı 
bir harb çıkamaz. 

* . Bir kere şu ciheti unutmıyalım: Çekos-
lovakyada bir takım milliyetler var; bun
ların içinde en kalabalık olanlan ve en 
çok hak edebilecek bir mevkide bulu
nanları Alınanlardır. Bu Almanlar Al
manyay a bitişik ve yüzde doksandnn 
fazlası nasyonal sosyalisttir. Almanya, 
Avrupanın en büyük askeri kuvveti ol
mak mcvkiini de tekrar elde etmiştir. Şu 
halde, dünya yerinden oynasa Slidet me
ıelesi Almanlık lehine bir hal yoluna gi
recektir. Nasıl? Bu bir şekil meselesidir. 
Ne vakit? Bu da ancak bir zaman mese
lesi olur. 
Çekoslovnkyanın zihniyeti ve psikolo

jisi bu davayı halletmeğe müsaid bir şek
le girinceye kadar da önümüzdeki müna
kaşa, pazarlık gürültüsü devam edecek
tir. Bugün Praha hükumeti henüz mesele
yi halledecek bir ruh hnvası ıçine gh:miş 

Resim il Makale ı 

Yılonu: kolay, yapmak zordur. 

Vindsor Dilkü kışı 
Fransada geçirecek 

= Yapıp yıkmak meselesi. --

.t3ir kazmadan önce bin düşünce lizım.. 

~ ....................................................... , 
i Hergün bir fıkra = 

Habrlathm 
llrkadaşlardan birinin çok sevimli 

t)e çok zeki bir çocuğu var. Arkada§, 
geçen giln çoCt.Lğile beraber sokağa 
çıkmış .. bir pastacı dü.kklını önünden 
geçerlerken çocuk babasına: 

- Baba, demiş, bana bir pasta a.1-
ıan nasıl olur .. 
Babası kızmış: 

- Olabilir. Fakat §Unu bilmelisin 
ki iyi bir çocuk böyle şey istemez, 
onu büyükler hatırlarlar. 

Çocuk boynunu bükrrulş: 
- Ben de istemiş değilim baba, sa

dece ıana hatırlattım. 

'···-······ .. ····· ...................... - ............... ! 
Kral Zogo geçid 
Resmini takib ediyor 

lngiliz Hava Nazırı 
Havalandı 

... 

değildir. Henüz dünya şartları üzerinde Vindsor Dükü ile Düşesi, Parise gel
bazı ümidleri vardır; bu ümidler devam mişlerdir. Niyetleri kışlık bir köşk bu
~ttiği müddetce münakaşa da uzar. Fa- lup yerleşmektir. Resim Gare de· Ly
kat, davanın esasında haklı oJmadığı için, on'da alınmıştır. 

İngiliz bava nazın Sir Kingslivud, 
balon kampında teftişlerde bulunup 
bir müddet havalandıktan sonra, baş
tan girdiği bir balon torbasından dı -
şan çıkıyor. 

Otomobil şampiyonuna 
ceza .. 

nihayet yorulacaktır. =============== Otomobil ile .saatte 500 kilometre kate
den dünya otomobil pm.piyonu G. Eys
ton'un başından geçenlerde hoş bir vak'a 
geçmiş, hususi otomobili ile Londra so
kaklarından 61 kilometre sür'atle geçti
ğinden .dolayı seyrüsefer memuru tara
fından çevrilerek mahkemeye verilmiş
tim. 

* İkinci derecede de şunu kaydetmeliyiz: 
Çekoslovakya etrafındaki münakaşa he
nüz en hararetli safhasına girmiş değil
dir. Her iki taraf da kuvvetlerini sahneye 
yavaş yavaş atıyorlar. Hararel de yavaş 
yavaş yükseliyor. Henüz Südetler sükQ
netlerini muhafaza ediyorlar; henüz Çe
koslovakyanın dahili sükfuıunu ihlill e
decek harici bir münakaşayı dahili bir 
mesele şekline sokacak vak'alar zuhur et
memiştir. Halbuki siyasi mücadelenin en 
son haddine kadar kızışması için Çek9s
lovakyada milliyet meselelerinin kanlı 
bir şekil alması da lazımdır. 

Kraı Zogo, Kraliçe ve altı kız karde
şinden üçü ile birlikte Arnavudluk 
tahtma çıkışının onuncu yıldönümünde 
Dracda asken geçid resmini seyredi -
yor. 

Mısırda öküzlere karşı 
izzet ve ihram 
Gösteriliyor 

Hakim, ıampiyonu cbir:. İngiliz lirası 
cezaya mahkfun etmiştir. 

Eyston kendisinin otomobil kullanma
da üstad olduğunu ve kazaya meydan 
vermesi ihtimali olmadığını ileri sürmüş 
ise de cezadan kurtulamamıştır. 

Saçları sarartan su 
İngilterede Ehelmsford civarında bu

lunan Broomfield köyünde şimdiye kadar 
hiçbfr yerde görülmemiş hadiseler ol
muştur. 

Köyde ihtiyaca kafi su bulunmadığım 
gören belediye civardan su getirme~e ka
rar vermiş, fakat belediye, henüz işe ko
yulmadan evvel köydeki kadınların mU
maneatile karşılaşmıştır. 

Meselenin içyüzü şudur: 

Belki günün birinde Südetlerin de Çek 
ifratlarına karşı ifrat ile mukabele ede
ceklerini göreceğiz. Şimdilik polislerin 
mahkemeye verilmesini istemekle iktifa 
eden Südetler, belki de günün birinde 
polislerin üzerine hücum de edecekler. 
Hatta, bütün Südetlerin, arkalarındaki 

Alman süngüsünün gölgesine güvenerek 
isyan ettiklerini ve tanı bir muhtariyet i
lan eylediklerini göreceğiz. Bugünkü saf
hadan o safhaya kadar gitmek için de 
hayli yol vardır. Bu yol, Hitlerin sabırlı
hğı derecesinde uzayabileceği gibi Çe
koslovakyanın .göstereceği yumuşaklık 

nisbetinde de uzar ve belki de daha evvel, 
istikametini değiştirip muvakkat de olsa 
bir anlaşmaya kadar gider. Fakat, harita
da böyle bir isyan da vardır ve bunu gör
düğümüz zaman da ne hayr<?t etmelıyiz, 
ne de cİştc harb!> diye ümidsizliğc düş
meliyiz. Yalnız bu meseleden dolayı çıka- ~r~=====:;;;;;;;;;:;;:;=;;;;;:=;:;:;;;;;:;;::;;::;;:::==:======;;;;;;;:;;;;;:;:=::;;;;:::;:=:::=:;:;;;::==~ 
cak olan bir harb, son dakikada bertaraf 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A! 

Broomfield kadınları asırlardanberi ge
rek saçlarının sarılığı ı gerekse clldleri
nin güzelliği sayesinde bir şöhret kazan
mışlardır. Köy ha~kına göre bütün bu 
güzellikleri köydeki su!ar vermektedir. 
Bu sebebden bütün köy kadınları kıyame
ti kopararak, mitingler yapmışlar, Baş
vekalete, Krala telgraflar, istidalar gön
dermişlerdir. Neticede köye ı:u isalesi işi 
1941 senesine kadar tehir edilmşftir. 

edilebilir. 

* Bugünkü Avrupanın bütün milliyet 
meseleleri bu tarzda halledildi. Kısa hal
ledilmiş hiçbir milliyet meselesi görül
müş değildir; fakat halledilmemiş olanını 
da görmedik. Bizim davamız, Hatay me
sel'esi, o da ancak bir safhasile, en kısa 
iki senede halledildi. Südet meselesinin 
ve bütün Çekoslovakya milliyetleri da
vasının da hiç olmazsa iki sene sürmesi 
neden tnbil olmasın? Almanlığın hayatın-

İstanbul ~e':ıı:nin ana caddeleri nisbeten m.ıntnznnı ve 
tcmizdır, fakat yan sokaklara 'Sapınca intiznm da eksilir, 
temlzlik te, hE'ıe iç taraflara sokulunca her ikismdcn de e
ser kalmaz. Eu r.oktayı bilmiycn yoktur, fakat senelerden
beri neden y<>p~·mamışız sualine gelince, mutlak bir cevnb 
vereni biz ilk defa olarak bugün gördlik. 

Bu, bir arkadaştır. Evvelki akşam bir sayfiieye gitmiş., 
misafir kaldığı yer hoş, güzel, rahat, yalnız sivl'isinckli. 

iSTER iNAN, 

Arkada§ uyuyamamış, pencerenin önüne geçerek dü§iin
miiş, ve mua'!lrnayı halletmiş: 

- İstunbuiun bütün sokaklan yekdiğerine eklense t:ı
mam 1200 kilometrelik bir yol tutar, bu, İstanil..ıldo.n Kay

seriye kadar ı·zanan bir mesafe demektir, İsta~bul sokak

larının tamamen yapılamamış olmasının seb ?bl budur, 
diyor. 

iSTER INANMAI 

... J·-· --
~------------------......... ,..._, 

Sözün Kısası 
--··--

Lisan laübaliligi 

1!. T•la 

K onuşurken, yazarken, - dikkaf 
ediyorum - lisana karşı öyle 

laübali davranıyoruz ki, bunun önüne 
geçmek gitgide zaruret kesbedlyor . 

Eski zamanda cühela takımının mus .. 
'telah konuşup ta okumuş görünmek me .. 
rakı bazan pek gülünç neticeler verirdi, 

Bugünküler gülünç oilnaktan ziyade 
çok defa acıklı bir cehalet manzarası ar• 
zediyorlar. 

Bilmemek ayıb değildir. Faka! bilin, 
miyen bir şeyi bilenlere olsun sormadaıı 
ortaya atmak, kullanmak ve hatada ısru 
etmek affolunmaz bir kusur sayılır 

Mesela epey zamandanberidtr, lisanıc: 

mıza bir tabir girdi: Metres hayatı yaşa .. 
mak.. filan adamla falanca kadın cmet:c 
res hayatı yaşıyorlarmış!~ Metres hayatı 
nedir? Metres hayatı yaşanır mı? .. Böyle 
bir terkibi en önce icad eden her kimse., 
türkçenin güzelliği aleyhine bir suç işle• 
miştir. 1 

Sonra, bir müddettir, evkafın, müze
lerin faaliyete geçmeleri münasebetile 
blr Ubir daha kullanılmağa başladıı Res .. 
forasyon tamiri! 

Restorasyon, herhangi bir binay;. bir 
abideyi eski hali~e ~rca etmek de~ek~~ 
Bu, bir nevi tamırdır. HattA ctamır> S()or' 

zü, kendi kendine restorasyo~ manası 

üade eder. 
Şu hrude, restorasyon tamiri, eskiden 

1 alay mevzuu olan Babıali kapısı, ay meli• 
tabı, atlı süvari, denizin lebi deryası ka•,1 

bilinden münş.sebetsiz bir terkib oluyor) 
Bundan başka, hatıra gelen mannsıı 

bir tabir daha var: Aile kadını. 
Kaç defa, gençler konuşuyorken, ku ... 

lağıma çalındı: 

- Kimdi o, geçen gün yanındaki? 
- Vallah, billah monşer, zannettiğin 

gibi değil .. aile kadını idil 
Ne murad edildiğini anlamıyor deği• 

lim ama, tabir yanlış .. çirkin .. ne olurduı 
üstümüze başımıza itina ettiğimiı kadar, 
o, aslında çok zengin, çok temiz, ~Qk a.., 
henkli olan dilimize, canım türkçeye de 
itina etseydik?!. 

E. Talu ............................................................... 
Selanik fuarı 
Dün açıldı 

1 
Atina, 11 (A.A.) - Selfuıik enternasyoc 

nal fuarı bugün açılmıştır. Bulgarista°' 
Arnavudluk, Romanya, Türkiye, Yugos~ 
lavya, Almanya, İtalya ve Polonya bir~ 
paviyonla fuarda temsil ediliyorlar. 

ltalyada amele 
yevmiyelerine zam yapıldı 
Milan, 11 (A.A.) - Mensucat endüstrf, 

si patronlar federasyonu ile bu endUstrf 
işcilerinin federasyonu arasında akdedl• 
len bir itilaf mucibince eylfiliin bırindell 
itibaren amele yevmiyelerine yüzde lQ 
nisbetinde zam yapılmıştır. ... 

Yunan Başvekili Atin~ya 
döndü 

Atina, 11 (A.A.) - Başvekil Metaksa
Kammena'da geçirdiği tatilden bugün 'Er 
tinaya dönmüştür. ' 

Bir tramvay bir yolcuya çarpb 

Vatman Yusufun idaresindeki 1'Q 
numaralı tramvay arabası Beyoğlund«1 

İstiklal caddesinden geçerken Dem.fi' 
isminde bir şahsa çarparak başındSl'J\ 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına al.ın
mış, vatman yakalanmıştır. -... -----·-··-··---·-····••---. ............ .... 

TAKViM 
EYLÜL 

Rumi 1eı:ıe 12 Arabf aene 
lSM -Atu•to.m Resmi ııcnc 

~o 193.9 
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Nazir Saro Fransızları 
maddi f edakirlıklara 

davet ediyor 
F • • N F her tehlike anında ransız Dahılıye azırı ransanın • ,. . 
müttehid bir kütle halinde bulunacağını ılan edıyor 
Noyon, 11 (A.A.) - Dahiliye nazırı Al

ber Saro, söjlediği bir nutuktıı bilhassa 
demiştir ki: . 

cBirleşerek bütün imanını ve azmini 
F1ransa.nın b~üğüne ve emniyetine 
tahsis etmeğe karar verdiği zam.an. mem
leketimiz için yapılamıyacak hiçb~r şey 
Yoktur. Eğer yarın tehlike v~ vazife sa
ati çalacak olursa Fransa haneden gelen 
her tehlike anında olduğu gibi derhal 
tnüttehid bir kütle halinde toplanacak
tır. Hak.iki olmaktan ziyade zahiri olan 
ve alakadarların propagandasile izam e
dilen dahili ihtilaflarımıza haricden ba
kıp aldanmamalı ve mücrimane ümidler 
beslemenin faydasız olduğunu anlamalı
dır. Sulh terazisine memleketimiz otorı
tesinin bütün ağırlığile basabilmesi için 
bu dahili ittifakın her zamandan ziyade 

dünyaya ilan edilmesi ve ~arı~. atıl
ması beklenmeden teyid edilmesı lazım-

dır. . 
Daha şimdiden selmeti umumıye na-

mına bütün Fransızların vatanın kendi
l rinden beklediği maddt ve manevi fc
d:karlıklarda bulunmaları lizundır. Hü
kO:met reisinin etrabnda her zamandan 
daha sıkı bir §ekilde toplanmalıyız. Fran
sız milleti bu diplomatik fırtınanın için
de takdire şayan bir şekilde sinirlerine 
hakim bulWltJYOr. 

Birkaç haftadan evvel İngiltere harici
e nazırı Fransız - İngiliz tesanüdünü te
~d etmişti. Bu be!~a~, iki -~~ıe:in sul
hün sükWıetle tesısı ıçın re1ımıerı ne o
lursa olsun bütün devletlerle teşriki me. 
sai etmeğe hazır bulunduğu manasını ta
zammun etmektedir. 

Sokakta çıplak 
gezen çocuk 

1 Dokuzun~u Balkan 
Oyunları başladı 

Bebekte teyzesinin evinde misa~~ bu
lunan Civani isminde bir çocuk dun sa
hilde denize girmiş, bir müddet de~izde 
kaldıktan sonra karaya çıktığı vakit el
biselerini bulamayınca şaşırıp kalmıştı~. 
Akli müvazenesi bir parça bowk olan Cı-. . . e 
vani çırçıplak bir halde teyzesmın e~ 
gitmek üzere yola çıkmış, bu sırada bı_r 
polis kendisine tesadüf etmiş, bu vazı
yette nereye gittiğini sormuştur .. ~aşın
dan geçeni anlatmış, polis de kendısıne e
\ri.ne teslim etmiştir. 
Yapılan tahkikatta Civaninin elbisele

rinin arkadaşları tarafından kaldırıldığı 
ve teyzesine teslim edildiği anlaşılmıştır. 

Hariciye Vekili 
Belgraddan geçerken 
Belgrad, ıı (A.A.) - Doktor Aras, dün 

akşam, Belgraddan geçmiş ve istasyon~a 
hariciye nezareti mümessillerifo Yunanıs
tan ve Romanya elçileri tarafmdan se-

lamlanmıştır. 
Aras istasyonda kendisile görüşen ga

ıetecil~re Balkanlıların bugünü ve istik
bali nikbinlikle d.erpiş ettiklerini söyle-

miştir. 

(Baş tarafı. 1 inci sayfamızda~ 
ıoo metre -birinci seçme-: ı inci J'Btefa

noviç (Yugoslav) 10,8, 2 . nci Sakalaryu (Yu
nan) 10,8, 3 üncü (Rumen) 11,3. 

ıoo metre -ikinci seçme-: 1 inci Klind 
(Yngo.~ıav) 10,7, yeni Yugoslav rökoru, 2 \n
cl Plavidls (Yunan) 10,8, 3 üncü Krl.'ltlyan 
(Rumen> 11,3. 

Bizden birinci seçmeye Halfilt, ikinci seç
meye Fikret girdi ve ikisi de elimine oldu -
ıar. 

800 metre 1 inci DorJek (Yugoslav) 1,57,8, 
2 inci Kiş (Rumen) 1,59,1, 3 üncü Protakos 
(Yunan) 1,59,9. 

800 metrede bizden Oallb dördüncü oldu. 
100 metre -Final-: 1 ıncı İstefanoviç (Yu

goslav) 10,8, 2 nci Klind (Yugoslav) 10,8, 
3 üncll Plavidis (Yunan> 10,9, 4 üncü Baka
lııryu (Yunan) 11,1, 5 inci Nezanaryo (Ru -
men) 11,2. 

Yüksek atlama: 1 inci Mar tini (Yugo:ı -
lav> 1,85, 2 :nci Dezegu <Yugoslav> 1,80, 
3 üncü Pulat (Türk> 1,80. 

1,80 atııyan Pulat barag dolayı.ille üçüncü 
olmuştur. 

Gülle: ı incı Kovagovio (Yugoslav) 14,58, 
2 ıuci Vukeviç (Yugoslav) 14,35, 3 üncü Bte
falles (Yunan) lS,95. 

Ateş İbrahim 13,78 ile altıncı olmuştur. 
10.000 metre: 1 incl Kristlyan (Rumen> 

32,15/7, 2 ln.ci Ragozoıı (Yunan) 32,40, 3 ün
cü Grevs (Yugoslav) 33,06/ 4. 

4X400 bayrak yarışı: 1 inci YugoslayYa 
3 dakika 25,8, ikinci yerıi Yugoslav ve Bal -
k:ın rökoru, 2 ncl Yunanistan 3 dakllr:a 27 
saniye. s üncü Romanya S dakika 28 sa niye, 

Belgrad 11 (AA.) - Belgrad spor ldü -
bünün sahadında başlanmış olan Balkan 
atletizm müsabakalarının birinci günft Yu -
goslavlar 4n,5 puvanla ba.fta gltmet~ıeı·. 
Yunanistan 26 puvania lldncl, Romanya 16 
puvanla üçüncü, Türkiye 7,5 puvanla dör -
düncü ve Arnavudlut 1 puvanl& be§inci gel
mektedir. 

Dünkü. avcılar bayramına iştirak eden bir grup 

İstanbul avcıları bayramı d~ Ambar
\lda Çobançeşmede yapılmıştır. Avcılar 
Birliğinin hazırladığı program mucibince 
davetliler ve avcılar dün sabah Küçük
çekıneceden otobüslerle bayram yerine 
götürülmüşlerdir. Saat 11 de bir av açı
lı§ nutku söylenmiş ve merasimle bayrak 

çekilmiştir. Bayrak merasiminden sonra 

hep bir arada yemek yenilmiş ve atış 

müsabakaları yapılmıştır. Müsabakalar

da kazananlara mükafatlar dağıtılmıştır. 

Bayram çok neş'eli .geçmiş ve avcılar geç 

vakit ıehre dönınüşler<Ur. 

Fransız Cumhurreisi 
Hatay devlet reisine 
muvaffakiyetler diledi 
Antakya, 11 - Anadolu ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor: 

Hatay devlet reisi tarafından kabul e
dilen Fransız delegesi Kolonel Kole, hari
ciye nazırından aldığı talimata tevfikan 
Fransız reisicumhuru M. Löbrön'fuı, B. 
Tayfur Sökmenin gönderdiği telgrafa te
şekkürde ve muvaffakiyet temennisinde 
bulunduğunu iblağa memur edildiğini 
söylemiştir. 

Kolonel Kole kezalik, ili komiser tara
fından, B. Tayfur Sökmene Suriye ve 
Lübnan reislerine gönderdiği telgraftan 
dolayı teşekküre memur edildiğini ifade 
etmiştir. 

AnkaragücU Vefalıları 
5 - 2 mağlub etti 

Dünkü maçta Başvekil ve 
Adliye Vekili bulundular 

Ankara, 11 (Hususi) - Şehrimizde bu
lunan İstanbulun Vefa futbol takımı bu
gün Ankaragücile karşılaştı. Seyirciler a
rasında Başvekil Celal Bayar, Adliye Ve
kili Şükrü Saracoğlu da bulunuyordn. 

Maça 16.30 da Vefalıların akınile baş
landı. Vefalılar çok seri akınlarla Anlta
ragücü kalesini sıkıştırmağa başladılar, 

ve bu arada da ilk gollerini !'aptılar. Bu 
gol Ankaragüçlülere hız verdi. Ankara
gücünün bir akınında sağ açık Hamdi 
kaleci ile karşı karşıya kaldı. Geriden ye
tişen Vefa müdafii Ham.diye favl yaptı
ğından hakem penaltı verdi. Ankaralılar 
hunu gole tahvil ettiler. 

Ankaragüçlüler tazyiklerini artırdıkla
rı bir sırada kornerden gelen topu. Vefa 
müdafii Abdüş kendi kalesine aftarak Aıı
karagüçlülere ikinci golü kazandırdı. Va
ziyet 2-1 Güçlüler lehine iken birinci d«v
re bitti. 

İkinci haftaym başladığı zaman Vefa
lıların on iki kişi oynadıkları görüldü. 
Vefalılar ikinci devrenin on ikinci daki
kasına kadar on iki kişi oynadılar. Bir 
Vefa akınında Vefalılar ikinci ve bera
berlik gollerini attılar. Bu sırada hakem 
Vefalıların on iki olduklarını farkederek 
bir kişiyi dışarı çıkardı. Bundan sonra 
Güçlüler Vefa kalesini iyice sıkıştırdılar 
ve birbiri arkası sıra üç gol atauk 5-2 
maçı kazandılar. 

Tramvay Şirketi 
yıl başında_ 

hükOmete geçıyor 

Acıkh bir ölüm 
Büdce encümen reisi 
Mustafa Şeref öldü 

Eski İktısad Ve
kili ve Meclis Büd
ce Encümeni Reisi 

' 
Hukuk Fakültesi 
Profesörü Mustafa 
Şerefin ölümünü 

dün ikinci tabımız

da teessürle bildir-
m~tik. Mustafa 
Şeref cumartesi 
günü öğleden son· 
ra Kamutay°tı git~ 
miş, bir müddet 
meşgul olmuş, son~ 

ra evine gitmişt;r, 
Evine vardıktan 

Merhum 
Mustafa Şeref 

biraz sonra da kalb sektesinden vefat et
miştir. Mustafa Şerefin ölümü Ankarada 
olduğu gibi bütün mEmılekette büyük bir 
teessür uyandırmıştır. 

Cenazesi bugün Ankara Nümune has
tanesinden merasimle kaldırılacaktır. 

* Mustafa Şeref Özkan, 1884 de Burdur-
da doğmuştur. İstanbul Hukult ve Parls 
Hukuk Fakültelerini bitirmiş, muhtelif 
devlet hizmetlerinde vazife görmüş, Lo
zan konferansında müşavir olaraK bulun
muştur. 

9 eylfil 1932 ye kadar İktısad Vekilliği
ni yapmış ve rahatsızlığı dolayısile çeldl
miş, Büdce encümeni reisliğine? seçilmiş
ti. 

Bir kundura boyacısı 
bir hademeyi ölüm 

derecesinde yaraladı 
Evvelki gece saat 23.30 da Üsküdardıı 

feci bir cinayet olmuş, bir kundura boya
cısı kadın yüzünden bir mekteb hademe
sini sırtının muhtelif yerlerinden ağır ve 
tehlikeli bir surette yaralamıştır. 
Vak'anın tafsilatı şudur: 

Mecruh Mehmed Haydarpaşa lisesinde 
hademedir. Evvelki gece vapur iskelesi 
civarında dolaşırken o civarda kundura 
boyacılığı yapan Ferhadın kibar bir ka
dına söz atmasından sinirlenmiş ve boya
cıya yaptığı hareketin doğru olmadığını 
söylemiştir. Ferhad bu nasihat karşısın
da sükCtt edecek yerde bilakis Mehmede 
galiz küfürler savurmıya başlamıştır. 

Mehmed de birdenbire asal.ıileşmiş ve 
yumruklarını sıkarak boyacının üzerine 
yürümüştür. Fakat daha henü;: vurması
na vakit kalmamış, Ferhad birden bıça
ğını çekmiş ve kaçmak isteyen Mehme
din arkasından yetişerek onun t am iki 
küreği arasına saplamıştır. Mehmedin 
darbenin tesirile yüzükoyun yere düştü

ğünü gören Ferhad bununla d& iktifa et
memiş ve onun sırtını delik dl"şik etme
ğe başlamıştır. 

İlk darbede, can acısı ile feryad eden 
Mehmedin imdadına yetişen polisler ca
rihi elinde kanlı bıçağı ile yakalamışlar, 
mecruhu da cankurtaran otomobili ile 
Nümune hastanesine kaldırmışlardır. 
Mehmedin yaraları çok ağır ve tehlikeli
dir, Hayatından ümid kesilmiş gibidir. ---·-----
İngiliz anavatan ve 
Akdeniz filolarının 

manevraları 
Lond.ra 11 (A.A.) - Anavatan fi -

!osun un mutad senelik manevraları, 

önümüzdeki hafta İskoçya sularında 
başlıyacaktır. Bu manevralar, Amiral 
Forbes'in kumandası altında yapıla -
caktır. Manevralara üç dritnot, iki 
tayyare gemisi, üç kruvazör, 12 distro
yer ve dokuz mayın gemisi iştirak e -
decektir. nu manevralar birkaç hafta 
;;ürecek ve deniz hava kuvvetlerinin 
iştirakile cereyan edecektir. 

Diğer taraftan Akdeniz İngiliz filo
su Şarki Akdenizde manevralar yap -
mak üzere Malta üssü bahrisinden ay
rılmı~tır. 

e Yarın bir harb çıkarsa 
bundan kim istifade 
edebilir? 

A 
Yazan! Selim Rat?Jp Eme~ ------------
lınan nasyonal sosyalist parti

sinin Nürnbergdeki kongresi 

münasebetile Hitlerin irad ettiği nutkun 
derin tesiri hala zail olmuş değildir, bu 
nutkun Çekoslovakyadan hiç bahsetme
mesi ne derece hayret uyandırmışsa, alı
nan son tedbirlerle Almanyamn iktısa-

den, diğer milletlerin esaretinden kur
tulduğuna işaret eden başlıca fıkrası da, 
o nisbette alakayı davet etmiştir. Ma'.l
mafih Almanyanın, bundan böyle çem
ber içine alınamaz bir hale geldiğinin 
ifade edilmesi bir vakıaya işarr::tten ziya
de bir tehdid addolunmak istenmiştir. 
İster İngiliz - Fransız anlaşmasının tesi
rile olsun, ister, Rus - Fransız paktının 

icabında harekete gelmesinden doğacak 
avakıbden çekindiği için olsnn, isterse 
sulhü bozmanın samimiyetle füzumsuz
luğuna kail bulunsun, bugünkii Alman 
devleti, sarih bir tahrik karsısında kal
madıkça harbe sebebiyet vereceğe ben
zemez. Bunu, benim gibi aciz bir kalem 
sahibinin karakuşi bir hükrr.ü saymak
tan ziyade, mesela İngiltere gibi beynel
milel büyük menfaatler sahibi bulunan 
bir devletin kanaati olarak nazara almak 
daha muvafıktır. İngi1tere dev·ıe:ti, defaat
la işaret etmiştir ki Alman devlet reisi 
Hitlerde, sırf keyif için ve sadece sulhü 
bozmak zevkini tatmak için harb arzusu 
mevcud değildir. Almanya, büyük ihti· 
yaçlar içinde kıvranan dinamik bir mem
lekettir. Bu memleket, bu ihtiyaçlarını 

tatmin ve temin etmek için çareler ara
maktadır. Bu çareleri ararken çok defa, 
geçen harbde düşman olarak karşılaştığı 
bazı devletlerin almış oldukfaı:ı tedbirle
ri, önünde, hail olarak görnıüstür. B11 
tedbirleri alanlarla Almanya arasında 

bir takım karşılaşmaların vukuu, bu va
ziyetin zaruri bir neticesi olmuş ve iktı· 
sadi ihtiyaçlar, içtimai kanaatlere tesir e
de ede, Avrupayı ild muhas~m zümreve 
ayırmıştır. Bu iki zümre: Doymuş olan
lar ve açlardır. 

Açların iyilikle veya zorlukla emelle
rine muvaffak olamıyacaklarım görme
leri, onları kendi kabukları içine çekil
meye ve bir nevi müdafaalı mHlt iktısad 
kurmalarını intaç etmiştir. Bu tedbirle
rin kendilerine verdiği emni:-ı-et sayesin
de kuvvetlerinin arttığını görmeleri de 
nefislerine itimad hissini doğurmuştur. 

Vaziyet işte bu safhadadır. Bundan 
bir harb doğar mı? Ve ne zaman doğar? 
Bu, artık vaziyetin inkişafınH bağlı bir 
şeydir ve bir parça da gaybı aid mülA
hazalardır ki peşinen bir şey söylemek 
doğru olmaz. Bu böyle olduğu için ~u 
devletin sulh istediği, ötekinin de harbe 
taraftar olduğu hakkındaki iddialar ay
ni derecede batıldır. 

Büyük barbi yapmış olan bütiin mil
letler, harbin feci netayicini 71akinen bil
dikleri için, istiye istiye bir harbe gide
mezler, bu, ancak kat'i bir zaruret halin· 
de ihtiyar olunacak bir yoldur ve bu yo
lun sonunda tek istifade sad0c~ komüniz
mindir. Bunu da gene bütün miUetler 
pekala biliyorlar. - Selim Ragıp Eflıeç 

Rusya garb hududunda 
hazırlıklar yapıyor 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfarıuzda) 

kalarındaki kıtaat, daha seri harekette 
bulunabilmek üzere yeni teşki.latı:ı tabl 
tutulmuşlardır. 

Diğer taraf tan rnalUm olduğu üzere 
genç sınıfların silah altına alınması de
vam etmektedir. Eskileri ise yirnu eylul
den evvel terl1is olunmıyacaklardır. 

İngiliz - Fransız anlaşması 
Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajansının 

zannettiğine göre mart 1936 tarihli iti-
'116: [ laflar mucibince Fransız ve İngiliz aske-
L rl USSO ini ri eksperleri arasında yapılan istişare -

~~----~~--

ler esnasında verilen kararların tatbikı 

Romadan ayrıldı için Faris ile Londra arasında bir itilaf 
imza edilmiştir. 

Roma, 11 (A.A.) - Mussolini, bu sa- ================ 
bah otomobille Romadun ayrılmıştır. ğı ve önümüzdeki pazara da doğrudan 

Mussolini'nin Rokka della Kaminateye doğruya Triyesteye gideceği söylenmek· 
gittiği, orada hafta sonuna kadar kalaca- tedir. 

• 



Marakas vapuru bir ay sonra limanımıza gelecek, Suvat 
ve Ülev isimli vapurlarımızın inşası da bitmek üzere 

Denizbank Denizyollan işletme ida-1 kas vapurunun inşaatı bitmiştir. Va -
resinin Almanyaya sipariş ettiği va - puru getirecek olan '!ürk kaptan ve 
purlar peyderpey gelmektedir. İlk par- denızcileri de Almanyaya gitmişler -
tide ısmarlanan ve önce gelen vapur' - dir. Bir ay sonra gelecek olan Mara -
lardan Trak ve Sus vapurları evvelce kas, Sus ve Trak vapurlannın tipinde
gelmiş ve Marmara hattına tahsis o - dir. Marakas'ın hacmi 1800 gayri safi 
Iurunuştur. Mersin hattı için yaptırı - ton, sür'ati 18 mildir. Gemide yalnız 
lan ve birkaç gün evvel limanımıza ge birinci ve ikinci mevkiler vardır. 86.136 
len orta hacimdeki Etrüsk vapurunun liraya mal olan bu vapurun istiab hac
da gümrük muamelesi bir hafta içinde mi 500 kişidir. Akay idaresi için Ada
bitirilecektir. Vapur Deniz Ticareti lar ve Yalova hattı seferlerine tahsis 
Müdürlüğü fen hcy'eti tarafından mu- olunmak üzere ısmarlanan Suvat ve 
ayene edildikten ve limanımızdaki tcc Ülev vapurları da önümüzdeki teşrin 
rübesi yapıldıktan sonra Mersin hattı aylarında geleceklerdir. 
seferlerine başlıyacaktır. Gene Mudan- Bu vapurlar J 6 mil sür'atinde ve 
ya ve Bandırma hattı için ısmarlanan hacim itibarile şimdikilerinden daha 
kü~fık hacimdeki vapurlardan Mara - büyük ve konforludur. 

Kireç lıugusuna 
Dilşen delikanlının 
Başına gelenler 

13 yaşında 
Bir çocuk kuyuya 
Düşerek boğuldu 

Evvelki gün Aksarayda garib bir Şehremininde Uzunyusuf mahalle -
kaza olm~ur. sinde oturan Adilin oğlu 13 yaşında 

Aksarayda Sofular caddesinde otu- Kemal Cuma günü yanında ayni ma -
ran Tahirin oğlu 18 yaşında Hamdi ge- halkde oturan arkadaşları Sezai, Ala -
ne Aksarayda Validecamii sokağında -cddin, Nureddin olduğu halde Çukur -
17 numaralı nalband dükkanında ça - bostana doğru oynamağa gitmiş ve bir 
lışmaktadır. daha avdet etmemiştir. Kemalin baba-

Hamdi dükkanda çalışmakta iken, sı tam iki gün oğlunu aramışsa da bu
birkaç gün evvel ustasının dükkanın larnaymca, polise müracaat etmeğe 
tazmratı için kazdırmış olduğu kireç mecbur kalmıştır. Derhal tahkika~a 
kuyusuna düşmüştür. Hamdi buradan başlıyan zabıta ilk defa çocuğun arka
kurlulınağa çalışırken, kireç kuyusu - daşlannı bulmuş ve onlardan Kemalin 
nun kenarındaki, içinde tuz ruhu bu - ne olduğunu sormuştur. Çocuklar Çu
lunan bir camadana tutunmak iste - kurbostanda metruk bir bostandaki in
miştir. Bu sırada damacanın tapası cir 2ğaçlarında incir araştırırlarken 
birdenbire patlam1ş ve Hamdiyi sol Kem~lin birdenbire ortadan kayboldu
gözünden ağırca yaralamııııtır. Yarah ğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine 
genç Cerrahpaşa hastanesinde tedavi al- çocuklarla beraber Çukurbostana gi -
tına alınmış, zabıta tahkikata başla - dilmiş ve Kemalin kaybolduğu yer tcs 
mı~br. bit edilerek etTaf araştınlmağa baş -

'D6 J 16 d lannuştır. Bostanda iki ağaç arasında 
.. ıoryaua yaşın a derin bir kuyu olduğu ve ağzının da a-
Blr genç boğuldu çık bulunduğu görülm~. Kemalin bu 

Balatta Köprübaşında oturan Hay - kuyuya düşmesine ihtimal verilmiş ve 
rinin oğlu 16 yaşında Rifat dün Flor - suyun boşaltılması için itfaiyeye le -
yada yıkanmak üzere denize girmiş ve lefo,;ı edilmiştir. Yarım saat sonra Ke
yüzmek bilmediğinden boğulmuştur. mal kuyudan ölü olarak çıkarılmıştır. 
Bira7 sonra çocuğun cesedi sahile çı - Çocuğun kuyuya kazaen düştüğü mu 
bnlmış ve bir kaza neticesi boğuldu- hakkak olmakla beraber vak'adan ha
lu tesbit edilerek defnine ruhsat ve - bcrdar edilen müddeiumumilik ve za-
rilmiştir. btta 1ahkikata devam etmektedir. 

Pollate: 
Bir nm kendi ab tarafından 

çiftelendi 
Kızıltoprakrla Hakkıbey sokağında 

oturan Ömer su taşmıakta olduğu bey
gire kamçı vurması neticesinde hayva
nın attığı çütelerle kasığından ağır ve 
tehlikeli bir surette yaralanmış, sıh -
hl imdad otomobili ile Nümune hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Bir deliknh meçhal bir phu 
tarafından bıÇ11klandı 

Ungada Muslih caddesin.de oturan 
Z2 yaşında Hayık elinden ve yüzün -
den kartlar aktığı halde zabıtaya mü -
racaatla, Sandıkburnu caddesinden ge 
çerken ismini bilmediği, fakat şahsan 
tanıdığı bir şahı!i tarafından çakı ile 
yüzünün muhtelif yerlerinden yara -
landJğını iddia etmiş, suçlunun aran -
masına başlanmıştır. 

Bir kayınpeder damadmı dövdil 
Taksimde Tatlıbadem sokağında 7 

numaralı evde oturan Nikoli oğlu Ko
ça zabıtaya müracaatla Tepebaşında 

Halk bahçesinde otururken kayınpe -
deri Muiz tarafından dövüldüğünü ve 
cebinde 5S lira parası bulunan ceke -
tinin cebren elinden ahndığını iddia 
etmiş. suçlu yakalanarak tahkik.ata 
başhuunışıtır. 

İki yangın başlangıcı 
Küçükpazarda Kıbleçeşme cadde -

sinde Diyamandiye aid fınn ile Hoca 
Giyaseddin mahallesinde Nazmiyenin 
l.3 numaralı evinde iki yangın başlan
gıcı olmuş ise de ikisi de ateş büyüme
den !t>ndürülınüştür, 

MDtef errlk : 
Balkanlararası mllfterek yolcu 

Ye bagaj tarifeleri 
Bir müddet evvel şehrimizde top -

lanan Balkanlar arası şimendifer kon
gresinde hazırlanan müşterek yolcu Ye 

bagaj tarif el eri Yugoslav, Bulgar, Yu
nan ve Rumen ve Türk devlet demir -
yollan idareleri tarafından tasdik e -
dilmiştir. Tarifelerin teşrinievvel ba -
şınd.rn itibaren tatbik mevkiine girece-

ği an1aşılinaktadır. . 
Yeni tarifelerle bütün Balkan hat -

lar1nda yolcu ve eşya nakliyatında yüz 
de 50-80 arasında bir tenzilat temin e-

• 
clilmıştir. 

Bakırköy&ndeki yeni istasyonun 
inşaah devam ediyor 

Devlet Demiryollan dokuzuncu iş -
!etme idaresi tarafından Bakırköyünde 
Yenimahallede yaptınlma'kta olan is -
tasycm binası ve yeraltı geçidlerinin 
inşaatı hayli ilerlemiştir. Modern bir 
şekil alacak olan yeni istasyon bina -
ları inşaatı Cumhuriyet bayramına ka
dar bitirilecektir. 
·························-------············ ... ······· 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

l ·BiiMECdE 
' 

SON POSTA 

Müzakerelerde hükumeti
mizi temsil edecek hey'et 
bugün Ankaradan geliyor 

İtalya ile aramızda yapılacak tica -
ret anlaşması müzakerelerinde mem -
Jeketirnizi temsil edecek olan hey'et a
zalan bugün Ankaradan şehrimize ge
leceklerdir. Türkofis Reisi Bürhan Zih 
ni, Ofis İtalyan masası rnüşaviri Zcy -
bekoğlu, raportör Fazıl ve Merkez Ban 
kası namına Bay Afif'den müteşekkil 
olan hey'ete şehrimizde bulunmakta o
lan Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
Ntı'1lan Mencmencioğlu riyaset ede -
cektir. 

Müzakerelerde İtalyayı temsil ede
cek olan bey'et de iki gün sonra mem -
leketimize gelecek ve müzakerelere 
başlanacaktır. 

Şehrimizdeki Vekiller 
Ankaraya döndüler 
Şehrimizde bulunmakta olan vek;ı

~erdNı Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp, Maliye Vekili Fuad Ağ -
ralı, İktısad Vekili Şakir Kesebir dün 
ukşamki ekspresle Ankaraya hareket 
ctmışlerdir. Vekiller Haydarpaşa istas
yommda vilayet, parti, maliye ve aske
ri erkanla iktısadi müesseseler ileri ge
lenleri tarafından uğurlanmışlardır. 

Bugün anavatana 1.700 
göçmen daha geliyor 
R.:ımanyadan anayurda dönmekte o

lan göçmenlerin nakline tahsis olunan 
Vatan vapuru bugün Köstenceden li -
man-mıza gelecek ve ikinci parti göç -
men kafilesini getirecektir. Bugün ge

Geçen bir haftalık muamelatta 'YAPAK: Piyasada Sovyet Ruslat 
piyasa ummniyetle eski durumunu mu- tek alıcı olarak görülmektedir. Sovyet
hafaza etmektedir. lc.rin on beş ağustostan geçen hafta ni• 

Son günlerde yapak üzerine mua- hayetine kadar rnübayaatı ( 10,000) 
meleler çoğalmakta ve derilere de istek balya kadar tutmaktadır. Bunun bari• 
!i alıcılar çıkmaktadır. Hububat piya- cinde bugünlerde Sovyetlerin tekrat 
sasında dikkati çekecek bir değişiklik mübayaata başlıyacaklan duyulmuf 
görülm~tir. tur. 

BUGDA'Y: Haftalık gelişatm bun- Yerli fabrikalar da renkli ve Trakyt 
dan bir hafta evvelsine nazaran daha yapaklarını mübayaa ettiklerinden ye! 
azalmasına rağmen fiatlar, üç dört pa- pak durumu iyi görülmektedir. 
ra kadar düşmüştür. Bir hafta içinde Trakya ve Bandırma mallatı 60-6'• 
~ki bin iki yüz ton kadar buğday gel- Karahisar, Yozgad ve bu ayar Anadold 
miştir. malları 50-52, Konya, Ankara cinsleri 

41 48 k tan 1 ·· ·· r· Yumuşak buğdayların satışlan dur- - . . u~ş muaı:ıe e gormuş ur. 
gun gitmekte sert buğdaylar ise az çok T!ftık pıyasasında ışler olınarnıştıt• 
sa•ıimaktadır' Yalnız İngiliz alıcılarının öte, beri s<Y 

· . • ruşturrnalar yaptığı görülmüştür. 
Fıat1ar. Ekstra Polatlılar 6, Konya, 0 ,01 k ·· · 1 t ı 1 '2"~ 

• 0 a uzerıne yapı an sa ış ar ;;1v-
Akşehır mallannın 9-1 O çavdarlılan 1 32 k 1 d d K · k 1 ıL 

uruş ara arın a ır. eçı ı ı U"" 
5.24, ekstra sert Anadolu mallan 6 ku- . l"tta d n1 k ··z"' . zerıne muame a urgu u go • 
ruş, altı yedı çavdarlı sertler 5,oı arpmaktadır. 52-53 kuru a kadar sa• 
1i akya sertlen S kuruştan satılmıştır. ~ışlar yapılmaktadır. ş 

ARPA: Muamelat durgun gitmekte- DERİLER: Memleketin muhtelif yer• 
dir. İhracat olmamasına rağmen gelişa- lerinden keçi derisi gelmeğe başladı• 
tın azlığından piyasa sağlam gitmekte- ğından ihracat tacirleri ve yerli debai" 
rlir. Haydarpaşa teslimi dökme Anado- Iar mübayaata başlam1şlardır. Geçen 
iu mallan "4.02, Trakya mallan çuvallı hafta nihayetinde keçi derisinin çifti 
6.06 paradan satılmıştır. Bir hafta için- ağırlığına göre 160-165 kuruşa kadal' 
de şehrimize 6 75 , ton kadar arpa gel- satılmıştır. 

miştir. Kuzu derilerinin stoklan günden gi)o 

BAKLA! Dış memleketlerden ufak ne azalmaktadır. Çifti 140-150 kurul 
tefek sipariş gelmektedir. Geçen hafta aralarında işler olmuştur. 
içinde İngiltereye 500 ton kadar bakla Hava kurusu koyun derileri üzerind 
satılrnıştır. Bandırma, Karabiga mal- Mmanyadan ta1ebler başlamıştır. B11 
lan üzerine iskele teslimi .f kuruştan istek diğer alıcılara da tesirden hali kal 
ic:lcr olmaktadır. mamış ve hafta içinde oldukça satışlaf 
Kuşyemi piyasası tekrar düşmekte- yapılmıştır. Hava kurusu koyun de* 

d~r Cihan rekoltesinin bolluğu bu malı sinin kilosu 50-52 kuruş aralanndt 
sulün kıymetini düşürmüştür. İngilte- muamele görmüştür. 
re ve Almanyadan teklif edilen fiatlar Kuru ve salamura sığır derilerin• 
pek noksan görüldüğünden iş olmamış- yerli debağlar tarafından iştihalı taleb
tır. Hafta sonunda 5. 10 paraya kadar ler vardır. Kuru sığırların kilosu 65-7,, 
satıcı zuhur etmiştir ki, bu fiatlar se- salamurların kilosu 40-45 kuruş ara• 
ncn:n en aşağı fiatıdır. larmdadır. 

l~ek ~menkrin ~ IBı 1700 kadar - ~;~~;~~;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dır. Beraberlerinde 1500 kadar hay - ~ DUnyanın 9 ncu H•rlk•aı 
van ve 400 ton eşya ve muhtelü ziraat 1 A • • 

ale~leri bulunmaktadır. y ER ALT 1 HAK ı Mı 
Göçmenler. dezenfeksiyon ve fenni 

muayeneleri Kavakta yapıldıktan ve i-
aşelE'ıi temin edildikten sonra iskan .._~-~ Pek Yakında •••.•••• ? Sinemasında 
mıntakalarına sevkedilmek üzere Tuz
laya gönderileceklerdir. 

------
Bir çocuk çakı ile 
Arkadaşını garalac.'ı 

Dün Mahmudpaşada biri 14, diğeri 
15 yaşında o1an iki çocuk arasında bir 
kavga çıkmış, bunlardan Hüseyin ar -
kadaş1 Hasanı çakı ile sırtından ağır 
bir surette yaralamıştır. 

Mahmudpaşada Havuzlu handa o -
turan Fikrinin oğlu Hasan ile ayni 
handa kahvecilik eden Hüseyin, hanın 
avlusunda birbirlerile şakalaşırlarken, 
bir aralık Hüseyin Hasanın kolunu 
oilkmeğe başlamış, caru yanan Hasan 
da birdenbire çakısını çekerek arkada
.şının sırtına sokup çıkarmağa başla -
mıştır. Çocuğun feryadı üzerine handa 
oturanlar yetişmişler ve Hasanı mu -
hakkak bir ölümden lrurtarmışlar41r. 
Yarah Cerrahpaşa hastanesinde teda -
Vi altına alınmış, suçlu çocuk çakısile 
beraber yakalanmıştır. _ ..... ____.. ............ -........... .__.. ..... . 

iRTiHAL 
Sadrazam merhum cevad paşanın bira -

deri merhum Şakir paf& renkası n emekli 
kolordu kumandanlarından Cemil Kuralın ka 
yınval!desi bayan Sahra ismet dün rece te
davi edilmekte olduRu Ş1şll Sıhhat J'Ul'dunda 
ölmiiftür. Cenazesi bugün on blr otullda mes
kilr hastaneden kaldırılarak Teşvlkiye ca -
mlinde namazı kılındıktan sonra Büyüka -
dadakl kabrine göt\lrnıerelt defnedllecektlr. ---·--·· ... ----·,--·-· ----·----.....·--· 

Bugftnden itibaren ' 

HALK SiNEMASI 1 
ş Ev 'ir1 A"H MkEl a 
RAMON NOV ARO 

TOrkQ& sözlQ bQyOk Şu'k Filmi 

Diyarbakır Nafia müdürlüğftnden: 
1 - İhaleye konulan iş: 19311,50 liralık baş müşavirlik evi inşaatı kapalı zad 

usulile eksiltmeye konulm~. 
2 - Bu işe aid işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

C - Hususi, fenni ve baymdıTlık işleri genel şartnamesi, 
D - Bu evrak nafia dairesinde görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 13/9/938 Salı gilnü saat 11 de kapalı zarf usulile nafta 

müdürlü~nde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçhı 1448,36 liralık muvakkat teminat, cari senet, 
ticaret odUl vesikası 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafia Vekaletinden alınmış m~teahhit• 
lik vesikası. cBu vesika ihaJe gününden en az sekiz gün evvel istida ile Nafia 
Vekaletine müracaatla alınacaldır. Ve bu zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye giremt~ir. 

5 - Talihlerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisine rr.ak· 
buz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. c58lh 

P. T. T Umumi Müdürlüğünden : 
Etimes'uttaki Radyodiffiizyon tstasyonuna yüz elli lira ücretle w müsabaka 

ile bir atölye şefi abnacaktır. 
Bu şefin tesviyeciliği, tomaahlı ve soğuk demir i§ciliği çok iyi olmalıdır. 
Talihlerin 20 Eyhlle kadar :lstanbul'da P. T. T. Müdürlüfüne An.karada dol· 

ruca Umuırit Mtı<iürlü.ğe müracaatlan ilin olunur. c6203ı. 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

ı - 'l'alebe kaydına 15/1/938 tarihinde başlanacak 15/10/938 tarihinde son 
verilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10/10/938 de başlıyacak 15/10/938 de bitecekür. 
3 - Tedrisata 1'1/10/938 Pazartesi günü ba§lanacaktır. 
4 - Bu yıl yatıh talebe almmıyacaktır. c5144ıt c2827) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
Ankara Ra'dyosu için müsabaka ile bfr kaç spiker alınacaktır. Talihlerin behe

mehal yüksek tahsil görmüş olmalan ve en az yabancı bir dil, cFransızca, ingi· 
lizce veya Almanca. bilmeleri meşrut tur. Telaffuzları düzgün ve sesleri mik· 
rofona müsaid olmak ta lazımdır. Verilecek ücret talihlerin ehliyet ve mu
vaffakiyeti derecesine göre tesbit edilecektir. 

Talib olanlarm 20 Eylıll 938 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umumi Mil• 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. c6204> 
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Sivas orta Anadolunun 
bir şehri oluyor A 

sınaı 
Çimento fabrikasından başka bir de menıucat fabrikaıı 

inşası kararlaıbrıldı. Sivasta kuyumculuk çok 
ileride bir el aan'b oldu 

- Hasan Bey, aman buna 
ne sevindim bllMn .. 

.. . Gece yarılarına kadar 
gözümüze uyku . gtrdirmiyen 
şu radyolar .. . 

... bundan sonra ancak, ma
hallelerde saat 10 a kadar ça
lmacakınıj .. 

SON POS'IA 

Hasan Bey - Desene, ge
ne eskisi gib~, k~. k

1
oca kav

galannı dinlıyeceğız ... 

.. 

Bütün Avrupa nazik bir gün geçiriyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
bulunmuştur. Bu müzakerelerin Çekos
Iov kya meselesi ile alakadar olduğu bil· 
dirılmektedir. 

Bone akşam Ü?.erl Polonya ve Yui<Wavya 
cl('llerlle görüştük.ten sonra gece Parlse dön
:nftştfir • 



CHıdueler Kutumda 1 
~ HAYAL 

H akikat ne kadar acı olursa ol
sun, hayalin tadı, onun acılığı

nı gidermiye kafi gelir. 

* Gilıl gelir bütün hakikailer birer 
liayal olur. Fakat bütün hayallerin ha
kikat olduğu gün gelmez. 

* Hayatın aç bıraktığı insanı, çok kere 

Rüya, hayalin musavver nüsliasıdır. 

* Hayali yaratan tabiat, hayalin ya -
rattıklarını yaratmaktan lcizdir. 

* Hayali kuvvetli kadının, en büyük 
düşmanı aynadır. 

* Hayalin kilo ile satıldığını gördüm: 
Bir kitabcı, dükkfuıındaki romanları 
kesekağıdcılara kilo ile 5atıyordu. hayal doyurur. 

* * Hayal apartımanının çatısı yıkılır, Erkeğin hayali bir güzellik enstitü-
fakat temeli çökmez. südür. En çirkin kadın bile oraya gir-* diği zaman; dünya güzelinden daha 
Fezanın belki sonu vardır. Fakat ha- güzel olur. 

yalin sonu yoktur. * * Kafese girmiyen kadın olur, hayale 
Hayalin merkebi hakikatin otomobi- girmiyen kadın olmaz. 

linden fazla yol alır. * 
* Hayale ehemmiyet vermiyen insan, 

Hakikatin parası, sarfedildikçe eksi- hiç bir zaman hakikati bulamaz .. 
lir, hayalin parası, sarfcdildikçe artar. İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
'' Lapıska ,, kelimesinin 

as!ı nedir? 
. Biliyor musunuz N 
ki kadınlar saçla- ~ 
rını kesnıeden ev- ~ 
vel .güzel ve sarı ~ 

uzun saçlıların ~~~ 
saçları ile kullanı-~ 
lan lApıska keli-~ 
mesin.in aslı Al· :;:,:::;-:j 
manyanın Laypzig :..--: -
ıehrinin adından galA.ttır. Bir zamanlar, 
bu fehir, dünyaya sarı renkte ve gayet 
parlak ipekliler ihraç ederdi. Bu suretle 

sarı ve parlak §eyl~i tavsif için bu ke
lime umumi bir alem oldu 

* BUylk denizlerde radyoaktivite 
Büyük deniz -

terin dibinde mev 

cud olan çamur -
lann tedkild, bu 
balçıklarda çok 
büyük bir radyo 
aktivite mev -
cud olduğunu gös 
tenniştir. Bunun 
sebebi, radyom 

maddesinin mü -
sahibi olan ü -
ranyom'un deniz 

dibindeki çamurlarda fazla mikdarda 
bulunmasıdır. 

Muzu yetiştiren bir 
ağaç mıdır? 

Bir çoklan muz 
denilen meyvanın 
ağaçta yetiştiğini 

sanırlar. Halbuki 
muz bir nebatın 

meyvasıdır ve bu 
nebat meyvasını 

verdikten sonra 
sebze kökleri gibi 
kurur, yok olur. 

* Düello yasağı 

İngilterede düello yasaktır. Düel -
~o yapıp da hasmını öldürenler ve ya
ralıyanlar katil suçile mahkemeye ve
rilirler. 

* lngilterede çahşanlar ve 
ve sigortalılar 

Geçen yıl İngilterede çalışan insan
ların sayısı 18 milyondan fazla idi. Bu 
mikdarın ancak (88650) si sigortalı i
miş. 

-·-···--····················· .. ·································· .. ············································••····· 

L SLER 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay (D. R.) e: 
- Benim uf ak çapta btr psikolog 

olduğuma kanaat getirmeniz hoşuma 
gitti, kendimde cpsikolog. luğun zer
resi yoktur sanıyordum, yanılmış ola
cağım, Bayan Yıldız hakkındaki dü
şüncelerinizin doğru olup olmadığına 
gelince, bir şey söyliyemem, kendisini 
görmedim, maddi, manevi vaziyeti 
hakkında hiç malfunatım yok. Şu hal
de vazifem eğer imkan bulursam ku
ıurlarını kendisine iblağ etmekten i
baret kalacak. 

* Bay (Doğan) a: 
İstediğiniz adresi slze yollamaıt 

mümkün değil, fakat sizinkini, madem 
ki müsaade ediyorsunuz, ona yollıya
cağım. 

* Bayan c Yıldız, a: 
Namınıza gönder.ilm~ mektubları 

almak üzere idaremize müracaat et
menizi rica ederim, hüviyetinizi isbat 
etmeniz §arttır. 

Bayan cMüteessir, eı 

* Gönderdığlniz mektubda aileni2ı 

hakkında tafsilAt var, fakat ev adre-

sinizin yazılması unutulmuş, IUtfen o
nu da bildirir misiniz? 

* · Bay cŞ. Ş .• e: 
Dul kadın ile evlenip evlenmemek 

meselesi alakadar erkeğin şahsına gö
re tedkik edilir, hiç mi evlenmemiştir, 
bu takdirde pek doğru llulmam, evle
nip te §U veya bu sebeble bekarlığa 
mı avdet etmiştir. Bu takdirde kadın
la ayni müsavi vaziyette bulunuyor 
demektir, hiç mahzur görmem. Fakat 
maziyi manevi bir kıskançlık vesilesi 
yapacak karakter de erkek olmamak 
ıartile. 

j_ 

cMersinıt de Bay cS. T., e: 
İsteğinizi yerine getireceğinı, fakat 

yolladığı adresi eksik, tamamlaması 
§artile. 

"A 
İdarehanemize gelen mektublar. 

· Bu son günler zarfında bazı okuyu
cularımdan muhtelif kimselere veril
mek üzere muhtelif mektublar aldım 

' ve bir yanlışlığa mahal kalmamak ü-
zere, bu mektublan alAkadarlarının 
bizzat gelerek almalarını rica ettim 

' ümid ederim ki birkaç gün ;çinde yer-
lerini bulınuı olacaklardır. 

'rEYZE 

· Eylw tı 

~ inönU havacılık kampında neler gördüm? 

Modada yenilikler Kızlarımız havacılığı niçin 
sevdiklerini anlatıyorlar 

•- Geçen sene daha acemilikte planörle inerken bir eşeğe çarpmışım. 
ilstünde de bir adam varmış. Çok ihtiyar bir köylü, onun da ensesine 
vurm~ Ben indiğim mman baktım, arkadaşlarım onun yanma koş -
muşlar. Zavallı ihtiyar ise kendisini düşünmüyor: cAman kıza bir şey 
yapmayınız, kabahat benim. Ben kendisini gördüm. Üsti.imden geçer 

diye kenara çekilmedim,• diyordu. 

Öğlenin en sıcak saati. Öğle yemeğine 
gitmeden evvel talimleri bitmiş olan 
genç kızlarla birlikte yerdeki bir plfuıör 
kanadının gölgesine sığındık, bir halka 
gibi çepçevre oturduk. Konuşuyoruz. 

Haki rengi tulumları içinde çocuk de
necek yaştaki genç kızlar, biraz evvelki 
çetin işlerile tam bir tezad teşkil eden 
nazlı ve tatlı seslerle anlatıyorlar. 
İlk konuşan Meliha Dalmen Bursa Kız 

lisesi talebesi.. henüz on sekiz yaşında 
imiş: 

l>ömisezonun başlıca yeniliklerinden 
biri şudur: Mantolar, roblar ve rob-man
toların çoğu ya ay
ni kumaşın iki ay
n renginden, ya
hud ayni Tenk 
muhtelif cins iki 
kumaştan yapılı

yorlar. Bu yenilik 
hep bir kumaştan 
yapılan elbiseler
den bıkan zevki· 
miz için ho~ bir 
değişiklik olduğu 

kadar pratik ve i
dareli de... Dömi
sezon elbiselerın 

biçimlerini yeni
lemek zamanıdır. 

Kendi kumaşı, bi
çiminin değiştiril

mesine m:isaid ol
mıyan manto ve 
roblarınızı bu modadan istifade ederek 
başka kumaşlarla katıştırınız. 

Gece tuvaletlerinin en göze çarpan ye
niliği dekoltelerinin biçim ve süslerin
dedir. Askı ve omuz parçaları kalkıyor. 
Bundan yüz sene evvelki tuvaletler gibi 
§iındiki gece elbiselerinin de omuzları 

bütün bütün açık ... 
Bu dekoltelerin kenarına ya sıra sıra 

güller diziliyor, yahud dantel volanlar 
konuluyor. İkisi de tam kadın işi ve ta
mamile yüz yıl öncenin bir kopyesi gibi... 

Bilhassa şu noktaya çok dikkat ediniz: 
İster rob, ister manto, ister tayyör, bü

tün yeni elbiseler iki tarza ayrılıyor: 
a. Korsajları bol. 
b. Etekleri bol. 
Siluetinize göre ya birini, ya ötekini 

seçeceksiniz. İkisi bir arada pek çirkin 
göründüğü gibi, ne korsajı ne eteği bol 
olmıylnlar da bu sene hoşa gitmiyecek. 
Maamafih korkmayınız, bu bolluklardan 
hiç biri silileti kabalaştırmıyor. Yüksek 
kalop, sivri, yeni şapkalarla, bu sonbahar 
pek rağbet görecek olan yüksek ve sivri 
ökçeler elbisenin bacaklara nya (bilt) c 
verdiği dolgunluğu telafi edecek. 

Esasen ne korsajda, ne de etekte mü
balağa edilecek değil. Birkaç pli, kalça
lardan eteğe doğru genişliyen birkaç par
ça bu bolluğu temine yetiyor. Fazlasına 
lüzum yok. 

Korsaj da öyle. Vakıa büzgü, bal pete
ği, pli (büt) e türlü genişlik veren şeyle:.
kullanılıyor, fakat hiç birinde ürat yok. 

- Çocukluğumdanbcri en çok aevdi
ğim şey tayyarecilikti, diyor. Bu işi şim
diki halde spor diye yapıyorum. İleride 
kendime meslek edinip edinrniyeceğimi 
henüz bilmiyorum. Asıl arzum tahsilime 
devam etmek. 

- Babanız asker midir, tayyarecı mi
dir. Size bu muhabbeti o mıı oşıladı? 

- Benim babam yoktur, diyor. Onu 
kaybettik, tayyareci ve asker değilmiş, 
tütün rejisinde memurmuş. Bir annem 
var. 

- Sizin böyle çalışmanıza anneniı 
müsaade ediyor mu? Havacı genç bz!ardan bır kısmı 

- Seve seve müsaade ediyor. 
Edime lisesinden Perihan: asıJ gayem, mekteblerde llfretmen olmaktır. 

Fakat nasıl deniz sporu ve kara sporlarllt 
- Bizim böyle arzularımue ailelerimiJ meşgul olanların baııta ifleri varsa ben de 

hiçbir zaman mani olmuyorlar diyor. Be- hava sporunu bu tekilde yapmak istiyorum. 
nim de öyle. Onlar kampa gelmekliğim Zevkim için .. diyor. 
için beni teşvik etmediler ama buraya Bir adliyeclmizin, bir h~klmlmlzln çocu~U 
gelmekliğime de mani olmadılar. Ben iki olan Beher Kurkut İstanbul !IUbesinden bu• 

raya gelmif, fakat İstanbullu ddll, Çorum .. 
senedir bu kampa geliyorum, geçen sene da do~uş, ailesi de Niğdede. Kendisi i.stan .. 
C brüvesi aldım. Şimdi gene burada tekA· buldaki ()tretmen dk.ulun$ talebe olduğu 
mül kurslarına devam ediyorum. Seneye için İstanbul ıubeslnden buraya gelmiıı. 
motörlüye geçeceğim, orduya ihtiyat ye- - Havacılığı çok seviyorum, diyor. Faka' 
tiştiriliyoruz. Orduya daha kız almıyo- bu sene geldim, henüz baılangıç halindeyim. 
ruz deniliyor ama elbet te biz yetiştik.ten Bu meslekte kalacak mıyım, yok.sa bir ama .. 

tör gibi hava sporu mu yapaca~ım. henUı 
sonra ihtiyaç olunca bizi vatan uğuruna bilmiyorum. İçimdeki sevgi ve muhabbet~ 
çalışmaktan ve ölmekten menetmiyecek- büyük kablllyetımi öğretmenler takdir ede 
~~! ~~ 

- Hava sporunu seviyor musunuz? ~eki bakıtlı gözlerini yüzüme çeviren Kon .. 
_ Çıldırasıya! ya kız öğretmen okulundan Fehlme SoygU 

- Ben de bu sene geldim diyor, fakat ha• 
- Başınızdan buraya geldlğinizdenbe- vayı ve planörleri dell gibi sevdim. ötretmeo 

ri hiçbir kaza geçmedi mi? ~kulunda leyllylm. Bitirince muhakkak mec~ 
- Geçen sene daha acemilikte pll- bur\ hizmetim var. Onu bitirir b1Urmez ten· 

nörle inerken bir eşeğe çarpmışım. Us- diml hava mesleğine bağlamak Te bu yolda 
tünde de bir adam varmış. Çok ihtiyar ilerlemek istiyorum. Babam askermiş, mu-

harebede ölmüş, ben kendisini tanunadını. 
bir köylü, onun da ensesine vurmuium. 0 zaman iki yaşımda imişim. Küçüklüğüm• 
Ben indiğim zaman baktım, arkada§larım denberl askerliğe merakım vardı. Tayyare .. 
onun yanına koşmuşlar ... Halbuki o ken- cUtğe merakım yedi yaşından itibaren baş
disini düşünmüyor, durmadan öğretmen- ladı. Bir tayyare motörünün uğultusunu işi· 
lere ve arkadaşlarıma: cAman talebeye tince kalbim heyecanla çırpınınaıta başlar. 

Gazetelerde havacılığa dalr havadisler arar, 
bir şey yapmayınız, kabahat onun :!eğil, bulur, okurum. Buraya geldim ve düşündü .. 
kabahat benim, ben kendisinı gördüm. ğüm gibi havacılığın fevkaUide güzel bir ıe:v 
Üstümden geçer diye kenara çekilme- olduğunu anladım. Günlerimiz büyük bir dl• 
dim> diye beni müdafaa ediyordu. Başka slpUn içinde geçiyor, sabah dört buçukta 
bir kaza geçirmedim. Burada geçirdiğim kalkıyoruz. Beııte kahvaltıya gidiyor, beti 

çeyrek geçe bayrak merasimi, merasimden 
hayat tatlı hatıralarla dolu!.. .sonra on bire kadar vazife, on ikide yemek:. 

Konya Kız muallim mektebinden küçük Ba~ı günler ikide nazari dersimiz var. sonra 
Edibe söze karışıyor: üçten altıya kadar yeniden mesai... En 

- Bugüne kadar hayatımda en mes'ud mes'ud dakikalarımız plAnörümüzün Jtanad .. 
olrluğum zaman burada geçirdiğim şu ikt ay- ıarını kendi kanadımız gibi kullandığınııı 
dır. Ben saadet nedir .. pllnörün içine binip saatlerdir. 
sandovların üstünden k:ayarak boşluklara 

atladığım, kuşlar gibi havada dolanmata 
bıışladığım zaman anladım. Yaşamak nedir 
şimdi btllyorum. Buraya gelinctye kadar ne 
için yaşadığını bllmlyen bir çocuktum. Şim
di adetA büyüdüm. Bayatta bir gayem var. 
Gnyem havacılıktır. Kendimi bu işe vakfet
mek. meşhur bir tayyareci olmak istiyorum. 

Edibe Konyalı bir lokantacının, Perihan 
bir tütün reji.si memurunun kızıdır. 

Adana Kız lic::eslnden Sıdıka Derman da 
bir memur çocuğudur. 

- Havacılığı bir spor olarak öğrenmek ıs
tlyorum. Şimdiki halde meslek olarak değll, 

Jandarma mütekaidlerinden bir zatın ha• 
va kuşu kampında çalışan iki kızından kil• 
çüğü olan Z~an şimdiden bir hava kahra• 
manı telAkki edlliyor. Bir paraşütle atlama• 
da arkasındaki büyük paraşüt açılmayınca. 
kendisini hiç §aŞırmamıı, sotukkanlılıklaı 
bndekl paraşütü tam zamanında açarak ken .. 
dlslni muhakkak bir ölümden kurtarmış. 
Böyle blr vak'a başından geçtiği halde yıl· 
mamış, ayni ııevk ve neş'e ne ve bütün öğ· 
retınenlerini hayran eden blr gayretle isti· 
dadını inkişaf ettiriyor. Büyük luz kardeşi 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Tercüme eden: Mebrure Sami 

Güneş Beyoğlusporla 
dün O - O berabere kaldı 

Napolyonun 
Seni bırakıyorum Mari Valevska. l 

,:Vekilime de emirlerimi bildiririm. Hay
di yolun açık olsun .. . Git. 

Kadının, eğilip, bir baba gibi onu e
linden öpmesi kalbini büsbütün sızlat
'b ve bu kadar kuvvetli bir heyecanla 
nefesine darlık geldiğinden, ağzını açıp 
başka bir şey diyemeden, sade elile u
zaklasmasını işaret etti. 

Ert• . ·· il Mari Düro ile Finken§· 
esı gun , 

tayn'a hareket etti. 

* Napolyon onu büyük bir sevinçle 
ka ::-sıladı. Bir aydır Mariden mahrum 
kal~ak, duyduğu arzuyu hakiki ve. i~
t fras dolu bir sevgi haline getirmıştı. 
Hem artık ona sade etten, sinirden gel
me maddi bir 

1

bisle değil, ömründe hiç 
duymamış olduğu ve bütün ruhunu sa
ran temiz bir aşkla da bağlanıyordu. 

gönlüne • 
gır en güzel 

Gerçi Jozefine karşı da vaktile duy· 
'duğu za.f çok şiddetli olmuştu. İta;ya 
sefe.:-ine çıkan milli orduların genç ım
mandanı, açtığı yıkıcı, devirici ha.r~ 
günlerinde bu sıcak kanlı, ateş gıbı «Marl Valel'Sb ftlmlnden• 

Türkiye milli küme ıampiyonu olan Güne ş, federasyon 
dışı klüplerin en kuvvetliıi olan Beyoğlusporlular 

karşısında iyi bir oyun gösteremedi 

' kadını ve ~na yaşatın~ olduğu ':1nutu!.- Napolyon onu sevinçle karııladı .. 
tnaz dakikaları düşündükce, delıye dwo- insarıın sohbetinden zevk alıyordu. düşmüş bir av biçareliğinde de görmü-

Dünkü ıpor hareketlerinden t7ct glJrl1.n~: YtlzmeleT t>e futbol 

nerdi. Sonra ilk coşkunluk sarhoşlugu Düro imparatora, Fransadan gelen yordu artık. 
~eçince Jozefinin ne yaradılışta oldu- mektubları okuyordu. Saatler böylece Bilhassa Napo)3'onuın, çok defalar 
ğun!.l glsrdü. Bu kadının sırf, o sırıı:la~- ağ1r ağır, fakat sükfıt içinde geçiyordu. gamlı anlarında, kendisi Ayarındaki in
da elinde bir daha jyisi bulunmadıgı ı- Mari hazan eline bir kitab alıyor, ba- sanların yanlızlığından ve çok nadiren 
çin kendisine vardığını, kalbinde eı: u- zan da el işi yapıyordu. Napolyon dos- tam manasile emniyet edilebilecek sa
l.ak bir sevgi bağı bile yaşatmadıgını yaları , kağıdları, yere yanına atarak dık bir ruha raslayabileceklerinden 
anladı. Alçalreasına. Jrocasııu al~~ş nazırlarından gelen raporları okuyarak bahsetmesi, Maride uyanınağa başlı • 
ve cŞu küçük general• diye andı~ m- notlar tutuyor, çiziyor, yazıyor, işaret- yan yakınlaşma hislerini büsbütün 
san!n gösterdiği ta.ş~~la da, alem ler koyuyordu. kcJmçılayordu. 

Türkiye milll küme ıampiyonu Günet 
dün federasyon d.ı§ı klüJ:lerin en kuvvet
lisi olan Beyoğlusporla kar§llqtı. Beyol
lusporlular dün Güne§e nazal'an 9ok il.s-
tün bir oyun çıkardılar. Gün.etliler hu 
halde mevsim bqı olması dolayısllı fe
na oynadılar. Yalnız nazan dikkati cel-

beden §ey Türkiye ıampiyonunun birkaç 
hafta evvele nisbetle daha nefesli oluşu
dur. Güneşin en iyi oyuncusu tö.bhesiz 

icinde bile, hep alay etmiştı. Kocaman ocakta kütükler yanıyor, Nitekim bunu farkeden Napolyon 
~ Daha Mısır seferine çıkmadan epey ortalığa hoş bir koku veriyordu. da onun gözlerinde sevgi ve şefkat pı- gene kaleci Cihaddı. Faruk bir hayli fa. 

zaman evvel, birbirlerile barışık,ol • Bazan imparator, düşünceli gözler le rıltılarının artışını görmek zevki için vdullü .. idit' İdib~ğ~inı dedMısırb~ kargılsaın
malarına rağmen, aralarında fasılaları ayağa kalkıyor, yerdeki kağıd yığınını kendisini bazı defalar, olduğundan da· a gos er 1 oyun an ırazını 0 un 
çok uz~yan yakınlaşmalardan başka aya~ile itiyor, bir kaç adım atıyor, pen- ha bezgin ve bedbaht göstermeğe ça- gösteremedi. Her hareketi faholu idi. 
esaslı bir rabıta kalmamıştı. Fransaya cereye gidip hala karlarla örtülü kır- balıvordu. Muhacimler de bocaladım. İzmitli Hakkı 
dönüşünde de kardeşlerinden işittiği lara bakıyor ve Mariye yaklaşıp, saçla- Nisan ve mayıs aylan böylece geçti. yok gibi idi. Muhacimlerden Rebü eski 
kepazelikleri yüzünden kadını boşa - rınr~an öptükten sonra ateş başına gi- Napolyon bir iki defa cebhe ilerlerine kuvvette, Niyazi bozuk, SalAhaddin ağır 
msk istemiş, fakat üvey çocukları Hor- dip kunduralarını yakacak kadar a • gittL İyi neticeler veren bir kaç taar- idi. Vehab bazı güzel harekeUer yapmak
tans ile Öjen'itı göz yaşlarına dayan~ .. yaklarını korlara yaklaştırıyordu. ruzları, keyfini ve itimadını da geri ge- la beraber iyi sayılmaz. Murada birinci 
mıyarak bundan vazg.eçmişse. ~e, bır- Bu gördüğü nevazişler Mariniu. içini tirmiştL devrede pek iş düpnedi. İkinci devrede de 
birlerile münasebetlen, zev~hırı ~r - okşuyordu. Belki henüz onu sevm~yor- Dantzig hükfuneti Lefebvre'e uzlaş • Niyazi ile daima yerlerini Pflrarak bir
tarmak kaygusundan ileri gıdememıŞti. d1ı ama, bu kadar sıkı bir yakınlık için- ma teklifleri yapıyordu. Asıl harb da birlerine girdiler. 

Esasen yaşını epeyce alıniş olan .J~- de onunla beraber yaşamak, bu büyük yeniden başlamak üzere idi. 6 haziran- Buna karıı olarak Beyoğlusporu daha 
zefin, aşk maceralaıına tooe etmışti. insanı ona iyice tanıtmıştı. Eski son - da, Napolyon, ordularının başına geçti. canlı, daha gtt.zel oyun ~ırken gör
Fakat bu defa da artık Napolyon ona sıız hayranlığı büsbütün artmıştı. Üs- Bir kere daha düşmanının üzerine yıl- dük. Tarafdarlarına birçok zevkli anlar 
hl·ç aldırış etroi'yor ve güzel Romalılar- telik kendini, bu kartalın pençesine dmm gibi indi. (Arkası var) 

l k yaşatan Beyoğlusporun çok eski kalecisi la aktrislerle bazı aile kadınlari e va -

tu'.ıi geçiriyo;, gönlünü eğlendiriyo:du. Fı·ıı·sıı·nde Arablar ordu teşkı'I edı·yorlar Çafatinos rakib takımın kalecisi Cihad-
Madam r>üşatel, madmazel JorJ v.e dan pek aşağı kalmıyordu. Sol müdafi 

Eleonor Dönüel ile olan maceraları hı- Hıristo şayanı bayre1 derecede iyi ve te-
le satht bağlanışlardan ibaretti. . (Ba,ş tara.fi J inci ıayfamızda) Arablar üzerinde yaptığı tazyikler daima. miz oynadı. Beyoğlusporun merkez mu-

ğl d'rnıiş al.3kasını çelınış ve oradan aşağılara hücum ediyorlar. makils neticeler veriyor. Meselli, ~imdiye ka- avini Etien nedense 90k konu§arak oy. 
Onu e en 1 

' ddi rzulan- dar burada neşredilebilmi§ olan «Sıratül -
ihtirasını gıcıklıyarak, ma a··nı" de Mesela, Cenin kasabasında emniyet ve ~- müstakim» ismindeki son Arab gazetesi de nuyor ve her ıeye itiraz ediyor. 
nı doyurmuşlardı. Hiç biri, go un sayişin muhafazası için bazı ev~erln yıkıla- geçen gün kapatıldıktan sonra artık Ku - Beyoğluspor mubacimleri iyi çalıştılar. 
bir heyecan uyandı.rmamıştL .. cağını ilan edip kasabanın hanele muva - düsdc Arabca gazete neşredllmez oldu. Fa - Fakat Cihadın yerinde müdahalelerile 

"' lır Mariyi tanıdıgı salasını kestıkıten sonrt ab yıadkmakameltllyat~a kat, bunların yerıer1ne, §apirograf veya ma-
Dogrusu aranı sa, . za başlıyan asker kuvve , ur a uvve e soy- ki ks1r diiml§ terrör1st sayfaları el- bir şey yapamadılar. 

sıralarda imparator, sade kudretın, - lendiğlne göre, bu kasabayı bir yığın enkaz ne ile te e e bu suretle halka İngl Maç, bazan pek zevkli ve bazan da pek 
dı haline getirmiş ve bir çok insanlar. ı .. tevkif ldiezlnerelteardaoflına..şdıyaonr yavpılan mezallm hakkın = fer;n aşığı insan · sönük geçti. Neticede 0-0 beraberlikle bit-- gönlünü etmiştir. Ancak tevkif edilenlerin büyük bir da bir takını hiUyeler naklediliyor. Yazı -

İşte ilk defa olarak onun kuırnı da kaçmaya muvaffak olmuşlardır. lan e Ieroe büyük mllbalAga olduğu aş1kD.r ti. 
ta derinliklerinden sarsan kadın, bu Tevkif ed!lmlyenler de tedrici surette da~ - buıu!~akla beraber halkın büyük bir kısmı Güne~: Cihad • Faruk, İbrahim • Yu~ 
menekşe gilzeli Lehli güzeli oldu. , ıara çekiliyorlar. bunlara inanıyor ve İngilizlere karşı içinde sut, Hakkı, Ömer - Salahaddin, Niyazi, 

Onun mukavemeti, tevazuu, maddı Bu hal az veya çok .. nlsbette her tarafta büyük bir hırs ve kin uyandığını görüyor. 
menfaat duygularına tamamen ya- vardır. Her. tarafta terroristler gayet munt~- Bu kln onların terrörlstlere iltlhaklarını mu- Vehab, Rebii, Murad. 

· · de kalmış zam teşkilatla çalışıyorlar. Mesela., Kudüs ib lmaktadır. Beyoğluspor: Çafatinos • Hıristo, Fedon • 
b::ıncı oluşu, Napolyonun ıçın .. şehr: içinde bile cami kapılarına, sokak du- c ;llistın Arablan terrör1stıerin her gün 
olan insanlık hislerini kökünden altust varlarına, geceleri halka hitaben emirname- yaptılrları hücuın ve taarruzlardan pek mem Toto, Etien, Çiçoviç - Filipo, Culafi, Me-
etti. ler yapıştırıyorlar ve bu emirnameler de halk nun ve ümidll görünüyorlar. Neticenin iyi sineji, Bambino, Todori. 

M"rı· yanında iken, adet.a imparator- tarafından dlnle~iyor. ısFllisttnh .. kh_alkı,timiekşru olacağına kanidJrler. Hakenı: Şazi Tezcan (Güneş). 
"' hük.ümet ol~ak uzere yan u ume n a- Son zamanlarda Ara.b memleketlerinin 

luğunu kudretini, haşmetini unutuyor, bul etmiş gıbld1r. ~alnız onun emirlerini bütün büyükleri birbirlerine Londrada ran-
onun i~in sadece emin bir dost oluyor dinliyor v~. kendisinı A ona u~dur'::tor. Zaten, devu verdiler: İbnissuudun veliahdi, !rakın 
ve kadının kalbini, vakit vakit sızlat - bizzat terrorist teşkilatı da h:~ n:i Fi:tl- hariciye nazırı, Süriyenin Başvekili bugün _ 
maktan geri kalmıyan bü~ ? arkada nin yegane milli ve meşru ume o ak lerde Londrada toplanmış ve Filistin hak -

bırakılınış şeylerin basretını, ıç. acısını üzere llfın ediyor. .. .. . kında İngiliz bükfımetine müşterek ve mün-
f Bu hükı1met, son. gunlerde koylerde, k~ - ferld müracaatlar yapmış bulunacaklardır. 

unutturmağa gayret eden sevgı ve şe - çük veya b\cyük şebırlerde ve .. hatta Kudu~- Filistin bu müracaatların iyi bir tesir yapa-
kat dolu bir hal alıyordu. de neşrettiği emirnamelerle dort sınıf kur s. cağına kaildir. 

Finkenştayn,daki viran ş_at~d~ . ya ~ efradını sllfth altına çağırdı. Hunlar 19 la Bu cümleden olmak üzere, buraya gelen 
şadıkları günler 0 kadar bırbı~ının eşı 22 yaş arasında bulunan genç_ Arablardır. Suriye ve Mısır gazeteler~de Türktyenln de 
bir sadelik içinde geçiyordu kı, bunca Şimdiye kadar 1.'lyan teşkilatına iştirak Flllstln Arabları lehinde Ingiltere nezdinde 

b d a gonüllü şeklinde vukua gelirken terrörlstle- müracaat ve tavassutta bulunacağına dair 
hadiselerle sarsılan Mari, ura a y - rln baş kumandanlığı tarafından neşredilen bazı haberler görüldü. Bu haberlere göre, 
vnş vavaş kendine geliyordu. Napol - bu emirnameden sonra iş mecburi hizmet yakında cenevreye gidecek olan Doktor Aras 
yon ~abahlan onun yanından ayrılıyor, mahiyetini almıştır. Nasyonalist Arab mu - bu mesele ne ehemmi~etıi surette meşgul o
öğleye kadar Bertiye Mare ve Savary hltlnin kuvvetli ifadesine göre milli müca. - lacakmış. Bu haberlerı ?.k~!an Nasyona~~st 
ile çalışmağa gidiyordu. . deh' teştilatının şimdi kuvvetli bir ordo vü- ~ablar çok ümidlere duştüler. Onlar~ go~e 

·u·emeklerlnı' başbaşa, küçücük bır cude getirecek derecede mükemmel vasıta • Ingııtere nez~inde yapılacak .. .~şebbuslerın 
ı 1 il!thı mühimmatı ve malzemesi var - en tesirlisi Tiırkiyenin ~bbusu olabilir. E

masada yiyorlar, sadece Napolyonun d~~:· a~rtık' iş çetecilik devrinden çıkıp mun- ğer TürkiY! Filistin lehinde bir tavassutta 
uşağı Konstan onlara hizmet ediyor· tazam ordu ve teşkilat devrine girmişti!',» bulunursa Inglltere onun hatırını kırmaz -
du. Yemekten sonra Düro geliyordu. diyorlar mışl 
Ö d M ' * Vaziyet hak.lka.ten çok ciddi blr safhaya 

nceleri çekingen ve ürkek üran a- Kudus·· de dahi hayat fevkaJMe büyük bir girmiştir. Bizzat İngilizler de ııt"nu müdrik 
ri, bu hazan nadan denilebilecek kadar 1 1 doğru sözlü olma~ seven sadık ruhlu müzayaka içindedir. bglllz memurlarının bu unufor ar. 

Galatasaray - Galatasporu 
4 - 2 yendi 

Daha henüz resmi maçlar başlamadı

ğından mevsime giren klüblerimiz her 
hafta bir maç yapmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Galatasaraylılar da dün sa
bah ikinci kümenin en kuvvetli takımı 
Galatasporfa karşılaştılar. Birinci devre
yi sarı kırmızılılar 2-1 mağlub bltlrdiler. 
Hemen hemen pek genç oyunculardan 
mürekkeb olan Galatasaray takımı ikinci 
devrede üç gol çıkararak maçı 4-2 kazan
dılar. 

Şerefspor - GalatagençJerbirligini 
3 - 2 yendi 

Yeni teşekkül eden Şerefspor klübü 
3 üncü ve 4 üncü takımları muhteliti dan 

Güneı • Beyogluspor maçından 
heyecanlı bir ıa.fha 

Beykoz çayırında Galata Gençlerbirlill 
ile karşılqmış, çok güzel bir oyundan 
sonra 8 - 2 ialib gelmiftir. 

Veşilköydeki yuzmeler 
çok nuzel oldu 

Y !!filköypalb'm önünde hususi suret
te yapılan havuzda Yeşil.köy Halk Partisi 
apor komitesi tarafından Yefilköylülere 
mahsus olmak üzere bir deniz bayramı 
yapılmıştır. Bu yüzmelere haricden yal
mz Galatasaraylılar davet edilmişlerdir. 

Neticeler §Wllardır: 
60 metre bayanlar - 1 Minerva - II Ta· 

nia. 

100 metre - I Mahmud :(Galatasaray), 
II Dimitri, m Aris. 

100 metre sırtüstü - I Şamil (Galata
saray), II - De la Granj, Ill - Oğuz. 

400 metre serbest - I Sadullah (Gala
tasaray), Il - Piyer, m - Georgi. 

800 metre - 1 - Halil (Galatasaray), 
Il - Aris, m • Ekonomidi. 

100 metre kurbağalama - I Ferid, ll • 
Orhan. 

4X100 - 1 • Halil, Sadullah, Beslam, 
Dimitro. Il • Mahmud, Şamil, Alber, Cor
ci. 

Tek çifte sandallar - I - Başaran sanda 
lile İlhami, II - Arşak. 

İki çifte sandallar - 1 .. Bedros, Ke
vork, Mığır. 

Botlarda - I - Dorfani, Il - De la Granj. 
Kik Botlar - Birinci gelen anlaşıl-

madı. II - Koç. 
Padılbot - I - Etien Ferri, 1I - Şükrü. 

Yağlı direk - I - Nejad, Iİ - Recai. 
Şarpi - I - Feyyaz (Sanıatya) , Ercü-

mend (Bakırköy). 

Ördek kapma - I - Mahmud (Galata
saray), II - Halil (Galatasaray). 
Dıngiler 4 metrelik - I - Mariniç, 11 .. 

Kaptan Cak. 
Dingiler 5 metrelik - I - Rauf Ferri, 

Il - Diaman Dopulo. 
Kotralar - 1 - Taranto, 
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55 Yazan: Jack Mac Loren Çeviren: Faik Bercmen .. 

İki direkli küçük Betterbluck, hattı üs
tüvanın ılık ve tatlı rüzgarlarilc demir 
attığı bu sahada hafif hafif yalpalıyordu. 
Öteye beriye serpilmiş bir sürü minimi
ni yeşil adacıklar etrafın güzelliğini büs
bütün artınyordu. Betterbluck gibi daha 
beş altı inci avına çıkmış küçük gemiler 
vardı. Bütün gemilerde inci dalgıçları 
işe hazırlanmakta idiler. 

Bettcrbluck şimdi harekete başlıya
caktı. Demir çekiliyordu. Güvertedeki 
dalgıçlara hava verme filetinin üstünde
ki muşambalar kaldırılıyordu. İki yerli 
gemici muazzam hava verme borulannı 
dikkatle temizliyorlardı. Dalgıç Burford 
da beri yanda elbisesini giymeğe hazırla
nıyordu. Bu elbiseyi ~ymek pek o kadar 
kolay bir iş değildi. Fakat bu defa hazır
lık her vakitkinden daha uzun sürüyor
du. Çünkü Burford'un yeni yardımcısı
nın çok dikkatli ve titiz bir adam olduğu 
belli idi. Elbiseyi en ince tef err::iatına 
kadar gözden geçiriyor ve bu muayene 
birbiri arkası üç defa tekerrür ediyordu. 

Burford sabırsızlık g&termiyordu. Bu
gün keyfi yerinde idi. Mevsimin ilk dal
ma günü idi. Deniz sakin ve rüzgar mü
saiddi. Hem iyi bir tatil geçirmiş, dinlen
miş, iyi yemek yemiş ve akşamlan da 
sahil boyunda, melez kıvrak ve şuh bir 
kadınla tatlı tatlı flört yapmıştı. Bu mem
nuniyetini arttıran şey de muavininin 
çok meşhur olması idi. Bu Malezyalı Johi 
Dalın oralarda pek tanınmış usia bir a
damdı. Çok titiz, dikkatli, mesleğine va
kıf, ve dalgıçların verdiği işaretleri ça
buk kavrıyan bir mütehassıstı. Böyle bir 
yardımcı her hususta dalgıca emniyet 
verirdi. Binaenaleyh böyle bir adamın 

uzun süren hazırlık işinden şikayet et
mesine mahal yoktu. 

Elbise giyimi bitmiş, kalın ayakkabıla
rı ayağına, ağır dalgıç miğf erinı de 
başına geçirmişti. İki yerli gemici hava 
makinesinin başına geç?lişler; hava ver
meğe hazırlanıyorlardı. Bu sırada Bur
ford'un zihnine bir şey saplandı. Bu yar

dımcı Johi Dahn'ın adı ona yabancı gel
miyordu. Fakat ne münasebetle'! Bu isim 
hayatında bir yer almıştı; 18.kin bunu 
vüzuhla hatırlıyamıyordu. İyice Malez
yalıya baktı. Kara boncu.ıt gibi 

ve göz evlerinde dönen gözleri
ne dikkat ederek bir pıyler bul
mağa beyhude yere uğraştı. Böyle dü
şünürken her şeyin hazır olduğunu söy
liyen yardımcısının sesile kendine geldi. 

Hava pompası işlem.eğe başladı. Bur
ford'un üstünde kauçuk elbise, madeni 
miğfer yavaş ya~ §işiyordu. Artık de-
1ıizin dibine inecekti. 

Minimini dalgalar ona çarptıkça keyif 
duyuyordu. Beşinci basamağa geldiği za
man bir lahza durdu; başını arkaya çe
virerek bir gemisine, bir de muavininin 
yJzüne baktı. Ondan sınıra chaydi!:t de
di ve daldı. 
Güneş kaybolmuştu. Hiçbir yere çarp

madan nğır, ağır iniş sür'atini intizama 
kaymağa çabalıyordu. Hava borusu ya
vaş yavaş dönüyordu. İçine battığı de
niz gittikçe maviliğini kaybediyor, ye
şilimtrak bir renk alıyordu. Onuncu ku
laç.. on beşinci, on sekizinci kulaç .. ziya 
gittikçe azalıyordu. 

Nihayet ayaklan denizin dibine değ
di. f pi çekerek muvasalat işaretini verdi. 
Sonra hangi tarafa gideceğini kararlaş
tırmak üzere etrafına bir göz gt'!zdirdi. 
Tecrübeli gözlerile bu yer altını süzü
yordu. Biraz ötesinde hayal meyal seçti
ği bir başka dalgıç gördü. Beri tarafta da 
gri renkli ve oraya buraya serpilmiş in
ci istridyeleri göze çarpıyordu. O tarafa 
doğruldu. 

Gördüğü bu manzaradan memnuniyeti 
büsbütün arttı. İstridyeler epey idi. Hem 
iyi cinsten incilerle dolu idiler. Gözünün 
önünde bu istridyelerin kıymetini şöyle 
bir ölçtü; sevinç ve keyüten titredi. Eği
lerek ön:inde duran ayak kadar büyük 
ve birkaç kilo ağırlığındaki ilk istridye
yi aldı. Parmaklarının etrafında dolaşan 
yapışkan hayvanlardan korkmadan, iğ

renmeden istridyeyi şöyle bir salladı. Bı
çağını çekmek için elini beline götürünce 
onu yerinde bulamadı. Titiz ve dikkatli 
Johi ·Dahn bıçağı beline takrnağı unut
muş olacaktı. Ne ise, bunun o kadnr e
hemmiyeti yoktu. File torbasını açarak 
istridyeyi içine attı; tekrar eği!di, bir b• 
ne daha aldı.. beşinci istridyeden sonra 
bir daha eğilemedi. Hafızası birden can
landı. Kendisinde hafif bir tehlike uyaıı-

dıran bu J ohi Dahn ismi ansızın kafası
nın içinde en bariz şeklile uyandı. Tatil
de tatlı dakikalar, saatler geçirdiği me
lez kadının kocası bu Johi Dahıi'dı. Şim
di tam bunun sırası idi ya.. denizin di
binde bulunuyordu. Hayatı yukarıda ha
va borusunu tutanın elinde idi Hava ve
ren bu Johi Dahn'dı. 

Vaziyeti müdhfşti. Malezyahlann kıs
kançlığı ve intikam hususundaki cana
varlıklan ve bu vadide gördüğü birçok 
nümuneler vaziyetinin ne olduğunu pek 
açık bir surette anlatıyordu. J ohl Dahn 
meseleyi biliyor muydu acaba? İntikam 
maksadile mi bu gemiye gelmişti. Bir 
müddet olduğu yerde bu sualleri çözme
ğe uğraştı. Vücudünü soğuk bir ter kap
ladı. Bu korku neticesinde imdad işare
tini çekti. Fakat ip gevşetilerek büsbü
tün uzatıldı. cBeni çekıt diye işaret verdi
ği halde ipi çekmek şöyle dursun, büsbü
tün gevşetiyorlardı. 'Çaptığını bilmez bir 
halde ağzını açarak geniş bir nefes aldı; 
o zaman bir ök:sür:ik tuttu; önündeki 
cam bWandı. Artık etrafı da göremi
yordu._ 

İpi bir daha çekti, bu sefer hava bom
su garib bir hareketle uzatıldı. Burf ord 
korkudan deliye dönmii§tü. Johi Danlının 
maksadı ne idi? İpi elinden bırakarak 
maksadsız yürümeğe başladı. Müdhiş bir 
azab içinde kıvranıyordu. Malezyalılara 
has bir intikam tuzağına düşmüştü. Her
hangi bir kimse, denizin dibine indirdiği 
adamı öldürmek için sadece hava boru
sunu kesip dalgıcı boğabilirdi. Fak.:ıt 
Johi Dahn bununla kanaat getirmiyerek 
ona daha müdhiş ve daha korkunç bir 
ölüm hazırlamıştı. 
İmdad işaretini çekti. Ccvab olarak ha

va fasılalı bir surette gelmeğe başladı. 
Tazyik azalınca elbisesi büzülmeğe ve 
sırbndaki kurşunlar büsbütün ağırlaş

mağa başladı. Korkudan hiçbir şey d:.işü
nemiyordu. 

Johi Dalın yavaş yavaş intikamını alı
yordu. Onu üze üze öldürmek niyetinde 
idi. Korkuyla çektiği işaretlere cevab o
larak gittikçe fazlalaşan bir hava geli
yordu. Şimdi de elbisesi tamamile şişti. 
Hava tazyiki o kadar çoktu, ki göz kapak-

( Devamı 10 ncu sayfada) 

EyJUI 12 

Na·fıa V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan i§: 

1 - TOkatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 0-20 Km. lik suJa.. 

ma kanalının hafriyat ve sınat imalltı ke~ bedeli 551,480 lira 99 kuruştur. 
:r~ Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da Nafia Ve

kAleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u.sullle 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname ve ı>rojeleri 27 lira 60 kuruş mukabilinde sular umum 
müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25,809 lira 25 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağünden en az Gekiz gü.n evvel .illerinde 
bulunan bütün vesiknlarla birlikte bir istida ile Vekfilete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak i1zere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunınıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

' 5 - İsteklilerin teklif mektublarını iki nci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri :ın -
zıındır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3353ıt c5874:. 

-------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 
• • • icabında günde 3 kqe alınabilir. • • • 

Nafıa V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin sulanması için açılacak 20 - 55 + 930 

Km. lik sulama kanalının hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 577.059 

lira 88 kuru§tur. 
z - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Nafıa Ve

kaleti Sular Umum Müdürlüğü .su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
§8I'tnamesi, fenni Ftname ve projeleri (28) lira (90) ~ mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (26 832) lira ( 40) kuruşluk mu-
' vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en - az sekiz 

gün evvel ellerinde bulunan bütün v~ikalarla birlikte bir istida ile Ve
kalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

:> - İsteklilerin teklif mcktublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdü düğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 
Postada-olan gecikmeler kabul edilmez. (3351) (5872) 

Bfrinci hareket kampanası çalarken, 
bunların bulundukları kompartiman - SON POSTANIN 

EDEr?l QOMAN\ 
Pevruz ağa takımında bir vakitler fe
nerci idim.. oradan Çeşmemeydanı ta
kımma geçtim, anahtarcı oldum. Son
T;\ bizim takımlan kaldırdılar.. yasak 

,, oldu. 

~ - Galatasarayda bulunınad~ mıl 

dan içeriye ecele
caip bir adam gir
di. Ayağında bol 
paçalı petikare 
pir pantalon, Ha-
liçteki salapur _ - Ne mümkün? Bizi, Arab Musta-
"alann ufak bi _ falar, Yalınkaş Nuriler, Altıparmak 
J YAZAN: Ercfünend Ekrem Taıu Necat"! v t 1 'd'? ter modelini an _ ı er .. oraya ugra ır ar mı ı ı 

dıran, g,.n;ıı: bu • dan. Adım Avni _Be tuh f k _ - Arab Mustafa, koşucu Besimin a-
--t n.. a o • bey. . .., 

tunlu, fevkalade Zorman. Beni mut4 nuşuyorum.. ga ısı mı. 
kalın ökçeli ve laka tanıyacaksınız: _ Biraz öyle; af· - Val~a?i, .ne onun n: ~e ötekilerin 

yamalı olmadıkları halde öyle gözüken Birkaç sene evvel federsiniz. ö b ü r şecerelennı bılmem. Velakin yaman a-
bir çift alamet kundura, sırtında, o - pokey şampiyonu Mösyö kimdir? damlardı! 
muzları pamuk yastıklarla beslenmiş oldum. Bütün gaze- - Bu mu? O da - Patırdı olur mu idi, o zamanlar? 
kahve rengi bir ceket, bunun altında teler yazdı.. şimdi, senin gibi bir anti- - Bizim vaktimizde narayı biz a-
da renk renk santrançlı kalın örme bir soy adımı değiştir- ka .. o da, senin gibi tardık. Şimdi seyirciler bağlnyor. 
sveter vardı. Kazınmış suratın~ jk~ mek istiyorum.. ni- anlayışlı, dirayetli.. _ Ne diye bağlnrdınız? Şa .. şa .. şal. 
yanında frenklerin pirzolaya benzetip çin Zorman yahudi biraz karşılıklı IAf a- m!, yoksam: Sağ oU mu. 
de kotlet tabir ettikleri favori kıvır - adına benziyor, ba- t~ da, .ıç~ ~~ılsın. _ Sonunda bazan bahşiş, yahud ki 
cık rnkallar yanaklarının yan yerleri- şıma türlü türlü a· Zıra, bırbırınızı .bul- bir koyun filan veren olursa, sağ ol der-
ne kadar inmekte idi. Ağzında iri lüle- vantür geliyor .. siz dunuz. Dur, ö.nce dik. Ama, öbür türlü bağırmadık. Biz, 
li, kavruk bir pipo bu yakışıklı (!) ce- kimsiniz? ;>rezante edeyım .. hem koşar hem de fiyakalı afili bir 
likanlının dudaklarına, inmeli insan - İzahat vermeyi bu b a k , görüyorsun tarzda: cH~aayt!. Karada a~lan, derya-
ların simalarını hatırlatan çkkin bir sefer Torik üzerine ya, frenkce 1t1gat da kaplan .. yaman gelir, yaman gider, 
çarpukluk veriyordu. aldı: paral~ak bende de Pevruz ağa uşakları!.. Heeey!> diye ba .. 

Elindeki, kertenkele taklidi rnuşam- - Köşede, oturan var.. ışte: Bay Tak- sardık narayı. 
ba bavulu bir hamlede filenin içine zat benim babalığım vor Kaşer 

G bi f _ Anşan .. te' Mec- - Ah! Formidabl!. Topu en ç.ok atan yerleştirdi. Gurabt efendi ile Toriğin ura e endi... . :ı 
oturc!ukları peykenin ortasındaki boş - Ne efendi? Ayaklarını uzatıp oturdu.. bur peynir fabrika- kimdi? . 
yere oturdu. Hiç bir yere sığrnıyan - Gurabi. ı - Pardon. Niçin kızıyorsunuz? Jsınm sahfbi, değil mi? - Topu mu? Topu İcadiyeden top-
uzun bacaklarını sağa, sola götürdük- - Gurabi? Kom se aror. ınç ışıtme- - Nasıl kızmayım? Elinin kerü soy - Değil! Münasebeti yok, avalın! o, q.ular atardı .. yedi tane, tam! 
kn sonra nihayet Takvorun yanı başı- dim. Ne dernek? adı olur mu hiç? palavra fabrikası işletir sade. - Yedi gol mü? 
na uzattı. İfakat hanıma doğru dönüp, Torik hafif içerledi, fakat belli etme- - Olur a! Ben öyle çeşid soy adı a- - O halde, affedersiniz.. ben sizi _ Artık orasını bilmem. 
piposunu göstererek Macarca bir şey- di. tanlan işittim ki, sizinki bana gayet başkası için aldım.. _ Siz ne konuşuyorsunuz? 
!er söyledi. - Karşısındaki onun haremi.. normal geldi. - Türkcenin böylesine kurban ola- _ Eski zaman sporundan .. tulumba-

Takvor, Fransızca olarak: - Forrnidable! Türkiye-Oe M.Ja ha - - Her halde, hatırın kalmasın bey vıın .. ey, bakalım delikanlı! Senin bu- lıkt 
- Madam Türktür, Macarca anla - rernler var mı? bilader ama, sen de başka bir numara- ra!arda ne işin var? cı an.. an! Si k . i ·ın lsini 

maz! - Tö'be, Estağfurullah!. Haremi de- sın. Ben, bizim [Takvoru işaret ede - - Ben burada, Macaristanda okuya- - Şarm · z ço ısp n e ı.. 
D ince, dellkanlınıın yüzü birdert mek, yani ya, familyası .. kansı!. rek] ahpan yola getirmeğe uğraşıp du- runı. - O haltı, ge~nl~de bu Tak.var dıı 

bire heyecandan kızardı. Gövdesi ile - - Kansı?. Ah! Formidable! Ya, siz rurken, şimdi karşıma bir de sen çıktın. - Ne? etti. Manasını söyledi idi ama ben u· 
riye doğru bir hareket yaptı; piposu ~imsiniz? Hanı ya, ikinizi bir arada görmesinler, - Ziraat. Ama, daha ziyade spor ya- nuttuın. Her halde, yola çıktık çıkalı is-
ağzındıın kucağına düştü .. türkce olarak: Birdenbire tepesi atan Torik bu su- ıılimallah çifte koşarlar. pıyorum. Macar Fegervaroş takımında pirto ~e uzaktan ~~rhaba ? ediyoruz. 

- Nasıl? dedi; Türk.. Türk mü?. ale şu cevabı verdi: - Kurs mu yaptırırlar?, Efendi, ko- forverd oynadım. Şimdi Hilnyadi Ya- Sen, şımdi nereye gıdıyorsun. 
Sa se formidabl!. Türk, ha? Sizler de - Elinin körü! şucu mu?. Anlamadım. noş takımında hafbekim. - Vakans aldım.. gezeceğim.. 
Türk müsünüz? - Soy adınız mı? - Sen türkce bilmez misin? - Oh! A1lah daha Alt etsin, inşallah! - Makas aldın, keseceksin .. terzilik 

- Evet. - Hayır! Silsilemin adıl Yahu, sen - Biliyorum. Llkin siz tuhaf konu- - Mersi! Siz oynamaz mısınız?. de mi öğreniyorsun? 
- Ben de Türkiyeliyim. İstanbul- ne biçim adamsın bet şuyorsunuz. - Biz vaktile çok ıpor yaptık. Ben 
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Kırık riiiil&lYa~.~.--=:........o 
Yazan: A. R. 

Beklenilmeyen bir müşkül 
Leylayı, elile tuttuğu ve gözü ile gör

düğü halde, daha hala onun buradaki 
varlığına bir türlü inanamıyor: 

Ah, Aliahım!.. Acaba rüya mı 
görüyorum .. 

Diyt:. söyleniyordu. . 
Evet.. vaziyet, bir rüyaya benzıyor

du ... Akıldan, fikirden ve hatta hayal
. den bile geçrniyen, efsanevi bir hadise 
cereyan ediyordu. 

F;kat ne olursa olsun, birkaç saat 
sonra, bu efsane tam bir hakikat ola
cak .. artık Leyla, hiç kimsenin ·kopar
mıya muktedir olamıyacağı bir bağ ile 
kendisine bağlanacaktı. 

Tabiidir ki, bugün değilse yarın .. ya
rın değilse öbür gün.. günün birinde 
nasıl olsa bu hakikat dalga dalga her 
tarafa yaYJlacak; Leylarun büyük bir 
muvaffakiyetle oynadığı bu parlak o
yunu. hiç şüphesiz ki Yıldız sarayının 
en kodaman şahsiyetlerinden biri olan 
tüfekci Arif ağa da duyacaktı.·· Hiç bir 
arzıısunun kırıldığını görmemiş olan 
bu cebbar ve azametli adam 0 zaman 
bu ovun karşısında kimbilir nasıl kö
püre~ek .. nasıl kuduracaktı?. 

Zeki bey, bunları düşünürken aCEle 
acele elbiselerini giyiyor; bir an evvel 
Faris çelebinin dükkfuıına giderek der
hal bir imam buldurup her şeyden ev
vel nikah işini bitirmek istiyordu. 

Tam ceketinin düğmelerini ilikler -
ken harap merdivenlerin gıcırdadıkla
rını işitmiş; bir saniy~ s~nr~ kapı aç~a
rak Faris çelebi içen gırmış ve selam 
vermişti. 

Zeki bey ilk söz olarak: 
- Nasıl, misafiriniz herhalde rahat 

etmiştir, değil mi?. 
Demişti. 

Faris çelebi: 
- EVet.. ta bil.. elden geldiği kadar, 

rahat ettirildi. 
Diye cevab verdikten sonra, 
- Fakat. .• 
Deyip, sözünü kesmişti. .. . 
Sözün birden bire kesilmesi uzerıne, 

Zeki bey gözlerini Faris çelebiye çe -
virınişti. Ancak o zaman, bu . adar_:ıın 
çehresinde endişe ifade eden bır mana 

görebilmişti. 
_ Evet, d-0stum .. fakat... . . . 

B 1. sorarken Zeki beym sesı tıt-
u sua ı b"t" 
. t' Tepeden tırnağa kadar u un 

remış ı. . .. h' ~ _ 
vücudünde, garib bır urperıne ısse. 

mişti. 

Faris çelebi, adeta gi~l~ bi~ ~~rku ge-
çiriyormuş gibi söze gırışmıştı. 

- Fakat, bir şey canu'hı sıktı .• 

- Ne?.. dk' 
- Hanım bize geldikten beş on v a ı-

. .. d.. .. agırttı. a sonra, beni nahıye mu uru ç 

-Evet. 
- İsticvabdan geçirdi. 

- Ne diye? . d.i ? 
_Ne diye olacak?. Bu k~~ kim. r?. 

Ne münasebetle evine misafir ett~ .. 
Zeki beyin nesidir?. Nereden gelmış -
tir?. Adı nedir?. Gibi bir takım sualler. 

- Siz ne cevab verdiniz?. 
- Sizin söylediğinizi, aynen tel?'ar 

etUm.. cZeki beyin nişanlısı imiş. Is -
tanbuJdan gelmiş. Burada evlenecek -

lermiş.> 
Dedim. 
-Sonra? .. 
_Eve geldim. Yarım sa~t son~a .?i.: 

zaptiye geldi. «Çabuk. Nahıye mudu~u 
seni istiyor.• dedi. Kalktım, tekrar gıt
tim. Bu sefer de, başka sual_ler. Kadınm 
nüfus tezkeresi var mı?. Istanbuldan, 
mürur tezkeresi ile mi gelın~tir?. Ha
kikaten Zeki beyin nişanlısı mıdır, de
ğil midir?. Zeki hey kadını niçin başka 
hır yere misafir etmemiş de bizim eve 
göndermiştir?. 

Zeki bey, sert bir el hareketi ile Fa-

ris çelebinin sözi.inü kesti: . 
- Kafi dostum, anladım .. her şeyı 

anladım .. : Size rahatsızlık verdiğim
den dolayı, çok müteessirim ... Hem .s~z, 
hem ben, üzüntüden kurtulmak ıçın 

derhal bir imam bulmalı, nikahı kıy -
dımrnlıyız. O zaman kimsenin tered -
diidü kalmaz. Ve hiç kimse de bir şey 
s0yleıniye muktedir olamaz... Şimdi 

~izden rica ediyorum. Derhal bir imam 
tedarik ediniz. Siz, buralı olduğunuz 
içi11 bu işi kolayca görebilirsiniz ... Bu 
iy~tiği yıaptığı.nız dakikadan itibaren, 
~ni kendinize ebediyen minnettar e
deceksiniz. 

Dedi. 
Faris çelebi, mütereddid bir tavırla: 
- Vallahi beyim.. elden gelen biz -

met, diriğ edilmez. Hele varalım, ba
kalım, bir adam arayalım. 

Diye cevab verdi. 
Zeki, derhal bir kağıd aldı. Şu satır

ları yazdı: 

(Nasılsın sevgilim? Geceyi rahat ge
çirdin mi? .. Ben, bahtiyarlığın verdiği 
neş'e ile derin bir mesti içindeyim. Bir 
kaç saate kadar, saadetimizin ebedileş
t t1ini tebşir edeceğim. Candan sevgi
ler.) 

Kağıdı, bir zarfa koyarak Faris çele
biye uzattı. 

- Rica ederim. Bunu hanıma gönde
rlveriniz. 

Diye yalvardı. 

* Zeki bey, elleri pantalonunun cebin-
de dairenin sofasında mütemadiyen 
geziniyor .. ikide birde, aşağıya sesleni
yordu: 

- Ali çavuş! .. Oğlum, koş bak. Fa
ris çelebi dükkfuıına gelmemiş mi?. 

Ali çavuş, kaldırım taşlarını parça -
!arcasına koşuyor. Gidiyor.. bir kaç 
dakika sonra geliyor. Merdivenleri kı
rarcasına tırmanıyor. Sert bir selam
dan sonra: 

- Dükkanı kapalı efendim. 
Diye cevab veriyordu. 
Zeki bey, tekrar dolaşmıya başlıyor; 

ve dolaşırken de: 
- Hey Allahım!. Sen bana sabır ver. 
Diye söyleniyordu. 

( ATka.n var) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstit-1sünün Ziraat, Veteriner, fakültesine kız 
ve erkek, Orman fakültesine yalmz erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki §artlara uymak ge -
rektir. 

1 - Türk tabüyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek baka
loryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin fon fakültesinden naklen gelecek olanlar lisenin 

fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak olmuşlarsa 
orada okuduklan sömstrlerden ikisi kabul edilerek veteriner ziraat ve orman 
fakültesinin üçüncü sömstrlerine alınırlar. Ancak veteriner fakültesine giren-
lerin bu fakültenin birinci ve i.J:?nci sömstresinde okunan anatomi dersine de ay
rıca devam etmeleri ve ziraat iakiıltesine girenlerin ziraat stajını yapmaları 
gerektir. 

1 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı olamaz. 
Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden bE>den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hastaevi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık mua -
yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster -
rniyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek ta1cbe Ankaraıcla Orman çiftliğinde staj gör
meğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulacaktır. Stajdan 
sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için yapıla • 
cak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır . 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Ve yatacak yer parasız olarak 
çif9ikte sağlanır. cStajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı 
takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.:. 

7 - Parasız yatılı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne suretle 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı

karılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan başka lise ve olgun
luk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdını, polis veya uraylardan 
alacakları uzgidim ve aşı Uğıdıru, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları süel 
dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılarile yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens • 
titüsü rektörlüğüne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerinl bildir 
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zira! san'at
larla alakalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmaroış olan ve 8 inci maddede yaZJlı 
kağıtlların ilişik olmad'lğı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddene yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi veya iyi' dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocuğu 

veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat sahibi 
yeya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek iyi ve iyi 
dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek ,talebe diploma derecesine ve bq vur

ma tarihine göre seçilirler. 
ıı - Zirat staj ve tahsil müddE>tince okutulan yabancı dil, Almanca ve İngi

lizcedir. Fakültelerden mezun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner bekim, 
Orman mühendisi ünvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarıda yazılan yabancı dıllP.rden 

imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak şarttır. 
1 2 3 üncülükle mezun olan talebeye mükafaten Avrupada bir tedkik ıeya-, . 

hati yaptırılır. 
12 _ Ziraat fakültesine 40, Veteriner fakÜltesine 40, ve orman fakültesine 40 

azami talebe alınacaktır. 
13 _ Cevab istiyenler ayrıca puJ göndermeliıdirler. 

14 _Baş vurma zamanı c22 ağustos 938 den ~ylfılün 30 uncu g];ıa akşamına 
kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. c3247> cÔ677:. 

Sayfa 1 

27 ağustos tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

2 7 Ağustos tarihli bi1meccmizde 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstan -
bulda bulunan talihli küçük okuyucu
larımizın pazartesi, perşembe günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida
rehanemizden almaları lazımdır. Tas -
ra okuyucularımızın hediyeleri po;ta 
ile adreslerine gönderilir. 

BİR MASA SAATİ 
1 - İstanbul Hayriye lisesi sınıf 10 dan 

ff2 Mustafa. 
2 - Beyoğlu 29 uncu mekteb 164. Cemal. 

MUHTIEA DEFTERi 
(Son Posta ba.tıralı) 

İstanbul erkek llsesinden 803 Nihad Özcan, 
İstanbul Eyüb 36 ncı ilk okuldan 759 Be -
d1a, İstanbul Ayasofya İshak paşa caddesi 
13 n·J.marada Hilml, Ceyhan dava veklll 
Tayyip oğlu İsmet Güneş, Kütahya Küçük 
çarşıda içki bayii Abdullah oğlu Hayreddin, 
Çatalca Ferhad paşa mahallesi 15 numarada 
Fazilet. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Adıyaman husus! muhasebe tahsil mü -
fettlşl Alieddln kızı Sevim, İstanbul Vefıı. 
erkek lisesi sınıf 10 da Muzaffer Ataç, İstan
bul Çağaloğlu erkek orta okuldan 120 Mul'l'
sln, İstanbul Yeşlldlrek Molataşı sokak 15 
numarada Orhan, İstanbul Haydarpaşı:ı. 11-
seslnden 1751 Bahaeddin, İstanbul İstlklfil 
lisesi sınır 4 de Hikmet Özdemlr. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ. 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Fatih Gelenbevi caddesi 41 nu -
marada Şadi Agun, İstanbul Vefa erkek li
sesi sınıf 9 da 525 Muhiddin Doğrukan, İs
tanbul Beyoğlu Parmakkapı Bursa Anadolu 
sokak 4ı numarada Osman, İstanbul Hayri
ye lisesi sınıf 2 de Mehmed Başaran, İstanbul 
TQPhaiie Örtmealtı so~k 1 numarada 
Memduha. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Eski Foça gümrük memuru Hüseyin kızı 

Blrsen, İstanbul Üsküdar yirminci ilk okul
dan 160 numaralı Nedret, İstanbul altıncı 
llk okuldan 33 numaralı Kemaleddin Evren, 
Bandırma Halkevlnde Mukadder Umut, İs
tanbul erkek ilse& talebesinden 1313 Hilmi. 

DİŞ MACUNU 
İsparta Mimar Sinan caddesi 52 numarada 

Mehmed, İstanbul 47 ınci ilk okuldan 141 
Türk'a.n, Kocaeli Zabitan mahallesi lt nu -
maralı evde Kii.mll Kaya kızı Zerrin, İstan
bul Kızıltoprak Şehir Jtahyası sokak 29 nu
marada Sedad, İstanbul Sultanahıned Firuz 
ağa camll karşısında 102 numarada Saliha. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Dlvanyolu Cebecller sokak 8 nu
marada Enver, İstanbul Gelenbevi orta okul 
sınıf D-3 de 196 Sabahaddin, İstanbul Vez
necller Büyük Reşid paşa caddesi 8 numa
rada Handan, İstanbul Şişli Tarakkl lisesi 
sınıf 3 de Kemal ÖZkan. İstanbul Çağaloğlu 
Nuruosmanlye caddesi 58 numarada Mehmed. 

KOKULU SABUN 
Erenköy Altmtarla Hoş sokak 15 de- üı-

ya, 1ııtanbul Fatih 11 inci okuldan 
392 numaralı Ali, İstanbul Vezneciler 
Fahri Kopuıoğlu Erd~an Kopuz, İstanbul 
erı,ek ilse.si .sınıf ı-c de Nejad, İstanbul Sa
matya Ağaçkakan 17 numarada ihsan. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

zih, İstanbul Beylerbeyi ilk okulundan HB 
Jale. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

Sııitanahmed Divanyolu cadde.si 17 de 
Zekl Tabanlı, İstanbul Kumkapı or-
ta okul sınıf 3 de Sabahad • 
c:ın, İstanbul Sirkeci HüdavendlgAr 
caddesi 10 numarada Rifo.t, İstanbul Çağal 
oğlu orta okulundan 221 Salih, İstanbul ikin• 
ci ilkokul sınıf 5 de Fevzi Dinç. 

KİTAB 
E.<:ki Foça bakkal M. Tevfik kızı Ruhan, 

Adapazarı İstiklal mahallesi A)1dıın sokak 
15 numarada Cahid, Ankara. Sıhhat VekAletı 
tedrisat mümeyyizi Necati oğlu Halis, Aydın 
Akseki ticaret bankasında Lütfi Güney, İs· 
tanbul LMell Tayyare apartımam 23 numa
rada. Ayhan, Sivas Niksar caddesi 25 sayıll 
evde Mediha Özdemtr, İzmir Alsancak Ak • 
deniz sokak 10 numarada Şükran, Mualla 
Emir Bayazıd mahallesi Mestanlar soka~ 8 
num!t!ada Cemal, Gebze Semerci Mwıta.ta 
oğlu Ismail Tan, Ankara Orman çiftliği 28 
numaralı evde A. Belge. 

RESİMLİ EL işi MODELİ 
Sl.vas Paşa bey mahallesi Eskl 

Mahkeme sokak 83 numarada Sıd -
kı, İstanbul Jtatlh Çalap sokak 
14 numarada Türkl\n, Trabzon Ortahlsar 23 
num:ııada Mes'ud, İspart:ı. demir tlcaretha.
~e.si Parmaksız Nuri oğlu Ömer Parmaksız, 
Istanbul Çemberlita.ş Evkaf sokağı 50 nu ... 
marada Bedriye, Eski Foça ilk okul talebe
sinden 310 Şahabeddin, İstanbul 44 UncO 
ilk okul 3/A da 43 Yaşar, Antalya Camll atıl( 
mahRllesi postane arkası 9 numarada NacJ. 
Afyon Şafak kıraathanesinde İsmail Taşgtt, 
Bursa Meydancık, İncirli cadde 5 numarada. 
Osman, İstanbul Kumkapı orta okuı sınıf 
21 A da 572 Mecid, Zonguldak .seyyar tahak
kuk memuru Niyazi oğlu Cevdet, Ad:ına Na
çaran mahallesi Kolordu caddesi 269 nuın&
rada Sacide, İstanbul Kadıköy birinci orta 
okuldan Sacide, Ankara Sakarya mahalle.si 
Erinç sokak 541 numarada Hikmet, İstanbtıl 
Üsküdar Şeyh cam11 Arka sokak 10 numara• 
da Betül. 

KART 
Zonguldak Asma ocağında başçavuş Ha· 

san oğlu M. Kızılay, HeybeUada ilkokuldan 
Güner Baykara, İstanbul Pangaltı Çimen 
so.~ak 150 numarada Mi.işerref, Zonguldak 
ticaret odası A. Erkan, Bayburd ortaokul sı
nıf 1/B de 34 Kemal, İstanbul Sultanahmed 
Bö!tte san'at okulu teknik ihzari B şubesinden 
marangoz Fikret, İstanbul Bankalar cadde.!l 
55 numarada Yekta, İstanbul posta telgraf 
memuru Süreyya oğlu Ömer, Malatya Abbas 
oğlu sokak 68 numarada mutekaid Şükrü 
oğlu Şeref, Ağrı orta okulu sınıf 1 de 1:12 
numaralı Yümnü, Trabzon askerlik şubest 
reisi klzı Perihan, İstanbul Çemberlltaş Atık 
All paşa Medrese sokak 15 No. da Nedime, 
Ga.zianteb Kürkcil hamnda aktar Ahmed 
Özkaya oğlu Rlfat, Arapkir vakıflar memuru 
oğlu Mehmed Edib, İstanbul Nuruosmanlye 
Sclvill Mescld sokak 4 numarada SilheylA, 
Eskişehir Hoşnudiye Sökmen sokak 10 nu -
marada Necdet, Tekirdağ'ı polis :gıemuru 
Mehmed kızı Fatma, Kastamonu muhaseb• 
memuru Nail oğlu Ahsen Duygulu, Kilis va
ridat memur muavini oğlu İbrahim Akın, 
Çine ziraat memuru kızı Ayten, Bursa cum
huriyet caddesi 296 numarada Ali Salp, İs
tanbul Sultanahıned Hllfillahmer caddesi Pı
nar apartımanı 4 numarada Kenan, İstanbuJ 
Küçükayasofya Medrese çıkmazı 3 numara
da K~iran, Konya Gedikli ortaokul öğret
meni Nazmı kızı Ayten. 
••••••••-•-.••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

Kayıp aranıyor 
Bulana yirmi lira mükafat verilecek 
Aslen Mani.salı terzi Boğos oğlu Diran Van. 

Diyarbakır posta telgraf muhasebesinde 
Şekip karde§l Servet Akıncı, Ordu ziraat mü
cadele teknlslyenı tızı Beyhan Korkmaz, İs
tanbul Ayaspa§a Mezarlık sokak ismatı -
Mwıtafa a.partımanı 5 numarada Bahar, İs
tanbul Bayazıd Camcı Ali ma.halle.sı 14 nu
marada Emine Elenman, İstanbul vezne 
eller 23 numarada Hikmet. 

- Uyanı arıyorum. Kendisi 922 senesinde i:z.. 

BOYA KALEMİ 
MalA tya İmren mağazasında Muzaffer 

Turfanda, Kayseri bez fabrı.tası tamirhane 
ta.tibi Hüsameddin kızı Müzeyyen, İstanbul 
posta telgraf memuru Osman Besim kızı 

Meral. İstanbul birinci ilk okuldan 88 Ne-

mlrde olup şimdi tahminen 39 yaşlarındadJll 
Bundan üç, dört sene evvellsi Kastamonu 
taranarında görüldüğü ve bir gözünün kör 
olduğu haber alınmıştır. Bilenlerin lnsanlyel 
namına: Gedikpaşa. Nev'iye .sokak No. 47 de 
Serop Devletoğluna bildirmeleri rica olunur. 
Bulana 20 lira mükMat verilecektir. (1145) 

Radyo ahnacak 
Manisa vilayeti Köy Bürosu şefliğinden: 

1 - Manisaya 3 ili 35 kilometre mesafelerde bulunan sekiz köy için akimla-
törle çalışır sekiz radyo alınacak ve akim latörler bin saatlik olacak. 

2 - Altı lambalı, uzun, orta, kısa dalga tesisatlı olacaktır. 

3 - Anten tesisatı radyoyu satana aid olacaktır. 
4 - Müteahhid radyoları mahallerinde kurup çalıştırdıktan sonra bedelini 

köy sandığından alacaktır. 

5 - Radyolar mübayaanın kararlaştığı günden itibaren azami bir ay zarfın
~a teslim olunacaktır. 

6 - Teklif edecekleri radyoları perakende satış fiatından ne nisbette iskon• 
to ile vereceklerini talihlerin eylfılün 15 inci günü akşamına kadar bildirmeleri 
ve radyoların resimlerini havi kataloğunu Manisa vilayetine göndermeleri la
zımdır. 

7 - Teklif edecekleri fiatların ylizde yedi buçuğu nisbetinde teminat gös-
termiyen talihlerin teklifi kabul edilmiyecektir. c620h 



Tayyare piyangosu Bulmacası 
25 inci tertibin "5,, inci keşidesi bugün bitti 

kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

1 2 3 4 f) 6 7 8 9 10 

il 

İnönü havacılık kampında 
' neler gördüm? 

50,000 lira kazanan 
18415 

Sonları ( 15 ) rakamları ile biten bü
tün numaralar onda bir itibarile ikişE'r 
lira amorti alacaklardır. 

15,000 lira kazanan 
2573 

Sonları ( 73 ) rakamları ile biten bü
tün numaralar onda bir itibarile ikişer 
lira amorti alacaklardır. 

12,000 lira kazanan 
15209 
1000 lira kazananlar 

10015 10115 

31409 7265 20183 26471 3G~ 20R39 
35962 13413 27461 34149 8209 3556 

8143 1654 32091 12309 7376 27022 
21797 29580 8229 18791 35~80 7146 
33370 25509 37920 27912 34343 7227 

30 lira kazananlar 
5374 24895 466 20906 28752 6596 

21687 
27111 
17749 
23776 
29680 

15874 
17665 
36007 
8305 
4438 

26311 
94-05 

20410 
25995 
38888 
14032 
9969 

39502 
2635 
4517 

11070 19741 19175 
8073 16324 1030 

34586 26092 19321 
25857 37221 28282 
11946 4523 20101 
1258 2494 1960 
8397 21781 13766 

30322 22990 6905 
27675 
5247 

17041 
32193 
35792 
34764 
26477 

5987 
30874 
5240 

20820 
4219 

37076 
1144 

37225 
20584 
11360 
24888 
3029 

23391 
24120 

24423 
9312 

35322 
12976 
8~15 

1003 
27452 
30982 
36371 
8756 

4666 
15360 
28686 
25696 
39247 

6807 10345 
53;)0 33909 
7461 38412 

12091 37735 
5367 35196 

- - - - -• -• - - ,_ - -• • -- - - - ,_ • • • • - - - - - -• • ,-- -• • • -• • - - -• • • 10 • • 
SOLDAN SAÖA: 
1 - İyi kesen - ok atnu.ra mat:ısu.s alet. 
2 - Köle - isimler. 
3 - Abdal-Akaretin getirdi.ti. 
f - Nefer-İstanbulda bostanlarlle meş -

hur bir semt. 
5 - Yed - bir nota. 
6 - Damen - hayret. 
7 - Tabanca namlusunun 

lar-çifte. 
lçlndekl oyult-

8 - Elektrik çıngırağı - faydalL 
9 - Dahi-taharri et. 

10 - Bir nevi pasta - nefer - tahmln. 
YUKARIDAN AŞAÖI: 
1 - Para torbası-bebeklere yiyecek veri

len şişenin ağzı. 
2 - Esirlik. 

(Ba§ tarafı 6 ncı sayfada) 
Dıı·ahşan şimdi burada değU. İki kardeş ara
sında geçmiş olan bir sahneyl genç bir ö~
retmen anlattı. Dırahşan Zişandan daha es
ki havacıdır. D:ıha bilyük olduğu gibi ... Zi
şan planörle ilk havaya çıktığı giin bir bu
lutun üstüne çıkıyor. Uzun zaman gözden 
kayboluyor. Onun kaıybolduğunu gören 
Dıra~an kardeşlik muhabbetile ağla -
m:ığa başlıyor. Fakat nihayet hiçbir kaza ol
madığı için Zişan yere iniyor. Zişan yere 
inincP Dırahşan onun karşısına dikiliyor: 

- Ne diye bulutların üstüne çıktın, aşağı
da be'1ediğlmi, seni merak edeceğimi dü
şünmedin mi? 

Diye kardeşine çıkışmağa başlıyor ve ağ
lam'\ğa devam ediyor. Zişan: 

- A deli diyor, ha vaya ben çıktım, sana 
ne? .. Bulutun üstüne de binerim, altına da 
girerim. Senin keyfin için tayyarecilik öğ
renmiyorum ya! 

F'a 1ra t ablası, onun bu sözlerini dinlemi-
yor. Hem ağlıyor, hem tekdire devam ediyor. 
O zaman Zişan bakıyor ki kız kardeşini ken
di soılerile susturmağa imkan yok, hemen 
bir yal:ın uyduruyor: 

- Sil gözlerini, öğretmen geliyor. Seni 
böyle allar görürlerse llnirli, heyecanlı der
ler, p1Rnöre blndlrmeıier. 

tulumlarındaki sökükleri dikiyoruz. tltab, 
mecmu:ı okuyoruz . 

Dlyorıar, sonra hep bir ağızdan: 
- Blzım burada ne kadar mes'ud ve gii2el 

l>fr hayaı. geçirdlğimlzi bilseler Türklyenlıı 
Ciöl't tarafından genç kızlar buraya atın e
derler, diyorlar. 
Şübhesiz ki biz Tıirkiyenin en bahtiyar 

çocuklarıyız ... 
Tam bu sırada yemek zili çalıyor, dlslpllne 

riayeU bir zevk edinmiş olan genç lcızlar he
ınen ayağa fırlıyorlar ve: 

- Müsaadenizle diyerek kO§a, kop benden 
uzaklaşıyorlar. 

* Türkiyenin her tarafından genç kıııların 
gitt!Al bu kampa a&lı İstanbullu olan bir 
genç kızın iştirak etmeyişi doğrusu İstanbul
lu olan benim hiç h<>1uma gitmedi. İatanb:ıl
lu geı1ç kızlara soruyorum: 

- Sizin hoşunuza gidiyor mu? 
8'1&4 ...... ? ............................................. _, 

Nöbetci eczaneler 
_. ... __ 

Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ......_. 
dır: 

İstanbul clhetindekller: 

500 lira kazananlar 20,000 lirahk mukafat 3 - Silmek m&Sdanndao emri hazır - Ve planöre binmeği her şeyden çok seven Aksar*da: (Pertev>, Alemdarda: <Bt
ref Neşet), Beyazıdda: (Haydar), ea
mo.tyada: (Rıdvan>, Emlnönünde: <Bn-ı 
sason), Eyübde: <Hikmet Atlamu), .re
nerde: CEmilyadi), Şehremininde: <Bam-J 
dl), Şeh•deba§ında: (Hamdi), Kara
gümrükte: (Fuad), Küçükpazarda: (Bu
lflsi), Bakırköyünde: Cİ.stepan). 

kuşların hacısı. 

1 - Hükümdar - rabıt edatı. 
5 - Dem - dahi. 

Dırahşan korku ile sağa, sola bakarak göz 
yaşlarını slllyor ve susuyor. Zifan: 

- İkJ küçük erkek kardeşim. de var, diyor. 20059 
124 

34115 
21383 

3057 10551 20107 11326 
2870 33082 12864 716~ 

38243 30111 37288 22720 

Keşideden sonra dolabdan yeniden 40 
1945 numara çekilmiş ve yirmi bin liralık 
8177 mükafat şu 40 numara arasında beşer 
2066 yüz lira olarak taksim edilmiştir: 

26948 16290 12509 2469 22953 20006 
37740 34927 26105 33439 24738 2373 
5865 603 5771 34374 12153 3692 

11269 21644 22088 18116 38938 2943! 31462 
21882 35467 17530 13649 37581 23149 38034 

8 - İstifham nidası - dost. Onlar da tayyareci olmak istiyorlar. Benim 
tahs•Uın henüz müsald olmadığı için bu sene 

gelen tarafı - bir motörlüye geçemlyeceğim. Dırahşan geçti. 
7 - Kulağı duymıyan. 

8 - Gömleğin boyuna 

200 lira kazananlar 
meyva. 

9 - Gözleri görmiyen 
tahtalar. 

Ben seneye geçeceğim. Maksadım tayyarecl 
- tlre sardılcları olmaktır. Bu mesleği hiç terket.mlyeceğlm. Bey of la clhetlndekiler: 

36592 16438 20989 27481 29997 
15031 1728 28005 20815 39711 
23097 11120 34342 23992 8380 
6391 5013 31565 6808 30241 

8107 8643 906 5524 4901 11444 9059 
36126 165 5086 846 10386 

100 lira kazananlar 
4419 33635 39729 5651 37303 
2495 15740 20177 22305 14160 

15227 18909 6397 3120 10272 
27957 37332 1431 8723 24052 
22534 19551 39421 24757 19822 
1167 35633 420 3909 12193 

24195 27896 27376 31532 31332 
4656 17499 31141 

19227 
8920 

38814 
23593 
13485 
35179 
8698 

50 lira kazananlar 
12284 23297 38323 7147 1201g 14723 
34182 13900 12683 26900 35270 35034 
1642 11422 1483 215 15100 202 

19338 10097 4614 10787 1060l 1691 
19935 37496 16579 36734 34140 17554 
19679 16247 27175 37125 23747 17534 
17029 26455 4702 4924 31768 10557 
36150 21764 10396 14851 23856 11781 
18087 21367 27993 10674 20908 24483 
26288 257 13601 9300 8113 12950 
28094 21595 17286 ~2 345 15407 

10,000 lirahk mukafat 
En son çekilen ( 29848) numara da on 

bin liralık mUkafat kazanmıştır. 

··Kar.isi.ri"i····n·idiiran····kaiı·; .. 
yakalandı 

Erenköyde oturan Hasan isminde bir 
şahsın kıskançlık yüzünden karısını bı

çakla öldürüp kaçtığını birkaç gün evvel 
yazmıştık. 

Zabıtaca memleketin her tarafında şid
detle takib edilen katil Hasan, dün ak
şam Adapazarında yakayı ele vermişti.l.". 
Hasan bu akşam İstanbula getirilecektir. 

ITtzAR 
CDevlet kapısında elll yıl) tefrikamız bu 
gün yazı çoklulundan konamamıştır. 

ÖZi1r dileriz. 

Hikaye : Denizin dibinde 

10 - İlı:i on-dost ve komşu bir devlet. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Evvelki bulmacanın h4lledilmif ft-kli 
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Bugunku program 

ISTANBUL 
1! EJbil 1931 Puariell 

ÖÖLB NEŞRİYATI: 
12.30: Pllkla Türk mualtl.lt. 12.50: Han· 

d18.lS.05: Pllkla Türk muatldll. ıuo: Muh
telit pllk neşriyatı. 

AI§AM NEŞRİYATI: 

18.30: Dans muslklsi (Pllk). 19: Konfe
rans: Fatih Halkevi namına, Dr. Suad İama
il Gürkan (Diş etlerinin dltler üzerindeki e-

(llqtarafı ı inci sayfada) Cevab bile vermedi. Yorgunluktan bit- hemmlyetı>. 19.30: Dans musiktst (Pllk). 19. 

larını açık tutamıyor ve kulaklarındaki kin bir halde idi. Bayılacak gibi idi. Tam 55: Borsa haberleri. 20: Saat l1arı: Grenviç 
ra.sadhaneslnden nalclen. Hamiyet Yücesea 

uğultular ziyadeleşiyordu. bu sırada kablonun kuvvetle çekildiğini ve arkadaşları tarafından ~ mualkisi ve 
Malezyalının bu intikamı ınüdhişti. hissetti. Suyun gittikçe daha parlaklaştı- halk ~arklları. 20.40: Ajana haberleri. 20.47: 

Evvela lüzumundan az şimdi de pek faz- ğını ve yeşil rengin mavil11tiğlni gördü. Ömer Rıaa Doirul tarafından arabca söylev. 
la hava veriyordu. Elini miğferindeki Ondan sonra hayal meyal vapurun bor- 21: Saat lyarı. Orkeatra. 21.30: Fuıl aaa he
emniyet süpapına götürerek havayı dı- dasını, daha sonra vapurun üstünden sar- yeti: İbrahim Uygun ve artada.tlan W&fın-

dım. 22.10: Hava raporu. n.ıs: Darüttallm 
prı verdi; bu suretle bir parça olsun so- kan adamları seçti. musiki heyeti: Fahri ve artadalları taratın-
ltıkkanlılığını elde etti. Nasıl kurtula- Görünmiyen eller onu tutarak güverte- dan. 22.60: Son haberler n ene.t ıünün prog 
caktı? Yukarıya sağ salim çıkabilecek ye çektiler. Miğfer açıldı. ramı. 23: saat lyarı. 
miydi? Gene kurtuluş çarelerinı arama· Kendine geldiği vakit Malezyalının • 

* 
ANKARA 

la koyuldu. Bileklerinin olanca kuvve- ha~aretle af diliyen yalvarıcı sesini duy
tile ipe tutunarak, yukarı çıkamazdı. Bu du. Adam bu kadar şiddetle onu çektiği 
ağır kurşun takımlarile buna imkan yok- için özür diliyordu. Böyle yapmağa mec-
tu. Yukarıdan gelen havayı elbisesinin bur kalmıştı. Zira, sual işarP.tlerine ce- 12 Eylül 1931 Puane.I 

içine hapsederek çıkmak istedi. Bu su- vab gelmediğini görünce bir tehlike se- ÖÖLll: NEŞRİYATI: 
retle de kurtulmasına pek az bır ümid zerek ipi çekmişti. 
vardı. Çünkü hava tazyiki henüz suyun Herhalde ustasının verdiği işaretleri 
yüzüne çıkmadan onu boğabilirdi. ters anlamıştı. Hatta, ustası denizin di-

Verdiği işaretlere cevab olarak ipin o- bine indikten sonra bıçağı beline takma
nu sürüklediğini gördü. Mukavemete uğ- mış olduğunun farkına vardı. Daha fe
raştı. Beyhude .. görün.miyen bir kuvvet nası hava pompasını işletirken onu bağ
onu çekiyor ve hattl bu s5r'at onu koş- lamıştı. Yağ kJ:>kusunun havayı bozacağı
turmak derecesine varıyordu. nı yanındaki arkadaşları söylemişlerdi 

Bu şekilde çekilmesi bir hayli sürdü. ama iş işden geçmişti. 

14.30: Ka1'14ılı: pille neşri1atı. H,50: Plllcla 
riırk musikisi Te halk tarkı.Iarı. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AıtŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karı.şık plak netrlyatı, 19.15: Türk 

mu~tkisi ve halk şarkılan (Hahik. Recai>, 
20: Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: 

Tii"k musikisi ve halk şarkıları (Sadi Hoş -
S"S, Radife Neydik>. 21: Şan plakları, 21.15: 

Ansızın kendini denizaltı bir ormanda Bütün bu hataların yegane sebebi ken- Jtüriy:> salon orkestrası, 22: Ajans habel'leri, 
buldu. Öyle bir orman. ki yeşillik hazan disinin henüz bu işin acemisi olması ve 22.15: Yarınki program. 
onun boyunu aşıyordu. Bunun arkasından hayatında bir defa bile dalgıç yamaklığı ............................................................. . 

başka bir sahaya çekildi. Burası da dize yapmış bulunmaması idi. Çünkü adı Jolıi Gebzede 18 Eylül Pazer günü 
kadar çamur içinde idi. Raslaclığı bir ne- Dahn değildi. İşsizdi; açlıktan ölmek de
vi yapışkan ve tüylü hayvanlar onu tik- recesine geldiği için herkes tarafından 
sindiriyordu. Böylece de bir mil kadar bilinen bu ismi alarak boş bir yere gir
mesafe katetti. Bu sırada yukarıdan bir mek iştemiştf. 
ltıal işareti çekildi. Herhalde J ohı Dahn ,,,----------------.. 

btırını soruyor ve: 1 YAJUHld llOmLUazDA: 

cNasıl dostum, keyfin yerinde mi? de- BekArlara tavsiye 
ınek istiyordu. 

fpretler tekrar edildi. İki.. üç .. sanki An~tan: lbrahim Hoyi 
~ııenceyi biraz daha uzatmak istiyordu. l J 

Kocaeli valisi Hamid Oskaym ~üma
yelerindc kaymakam Nami Önalın riya
setinde ve alayımızın kıymetli yardım
larile C. H. P. tarafından şehid ve kimse
siz çocuklara mahsus sünnet düğ~nü ve 
avrıca pehlivan güreşleri, orta oyunu ve 
hokkabaz \'C zengin büfe vardır. Pı..•hli

van güreşlerinde ikramiyeler başa 50 
lira, büyük orta 20 lira, küçük orta 15 
lira, det5eye 10 liradır. 

Ona: 
- Pl!nör mü daha güzel, paraşüt mü di

yorum. 
- Paraşüt daha heyecanlı, fakat zevki 

mahdud. pHl.nörün zevki daha uzun sürüyor. 
Cevabını veriyor. 
- Planörcülüğün en zevkli tarafı neresi 

diyorum. 
Genç kızlar hep bir ağızdan: 
- '!'abli uçmak diyorlar. Göklerde dolat-

mak. 
- En zevksiz tarafı!.. 
Gene hep bir ağızdan: 
- Uçmak için sıra beklemek Te sıranın 

geç gelmesi cevabını veriyorlar. 
- Ders saatlerlnln haricinde ne yapıyor

sunuz? Ne ile meşgul oluyorsunuz? 
- Şatranç oynuyoruz, dansediyoruz, milli 

oyunlar oynuyoruz, gramofon çalıyoruz, ken
di aökliklerimlzi ve erkek arkad&§larımızın 

Tünelba§ında: (Matkovic;l, Yütaetkaldl
rımda : (Vingopulo), Galatada: (Mer
kez), Taksimde: (Kemal, Rebul), IJılfU

de: <Pertev>. Beşiktaşta: <Nail Halid). 

) 
················································-·... il 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosa 
Bu gece 

Sulldiye (Şenyol) da 

Yarın gece 

Takam 
( Albntepede ) 

Güzel Sanatlar Akademisi talebe 
kayıd ve kabulü 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden : 
1 - Akademi şubeleri için talebe kayıd ve kabulüne 15 EylUI 938 tarihbıcle 

başlanacak ve EylUI gayesinde nihayet . verilecektir. 
2 - Akademinin bütün şubelerinde tedrisata 15 İlkteşrin 938 de başlanacaktır. 
3 - Akademi: Mimart, Resim, Heyk~l. Tezyini santalar ve Türk Tezyini 

san'atlar şubelerinden mürekkebdir: 
A - Mimari Şubesi: Tahsil müddeti beş yıldır. Bu şubeye lise olgunluk me

zunları kabul olunur. Talib sayısı alınacak talebe mikdarını geçerse desen ve 
Türkçe kompozisyondan bir müsabaka imtihanı yapılır. Bu şubeye talebe ola
rak girebilenler arasında imtihanla burslu talebe seçilir. 

Bu sene yeniden 10 burslu talebe alınacaktır. Burslu talebelere tatilde de de
yam etmek üzere maktuan •25> lira aylık verilir. Burs imtihanı Türkçe kompo -
zisyonla cLise müfredatına göreı> R;yaziye, Umumi taı:ih ve yabancı dilden ya
pılır. Burslu talebelere aid talimatname Akademiden alınabilir. 

B - Resim ve Heykel Şubeleri: T:ıhsil müddeti muşyyen değildir. İstidada 
bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik hukukundan istifa
de edebilirler. Resim ve Heykel şubelerine girebilmek için en az orta meldeb 
mezunu olmak lazımdır. Bu şubelere girmek istiyenler bir istidad yoklaması 

geçirirler. 
C - Tezyini San'atlar Şube~i: Tahsil müddeti dört senedir. Umumi Tezyinat 

afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat, mobilya kısımlarını havidir. Bu ıubeye 
orta mekteb mezunlariyle bütün mıntaka san'at mektebleri mezunları alınır. 

Orta mekteb mezunları desen \o·e Türkçeden imtihana tabi tutulurlar. 

D - Türk Tezyini San'atlar Şubesi: Tahsil müddeti muayyen delildir. 
San'at istidadı gösterenler alını:-. Tezhib, tezyini arap yazısı, Türk ciltciliii, 
Türk cilt kalıpları imali, ebru ve ahar, Türk minyatürü, Türk Tezyinatı ve çi
ni nakışları, kıymetli taşlar üzerine hik, altın varak imali, halı nakışları, &edef 
kakmacılığı kısımlarını havidir. Bu şube ye girmek için yaş haddi va.zedilme-

miıtir. Talihlerin istidad sahibi bulunmaları ve Türkçe kompozisyona muktedir 
olmaları lazımdır. Bu şubeye girmek istiyenler Direktörlüğe istida vermek 
mecburiyetinde değildirler. 

4 - Talihlerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir istida ile müracaatlan 
ve bu istidada girecekleri şubeyi tasrih etmeleri lazımdır. İstidaya bajlanınası 
icab eden vesikalar şunlardır: 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı. 

b - Sıhhat \'e aşı raporu cResmi doktorlardan alınmalıdır•. 
c - Resmi tahsil vesikası. (Askerlik ehliyetnamesiyle beraber). 
d - Hüsnühal kağıdı •Mekteblerden bu sene mezun olanlardan istenmez.. 
e - 6 tane kartonsuz vesikalık fotograf. cAlaminüt olmamalıdır ... 

5 - Ecnebi olanlar yukarıdaki vesikaları mensub oldukları konsolosluklar
dan tevsik ettirmiş bulunmalıdırlar. 

6 - Kabul yoklamalarının ve burs imtihanlarının yapılacağı tarihler 15 EJ
llılde mekteb dahilinde ilan edilir. 

7 - Akademi niharidir. Devam mecburidir. Yalnız Türk Tezyinat talebesine 
devamda kolaylıklar gösterilebilir. 

8 - Taşradan gelecekler liizumlu vesikalarını taahhüdlü olarak posta m 
gönderebilirler. Bu gibileı·e Akademide hangi tarihte bulunmaları !Azım geJdill 
tahriren tebliğ olunur. c6027. 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

·aiR 60ZELLlı{ SıRRı öGRENol ı 

ÜS 

A ilah emrııesin bir 
aürü g•nce bu n· 
du çirlı::in tenimi 

diinyada ııö-· 

Her ku r e '1 i • i 
m•yoma det i 1. 
Pıımollte aayeaın
de güzelleşen te
nıme •erdi. Ya .. -
ıı n Pıı hnollve. 

. 
EVVELCE ZEYTINYAGI 1 

ŞI MDI PALMOL.IVE 
Hergün biılerce kadınlar . ııeytioye• 

tının cild nerindeki faideli teamai 
111edediyorlır. Bıya..ıı.lar m de onla' 

r.'bi, .. bab we ılq.111 PAlMOUVE'io 
:ıla lıabanaış köpüfii ile yii1ünüııü, 

boyouıuzıı ve omuzlarınızı mas•ı edi· 
niz Bilihara evvela ••cak 99 llODra da 
llOfulı: su ile yıkayınız. Terkibindeki 
zeytnıyaA'J uyesinde PALMOUVE me
aamelerı temizler. beşereyi yumuşatır 
- ~tlılaştmr ve bittabı ten parlayıp 
w-ençle~ır. 

PALMOLIVE • kadar aandar 1D 
eberi kadınlar, onu yüı. ve baııy• 
ıçıo de lı:ull•aırlar. 

ONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve ~önlünü açar: Ada çamlarının la!if ve sıhhi kokuları 

VENÜS çam kolo:Jyasında mevcuddur. Deposu: NUR E D D 1 N, EV L 1 YA ZADE 1 S TAN BUL 

NİŞANTAŞINDA (Eski Feyziye) 

Yatılı Yatısız IŞIK LiSESi 
M 

1 
k t" izin en eski Hususi Lisesidir. Resmi liselere muadeleti tasdik edilmiştir. Ana, İlk, Orta ve Lise kısım

ı .
1 
e; e e ımEdebiyat kollar;, vardır. Lisan tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonl.-ı mekteb 

ar~ eb. en klve if g~ edı'lmı· ·t:r Kız ve Erkek talebe için ayrı daire!?~ vardır. Talebe kaydı için hergün ondan on altıya 
asrı ır şe e ra ~ • · 
kadar müracaat edilebilir. Fazla malUmat için tarifname isteyiniz. Tel. 44039 

ESKı FEYZlATı 

Yatılı eoGAZiÇi LiS LERi . Yatısız 
Arnavutk6y Çifte Saraylar 

Ana sınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Pransız S~jozer mektebi binasında Orta ve 
Lise sınıfı en Arnavutköyllnde Tr11mvay caddesinde Çifte Sarıtylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde: Her 

gnn smıt ıo dan 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çıfte Saraylarda mek.ep idJresme mUraca"t e lilebilir. 
istiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 

Kız 
Erkek 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 

AY iYE Li Si Vatth 
Yatısız 

Ana ilk, ortn, lise smınarile fen ve edebivat kollarını havidir. Ecnebi !is:ını ilk sınıflarrtan itibaren b.ışlar. Arzu 
ede~ talebe okulun hususi otobüslerile neklolunur. Kayıd için herglln snat 10 dan 17 ye kadar mnracıuıt kabul 

olunur. !steyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20530 

;,;.;;_;.. __ maıımmı .. --.. -• Telefon. 42517 = 
Nişantaşında Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

ı vArıu 1 Şişli Terakki Lisesi 1coNoozLo1 
ANA - JLK - ORTA - LiSE KISIMLARI 

k k öiTreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki b nada ayn YATI teşkilatı vardır. Fransızca, 
~~z ve eAr le "' kurlarına dokuz yıı~ındırn başlayarak bütUn öğreniciler iştirak edebilirJer. Okul bergnn 

lngdızca, 
1 

.manca da açıktır. Kayıd işl..:rine Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bakılır. 
saat ıo - u arasın 

1 lıtaııbul Belediyesi llinları 1 
.. t · in lüzumu olon ve hepsine 816 lira 50 kuruş bedel tah~ 

Karaağaç muessesa ı ıç . .1 k ulm 
. . em donanma elektrik malze:mesı açık eksı tmeye on uştur. 
~ e~ılen 23 ~alesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
Lıstesıle şartn m .k 61 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
"kanunda yazılı3v8ePsı a vtecsi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun.malı-
beraber 26/9/9 azar 
dırlar. (6256) 

"""""' .. ı·· ak"l vasıtaları için hepsine 4250 lira bedel tahmin edilen 
Belediye motor u n ı y • . a· li 500 kilo gre s yagı açık eksiltme ile alınacaktır. Şart-

10 ton makine, 2 ton ış ve · · · ·ı 2490 N l k d l . .. a·· r· w ··nde görüle hı lir. Istekli er o. ı anun a yazı ı 
namesı Levazım Mu uru~. yağ fabrikasının Türkiye şubesi veya umumt mü-
vesikadan başka tanınmış ır ·ı ··..t gil b ı d ğ d · . . vasi mikyasta yağ ticaretı e mu~.e u un u una aır 
messıli olduğuna vel akl esika ile 318 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
Ticaret Odasından a ac arı v d D-:-'1' En -

b·ı b b 16/9 '938 cuma günü saat 11 e i:i.U.W. cumend~ bu-veya mektu ı e era er , 
lunmalıdırlar. (B.) (5968) 

f/tNfıN 

· b d ı· 1272 lira 85 kuru'" olan Erenköy istasyon yolunun esaslı tamiri 
Kcsıf e e ı ı . L M'"d·· ı·· :.: . k lmuştur Keşif ev rakile şartnamesı evazım u ur u-

a~.ık eks~~t~leby~ı· ot:ıekliler 2490 num.ı ralı kanun<la yazılı vesikadan başka en 
ğünde goru e 1 ır. Müd'" rğü· d al kl 
az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ::-rafıa . 9 ul~ u 46n ken ~lakca a~ı 

. 
938 

ı aid Tıcaret Oda sı vesıkalarıle 5 ıra uruş ı temı-
fen ehlıyet ve Y1 ına i ·· ·· t 11 d D · ' kt bile berabet 19/ 9/938 Pazarte.5 gunu saa e aımı 
nat makbuz veya me u (İ ) 
Encümende bulunmalıdırlar. <6083) · 

Nlllı/lll 

1 - 224 Cuma 9/9/938 
225 - 325 Cumartesi 10/9/938 

Son Posta 
Yevmi. Siyasi. Havadis ve Halk gazeteSl -····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2' 

tSTANBUL 

Gazetem.izde çurnn yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfm ve gazetemize aiddır. 

-···.,__ 
ABONE Fi ATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. K,. Kr. 

14UU ---rttRK!YI 750 4UU 
YUNANİSTAN 2340 12"20 "110 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adre.1 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-···~ 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
30~ 

Gelen evrak gai verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alı[Jmıu:. 

Cevab içJn mektublara 10 k~luk 
Pul ilAvesi llzıındır. 

~-··············································-\ f Posta kutusu : 741 1stanbw ·ı 
ı Telgraf : Son Posta • 
i Telefon : 20203 ! .. . 
... ııı ••••••••••••••••••••• .-............... .__ ••••• d' 

826 _ 557 Pazartesi 12/91938 

o58 _ 110 Salı 13/ 9/938 Dr. HAF iZ CEMAL 
771 - 960 Çarşamba 14/9/938 - (Lokman Heldml 

Beledi e emekli ve öksü:t:lerinin Eylul 938 üçer aylıkları yuk~da ~osteri~_en } DalıDIJ• ml&eıı.-ı: Puud&D maac:ta 
gü.nlcrd;' ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık sahihlerinin cuz- MrlGD (1 - 1) El&vanıd• •u:w• 19'.., te-
danlan ile Ziraat Bankasına ınüracaatlan. cB.- c6258:t teıoD• 11181 - "'* 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir. 

Sabittir, sıhhi ve zararsızdır. 
INGILtz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

~--·----------·------------~ 
afıa V ekiletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Tokatta yapılacak Gömcnek Re güiatörü ile mevcud eski köprünün yı. 
kılarak yenisinin inşası keşli bedeli 245, 868 lira 68 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/9/938 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 12 de Nafia Ve. 
kaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 12 lira 30 kuruş mukabilinde sulaı 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,543 lira 45 kuruşlu}t muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel elljrinde 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bt.. 

işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 

müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelexi lazım • 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c3352> c5873> 

İZMiR PAMUK MENSUCATI 
T. A • .Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlamlığile tanınmışı ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan marnulatunız 

K A B O T B EZ LE R 1 N iN 
İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış fiyatları 

aşağıda gösterilıniştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr . 
4 :t > :t 75 > :t > > 1595 > 

5 > :t Değirmenli 90 > > :t > 759 > 

5 > :t > 85 > > > > 726 > 

8 > > Geyikli 85 :t > :t > '731 > 
8 > > > 75 > > > :t 665 > 

9 > :t Tayyareli 85 :t > > > 675 > 

9 > > > 7:S :t > :t > 615 :t 
11 :t > Köpekli 85 > :t :t :t 653 > 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıdaki &atıc; 
fiy,ülarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddir. 
3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

m Mahmudiye hanında 12 numaradadır. 41m••::ıa••~ 

Devlet Demiryollırı ve limanı rı işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muh~en bedeli 55075 lira olan muhtelif ateş tuğlaları 24/10/938 Pnzartesf 

gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4003,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta• 

yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H e kadar komisyon reisliğin• 
~~~~ I 
Şartnameler 275 kUruşa Ankaı·a ve Hroydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(81UJ: 



SONBABAB IBLITOB .•• · 
Uf ak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık 

çıkarabilir. Bunun için derhal bir 

SEFALI~ 
APclılran .sonra Bütün 
&lj,.,farolan /(u,.f u/du"!;-

SEFA L l N 
:Aldıktan sonra bntlhı ağnlarda11 kurtôldum. 

Nezle - Grip - Baş - Dlı ve Romatizma 
lcabınba gilnde 3 kate alınabilir. 

Taklidlerlnden sakınınız ve ısrarla Ul'ALHI lıteJiniz." 
1 lJk ve 12 ilk AmbalAjı nrdır. 

Her türlü yanıkları, kan çıbanları, 

traş yaralan, meme iltihapları ve 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dola• 
ma, akneler, çocukların ve büyükle-

rin her türlü deri iltihapları 

en ÇABUK ve en EMİN blr 
SURETTE TEDAvl BDER. 

OENIZBANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Mübayaa edileceğini 4, 5, 7 eylul 1938 tarihli muhtelif gaze~elerlı ilan 
ettiğimiz Diesel motörüne aici teklifin !kabul müddeti 15 birinci~e§l'in 1938 
tarihine kadar teındid edilmiıtir. 

Unutmayınız ki: ........................................ 
Bir ditin çıkanlmuı, aılı
hatin temel tqlannclan 

birinin çıkanlmaaı 
demektir. ---···-

Bu Akıbetle karpt....-
dan evvel diflerinbe iti-
na ederek, herrfin t•mİz· 
liyerek onların çOrilme-
mnine, bozulmamuma 
ihtimam etmek lbımdır. 

'RADYOLiN 
Dit macumıe aergo.a Ye 
en az rtmde 3 defa hrça--
lanan elifler daima uğ-

lam ve temiz kahr 

Daima Radyolin 

İlan Tarifemiz 
Tet llttall AllUlnl 

Birinci ..Jaile 400 hnıt 
llrim:i m1au. no • 
V~ci ealall• aoo • 
Dörtliinci ealtile 100 • 
/f ..Jaileler 80 • 
SM eolail• 40 • 

Muayyen bir mdddeı zarfuıct. 
fazlaca mikdarda 1lln Japtırıcn. 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizdea 
tattfade edeceklerdir. Tam. Janm 
ve çeyrek sayfa tllnJar için ayn 
bir tarife derplf ed.ilmlftlr. 

Soıı Posta'nın ticari illnlanna 
aid ifler için fU adrae m«lracaat 
edilmelidir: 

11.&nelldl Kelllktll llıb&a 
~ ... 

~~-~l~T-A_L_V_A_N __ L_l_S_E_S_I-~' ·-::·;::·;;:;;:;:---· 
Ye ltalyan ticaret mektebi 

To• • To111 sok•k, Beroııu 
Pazardan maada her gtln •saat 10 - 13 arasında kayıd muamelesi yapılır. 

...............................• 
Nepiyat Müdürü: Selim Ragıp lmet 

llİP S. Ragıp EMBÇ 
SA LEBL A.. ftrena UŞAKLIGIL 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGINE KARŞI 

MOB H o · • 
1 N 

Tabletleri her ~.czanede arayınız. (Po.ta kutan 

BASUR PAT 1 ile 
Memelerini tedavi ediniz 

1 

Almanyada yapdan ve 

300 defa 
Çalmakla· bozulmayan 

POLYDOll 
Marka Gramofon pllldan 

FERYADI HAKKI 

piyasaya çıkmqtır. 

NUMAN İÇLİSES 

B 02 5 Al Bereli. 
Koyun• gelir kuzu De cTürküt 

8 O 3 9 Atalım mı Güzelim. cTtlrklb 
Tokad Türküsü. 

URFALI OSMAN YANIKSES 

8 02 & Şu Urfanın kapw 
Dönberl. 

8 02 8 Ey Felek cSeglh gazeb 
Layık mı aşkın bana. 

BAYAN HAMİYET DUYGULU 

8 O 2 9 
Ayşem çık.mi.§ yollara. 
Yaz geldi güller ac;ıldL 

BAYAN NEDİME 

8030 Bu dallar ulu dallar. 
Gülerdim atlamazdım. 

BAYAN B. PLATİN BAYAN NERMİN 

8027 Duydum ki cSuzinlk tarkı• 8037 Altını bozdurayım. 
Yol verin sevgillme. Senden ayrı dü.§dü.m. 

POL YDOlt Gr•111of0ta plAld•n111 her rerde ıerarla l•te,lal& 
TOrktye toptan satış deposu: VA HE tJ T Ü C J YAN 
lstanhul Sultanhamam Camcıbqı Han 2 ncl kat No. 10 P. K. 180 

IF===--·~!!'!l_ !!.I!~ 

• 

14 Eylôl ÇARŞAMBA Günü Çıkıyor. 

1938 RESiMLi HAFTA 
32 • 48 Sayfa içinde bilhaHa kadınlan alAkadar edecek yadan 

en pzel hikAye ve romanlan ihtiva ettikten bqka. 

1000 Kelime ile 
Kendi Kendine İtalyanca. 

deralerini Yermir• bafbracakbr, ba deraler ayn bir kit9p 
ıekline sokulabilecek tanda Mtreclllecektir. 

Bettin manuile tam •• clolp bir mecmua olmak lıedelW 
ıtdea ,9311 HSlllLI HAFTA mecmua.mu 

Yalnız 5 KURUŞA sahn aıabileceksiai .. 
Şimdiden bagllerlnlze slparlı edlnb. 

fazla taflilAh l.taıabul po9ta kutum 7 43 den iatey iDbı:. 

DENIZBANK 
~ 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
Yalova kaplıcaları nurtbalinde 1 kilometre mesafede elektrik santrah 

civarında gösterilecek mahalde pazarlıkla bir kuyu kazılacaktır. Pazarlık 
15 Eylul 938 Per§elllbe günii saat (10,30) da yapılacaktır. Şartname ve ne
mini görmek btiyenlerın Mebani Şu besine müracaatları. 

Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farkıızdır 

FEMiL~ 
FEMIL ~ı 

FEMiL~iı 
1 VE 

FEM L BA~I 

FEMiL~iı 

load edildikten sonra bir çok nstıca mepk· 
katler ortadan kalkmııtır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandlkhln 
bez n pamuk tamponların tellltet ,....._ ol-
datWıu otretmlftir. 

Ve batı kullanan her kadın lbtlk top lfbl 
çnlk ve ıerbest bir harekete kavuşmllf(ur. 

Bilgill bayanlan ublm T8 ten11Dl bastahklana· 
dan kurtarmıştır. 

En tnee elbiaeler altmda ve dar mayolar ltDde 
bile 19zllmiyen gayet ufak, sıbbt, J111811fÜ, 

mikrobsuz, el çantalarında taşınmuı kolafdlr. 

-
ve BAGI 

Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur. 

1

DENiZBANK' 
İstanbul Şube!\İ Müdürlüğünden: 

Bankamıza aid deniz vesaitinde kullanılan muşamba örtülerden 210 adedi 
yağlattırılacaktır. 

İ§in şaı:tnamesi Materyel dairesinden alınabilir. Teklifler en geç 'JJJ/9/938 
tarihine kadar mezkılr daireye verilmiş bulunmahdır. 


