
HALK~N GÖZG 

!::!ALKIN KULAGI 

tlALKIN DİLİ 
~ 

~e 8 - No. 2798 Yazı işleri telefonu! 20203 PAZART&C;İ-16MAYIS1~8 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Ba'-vekil İÇ ve dış işler Türk havacılığı uğr.~nda 
• canlarını verenlerın 
hakkında Mecliste ·hatıratan t~bcil edildi 

beya·natta bulunacak 

Japonlar Çinde· tekrar· 
ilerlemeğe : başladılar 

50 kilometrelik Çin cebhesi Yarıldı 
l 0kYodan bildirildiğine göre Sarınehri geçen Japon 

. kuvvetleri bir şehir r daha zaptettiler 
~ (Yazısı 3 üncü sayf..llzın dördUııcil ve befinci sütunlannda) 

Yurd içinde· elektrikli 
trenler işletilecek · 

l~clında yapılacak tecrübeyi müteakib Ankara. · 
. ·~ nbuı hatbnın da elektrikle işletilmesine baılanacak 

Selçuk 15 ~ydın tstasyonuns Mr bakıt _· · 
~l'on~.A,_ntaly(HUSUsı) - Bir taraftan l şılırken, öte taraftan 1(!& Aydın hattı ü-

a hattının ilanallne çal. ı (Dsuam& Jl ııicl ıa.ufada.) . 

. 

muh·temel 

Atatürk dün · 
. . 

· klübde Vekillerle 
.oörüştüler 

·Büyük Önder· klübden 
çıkarken şiddetle 

alkışlandılar 
Ankara. llS (A.A.) - Dün Or

man çiftliğinde bir gezinti yapını§ 
olan Reisicumhur Atatürk bugün 
de şehir dahilinde bir müddet gez
dikten sonra Anadolu Klübüne uğ
ramıtlar ve o sıra.da klübde bulu .. 

(Devamı Z nci sayfada) 

:·ı;p~-;;~d~'"/,;;-;, .. ··· 
Yeniden 
Ş~ddetlendi 

T eruel mıntakasında büyük 
kuvvetler çarpışıyor 

Bilbao, 15 - · Franko kıtaatı Teruelde11 
: Akdeniz sahillerine kadar olan bütün 
cebhede hareketlerine devam etml§tlr, 
Tron§on'da muhasara edilen mühim hU
kümetci kuvvetler çetin bir müdafaadan 
sonra imha olunmUflardır. Şimdi harbin 
merkezi, Teruel'in 12 kilometre fbnali 

. (Devamı a nd 8a1/fa.da). 

Dün Fatihte tayyare abidesi önünde ihtifal yapıldı, 
bir manga asker havaya 

. üç defa ateş ederek hava şehidlerini selamladı 

Dost ve müttefik . 
Y u g o s 1 a v y a· 
nın harbiye ve 
bahriye nazın ge-. 
neral Mariç ve ma .. 
iyeti erkanı hü~. 
metimizin misafiri 
olarak yarın sabah 
onu 22 geçe tren· " 
le şehrlııiize gele· 
cekler ve hudud. 
dan itibaren İne .. 
raaimle karşılana
caklardır. Sirkeci Mııhtef'em miscfiri
garında . bir askeri mi% Oenercıı Mcıriç 
kıt'a sellın resmiı'ii ifa edecektir. 

ı • 

Muhterem misafir Perapalas otelinde 
kendisine tahsis edilen dairede bir müd
det istirahat ettikten sonra ayni güıı 
akşamı hususi trenle ~karaya harekeı 

edecektir. 
General. Mariç Ankara istasyonun"a 

çrenel Kurm.ay Başkanı Mareşal Fena 
Çakmak, Milli Müdafaa Vekili Gencr~ıl 
Kizmı 'özalp tarafından karşılan!lcak ~ 
bir bölük asker ihtiram resmini ifa ed~ 
cektir. Misafir genera~ müteakiben, fü. 
yasetic~hur . sarayına . giderek husuSf 
defteri imzalıyacaktır. 

·General Mariç öğleden sonra gaz mrur 
keSi fabrikasını, Çubuk barajını, Orınao 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Beşiktaş Harbiyeyi 
3 - 2 mağliib etti 

Dilmkii maçtan evvtt Befikta§ ve Harbiyeliler bir arada 
(Yazısı 7 .inci sayfaınızdacbr) 



2 Sayfa 

Hergün 
Münevverler 
Ve kög 

,_ __ Yazan: Muhittin Birg~n 

M ayıs aymm ortasındayız. Her se
ne bu mevsimde Türkiyenin köy

lüsü de, ihracatcısı da ve batta umumiyet 
itibarile her türlü iş ve ticaret adamları 
da, bir iki ay sonra toprağın göğsünden 
kopup gelecek olan türlü türlü mahsul
lerin, iç ve dış piyasalarda elde edebile
cekleri fiatlann hesabları ve bundan do
ğan endişeleri ile meşgul olurlar. Herke
sin yüreği titrer ve herkes dua eder: İyi 
mahsul ve jyi fiat ... 

Herkesin gözü mahsulde ve bilhassa 
Türkiyeye iktısadi kuvvet verecek olan 
ihracat mahsullerindeclir. Türkiyenin bü
tün bir senelik hayatı, bütün teferrüatile 
bu mahsule bakar: İyi mahsul ve iyi fi.at 
demek, Türkiyede iyi bir iktısacli hareket 

SON PO.STA 

Resimli Makale : ii!S işinizin efendisi olunuz. = 

demektir. Aksi takdirde her şey durur Amerikada ilci sendikaları her müessesede olduğu_ gibi Dünyanm en büyük müessesesini tek başına idare eden 
veyahud yavaş işler. Ford fabrikalarmda da ameleyi merkez teşkilatına bağlamak Fordun kanaatine göre bir müessesenin yürüyebilmesi için 

Köylü için istihsal denilen şey ezeli bir istediler. Ameleye en iyi muameleyi Ford yapıyordu, en faz- yekdiğerine bağlı iki şartın vücudü lazımdır. Birincisi ame-
kumardır: Tabiatin kaprislerile karşı kar- la ücreti Ford veriyordu. Bu teşebbüs karşısında kalınca bir- lesine iyi muamele etmesi, ikincisi de kararlarında müstakil 
şıya oynanan bir kumar. Tabiat isterse den isyan ederek fabrikalarını derhal kapıyarak yüz bin ve tesirden uzak kalmasıdır. En nihayette bir adamın kazan· 
köylünün mahsulü iyi olur. İstemezse ameleyi açıkta bırakmakla tehdidde bulundu. ması kafi değildir. İşinin efendisi olması 1Azımdır. 
hayır. Köylüyü tabiatin kaprislerine ve ==~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======================================== 

~~~1§;§:~~~~§~~~~~ 
bir şey. in içine köylünün piyasa karşı- Bir Yahudi _.., ......................................................... ~ Ölümden 
sındaki himayesiz ve müdafaasız vaziye- TT/ • l l il l H •• b• f k 
tiai de koyalım: Köylü piyasada ya ser- r 4 gO On 8 n 11 ergun ır 1 ra 
mayenin tahakkümü ne karşılaşır, yahud Büyük muvaffakiyetl Magv azanın sahibidir 

Kurtarılan 
Kızcağız 

gene sermayenin anarşik bir hale getir-
diği bir piyasada, bata çıka, şaşkına dö - Bir adam bir mağazaya girmi§. Na-
ner. O bakımdan da köylü müdafaasız, ı polyonun heykelini gÖTmüş. Tezgah-
himayesiz, hatta vasıtasız ve filetsizdir.1 tara BOTmU§: 

Bir zamandanberi köylü için sade tabiat - Bunun değeri nedir? 
şartları değil, piyasa şartları da bir ku- Tezgahtar: 
mar oldu: Geçen sene yüz, bu sene yir- - Üç Zira! 
mi veyahud tersine ... Bugünden yarma Demi§, Napolyonun heykelinin !JO-
her şey değişiveriyor! nında bir başka heykel varmış. Onu * da BO'MnU§: 

- Ya bunun değeri? 
- Yüz bin lira. 
Ve ilave etmi§: 

! - Mağazanın sahibidir. 
• • .. . .......... ••••••••••••••••••••••· .. ---··-••••·----••r 

Köylü bizi anlamaz; çünkü biz münev
verler onun dilinden anlamayız. Bizim 
en çok okumuşlanmız bile hayatı kitab 
sayfaları üzerinde görürüz ve gömlek 
gibi dcği~irdiğimiz fikirlerin birinden 
diğerine kolayca atlarız. Fikirle tarla a-

rasında, bizim kafalarımızda, hiçbir mü- M h y h di ik" . 1 d Viyanada Yahudi Resm.ını· . anrdu"gunw·· uz·· kızın kalbı' kı' _ 
b kt K .. 1

.. .. ,_ eş ur a u mus ışınas arın an 
9

_ 

nase et yo ur. oy unun narşısına ge- y h di M uh anl da İn- Al hd l "" ılmas · 
çip garib garib konferanslar veririz; ya- .e. u . en e~ son ~. ar. ey ar ıgı reçlenıniştir. Ve kalbinin kaz ı gı-
h d köyün hayatını oturduğumuz :ver- gilız mılyonerlerinden bınnın kızile ni- bi gayet güç bir cerrahi ameliyat ne -

d u b d .d d . t . · . şanlanmağa muvaffak olmuştur. Nişan Avusturyada Yahudiler aleyhine it- ticesinde hayatı kurtanlmıştır. Aylar -en, masa qın an ı are e erız. çımız- +-~ .. 
den ziraat mütehassısları çıkıp köylüyü lılar şimdi ısviçrede bulunm~k~~uhr - tihaz edilen tedbirlere şiddetle devam ca, oksijen odası içinde yatarak 6lu~-
makineye teşvik etmedi mi? Daha geçen l~r .. Bazı ga~et.~ler bu hare~eti .vıyolo - edilmektedir. Ariler ile Yahudilerin ev le penç~l~şen .genç kız, artık tamamıle 
sene, köyü kaldırmak için, yüzde yüz fer- nıstın en buyuk muvaffakıyetı olarak lt!llnrneleri kat'i surette menedilmiştir. iyileşmıştır. 
di t · l Tü" k k .. ı·· ·· ·· ··zcı ·· kaydetmektedirler. ---------ye cı o an r oy usunu, yu e yuz Gazete, mecmua ve bütün matbu şey - J 
kolektivist olan kolhoz sistemlerine doğ- cwemp 'on Jemı"ryolunun ki tane karışık karabet u 1 ıı cı1 leri tevzi eden ve satanlar arasında kat' 
ru götürmek isteyen teşkilat Jikirlerile meselesi 
ortaya atılmadık mı? 25 inci gı/dönümü iyen Yahudi bulunınıyacaktır. Mayıs 

Evet, biz münevverler, fikirlerimizi ve Bu hafta içinde İsviçrede Avrupa - 1 den itibaren Yahudilerin umumi ha- A vrupada çok meşhur bir tekerle -
me vardır: cGit kızının kızına söyle, mamlara kabul olunınaları da mene -

dilm~tir. Viyana Yahudilerinin reisli
ğine gönderilen tebliğde, şehirde ya -
şayan Yahudilerin 1942 senesinde bu-

kızının kızı onu bekliyor.» , 
Bu tekerlemede belki biraz müba -

laga vardır. Fakat dünyada karışık ka
ra betler az değildir. 

Bunlardan ikisini bildiriyoruz: 

projelerimizi köyün hayatına ayar etme- nın en ,µıeşhur demiryolunun yirmi be
ği düşünmeyiz. İsteriz ki, her yerde ol- şinci yıldönümü kutlulanacaktır. Bu 
duğu gibi bizde de muhafazakar olan köy, demiryolu, Brenden başlayıp Semplon 
kendi hayatını bizim fikirlerimize göre tüneline gelen yoldur. Bu yol İtalyayı 
ayar etsin. Fakat, hangi fikre acaba? Ma- İngiltere, Fransa ve Balkanlar ile rap
sa denilen cansız nesnenin başına geçen tetmesi dolayısile münakalat noktai na 
her ıslahatcının kafasında başka bir şekil zarından büyük ehemmiyeti haizdir. 
alan fikre mi? Zavallı köylü! İşini benim 
fikrime mi ayar etsin, yoksa sizin fikrini
ze mi, ötekinin fikrine mi? Eğer biz fik
rimizi onun işine ayar etmesini öğrene
bilsek, eğer, hergün cebimizden başka bir 
fikir çıkaracak' yerde, löyün içine girip 
onun hayatını ilmin gözile iyi tedkik edip 
onun işine uyan bir fikir yaratabilsek, 
belki köylüye faydamız dokunabilirdi. 
Halbuki biz böyle yapmıyoruz: Fikri kö
yün tarlasından değil, mstgele elimize 
geçen ltitablardan çıkanyoruz ve bunla
rın hazan fanteziye kaçtığını hiç farkede
miyerek, köylünün bunlara uymasını is

günkü mikdarından 100 bin daha aşa
ğı bulunması bildirilmiştir. Amerikada Utah'da Dam namında

ki bir ailenin beş erkek kardeşi sırasi
köy l:>ir iktisadi cüz'ütamdır; köy bir psi- vaziyetine göre, onun hayatiyetini artıra-

le ayni kadınla evlenirler. Bu izdivac
koloji cüz'ütamıdır; k(jy kendi içinde tam cak, bünyesini takviye edecek irili ufak-
bir hayat hücresi ve hayat teşkilatı, kendi lı bir sürü tedbirlerle ... Köyün derdi bir lardan üç çocuk dünyaya gelir. Bun -

iarın karabeti cidden müşkül bir me -
dı~ında da milli bir iktısat sisteminin tek değildir ki ilacı bir türlü olsun! sele teşkil eder. Çünkü bu beş kar _ 
bir hücresi veyahud bir teşkilat parça- Köyün derdi yalnız bir bakımdan tek-
sıdır. Türk milleti, Türk milleti olarak eli A 1 1 k deş, bunların babalan olduğu kadar 

r: n aşı ma · amcalarıdır da .. 
çalışmak ve yaşamak için mutlaka köyle Eğer yeni Ziraat Vekilimiz, bir 
anlaşmıya mecburdur. taraftan muvakkat tedbirlerle köye kü- İkinci karabet meselesi de fUdur: 

Geçenlerde Faik Kurdoğlunun Ziraat çük yardımlar yapar, diğer taraftan da Bir adam torununun karısının kız 
Vekaletine gelişini büyük bir memnuni- Ziraat Vekaleti makiıiesini .köyün ne ol- kardeşile evlenmiş. 
yeUe kaydetmiştim. Köyü şimdiye kadar duğunu anlamış bir makine haline geti- Torun, bu vaziyet karşısında büyük 
anlamıya alıştığımızdan büsbütün başka rebilirse kendisine pek çok teşekkür et- babasının hem eniştesi, hem torunu o
türlü anlamak ve ona başka tarzda bir meliyiı. luyor. Büyük babasının eniştesi oldu -
inkişaf kuvveti aşılayabilmek için en iyi Tekrar edeyim: Türltiyede köy, mü- ğuna nazaran, kendi amcasının amcası tiyoruz! • * vasıflar yeni Ziraat Vekilimizde mevcud- nevver· tarafından canlaşılmış> bir mev- oluyor. Bu takdirdj! de büyük annesi 
dur. Ben ondan çok şeyler bekliyorum. zu değildir. Anlamadığımız bir mevzu ü- yengesi oluyor. 

Fakat, bu köyü canlandırmak lazım. Tantanalı fikirler, köyü iki senede cenne- zerinde ne hakla hakim rol oynamak is- Bu iş o kadar karışık bir hale gir -
Bu sahada şimdiye kadar cumhuriyetin te çevirmek iddiasile hazırlanmış proje- teriz? miş ki nihayet aile efradının hepsi bi-
yapmış olduğu şeyler yok değildir; fakat, ler değil, köyün millt bünyedeki organik Muhittin Birgen rer şehre dağılmağa mecbur kalmışlar. 
asırların ihmali içinde köy o kadar düş- =;;;;;;:;;;;;;;;;;;;=;;;;========================;;;;;========~=======-~ 
kündtir ki yapılan şey, yapılması elzem 
ve zaruri olan şeylere nisbetle belki de 
hiçtir. Hepimizin hayatı köye bağlıdır; 

bütün memleket köyün iiırtında yaşıyor; 
kurduğumuz ve kurmakta olduğumuz sa
nayi, ancak köyün yükseldiği nisbettc 
yükselebilir. Şu halde, mutlaka köyü 
yüksPltmek mecburiyetindeyiz. 

Ziraat Vekaleti demek, köy vekaleti 
demektir. Köyün 'hayatını ı lah edecek, 
onu kaldıracak, yükseltecek el, Ziraat 
VeWetinin elidir. O \'ekalete şimdiye 
kadar getirmeği düşündüğümüz en yük
~k ihtisas, memur - ziraatci ihtisası idi. 
Yani kitab ziraatcilerinin ihtisası. Hayır, 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Efganistan Türk zeytininin ne olduğunu bilmiyordu, nü- mesi ihtimalinden şübhe etti. İçimizde son senelerini Cenubi 

munelik istedi, 250 kilo yolladık, beğendi, gelen haberlerden Amcrıkada gt:çirmiş bir arkadaş vardı, o da şunu söyledi: 
anlıyoruz ki zeytinlerimiz için orada yeni bir mahreç bul- c- Bre1ilya ile Arjantinin hariçten getirterek altınla öde
mak mümkün olacaktır. Fakat Efganistana doğrudan doğru- dikleri ınadd~lerin başında zeytinyağı vardır. Zeytinyağının 
ya hiçbir nakil vasıtası ile bağlı değiliz. Malımızı vapurla beğenilen cinsi de Türk malıdır. Fakat hiçbir Türk ihracat
Hindistana yollamak, oradan tren ile hududa götürmek, çısı Cenubi Amerikaya şimdiye kadar zeytinyağı satmamış
sonra da hmyona emanet etmek lazım. Bu uzun yol kaça tır, Türk malı ecnrbi firması altında gider. Bu ecnebi ihra
malolur ve zeytin orada kaça satılır? Bir mecliste konuşu- catcılarını bulmalı. eğer söylerlerse Türk zeytinini Efganis
lurken hazır buiunanlardan biri bu yeni mahrecin fayda' ver- tana '.lcuza mal etmenin yolunu onlardan sormalı.> 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA!. • 

Mayıs 16 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu ~ç~n J 
Bugün Konamadı 

............................................................. 
Yugoslavya Harbiye ve 

Bahriye Nazırı 
yarın sabah geliyor 

(Bq tarafı 1 inci aayfada) 
.çiftliğini ziyaret edecektir. Ayın 31 inci 

günü akşamına kadar memleketimizde 
.kalacak olan muhterem misafirimiz, a• 
yın yirminci günü Kırıkkaleye giderelC 
fabrikaları gezecek ve ayni gün akşanıı 
Eskişehire hareket edecektir. Burada tay
yare karargahını ve tayyare mektebini 
ziyaret ettikten sonra hususi trenle tz· 
.mire gidecektir. Ayın 23 üncü günü izmi· 
.re varacak olan general Mariç Basmaba .. 
ne istasyonunda merasimle karşılanacak 
ve ayın 24 üncü günü tayyare toplarınJJl 
endaht tecrübelerinde bulunacak ve müs
tahkem mevkii ziyaret edecektir. 

Muhterem misafirimiz ayın 25 inci gii· 
nü trenle Bandırmaya gidecek, oradB.:1 
da bir torpido ile Mudanyaya geçerek o
tomobil ile Bursaya gidecektir. Bursadall 
sonra Gemlik ziyaret edilecek ve ayın 
27 nci günü bir torpido ile İstanbula ge-
linecekPir. Toı:wido Denizyollaıt idaresi 
önünde ..demirliyecek muhterem misafir" 

' d"f' ]erimiz merasimle istikbal edilecekler 1•
0 

Misafirler müteakiben Perapalas otelinde 
kendilerine tahsis edilen dairelerine yer· 
leşçceklerdir. Muhterem misafirlerin'l!ı 
ayın 28 inci günü donanma komutanıil 1• 
harb akademisini, deniz harb okulunu 
ziyaret edecek ve akşam şehir namına ~
refine mükellef bir ziyafet verilecektir• 
General Mariç ayın 29 unda KasıınpaşB" 
da tersaneyi ziyaret edecek, komutan 
tarafından Büyükderede şerefine bir rl
yafet verilecek ve gece saat 23 de hususf 
trenle Edirneye hareket edecektir. 

Muhterem misafirimiz ayın 31 inci gil" 
nü Edirneden Belgrada hareket edece~' 
tir. 

Başvekil. iç ve dış işler 
Hakkında Mecliste 
Beyanatta bulunacak 

(B4§ tarafı 1 inci sayfada) .. cd 
dar Meclisten çıkmış olacaktır. Bu? iı1 
müzakeresinin son günü Başvekil 
Mecliste dış ve iç işler hakkında beY' .. 
nat yapması ve Meclisten itimad iste" 
mesi ihtimali kuvvetlidir. 

Atatürk dun klUbde vekillerle 
görUştUler 

(Baş tarafı l inci sayfada) dl 
.nan Vekillerle görüşerek saat 21.30 
köşklerine dönmüşlerdir. cı. 

Atatürk, klübden çıktıktan sonra 0 "' 

varda ve yol güzergahında toplanmış 
lan gençler tarafından şiddetle alkı,ı.tr 
mıştır, 

ispanyada harb 
Yeniden şiddetlendi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) t• 
t:ırkisinde Krobalan civarına intikal ~ 
miş bulunuyor. Düşman .kuvayı asliye 
ni buraya toplamaktadır. , tJt.1 

Frankocular burada da hüit&netcl!
mağlUb ettikten sonra harekltı . bil ~ 
cebhede deniz istikametinde inkiŞaf ) 
tireceklerdir. ~~!',..-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ıs lia1aa 

Hava şehidlerimiz için 
dün Ankarada muazzam 

bir ihtifal yapıldı 
/ 

~tif.alde Meclis reisi, Başvekil, bütün vekiller, Büyük 
tkanıharbiye ve Milli Müdafaa erkanı hazır bulundular 

ke~nka:a: 1 S ( A.A.) Bugün memle -
ihtf~~ı.zın her tarafında hava şehitleri 
Şe lı Yapılmıştır. 

ifıt r hrirnizde ulus meydanında yapılan 
ne~ ~ide, başta Büyük Millet Meclisi 

1~1 Abd'"lh k'l Ce··ı u alilt Renda ve Başve ı 
rıeı ıt Bayar, dahiliye vekili ve parti ge
hür~ekreteri Şükrü Kaya olmak üzere 
har~~ Vekiller, meb'uslar, büyük erkanı 
kan 

1~ e ve Milli Müdafaa Vekaleti Er
>tliz~ •le diğer Vekaletler Erkanı, şehri
bu r· e ~ulunmakta olan Kumandanlar, 
~blu~ K:urumlar mümessilleri ve mek-
~ .er hazır bulunmakta idiler. 

\'e kır bando muzika ile askeri kıt'alar 
'İılı a~abalık bir halk kütlesi de mera -

; ış~irak eylemiştir. 
tt}if ek~letler ile şehir ve parti ve muh 
'l'Utk~uesseseler, Türk Hava Kurumu, 
Sehid uşu ve tayyareciler tarafından 

tayyarecilerimizin mezarına ko -

nulmak üzere bir çok çelenk gönderil • 
miş bulunuyorcı_u. Saat 11 de atılan 
topla ihtifal başlamış ve bu esnada 
meydandaki sancak ile bütün daireler
deki bayraklar yarıya indirilmiş, bütün 
hazır bulunanlar ve kıtaat selam dur -
muşlardır. 

Hava şehidlerlmizin yüksek hatıra
larına hürmeten süren bu yarım daki
kalık sükut esnasında şehirdeki bütün 
nakil vasıtaları bulundukları yerlerde 
durmuşlardır. 

Hava Müsteşarlığı, Hava Kurumu 
ve Cumhuriyet Halk Partisi adına söy
lenen nutukları müteakib müzikanın 
çaldığı marşla Ulus meydanında mera
sime nihayet verilmiştir. 

Bir hey'et çelenkleri şehid tayya • 
recilerimizin mezarına götürmüş ve çe 
lenkler mezarlara konurken bir manga 
asker üç defa selam atışi yapmıştır. 

Japonlar Çinde tekrar 
il er lem eğe başladılar 

50 kilometrelik Çin cebhesi yarlldı 
1' 0kyodan bildirildiğine göre Sarınehri geçen Japon 

kuvvetleri bir şehir daha zaptettiler 
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Belçikada ilk defa bir· 
sosyalist Başvekalet 

mevkiine geldi 
Brüksel 1 S (A.A.) - B. Spak, yeni 

kabineyi teşkil etmii olup başlıca na • 
zırlar, aşağıdaki zevattır: 

Başvekil 'fe Hariciy• Na7.ırı, Spak 
(Sosyalist). Maliye Nazırı: F'erar, (Li
beral), MiJli Müdafaa Nazın: General 
Deni, (Müstakil), 

Kabınede 4 Sosyalist, 4 Katolik, 2 
Liberal ve 1 Müstakil vardır. 

Kabine, Salı günu parlamento hu -
zuruna çıkac~khr. 

Belçikada ilk defa olarak bir Sosya· 
list Başvekalet makamına gelmiş bu -
lunuyor. 

Spak. Belçikanın şimdiye kadar gör 
müş olduğu Başvekillerin en gencidir. 
Kendisi 39 yaşındadır. Büyük devlet 
adamı Liberallerden Pol Jonson'un to
runu ve müstafa Başvekil B. Pol Emil 
Jonson'un yeğenidir. 

Kabine ilk içtimamı yarın akdede • 
cektir. 

Londradaki mali 
temaslar müspet 

netice verdi 
Haberverildiğine göre Londrada milli 

bankalarımız direktörleri ile İngiliz mali 
ve iktısadi mahafili arasında ceryan eden 
müzakereler neticelenmiştir. Bu müza -
kereler neticesinde iki limanımızın yapıl
ması için kredi ve teknik ihtisası temin 
edilmiştir. Bunlardan biri Çatalağzı li • 
manıdır. Madenciliğimizin inkişafına aid 
üç yıllık planın tatbiki için de icab eden 
techizatın tedariki imkanı bulunmuştur. 
Beş milyon İngiliz lirası kadar tutacak 
olan bu kredinin İngiltereye maden ihracı 
suretile ödenmesi de kararlaştırılmıştır. 
Bankacılarımızın on güne kadar avdet 
etmeleri beklenmektedir. 

ha;~kyo, 15 (A.A.) - Cebheden gelen 1 Şuho'yu zaptelmi§ ve diğer bir Jaıpoo 
8Unu ra?orlarma göre, Japon şimal ordu- kolu da bu sabah Şantung vilayetinde 
ki d n ~ncüleri Sqşov'un garbında Lun- Göller mm takasında Kerisiang ile Yutai 
~ il enııryoluna varmışlar ve ~imal ordu- arasında Çin cebhesini yararak Lungai S •• d AJ ) 
~-İse Cenub Ordusu arasında muva:ıalayı demiryolu istikametinde ileri yürüyüşü· U et man arı 
~ S etmişlerdir. Japon kıtaatı bu suret- 1 ne devam etmiştir. f• B ı· d 
~~Şov • Lungai ve Tiyençin - Pukov ı Cenub mıntakasındaki Japon kuvvet- şe J er 10 en 
l\itl ç~Ollarının birleştiği noktada bulu- leri de Honan vilayetinin cenubunda bu- Praga do·· ndu·· mu .. ?. 

Ci ın kuvvetlerini ihata etmiş oluyor. ı gün öğleden sonra, Suşov'dan 80 kilornet-
:f1ırt; Ordusunun. Lungai demiryolu bo- . re mesafede Yangtse demiryolu köprüsü-
"ttit.1a ~l-iaisao ile Kveiteh arasında tesü; 1 nü tahrib etmek suretile S~v'un garbm- Berlin 15 - Röyler. Çekoslovakya-
c. 5 ılJ k ı ı daki Südetlerin şefi Henlayn'in bugün •-ıar1" h ı oınetrelik cebhe yarılmış•ır. da bulunan Çin kuvvetlerinin ric'at hat-

·•e ri ögw leden sonra Praga hareket ettiği bil-

/ 

geçen şimal Japon kuvvetleri tını tamamile kesmiştir. 
dirilmektedir. Fakat bu haberi teyid 

S'lJ • • ~ r. •tl"' edecek malumat elde edilememiştir. lÇrenzn C rQRSlZ ml l ' Bununla be~ber Hitler, Frik, Göbbela 

/lzt , .f/ "" M •• J , ./. • •k ve diğer Alman ricalinin Berlinde bu-QrQJ ı zgz UUQJ QQ lSf l razı lunmaması dolayısile Henlayn'in Ber -
Cene linde kalması için hiç bir sebeb görül • tu.. vre 1 S (A A) 1svı·çre Par; ... 1 S (A.A.) - Yarın ihrac edi-" kat•· '. · · • - • ..... memektedir. 

~•tııl ı bıtaraflığı için dün konseyde lecek olan birinci milli müdafaa istik- --------
l3irıiit\znüıakereler sırasında Sovyetler razı tahvilleri hakkında fevkalade ve 
(t&et b'. e Çin'in müstenkif kaldıkları ve adeta temaşai neşriyat yapılacaktır. 
dernıe •rçoklarmın da ihtiraz kayıdları Fransanm bütün şehirlerinde afiş -
luııırıa~an ettikleri ehemmiyetle kaydo- ler talik edilecek, bütün sinemalar ak-

Sov tadır. tualite filmler ile Fransız ordusunun 
1920 ~~t İ ~ariciye komiseri Litvinof, mazhar olduğu inkişafları ve milli mü
öl(fed e svu~reyi askeri taahhüdlerden dafaanın teşkilatını gösterecektir. Rad
~tıue;~ .karar ile bu memleketi bütün yolar da bu neşriyata iştirak edecektir. 
'ffedl 11

1b Cemiyeti misakı vecibelerinden Ordu da bu mesaiye iştirak edecek -
lta Şeyı u seferki kararın büsbütün baş- lir. Tayyareler, büyük merkezlerin ü
~ller" er. Olduğunu söylemiş ve aza dc>v- zerinde uçacaklardır. Bu tayyareler, is-
~dil l'd~ıd t?ahhüdlerin indi. · tefsirlerle tikraz lehinde bir takım bandrolları ha

mesı usulüne itiraz eylemiştir. mil olacaklardır. 

8inicilerimizin zaferi 

• 

lngilizler Filistinde 
tank kullanıyorlar 

Kudus ıs ~A.A.) - Akla civarında 
harekatta bulunan Arab çetelerile İn
giliz polis kuvvetleri arasında yapılan 
müsademede İngilizler t.ank ve tayya
re kullanmışlardır. Yeni a.cıkeri yol A
rablar tarafından bir çok yerlerinden 
tahrib edilmiştir. 

Mısır - Jrah 
Ticaret anlaşnıa.flı 

Kahire 1 S (A.A.) - Mısır ile Irak 
arasında yapılmakta olan ticaret mü
zakereleri neticelenmiştir. Ticaret m~ 
kavelesi en ziyade müsaade gören mil
let esasına dayanmaktadır. 

Fransız kadın tayyarecisi 
rökoru kırdı 

Paris 1 S (A.A.) - Bu ayın on üçün
de lstr'den hareket elmiş olan Fran • 

. sız kadın tayyarecisi Eli1.abet Liyon, 

il 21 saatte 2669 mil katederek mütevef
fa .Amelya 'Erhart'ın 244 7 mil ile :rna • 
lilc bulunduğu kadın tayyart"Cilere mala 
.. us merhalesiz rokoru kırdıktan sonri 
dün İranda kAin At.dan'da karaya iır 
miştir. 

lt~. Sünyt kamıb idare mecl.iai iw.abi1 j 
'""""lllad• Ya Kabiı-e 1 S ( A.A.} - SulkJ pnşa, Sü-
lc~Uıu P!lan Mussollnt altın kaput mfiabe.....,_ ~ bir ---= veyş kanalı ~re ~l.iai wlıjına ta-

ontinde altın kupa oldui;a Uid. btıiklal ınac~ dmli1or. {yiıı edilrniştlr. 

makalesinde Hatıı.y hakkında bir hatırasını 

naklediyor. 1921 senesinde bu 1ş hakkında 

Parlste cereyıı.n eden muzakereleri ve At a -
türkün o zaman mütavaffn Fransız B~ve
lcill Brlandm teklitini ve sözünü kabul et -
miyerek burası için müstakil tir idare kıı. -
bul edilmesi hakicır.da yaptığı çalışmalarda 

ne kadar hak!ı olduğunu kaydediyor. 
Başmuharrir bu vesile lle diyor ki: 
cAnkara muahede.cılnln Hatay için hususi 

fmüstakll) idare şart.ı kmıelmWJken bugün 
bunu Fransaya tatbik ett.innekt.e akla karayı 
zor seçiyoruz. Ya kayıdsız şartsız bizim 
muahede kalsiiydı, ne olacakmı,,? Anlaşılı -
yor ki o zaman meseleyi mutlaka yeni bir 
harble halletmeğe mecbur olacakmışız.• 

* Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Hitler mü-
lAkatından sonra Mus.sollnlnln söylediği nut
ku ve nutukta Balkanlardan hiç bahsedll -
meylşini ele alarak Mus.sollnlnln sözleri üze
rinde sulhperverane bir ıu~va estiğini, 

nz ücretle ağır veı-giler altında yaşıyan İtalw 
yan kavmı için rahat ve sakin bir mesai dev
resinin pek memnuniyetle karşılanacak bir 
müjde olduğunu, bu itibarla nutkun harlcde 
yaptığı tesirden ziyade dahilde memnuniyet 
uyandıracağını yazmaktadır. 

Sonra da Mussollnlnin milli hAkimlyet 
rejimi ile f~lım rejimi arasında bir akide 
harbi çıkacağına ihtimal vermediği şeklin .,, 
deki sözlerini tahlil ederek dünya tarihinde 
şimdiye kadar sadece din, mezheb ve rejim 
uğrunda bir te'k nmhare-be yapılmadığını te
barüz ettirmekte ve: 

- cıMussollnlnln bu haklkaUerden tcga
fiil etmesi İtalyan efkan umumlyeslne karşı 
bir nümayiş yapmak, memleketin hariçten 
gelecek her türlü tecavüze mukavemetten 
f\clz olmadı~nı göstermek için ihtiyar edil
miş blr ifade tarzı olması muhtemeldir• de
mektedir. 

* Kurun - Asım Us, İnglllz devlet adamı 
Çurçllln sulhsever milletler arasında yapıl -
nıa.sını teklif ettiği askerl lttlfakı tedkik e -
derek buna pek bel bağlanamıyacağını ve 
bugünkil şartlar içinde herkesin ancak kendi 
kuvvetine güvenebll~ceğinl söylüyor. . ............................................................ . 

Milletler Cemiyetinin 
Çine yardımları 

. 
Çinlilerin Japonlara karşı 

mukavemeti takviye 
edilecek 

Paris, 15 (A.A.) - cLö Jur • Eko dö 
Paris> yazıyor: 

B. Bone ile Lord Halifaks'm hararetli 
beyanatları konseyin mutad usulü hari
cinde B. Vellington Ku'nun Fransa ve 
İngiltereden çok sarih teminat almağa 

muvaffak olmuş olduğunu farzetmeğ~ 

müsaiddir. Tekzibe uğramaktan kork
maksızın söyleyebiliriz ki İngiltere hü
kumeti, bundan böyle Çin'in Londra pi
yasasindan veyahud İngiliz imparatorlu
ğunun büyük piyasalarından her hangi 
birisinden yapacağı kredi hakkında cmÜ· 
said mütalea> dermeyan edecektir. 

cOvr> gazetesinde Bayan Tabui, diyor 
ki: 

Milletler Cemiyeti konseyinin içtima 
devresinde Çin, en ziyade mazharı müsa
ade olmuşa benziyor. Sebebi de Çın kıta
atmın Japon kuvvetlerine mukavemet et 
mesidir. 

Milletler Cemiyeti Çinlilerin Japonya
ya karşı göstermekte oldukları mukave
metin çok mühim olduğu mütaleasın

dadır. Binaenaleyh bu mukavemeti tak
viye etmek arzusundadır . 
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e Mısırda parti davaları 
Yaznn: Selim Ragıp Emeç 

V e!d fırkasm:ı karşı kahir bir gale

be ça!an hükumet partisile hüki'ı· 

mt-t parli~c mukadderatlarını bağlamış 
olan diier fırkaların, bundan sonra bütün 
dikkat ve alakalarını Mısırın ilerlemesi 
ve yukselmesine hnsredecekleri düşünü
lürken bir kabine buhranı çıkması, yalnız 
Mısırlıları değil, Mısırı seven yabancıla
rı da derin bir hayrete düşürmüştü. 

Bu istüanın genç kral ile başvekil Mu
hammed Mahmud Paşa arasında bir fikir 
ihtilafından .çıkmış olmasına ihtimal ve
renler azdı. Bundan dolayıdır ki, teces
süs ve merak fazla artmıştı. Kabine buh
ranı takriben dört hafta kadar bir şey 
sürdü ve tekrar Muhammed Mahmud Pa
şanın riyaseti altında yeni bir Mısır ka
binesi teşekkül etti. 

Bu münasebetle şu nokta da anlaşılmış 
oldu ki, kabine buhranının sebebi, neza
ret sandalyalarının taksim tarzının ek- ' 
seriyet partileri arasında doğurmuş oldu- 1 

ğu anlaşamamazlıkhr. Yeni parlamento- · 
daki fırkalar arasında en fazla aza sahi
bi olanı liberal fırkadır. Bu fırka, kabine
deki mümessillerinin sayısını kafi bul
madığı gibi nezaretlerdcn bilhassa mü 
him olanlarının kendi azalarına verilme 
sinde de hususi bir ısrar göstermiştir. 

Kabine buhranını doğuran da bilhassa 
bu taleb ve ısrar olmuştur. Filvaki parla
mentoda en fa1Ja aza sahibi bulunan bir 
partinin bu nevi bir talebi kadar tabii bir 
şey yoktur. Fakat istiklaline yeni kavu
şan Mısırın önünde yapılması lazım ge
len o kadar iş vardır ki bunların tedviri 
işini behemehal fırka adamlarından l-ek
lemek belki uzun ve kıymetıi zamanla
nn kaybolmasını intaç edecektir. İşte li
beral fırka ile hükumet reisi ve binnctice 
genç kral arasındaki fikir ayrılığı bura
dan başgöstermiştir. Maamafih bu ihtilaf 
yatışmış olmakla beraber hükumeti ileri
de bekliyen müşküllerden biri de Vefd 
fırkasının hükumete karşı yapmaktan 
vazgeçmiyeceği anlaşılan şiddetli muha
lefettir. Filvaki bu fırkanın parlamento 
grupu ehemmiyetsiz bir ekalliyet haline 
gelmiştir. Fakat Mısır efkarı umumiyesi 
üzerinde müessir olan amillerden biri, 
parllimento olmaktan ziyade matbuattır. 
Mısır matbuatının bir kısmı ise hala Vefd 
fırkasının elindedir. Demek oluyor ki, ö
nümüzdeki zaman içinde, Mısır kabinesi· 
le Vefd fırkası arasındaki anlaşamamaz
lık en had bir devreye girmiş olacalctır. 
Önünde başarılacak pek çok işleri bulu· 
nan genç Mısır için her dakikanın büyük 
bir kıymeti olduğu düşünülürse, bu mü
cadelenin memleket hesabına ne bdar 
zararlı olabileceği kendiliğinden tezahür 
eder. Dost Mısıra muhtaç olduğu sükiin 
ve huzurun bir an evvel dönmesi, biz 
dostlarının en kalbi temennilerimizdir. 

Selim Ragıp ~meç ----
Samsun saylavı Ethem 

Tuncel vefat etti 
Samsun Saylavı Ethem Tuncelin kısa 

süren bir hastalıktan sonra dün vefat et
tiğini teessürle duyduk. Cenazesi bugün 
saat 10 da Büyükada Nizam caddesindeki 
köşkünden kaldırılarak, öğle namazı E
yübsultanda kılındıktan sonra aile kab
ristanına defnedilecektir. ................................................................ ····························································-

Sabahtan Sabaha : 

Büyük mes'uliyet 
Geçen :hafta fngilterede bir maden ocağında patlıyan gaz yetmiş kadar 

işçiyi tekrar dünya yüzünü görmeden toprağın altına aldı. 
İngiliz ve Fransız g:ızeteleri bu faciaya aid resimleri basıyorlar. Kucakla· 

rında yavrularile ağlqan genç dullar, baba.s.ız kalmış çocuklar, E!Vladlarını 
kaybetmiş ihtiyar analar. 
~1.a hazindir. Bu resimlere ve sütun sütun lr..ıızılara göre medeniyet 

dünyuı bu hadiseden muıtaribdir. Yetmiş İngiliz maden amelesi ölmüştür. 
Vak.'anın sebebi nihayet bir kazadır. Semavi afetlere, mukadder kazalara 

kart1 hiç bir emniyet sübabı yoktur. Kırşchirde kaybettiğimiz yüz kırk zelzele 
kurbanı da nih;tyet tabiatin ınukadder cilvC5ile kaybolmuşlardır. 

Nevyork belediy.esiııin ne§l"ettiği jstatistiklere göre yedi milyonluk şehirde 

her yıl otomobil ka:.uılarında ölenlerin yekfuıu yedi bini geçiyor. 
Geçen hafta Berlinde toplanan büyük cerrahi kongresinde meşhur beynel

milel operatör (Sauerbruch) Alma.oyada bir yıl içinde on biıl insanın otomo
btl ve otobüs kazalarıon kurban gittiğini söylooi. 

Bütün bu hadiseler, tabi~ kazalar karşısında insanla::.n «uydukları tetıs -
türlere ?hid olduktan sonra dünyayı ateşe ve kana verecek bir biiyü\. h.:.rhi 
bir an için tasavvur etrn~k in.aııa dehş~t vMirw. Böyle bir hail .. in, :.ıuai~ün 
meı'uliyetinl UuriDe alacak insan h,...r hal<M tabii bi.r imıan olamaz. 

Diiı*• c.laW 
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Y 1 Zahire borsasında bir Mürettibler Cemiyetinin az sebze ve meyva arı 

d .. ""' I bollanmağa başladı haftalık vaziyetin hülisası un yaptıgı top antı Dört beş gündenberi havaların biraz -----
düzclrnesile mevsim sebze ve rneyvaları Fındık piyasası hararetlendi, fiatlar kilo başına ÜÇt 
bir hayli bollanmı~ ve fiatlarda geçen Cemiyet lağvedilerek yerine bütün matbaa işcilerini 

ihtiva eden bir "Türk matbaa işcileri birliği,, kuruldu 

Dünkü toplantıda hazır 
1325 tarihinde İstanbulda kurulmuş o

lan Türk Mürettibler Cemiyeti, heyeti u
mumiyesi, dün Eminönü Halkevinde 
toplanmıştır. Bu toplantıda. makineci, 
mücellid ve klişeciler de bulunmuşlar

dır. İdare heyeti tarafından hazırlanan 
bir yıllık faaliyet raporu okunduktan 
sonra yeni hazırlanan ni?.amname projesi 
tedkik edilmiştir. 

Mürettibler cemiyetinin geçen yıl kon
gresinde verilen karar mucibince MüL 
rettibler Cemiyeti lağ\'edilmiş ve yerine 
mürettib, klişeci, makineci ve mücellid
lere aid bir teşekkül olmak üzere ,Türk 
Matbaa İşcileri Birliği. naınile bir birlik 
kurulmuştur. Bu birliğe aid olarak ha
zırlanan 91 maddelik nizamnamenin bazı 
yerlerinde hararetli münakaşalar olmuş, 
muhtelif kimseler muhtelif tezler ileri 
sürmüşlerdir. Neticede, bu proje, ufak te
,fek bazı tadillerle kabul edilmiştir. Yeni 
nizamname bazı mühim noktaları da ih
tiva etmektedir. Bu cümleden olmak ü-
zere, hastalık, cenaze vesaire gibi fela
ketlerde azaya 15 liralık yardımda bulu
nulması, asker olanlardan muhtaç bulu
nanların ailelerine teberrüde bulunulma 
sı, mürettibleri iş zamanları haricinde 

kahvelerden kurtarmak üzere bir klüb 
:kurulması, kütübhane açılmaSJ, gece 
dersleri. konferanslar, temsiller verilme
si, bir spor klübü kurulması, mesleki ga
zete ve mecmua çıkarılması, bir koopera
tif teşkili esasları kabul edilmiştir. 

Sermaye 5000 lirayı bulursa. umumi ar
zu ile ve kooperatif tarafından birlik ~a
mınabir matbaa açılması hakkındaki mad-
de okunurken kongreye riyeset eden De
nizbank madbaası sermürettibi Ethem 
söz almış ve bunu hararetle müdafaa et-

oulunanlardan bıT gnıp 

rafından seçilmek üzere beş kişiden mü
rekkeb olması kararlaştırılmıştır. 

Birliğin lağvı şartlarına aid olan 90 ve 
91 inci maddeler fızadan bazıları tarafın-
dan itiraza uğramış, bu maddelerin tama 
men çıkarılması istenmiş, fakat, kabul e
dilmemiştir. 

Birlik nizamnamesi projesinin müza
keresinden sonra hafi reyle birliğin ida
re heyeti seçimine geçilmiştir. On beş ki
şiden rnürekkeb olan idare heyetine Mü-
nir, Denizbank matbaası sermürettibi 
Ethem, Cumhuriyet gazetesi sermüretti
bi Selim, mürettib Boğos, Mehmed, Tür-
kiye matbaası sermürettibi Beşikta~ı A
li, Sırrı, Denizbank matbaasından Şeref, 
Tan operatörlerinden Nihad, Ahmed İh
san matbaasından Mehmed Dr. Hafız 

' Cemal, Halid, Said, makinist Aziz ve Bed-
ri seçilmişlerdir. 

Yedek azalıklara da, Vedad, mücellid 
Hikmet, Vahan, Said. Necdet, mücellid 
Emin, Yani, Talat, Süreyya, Sabri, İzzet, 
makinist Hikmet, sermürettib Hamid, 
sermürettib Cenani, entertip Şefik seçil
mişler ve kongreye nihayet verilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Dün adliyeye hiçbir dava 
intikal etmedi 

Dün akşam geç vakte kadar İstanbul 
adliyesine rneşhud suçlar kanununa tev
fikan intikal edecek tek hadise olmamış
tır. Bu vaziyet pek nadir pazariara mün
hasırdır. 

Toplantılar: 

miştir. Mimarlann toplantın 
Bundan sonra, birliğe haftada 10 kuruş • Türk Mimarlar CemlyeU istanbul Şubesi 

aidat verilmesi kararlaştırılmış, arkadaş

lık hekem heyeti namile kurulacak he
yetin beş azasından ikisinin idare heye
tinden, diğer üçünün de umumf heyet ta-

Başkanlığından: 

Şubemiz yıllık kongresinin 17-5-1938 Sa
lı günü saat 17.30 da Gülhane parkında A
lay köşkünde toplan'lı.cağını bütün arkadaş
lara bildirir, ve teşrlfiertnı rica eder. 

Yeni Nesil Mektebinin Müsameresi 

Dün Yeni Nesil ilkmektebi talebeferi İstanbul Kız I.ıiscSinin müsamere sald· 
nunda her sene olduğu gibi bu şene de çok muvaffakiyetli bir müsamere ver
mişler ve Köy Muallimi isimli piyesi yaş !arından ümid edilmiyecek bir muvaffa
kiyetle temsil etmişlerdir. Resim, müsamereye iştirak eden talebeleri göster
mektedir. 

haftaya nazaran yüzde 50 bir noksanlık dört kuruş yükseldi 
vuku bulmuştur. İstanbul ve civarında Borsada Ziraat Bankası buğday sa- üzerine 42-43 kuruşa kadar muamele 
henüz bakla ve enginardan başka bir seb- tı.şlarını ağırlaştırdığından serbest pi- ler olmağa başlamıştır. 
ze yetişmemekte ise de daha evvel yal- yasada buğday sabşlannda sekiz on pa- TiFTİK: Geçen hafta içinde ihrsc• 
nız Adanadan gelmekte olan meyv~ ~e ralık bir tereffü kaydedilmiştir. tacirleri tarafından kısmı küllisi d~ 
sebzeler lzınirden de mebzulen ge ege Geçen hafta yerli sarfiyat ve ihracat malı olmak üzere 5 00 balya kadar 
başlamıştır. için hayli mikdarda v~ iyi fiatlarla ar- tik satın alınmıştır. Bu seneki doııl 

Dün sebze ve meyva halinde toptan Ii- pa satılmıştır. dan birçok tiftik keçisi öldüğünden 
atlar: Fındık piyasasında da faaliyet görül- tihsalatın geçen seneden daha nok 

Kabak 14-16, fas~ly: 
1
;o-35,. beze~~ müştür. Uzun za.mandanberi bir s~vi- olacağı tahmin edilmekte ise de geçC 

16-18, araka bezelyesı 1 - ' engınar 8 
,y. yeyi muhafaza eden fiatlarda kilo başı- seneden müdevver oldukça eherJlıf. 

di 3-9, bakla 4-7, yaprak lO-l7, canerıgı ııa ü dört kuruşluk bir yükselme var- yetli bir stok bulunması piyasayı d 
8-10, Malta eriği 12-18 kuruştur. d ç şündürmektedir. 

lm ekt ud ır. t 
Portakal artık ge em e ".e mev~ . BUGDAY: Ziraat Bankası geçen haf- Anadoluda bazı alıcıların sun'i sure,,,, 

küçük bir stok sarfedilmektedir: ~reglı- ta piyasaya iazla mal arzetmediğinden fiat yükselterek tiftik mübayaa ett~. 
den de az bir mikdar çilek gelmıştır. serbest piyasada hararetli ~ler olmuş- leri görülm~se de piyasanın durgtl 

k tur. Ziraat Bankasının fazla satış yap- luğu bu yükselişin geçici olduğııtl Yalova yolu bir buçu mamasına sebeb olarak stoklarının ya- göstermektedir. 
vaş yavaş erimekte olması ve bazı şa- Geçen hafta satılan tiftikler ara5

15 saate iniyor. yialara göre de Yunanistana büyük da Sivrihisar malları 11 O, oğlak 1~ 
. . mikyasta buğday satmasıdır. Banka, pi- muhtelif deri malları 70 kuruştan 

Denizbank Akay İşletme ldaresı va- yasayı tatmin ede<:ek derecede buğdayı tılmıştır. .. 
purlarda yaz tarifesi için hazırlıklar yap- piyasaya arzedemediğinden serbest pi- YAPAGI: Yerli fabrikaların rntıb 
maktadır. Akay vapurlarından üçü tami- yasada satılan buğdaylar harika fiatla- yaa ettikleri renkli ve kızıl yapağı' 
re çekilmiştir. Yalova ve Adn seferlerini rından on para daha fazlasına satıl- dan başka ihracat için hiçbir Ut; 
yapacak vapurlar da kızaktan geçirilmiş- maktadır. mevcud olmaması piyasayı gevşetrrı 
tir. Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 6.22, te devam etmektedir. d 

Akaym İzmirden getirttiği Suvak va- altı yedi çavdarlılar 6, Jılahlutlar 2.24, Geçen hafta içinde 450 balya ~' 6 
puru da haziran içinde İstanbul - Adalar ekstra sertler 5.35, beş altı çavdarlı yapağı satılmıştır. Trakya cinslerı ~ 
postasını yapmağa başlıyacaktır. sertler 5.27 paradan satılmıştır. Anadolu birinci malları 47-50, Orttı 

İdarenin yeniden yaptırmakta olduğu ARPA: Bu hafta yerli sarfiyat için nadolu malları 45 kuruştur. 
iki vapurdan birincisi temmuz ayı için- hararetli işler olmuştur. Bundan maa- Yıkarunış debağ yapağıları 45.SO,,;. 
de, diğeri eylfıl ayında limanımıza gele- da evvelce yapılan satışları tamamla- Trakya deri malları 58 kuruştan 11'1 
cektir. mak için bazı ihracat tacirleri de mü- mele görmüştür. 

Temmuzda gelecek vapur Adalar ve bayaatta bulunmuşlardır. Mevsim so- Muhtelif ambarlarda birikmis 01'ıl 
Yalova postasına tahsis olunacaktır. Bu nunda arpa piyasasının canlanması ye- debağ malı keçi kılı üzerine ıoJı 
vapurla Yalovaya seyahat müddeti bir ni mahsul için iyi bir istikbal hazırla- ruş aralarında iş olmaktadır. 1' f.1 
buçuk saate inecektir. maktadır. Bu suretle yeni rekolte piya- Geçen seneden müdevver :ın: 

5 
saya yüksek fiatla çıkmış olacaktır. malı keçi kılı kalmadığından yenı 

Sapanca ve Adapazar tenezzüh Ekstra biralık Anadolu arpaları 4.20, ne malları ismen 45 kuruştur. . e 
yemlik Trakya arpaları çuvallı 4.33 pa- DERİLER: Kuzu ve oğlak del'l 

trenleri başladı radır. üzerine muhtelif mahallerde bağl9~ 
İstanbul - Sapanca - Adapazarı tencz- Haftnda üç dört vagon kadar çavdar lar yapılmaktadır. Yalnız geçen }lS' 

züh trenleri seferleri dünden itib3ren gelmektedir. Değirmenciler tarafından içinde Trakya kasab mallarının 65• 
başlamıştır. Dün Haydarpaşadan Ad:ı- harman yapılmak üzere beş kuruş on kiloluk kuzu derilerinden 'Qir P 
pazarına iki tenezzüh treni hareket et- paradan aranmaktadır. 112.50 kuruştan satılmıştır. 
ın.iştir. Birinci tren sabah saat 6.55, ikinci FINDIK: Son günlerde fındık piya- Oğlak derisi piyasasının da önüJl'I 
tren de 7.30 da kalkmıştır. sasında bariz bir surette iyilik alamet- deki hafta içinde açılacağı tahmin c 

Tenezzüh trenlerinin ilki Sapancaya leri görülmektedir. Mevsim iptidasın- mektedir. . l 
dört saat on yedi dakikada, Adapazarma dan bugüne kadar daima ayni seviyeyi Keçi derisi piyasası gevşemişt~r. 

111 
da beş saatte varmış, gece saat 22.10 da muhafaza eden piyasa, isteksiz olarak racat azaldığından fiatlarda gcrıle }l' 
Haydarpaşaya dönmüştür. İkinci tren de geçmekte idi. Son zamanlarda memle- ler kaydedilmiştir. Küçük partiler 
22.20 de Haydarpaşaya muvasalat etmiş- ketimizde bulunan e<:nebi şirketlerin linde 145-150 kuruştan işler olJl'I 
tir. Dün tenezzüh trenlerile Sapanca ve harice çıkaracakları temettü hisseleri- tadır. . 
Adapazarına üç yüz kadar yolcu gitmiş- ne mukabil fındık ihracı müsaadesi de Yerli sarfiyat için koyun deri51 

0 
tir. verildiğinden fındıklara karşı alakalar zerine iş olmakta ise de ihracat 

11
1 

artmıştır. Bundan maada Amerikaya sanlığından fiatlar gevşemiştir. fl~ıı 
takas suretile fındık ihracına başlan- hava kuruları 46-50, tuzlu kuru c Poliste: 
dığından durum sağlamlaşmıştır. Al- leri 36-40 kuruştan satılmıştır. ·~ • 

Bir sandal alabora oldu . manya permi dairesi de dünya fiatla- Sığır derileri yalnız yerli fab~ / 
sandalcı İbrahim oğlu Ziya Mermer, dün, rındaki tercffüü nazarı itibara alarak lar tarafından mübayaa edilme~t ı~ 

Halıcıo~ıu iskelesinde kayıdh 4234 numarnh fındıklanmıza 45-46 kuruşa kadar mü- Kuru cinsleri 5 5-5 6, salamura C1115 ıı f 
sandalına Tevfik, Ha~rı .. ve z:~. ısmınc:e üç d ermeg· e başlamıştır. Bu yüzden 36-40 aralarındadır. Bu satışların 
müşteri almış, Emlnonune goturmek uzere saa e v 
yola çıkmıştır. Daha çabuk gitmek üzere de şehrimiz piyasasında tom'bul fındıklar kısmı da vadelidir. 
yelken açmış, kayık Cibali önlerine. geldiği 

sırada şlddeUl bir rüzgfırla alabura olmuş -
tur. Kayıkcı Ue müşteriler denize dökülmüş
lerse de, etraftan yetişenler tarafından hep
si kurtarılmıştır. 

Bırswık yapan çocuk 

Aksarnyda Muradpaşa mahallesinde .sa -
atcl Kerim sokağında 10 numarada oturan 
Mehmed Ali karısı Fatma Güllü, İbrahim oğ
lu Bürhan isminde bir çocuk tarafından 

hırka, entari ve gramofon pU\klannm ça -
lındığını iddia etmiş, çocuk yakalanmış, eş
yalar bulunmuştur. 

Görünmez bu 
Eminönü hanının üst kat 6açağından rüz

gann kopardığı bir çlmento parçası yere 
düşmüş, o sıradn oradan geçen Dav!d ve Ne
sim 1smlnde 1kl kişiyi başlanndan hafif su
rette yaralamış, hanın altmdnkl saatci NI -
kolanın da dükkfmının camını kırmıştır. 

Tnko:ı.Ia başından yaralandı 

Beşiktnşdn Kılıcnl!de Asınalısalkım so -
knğmdn 10 numaralı evde oturnn 20' yaşla -
mlda Salih Beşiktaş vapur iskelesinde takoz 
tamir ederken takoz kopup başına düşmüş, 
ehemmiyetli surette yaralanmıştır. Sallh Bey 
oğlu belediye hastanesine kaldırılmıştır. 

Söudüriilen yangın 
Dün saat on buçukta Ferikoy Pnşa ma -

halleslnde Arnlık sokakta 4 numarada. otu
ran '70 yaşında Emine çam~ır yıkamak ü -
zere mangal yakmış, mangaldan sıçrnyun bir 
kıvılcımdan tahtalar tutuşmuş, vnktınde ye
tlşllerek söndurülmüştür. 

Bir itfaiye otomobili kaza yaptı 

İtfaiye Beyoğlu grupuna a1d ve §Oför Ka
nıll Tekinin idaresindeki 92 numaralı oto -
mobil Taksimden doı\erken önunc 2277 nu -
maralı taksi arabası çıkmış, şofor, bu oto -

Askerlilı işleri: 

Yoklamaya davet 
Beşiktaş Askerlllc şubesinde mutayyed 

emekli ve yedek sübayların 938 yılı Hazira
nın birlncl gününden 30 uncu ctıntı nihaye
tine kndar yolclamaları yapılacağından İs -
tanbul dahlllnde bulunanlar bizzat. haricde 
bulunanlar mettubla sağlıklarını fubeye ka
yıd ve bildirmeleri mm olunur. 

mobile çarpmamak için direksiyonu kırmış
tır. Otomobilin tamponu, bu sırada oradan 
geçmekte olan Sakızağacı caddesinde Sakız 
apartımanında 3 numaralı dairede oturan 
Koço kızı EfUmyaya çarpmış, d~llrerek ba-
şının mubtellf yerlerinden ehemmlyetll su -
rette yaralanmasına sebeb olmuştur. Yaralı 
kadın Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, şo -
för yakalanmışbr. 

Sal".hoşhılun sonu 

Beyazıdda Çadırcılar caddesinde fl nu -
marada oturan 45 yaşında Vahid., ayni yer
de oturan arkadaşları Cemal ve Haydarla 
beraber rakı içtikten sonra Tavukpazannda 
Mehmed!n kahvesfne gitmek üzere yola çık
mışlardır. Yolda aralarında çıkan bir mü -
nazan sonunda, Cemalle Haydar bir olup va-
hidi dovmüşler ve yere düşürerek burnun -
dan ynrıılnmı.şlardır. Kavgacılar mahkeme -
ye verilmişlerdir. 

Bir hırsızlık vak'ası 
Sadıkzndelerln Şadan vapurunda yağcı 

Göreleli Salih Özdem!r, Cemal Eren isminde 
blr dellknnlının ceket cebinde bulunan 25 11-
rnsını çaldığını iddia etml§, suçlu yakalan
mıştır. 

Müteferrik: 
~ 

Diio ıehrimize 900 seyyah g;:, 
Dün şehrimize İngiliz bandıralı 

mor vapurile muhtelif milletlere mefl ıı 
900 kadar seyyah gelmiştir. Şehrin.~ Ji' 
telif yerlerini gezen seyyahlar bugil 
mandan ayrılacaklardır. dır 

Bugün de limanımıza İngiliz ba~til' 
Oryon vapurile 450 seyyah gelece1' ti 
Gümrüklerde mali sene faal~1; 
Gümrükler Başmüdürlüğü yenı 

1 
ıı 

yılbaşının yaklaşması dolayısile !93 t>8 ' 
li yılına aid hesabları toplamaga 1'B 
mıştır. Bu arada bu ay nihayetine . 

1 ıeı·ı alınıp da veya mahsub muame e ol 
pılrnamış emanet hesab ve depoııt 

8
1 

muameleleri 13 hazirana kadar j~Jl'l 
/ 

dilecektir. ,. •.•• 

······················ç·i·K·T"f ·~ 
BAHÇIVAN 

Hind şairi 

'"" Rablndranath Togor• 
Şaheseri 

Türkçeye çeviren: 

IBRAHIM HOYI 
Bütün kitabcılarda araY101~ 

30 KURUŞ 



16 Maya 

Doğuda muhtarlar işi 
nasıl halled·Iebilir? 

bu ışın halli ancak, Tecrübeler gösteriyor ki 
llluhtarlann intibah ile seçilmelerile değil, fakat 
hükumet tarafından tayin edilmelerile mümkündür 

Doğu illerinden Kemahtan bir manzara: Sultan. Melik köprilsü ve civan 

ij '.e~ (Hususi) - Köy muhtarları lüyordu. Biz de diyoruz ki, muhtarlar da 
d~dı, Y~lnız doğuda değil, şarktan g~r~a intihabla değil, tayin ile seçilmel~d!r. 

gru gıttikçc azalan bir kesafctle butun Devlet, yer yer, bu muhtarlıklar ıçın, 
hıeznıekete şamildir. mütekaidleri pekala kullanabilir, iıli tnh-

SON POSTA 

emle ket 

~~~"""""' D erdlerl 

uşta do tor e 
eczacı ihtiyacı 

--·--
Muştaki hususi muhabirimizden 

§11 telgrafı aldık: 
cUzun zamandanberi gerek l'tfıı.ş

ta ve gerek köylerde halkın belini 
büken biT sıtma hastalığı OOTdıT. 

Bu hastalık bil1uıssa köylüleri it
den alıkoyacak deTecede ileridiT. 

Sıh.Juıt direktörü Naci Ktm§ercrrJ 
ve hükumet doktoru Zühtü Bilgin~ 
başta olduğu halde mevcud mah
dud sıhhat teşkilatı mütcmadiye'!l 
mücadele ettikleri halde ha$ta1ık 

önlenememektedir. MtL§ta eczact 
ve eczane yoktur. Tnıhom. hastalı .. 
ğı da az değildiT. Bir mücadele he
yeti olmazsa hastalıklar önlenemi
yecektiT.• 

Bu uf ak telgrafa başka bir şey 
ilave etmeğe lüzum görmüyoruz. 
İstanbuldan dışarı adım atmağa 
bir türlü yanaşmıyan işsiz doktor 
ve eczncılanmızı vazifeye davet 
ediyoruz. 

A saray Halkevinin temelleri 
atıldı 

Aksaray (Hususi) - Aksarayda in
sası tasavvur halinde olan Halkevinin 
;,apılışı k"'Uvveden file çıkmış ve bu 
hafta içinde temelatma merasimi ya
pılarak inşaata filen başlanmıştır. İn
şaat hızla devam etmekte olup üç ay 
içinde ikmal edilecektir. 

liak.ikatcn yurdda bir muhtarlar me- sil mezunları da birer sene memleket 
~lcs~ Vardır. Doğuda bulunmaklığım do- hizmeti namı altında köylerde hizmet e
bıYıSile, üzerinde tevakkuf edeceğim debilirler, her genç. bir sene orada çahş
tn evzu bu civarın muhtarlarıdır. Doğu tıktan sonra ufak bir eser bırakır da dö
SJ. Uhtarları ekseriyetle okuması, yazma- nerse köyler için daha çabuk kalkınmak 
ti 

01_nııyan insanlardır. Bunun tabii ne- mukadderdir. Eli ayağı tutar birçok mü
kact!sı olarak ta köy kanunu ve devletin tekaidlerimiz vardır. Bunlara köylerde 
ke ~Unlannı tatbik etmekte müşkülat çe- biraz arazi de verilebilir, ve aylıklarının Geyvede bir okuma odast açıldı 
.. ~er. üzerine bu araziden edecekleri istifadeler Geyve (Hususi) _ Kazamız hatkmm 
te .eseıa köy muhtnrlan evlenmeleri ilave edilerek, at1l kalan vatandaşlan- okuma ihtiyacını karşılamC!,k üzere P:ıı
~:cu etmekle mükelleftirler değil mi? mızdan istifade etmenin çaresine bakılır. ti binasında bir okuma yurdu açılmış -
sa~: defterlerinde nikah kayıdlanna te- Köy kalkınması davası, memleket kal- tır. Okuma zevkini tatmış olanlar bun _ 
tı:ı Uf edilemediği halde, evlenme mua- kınması davasıdır ve mesele böyle kabul dan büyük bir sevinç duymaktadırlar. 
ııı.~clen_ Yilrür gider. Köy muhtannın ir- edilince de, memleketin hududlannı, u- Yurdun idare heyetine ilk okul ba~et
disi ~a.ııfesi vardır. Fakat ne gezer, ken- fuklarda zanneden cahil, köy muhtarla- meni Necati, avukat İsmet Baran, vari -

ırşada muhtaçtır. rından bu kalkınma hareketini beklemek dat katibi Fuad ve tapu katibi Necmed -
cı0iUhtar defter tutmasını bilmediği için, abes olur. M. F. din Peker seçilmişlerdir. 
Daııuın ve ölüm kayıdlan da sakattır. ,============================== 
~doğrusu kayıdlann mevcua oıan- Ayvalık belediyesinin faaliyeti 
~ .. dahi vardır denilemez. 

hır :y Inuhtarlannın seçilmesi de ayn 
l'ebu avadır. Müntehibler, daima diş geçi
etnı ~ekleri adanılan ararlar, ve itiraf 
11.ra:t ~ıındır ki, bugün elde mevcud 
lama sahıbleri, köylülere de ağalık ta::;
hıcJt ~t~ Ve istedikleri adamları seçtir
dırı ıçın ellerinden geleni yaptırmakta-ar. . 

ita ~r köy :rnuUaka iki partidir ve mutla
edec:e~ ll1Uhtar, sağa veya sola mütavaat 

lı en zayıf adamdır. 
llıağalbuki, bilhassa doğu köyleri kalkın-a ın. 
talın Ustahnktır. Memleketin en geri 
lii Ço~ fdart cüz'ütamları onlardır. Köy
\ış .. basıt bir hayat yaşar. Uzun süren 
hara~nlerinde, hayvanlarının neşrettiği 
dan i~te.n istifade ederek bir tek dam
İ'lltla ret kulübelerinde büzülerek otu
~ru \İhtiyaçlar çok basittir. Nihayet bir 
bil§ lk· oğaz doyurmaktan ibarettir. Ost, 
eı, t ıncı derecede kalır. Üçüncü ihtiya-

~~ere!~ddi ihtiyacının da önünde gelir. 
b.1,t &oba Uduklanmız doğru ise, köylü, yal
llte§ halflarda 21 milyon liralık, gübreyi 
RUbr 1 ne kalbetmekte ve toprak bu 

e erd 
l3ir g en mahrum ks.Imaktadır. 

lerce d ~~tede nahiye müdürlerinin, vali
~<i1ırtıeJ.e ? de Dahiliye Vekaletince tayin 

er:ının nıuvafık olacağı ileri sürü-

Ayvalıktan yazılıyor: bakışta anlamamak mümkün değildir. 
Belediyemizin gösterdiği sonsuz bir Şehrimizin hemen her akşam aile ve 

çalışma ve o nisbette bir fedakarlıkla gençliği akşam gezin~ilerlı:i pa:X-~~ ya-
.. d r ·ıen (Memleket Parkı) parak parkın bu nadıde guzellıgını de-

vucu e ge ın d .. elik rin bir neş'e ve zevkle seyretmektedir. 
komşu kazala~. arasın 8

• numun o- Yukarıdaki resim Ayvalığln genç (A -
lacak kadar guzel, zengın ve en ufak kınspor) klübünün gençlerini Meınle
bir teferrüatı ihmal edilmiyerek müs- ket parkında ve samimi bir gezintide 
tesna bir zevkle işlenmiş olduğunu ilk görüyoruz. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

()-ansan a 
tornobu kl.ü~~· Turing VP. 

u .. 
•.• yakında 

tertib ederek.. 
konferanslar •.. bize İstanbulu tanıta~ 

cakmış. .• 
Hasan Bey - Hacet yok, 

yazın tozu toprağı, kışın ça
muruna. bir de etrafımızdaki 
dilencilere bakınca nerede 
olduğumuzu pekilA anlarız.. 

.,... . 
Türk havacıllğı uğrunda canlanm 
verenlerin hatıraları tebcil ediltli 

• 
Borazanlı polisler 

(BCI§ tarafı 1 inci ıayjad.a) 
hanebaşı arasında tramvaylar işlememiş, 
Fatih parkı ve civarında kesif bir halk 
kütlesi toplanmıştır. 

Tayyare abidesinin ineri yas alameti o
larak siyah tüllerle örtülınüş. ve abidenin 
önüne gene siyaft tüllerle örtülü bir 
kürsü konulmuştu. 
İhtüale ordu namına İstanbul komuta

nı korgeneral Halis Bıyık.tay, Merkez k,o .. 

mutanı İhsan Ilgaz:, yüksek rütbeli t.ara, 
denİZt hava sübayları, vilayet, parti, be
lediye ve hava kurumu erkanı i§tirak et
mişlerdir. 

erasiın yerin 
Saat 13 e do~ Maltepe askeri lisesi 

müzika ve talebeler, tümen müzikası, mü
rettcb bir piyade taburu, bir topçu batar
yası, ve altışar mangalı iki bölük halınde 
bir polis taburu, kız öğretmen okulu ve 

gc~id resminde 

kız lisesi talebeleri, Pertevniyal, Darüşşa- lhtifalde nutuk söyliyen hava sübayı 
faka, Vefa, Hayriye, İstiklal, Yüce Ülkü Kemal Çolakoğlu 
ve İstanbul lisesi talebe ve izcileri muh- kudrete uıu Atatürk'ün kuvvcU diyoruz. Ne 
telif istikametlerden gelerek parkta s~- mutlu, bu kuvvetten olup da havacıyım dl
terilen yerlerini almışlardır. Merasime yeneı ... 
iştirak eden resmi zevat da jaketatay ve Bugün arımıızda oJmıyan ve yalnız ma -

nevi r.ırlıklarma hltab ederelt tebcil etti#i -
silindir giymişlerdi mi.% aziz şehldlerlmlzl. Cumhuriye~ ordusıa 

Saat 14 de parkın içinden, Selirniye, namına bir defa daha hürmeUe selamlar. 
Taksim ve Maçkadan atılan toplar mera- yüce mlllctimlze üstün saadetler dilerim .• 
simin başiachğınr haber veri.yarda. Bu sı- Hava Kurumu namma söylenen nutuk 
rada İstanbul merkez: komutanı, hazını- Bundan .sonra Hava Kurumu namına ba
nu hava şehitıl.erini ve bütün şehitleri yan Meliha Avni bir hitabe söylemi§ ve: 

vazi- - Biz ölenlerlıı mezannda değll, ebediyen 
selamlamağa davet etmiş, ihtiram yaşayacakların menkıbelcrlle tarlhi şere!len-
yeti alınmıştır. direnlerin gönüllerde yer tutan Türk kahra-

Bir dakika siikUt manlannın yanındayız. Bunlar bayrak aş -

1 kının bhramanlarıdır. mJerim.lzde çtçetı•. 
Toplardan sonr.ı boraZV"Lar uzun ve kalbimizde sevgilerle bu Jliksek &§ıtıarın ;r9-

mües.5ir bir (TüiL.} işareti vermişlerdir· ce huzurlarına geldik. 
Bu i~aret şehidlerin hatıralarını taziz i<'in Yolunuz bizim yolumuz, duygunuz blzlm 
bir dakikalık sükütü emretmekte idi Bu duygumuzdur. Biz de sizler gibi yerlerden 

d F tih kı d B d Galata göklere yukselcceğiz. 
esna a. a par. n _a, eyaz~ ' Burası aıumlerln geri döndfi#il yerdir. Ba 
knlclerınde, resrru daire ve mııesseseler- rnsı ölümlere giden lşıklann şanlı yatalı -
de ve limanda mcvcud gemilerdeki ~y- dır. Bugün biz geldik, yarın başkalan ge .a 
raklar yavaş yavaş yanya kadar indiril- lecek ve bu alkış sesleri ılbidelere kadar yüt· 
miş, bütün vesaiti nakliye de ayni hürmet selecektır. demiştir. 

• · d icl" k ed ek bir da Mel ha Avnlden sonra Şehir Meclis! na • 
ve tazım uruşuna -..:•ıra er - mına Cemaleddln Fazıl ve yuksek okullar na 
kika yerlerinden kıpırdamamı§lardır. Ay- mına B hadır Alkın bll'er soylev vererek ha
ni anda llıruındaki tekmil vapurlar ve di- va şehldlerlnl hürmet ve rahmetle anmış • 
ğer deniz vasıtaları, fabrikalar da düdük- lardır. 

lerini çalmışlardır~ Bir dakika sonund • Hitabelerden sanrn müzlka matem ha -
b "k" · def (Tr· ) esi üzcrL"le vası çı:ı.lmış ve bir sübay komutasında bir 
orazanın 1 met a lL. s manga asker manevra flşeğlle uç defa ha • 

park ônündeki şerefli bayrak ve yany:ı vaya ateş etmlştlr. Bundan sonra İstanbul 
indirilen diğer bütün bayraklar tekrar es- komutanı huzurunda güzel bir gcçid resmi 
ki yerine çekilmiş; düdükler susmuş, her yapılmış ve merasfnı bitmiştir. 
şey eski vaziyetini almıştır. Tayyare l'ıbJdesine fstanbul Komutanlı -

Hava sübayımn nutku 
Mntem tezahürlerinden soııra ordu na -

mma hava siibaylarmdan Yii~ Kemal 
Çolakoğlu kürsüye gelerek meydanı doldu -
rnn gür seslle bir söylev vermlş ve ezcüm -
le §unları söylemlştlr: 

- Yurdun aziz şehldlerl. 
Türk mllletl 15' Mayıs tsı1binl aizlıı ıçrn 

bir anış güniı olar.ak ayırmaJWı kalbinde 1a
ş:ıt.tığı knhramanln.rınn en büyük kadirli -
na.slığmı lzhnr etmiş buJUnuyor. 

Her yıl olduğu gibi, bueün de §eref taşı
nızın etrafına toplandık. Şimdi hava tarihf
mue hediye ettiğiniz şaoh hatıraları ana -
ınk, manevi varlığınıza saygı sunuyor.uz. 

Yurddaşlarım, 

Tayyareclliğimlzln fanllyete başladığı 

ıFethl-S::ıdtkl gününden:, son ~hid yüzba
şı Cevdct.e kadar sayısı mühim bir tutarı aşan 
z::ıylatımızın gonullerde derin yaralar açLı -
~ına şuphc yoktur. 

Hava lı!ikim.Iyetinfn temini ve Türk hava
cılığının yükselme31 uğrunda, gerek harbde 
ve gerekse sulhda seve seve canlarını veren 
ferar.at timsali arkadnşlarunı, mıuet.ımlzın 

yuksck huzurunda hurmet ve rahmeUe an
mayı bir vazife telakki edıyorum. 

Yurddnşlarım; 

Cumhuriyet b:ı.va kuvvetleıi Türk mllle
tın'ln sarsılmıYruı kudretlerlnden. bl.tldir. Ve 
Türk ordusunun kanadlı bir p:ırç:ısıdır. Cum 
huriyet hava lruvvetleri bugiinltfi kudretini 
Bıiyuk Başbuğununı kuvvet kaynaklarınd:ın 
alı:yor. 

Biz hergün artmakta olan bu kuvvet Te 

j!ı, hava sübayları, Den1zbant, belediye. par
ti ve Hava Kurumu adlarına blrer çelenk 
konmu~ur. 

Edirne de 
Edirne 15 (Husus!) - HaTa şehldlerl tö

reni bugÜn istasyon Jolundati Şehidlik anı
dında 13jııldı. 

Öğleden sonra saat -15 de-. sübaylar, u -
muml mü!ettişll.k ve Vlliiyet rüesa ve me -
murlan. muhtelif kıt'alnrdan birer grup u
ker. polislerimizden bir grup, okullar, halk 
mümessill.e.rinln lşt.lraklle 'Ve atılan blr '°P· 
la merasime başlanmıştır. 

BüLün komutanlar kıt'alarına dikkat ku
mandasını vermiş ve o anda askerlerimi% ft 

okullarımız selam nafyetl &!arak n bütilD 
memurlarla yurddaşlarınınr gonulden say -
gılarla şapkalannı Çlkarıp iki saniye engın 
bir sessizlik içinde durmuşlardır. 

Mutcnkiben güzel bir söylev verilmiş ve 
bir şUr okunmuştur. 

Muzika hazin bir marş çalarken manevra 
fışekleri lle havaya doğru üç kere yaylım a
teş yapılmıştır. 

Okullar ve halk derln bir saygı seisizli~ 
içinde tören yerine çekilen b yuk bayrağın 
çevresinde geçld resmi yaparak yerlerine 
donmüşleı: ve bu suretle tören nihayet bul -
muştur. 

Trakya muhacirlerine öküz alını1or 
Edirne <Husnst> - VIH\yet dahiline iskfln 

edilen göçmenlere te~ı edllmek üzere %.lG 
çift ökfiz satın alınacaktır. Bu maksadla bir 
heyet Teklrdağı.na ıııctecek va o havali pa..
zarlarından mübayaatta bulunacaktır. 
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ARSA KAZARK~N 
rkadaşlardan biri bir gazetede 
okuduğu havadisi tekrarladı: 

, - Yenipostanenin arkasında bir arsa 
varmış. Bu arsada bir ardiye yapacaklar
mış, toprağı kazmaya başlamışlar. Top-

gider gibi Yenipostane arkasına da gidi
yorlar mı? 
Aklıma bir fıkra geldi: 
- Dinleyin, dedim, size bir fıkra an

latacağım! 

rak biraz kazılınca yerden billur gibi bir 
su :fışkırmış. Biraz daha kazmışlar; orta-

Anlattım: 

cAdamın biri bir gün bahçeslnln bir 
köşesini kazıyormuş. Birkaç kazma vu
runca, parça parça taş kömürler görmüş. 
Bahçemde kömür madeni buldum, diye 
sevinmiş. Bir çuval dolusu kömür çıkar
mış. Evine taşımış.. biraz zaman geçml~, 
bitişik komşu kapısını çalmış: 

ya bir memba çıkmış. Şimdi o memba
dan gürül gürül su akıyormuş. Suyu tah
lil ettirmişler .. mükemmelmiş. 

Bir başka arkadaş söze karıştu 
- Bunu bir gazete mi yazdı? 

- Evet! 
- Fena etti. 
- Neye? 

- Komşu, demiş, bu yaptığın nedir, bl .. 
zim kömürlüğe bahçenden bir yol açmış, 
bizim kömürleri aşırıyormuşsun. 

- Yenipostane arkasında hanı, hama- Öteki boynunu bükmüş: 
mı, oteli, dükkanı olanların hepsi ümide - Eyvah, demiş, ben de bahçemde kö

mür madeni keşfettim, diye ıeWımi§
tim.> 

kapılacaklar. 

- Ne çıkar? 
- Ne çıkarı var mı? Hanlarını, ha- Arkadaşlar sordular: 

mamlarını, otellerini, dükkanlarını yık
tırıp memba aramaya kalkacaklardır da .. 

- Bu fıkra ile bizim konu~tuğumuz 

meselenin ne alakası var? .. 
Bir başka arkadaş ta sordu: 
- Bari rağbet görüyor mu imiş? 
- Nasıl bir rağbet? 

- Altıkası şu, dedim, Yenipostane ar
kasındaki arsayı kazarlarken oradan ge-

çen bir terkos suyu borusunu patlatmı~ 
- Yani dolmayı; helvayı sepete dol- olmasınlar... • 

duranlar Çamlıcaya, Taşdelene, Çırçıra ismet Hul1lri 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? =ı 
Bir ağaç, bir yılanı boğabilir mi? Zurafe ses çıkarır mı? 
· Amerikada İlli -
'noise eyaletinde, 
bir ağaç kütüğü .. 
nün bir yılanı boğ 
duğu hayretle gö -
rülmüştür. Büyük 
bir ağacı kesen bir 
oduncu topraktan 
'c35> kadem de -
rinliğindeki kökü çıkarını§ ve kenarında, 
bir yılan ölüsünü bulmuştur. 

Bazı müşahid - . , ı 
lerin iddiasına ~ O~ 
göre, zürafe asla 
ses çıkarmaz. Zi -
ra hançeresi yok • 
tur. Diğer müte -
hassıslar ise, ak -
sını söylemekte, 

"•'' 

hayvanın gayet zayıf bir hançereye ma-

Kökde bir ku~ bulunduğu) yılanın kuşu 
yutarak vücudünün şiştiği ve bu suret
le dışarıya çıkamadığı, ve öldüğü tah .. 
min olunmaktadır. 

lik olduğunu, Adeta pek yakında bulun
mak §artile, melemeye benzer bir ses du
yulabileceği kanaatindedirler: 

* "Sol, sağ,, tabiri nereden çıktı? * Amerikada yıldırım çarpması 
ile ölen insanlar 

Son on sene i .. 
çinde, Amerika -
da yıldırım çarp
ması neticesi ö .. 
len insanların nis
beti milyonda üç: 
tür. Fakat Ame -
rikanın yeni Mek 
sika, Arizona, Jor 
aiya, Misisipi mm 
takaların da bu 
nisbet milyonda ona yükselmektedir. 

Siyasada (sol) luk, mevcud olan nizam

larda cezri değişiklikler istiyen bir ina

nış mefhumudur. (Sağ )lar ise daha zi

yade (muhafazakar) zihniyeti ifade eder. 

Muhalif partilere verilen türlü türlü i

simler ilk defa olarak 1791 de Fransa 
1 

konvansiyonunda meydana çıkmıştır. O 
zamanlar meşrutiyet partisi reisinin sağ 

tarafında, demokratlar da sol tarafında o
tururlardL Bir at nalı §eklinde bulunan 

parlamento b!nalarında bu şekil daha 
hala muhafaza edilmektedir. •............................................................................................................................. 

Kocayı aldatmak 
Meselesi ••• 
- Eski yazılarınızın birinde oku

muştum: 

cBen erkek olsaydım, karım beni 
al'datsaydı onu asla affetmezdim• 
demiştiniz. Fakat şimdi beni dinle
yiniz, sonra kendinizi benim yeri
me koyarak bir defa daha düşünü
nüz.• 
Yukarıda okuduğunuz satırları bir 

kadın okuyucumun mektubundan 
hemen hemen aynen alıyorum. Hi
kayesini burada tekrar etmiyeceğirn. 
Feci bir sergüzeşttir. İçinde tokat ta 
dahil olmak şartile bir kadının ta
hammül edemiyeceği bütün mua-

melelerin muhtelif nümunelerini 
görebilirsiniz. Fakat ben bu mektu-
bu okuduktan sonra kadına kocası

iıı aldatmak hakkını demiyeyim, dü
şüncesini gene vermiyorum. 
Eğer bana bu mektubu yazan ka

'1ın genç ve çocuksuz olsaydı kendi-

lint? kocasından ayrılarak bayatını 
ıyenl baştan kurmaya çalşnasını 

tavsiyede tereddüd etmezdim. Evle
nen kız yeni tesis edilen bir şirkette 
müsavi hak ve vazife lle yer alan 

bir şerik halindedir, ne esir olur, ne 
de hizmetçi. Hakkını aramak, guru
runu ve haysiyetini korumak vazife
~idir. Beklediği tahakkuk etmezse 
§irketi bozabilir, fakat şirketine iha
net edemez. Fenalığa fenalıkla mu
kabele hiçbir zaman kaide olma
mıştır. 

Fakat bu genç kız bir, hele müte
addid çocuk annesi olduktan sonra 
rol değişir. Artık arkadaşına iltimas 
eden hatalarını görmemezlikten ge • 
!en bir ortak vaziyetindedir. Kendi-
6i kadından ziyade anne vaziyetin
dedir ve kocasını aldatabilmek dü
Şüncesi zihninden bile geçmemeli-

~r. Sürünecek çamur dün kendisi
ni lekelerdi. Bugün çocuklarının ü
zerinde kalır. 

- Fakat bu vaziyet tahammül e
dilemez, demeyiniz. Çocukları için 
tahammül edilemiyecek vaziyet gö
ren kadın anne değildir. 

* Bay İbrahime: 
Bayan N. sizinle lAtife etmiştir. 

Size karşı ayni hisle mütehassis ol
masaydı yapacağı şey sadece silk1lt 
etmekten ibaret olurdu. 

ll'EYZE 

SON POSTA 

~ 
Örgü takım 

Genç, §ık, güzel... Laciverd bu.ıtletten 

örülmüş bu takımı isterseniz kendiniz ö
rebilirsiniz. Örgüsü: Baştan bap jerse, 
yani düz örgüdür. (Bir sıra ters - bir sıra 
yüz). Yalnız kol kenarlarile yaka pirinç 
iğne örülmüştür. (Bir ters - bir yüz. Her 
sırada bir evvelki ters ilmikler yüz, yüz 
ilmikler tes örülür.) 

Bluzu lAciverd - beyaz çizgilidir. 

Fötrden çiçekler 

Hava açtlır-&Çıımaz elbisenize parlak 
ve ven bir süs ilave etmek ihtiyacı ken -
diliğinden doğar. Çiçek, bunların en şık 
ve en ucuzlarmdandır. Şu göırdüğünüz 
demet evde yapılmak üzere seçilmiş bir 
modeldir. 

Beyaz, turuncu, yeşil ufak fötr parça
larından yapılmıştır. Beyaz fötrden mar
gritler, turuncudan ortaları, yeşilden yap
raklarla saplar yapılacaktır. Saplar üçer 
üçer sarılmış incecik fötr §eridlerden 
ibarettir. Hepsi hazırlanınca ufak bir 
mukavva dairenin üstüne birer dikişle 

- resimde gördüğünüz şekilde - tutturu -
lur. Mukavvaya da bir çengelli iğne ge
çirilir. Bu demet yeşil, beyaz, laciverd, 
siyah elbiselerin üstünde çok güzel gö • 
rünür. Görüyorsunuz ki yapılması adeta 
bir eğlencedir. 

Mayıs 16 

Bir mualli in umumi harb h tıraları 
A • As erı m ayenem z 

Yazan : Muallim Nihad 

Seferberlik davulu, en genç doğumlu
lardan başlıyarak yavaş yavaş derecesi
ni yükseltmeğe başladı. Bir akşam yatsı 
ezanı sıralarında çıkan davul: c305 tevel
lüdlüler!> deyince kendi kendime: 

- llun .. dedim. Sıra bize yaklaştı. Al
lah encamını hayreyliye! 

Benim tevellild tarihim nUfus tezke
remde 301 diye mukayyeddir: 

Tevellüdüm denirse de gerçi üçyüz bir 
İşin aslını da rahmetli annem bilir 

Her ne hal ise .. ufak yollu bir düşünce 
beni sarmıya başladı. O zamanki harbi
ye nezaretinin seferberlikteki ilk mu
karreratmda 303 tevellüde kadar olan 
tAli ve ili tahsil görmüşler ihtiyat zabiti 
oluyorlar, daha eski tevellüdliller buz gi
bi nefer ediliyorlardı. Şu halde biz hizme
te nefer olarak alınacaktık. Ne suretle il
tihakımız olursa olsun, hayatta çok bece
riksiz olan rahmetli karım, iki ufak yav
ru ile kendini ve evini çeviremiyecekti. 
Ne yapalım? El ile gelen düğün bayram! 
Bu vatan hizmetinden kaçınmak olmazdı 
ya! Fakat ben miyoptum. Gözlüksüz beş 
adım ilerisini seçemezdim. Şu halde si
lihlı asker olmama imkAn görmüyor
dum. 
. Birkaç akşam sonra 302 ye kadar çağı

. rıldı. Eh, artık nöbet bize gelmişti. Şim

. diden tedarikli bulunmak lfızım gelirdi. 
Dersim olmadığı günlerde Üsküdarda 

Ahmediyede uf ak bir dükkanda ud imal 
·eden eski mekteb arkadaşım Aziz merhu
mun dükkanına gider, vakit geçirirdim. 
Aziz de benim gibi 301 tevellüdlü idi. O
nun miyopluğu bir rökor addedilebilirdi. 
Tam 12 idi. Aşağı, yukarı yarı kör de
mekti, hattA bu sebeble polislikten ma-
lOlen tekaüd edilmişti. · 

ı~e ise o gün de dükkanına gittim. O da 
beni bekliyormuş: 

- E! Hoca! Nöbet bize geldi. Beni al
mıyacaklanna eminim. Fakat muayene 
için gelip gideceğiz. Dükkanı kapamıya 
mecbur kalacağız. Sen de muayene isti
yecek misin? 

- Tabii! dedim. Ben gözlüksü~, be~ a
dım ilerisini görmem. Muharebede çıt de
yip kırıldı mı ben bizim taraf diye soluğu 
düşman siperlerinde alırım. 

- Çağırılınca ahzı askere beraber gi
dip istida verelim. Muayeneye de bera
ber gideriz. 

- Hay hay! dedim. 
Birkaç saat müsahabeden sonra ayrıl

dık. Filhakika iki akşam sonra da bekcl 
baba bizi çağırdı. Hemen Azize gittim. İs
tidaları düzdük! Ahzı askere dayandık. 

Aman Allah; o ne mahşeri bir yerdi. ild 
saat itilip, kakıldıktan sonra reisin huz\.11' 
runa varabilip kağıdlarımızı havale etti~ 
dik. Her ikimizi de Haydarpaşa asker 
hastanesine havale etmişlerdi. Ertesi giltl 
sabahleyin beraber gitmeyi kararlaştıfl1" 
rak ayrıldık. O gece epeyce sıkıntılı b~t 
uyku uyudum. Yarının ne olacağını dı.1" 
§Ünü yordum. 

Ertesi sabah sekiz buçukta Haydarpaşıı 
hastanesine ulaştık. Kalem odasına kaytd• 
larımızı yaptırdıktan sonra göz nıütebns· 
ıısının knpısına geldik. Kalem odasındll 
elimize birer numara verdiler. Üsküdgt 
ahzi askerinden kollarımız künyemiz ya• 
zıh birer sicim ile bağlanıp mühürleP
mişti. Kalabalığa katıldık. İstanbulun 11' 

kadar ahzı asker şubesi varsa buralardııtl 
göz malO.liyetini iddia edenlerin hepsi b~: 
raya havale edilmişti. Koridor, nıah3ers 
lah tabirine uygundu. Şöyle bir araştır" 
ma yapalım, dedik. Daha bizim nu:rna~· 
lara sıra gelmiye çok zaman ister ı. 
Çar naçar bir duvar dibine çömelip birer 
sigara yaktık. Saat on ikiye kadar sıkıldı 
bunala bekledik. Meğer bu üzülme, sıkll ~ 
ma ilk günün yadırgaması imiş. Daha 1:ıc, 
böyle kaç günler o koridorda çömeld ts 
12 den sonra muayene son buluyor, ar e 

·n kalanlar numaralannı en emin yerlerı 
saklıyarak yarın sabah gelmek üzere 8~: 
rılıyorlardı. Biz de ayrıldık. Doğruca Ü 
küdara mı dönecektik? Aziz dedi ki: dB 

- Hoca! Ben çok acıktım! Şu rıhtıfll Jtı 
bir avcı Yorgi var. Hem meyhane, bC e 
lokantadır. Oraya gidelim. Bir iki tatl 
parlatır, birer de pilaki yeriz, olur bite;;s 

Muvafakat ettim. Çünkü mekteb, ~ JJll 
dü§üncesi yoktu. Muayenenin deva gt 
müddetince mezundum. Avcı Yorgiye vblı 
dık. Oh, ne alfı! Denize karşı kutu gi··ş. 
tertemiz bir dükkan! Yorgi de görJTltJıı
geçirmiş bir adam. Hangi müşteri~e. ıı r. 
sıl muamele edileceğini pekala bilıY0..,. 
üçer tane içtik. Birer de çukur tabaldÔs· 
bolca konmuş pilaki yedikten sonra fil
küdar yolunu tuttuk. O zamanlar tr~esi 
vay filan yoktu. Tabanvay vardı. Er ll

gün gene geldik, bekledik. Nöbet gcJleıısl 
laşmadı, gene avcı Yorgiye gittik. Bu 

08
, 

tam bir haf ta devam etti. Nihayet '!1 abl 
yene nöbeti geldi. Aziz numarası. ı~·ttı· 
evvela girdi, biraz sonra da be~ gif ~elli 
Mütehassıs rahmetli Abdi bey ıdi. ı;1'
karanlık odada sıkıca bir muayene et 
ten sonra: siJib4 

- (Miyop) unuz 3.5, binaenaleyh rt19• 
1ı askersiniz. Başkasına söyle:rne:rn 8 

01-
sen münevver bir adam olduğun için 5 

(Devamı 11 inci sayfada~ 

Bacaksızın maskaralıkları : Taklid ( 
----------------------------------

' · 
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Beşiktaş Harbiyeyi yendi Galatasaray lzmirde 
Alsancağa 3 - 2 yenildi 

Oyun mütekabil hücumlarla geçti, Alsancaklılar oyunun 
başlangıcında üıtüıte iki gol yapblar 

lngiltere Almanyayı 
6 - 3 mağlüb etti 

Taksim stadyomu idaresi tarafından 

Şevket - Ruhi, Bürhan yapılan cStadyom Maçlar1> dün büyük 
bir kalabalık önünde yapıldı. İlk milsa-
baka Şişli ile Arnavudköy takımları ara
sında yapıldı. İlk devre sıfır sıfıra biten 
maçı 2-0 Arnavudköy takımı kazandı. 

İkinci müsabaka Pera ile Eseyan ia -
lamları arasında yapıldı. Çok heyecanlı 
olan bu maçın ilk devresi 1-1 berabere 

bitti. İkinci devre 6-1 Pera takımının bü
yük sayı farkile bitti. 

Bakırköyde yapılan maçlar 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 

muhtelif spor hareketleri yapılmıştır. 

Sabahleyin Barutgücü genç takımı 

Rum klübü genç takı.mile 0-0 berabere 
kalmıştır. Kurtuluş da Bakırköy Rum 
klilbünü 6-0 yenmiştir. 
Öğleden sonra Bakırköy Halkevinin 

tertib ettiği kupa maçları 3000 kişinin ö

nünde yapılmıştır. Demirspor Bakırköy
sporu 2-1, Barutgücü Alemdarı 2-1 yen
miştir. Barutgücü B takımı Ni~antaşıspo
ru 2-0 mağlfıb etmiştir. 

Ankarada yapılan 
dünkü at yarışları 

Ankara, 15 (Hususi) - İkinci haf ta at 
yarışları bugün 20 bin kişinin önünde ya
pıldı. Neticede birinci koşuyu Uğur, 'kin
ci koşuyu Novic, üçüncü koşuyu Keklllc, 
dördüncü koşuyu Tomru, beşinci koşuyu 
da Ceylan kazandı. 

Ankara bölge maçları 
Ankara 15 (A.A.) - Bölge kupası maç • 

lnrına bu hatta da devam olundu. Harblyı 
idmanyurdu lle Muhafızgücü arasında. yapı
lacak maça Harblye i§tlrak etmediği ıçın 

Muhafız hükmen kazandı. 
İkinci karşılaşma Demirspor - Gençler • 

birliği B. tak.ımlan arasında ldi. 
Bu maç baştan sona kndtır zevkli bir su

rette Oençlerbirllğ1n1n hfıldmlyeti altında 

geçmiş ve Demlrsporun 7-1 mağlUbiyetııe 
netıcelenmlı;t1r. 

Samsunda futbol ve 
güreş müsabakaları 

Samsun 15 (A.A.) - Bugün yapılan 
ve büyük bir heyecanla takib olunan 
futbol müsabakasında Bafra - Samsun 
ldmanyurdunu 3 - 1, Karadeniz - Sam 
sun spora 5-4 mağlfip oldu. Bundan 
başka, ~nçler - Çarşamba Yeşilırmağa 
4 - O galib gelmiştir. 

Samsun 15 (A.A) - Halkcvi sa .. 
lonlannda iki akşamdanberi yapılmak .. 
ta olan güreş müsabakalanna iştirak 
eden elli müsabık arasında devam o • 
lundu. Üçüncü grup müsabakalarına d~ 
28 Mayısda devam olunacaktır. 

Yelkenle uçma rökoru 
Berlin 15 ( A.A.) - Alman tayya • 

reci Kraft, noktai harekete avdet et • 
mek suretile ve merhalesiz olarak yel
kenle uçma mesafe rökorunu, altı bu
çuk saatte 166 kilometre katetmek su
retile tesis etmiştir. 

Trakyada iktısadi tedkikat 
Barutgilcü ile Nişantaşıspor arasında Edirne <Hususi> _ Trakya umumi müfct

yapılan güreş müsabakalarını Barutgücü, tişllği tktısad müşaviri saffet Sezer bolgo 
voleybol ve basketbol müsabakalarını da vllft.yetıerinde bir tedldk seyahatine baş!n-
Nişantaoı.spor kazanmıştır. mıştır. Müşavir Çanakkalede kooperatif 1ş-

. lerlle yakından allkadar olacak ve Knrnbı-

1 
Kupa maçlar.uıın finali 19 mayısta ya- ıada kurulacak kaTUD, karpuz tooperatıfınlo 

pılacaktır. turuluıwıda huır bulunacaktır. 
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Bey,oglu Vakıflar Direktörlüğü 

M'uhammen kıymeti 
Lira Kr. 

Metrosu 

MQts 16 

ilanları 

Cinsi 

24118 80 3014,85 Arsa 

§ilrm Yazan: Muazzez Tahsin Berhand .• dili 
1 - Galatada Yenicaıni mahallesir.de depo, dükkan, garaj, han, çarşı vesaire 

yapmağa elverişli ve içinde dört masura suyu mevcud ve yukarıda muhammen 
kıymeti ve metrosu yazılı bulunan vakıf arsanın tamamının mülkiyeti satılmak 
üzere 30/Nisan/938 Cumartesi gününden itibaren pazarlıkla bir ay müddetle 
müzayedeye çıkarılınıştır. 

Annemin gizli, çok gizli bir derdi var; 
bunu anhyorum- yirmi iki yaşında: bir 
kız annesinin içli üzüntüsünü keşfetmez 

'? mı. 

Fakat benim kederim de ne büyük ..• 
Bazı günler annemin derdini bana unut
turacak kadar büyük... Yirmi iki y~m
da genç, güzel fakat topal bir kızını ... Ne 
yazık! 

Aynaya bakıyorum: Yumuşak dalgalı 
l"12Illl'al saçlanm yüzümün iki yanım y:ıl
dızlı bir çerçeve gibi sarıyor, içinde mavi 
ı,qklar yanan yeşil gözlerim.in derin, sı

cak bir bakışı var, omuzlanm ve göğsüı:ı 
arkadaşlarımı kıskandıracak kadar mun
tazam... Yalnız, yürümek için bana yar
dım eden değnek sağ omuzu.mu yukan 
kaldırdığından bu güzelliğin kimse far
.lana varmıyor ve ben herkesin nazanncb 
bir ctopal kıZ> dan başka bir şey olamı
yorum. 

Annem benim bu sakatlığım için çok 
müteessir; yüzüme baktıkça götleri dolu 
dolu oluyor. Bunun için ben onu teselli
ye çalışıyor, onun yanında daima neş'eli 
görünmeğe çalışı.yorum; hatti bazı gün
ler ona: 

- Ne yapalım anneciğim. dünyada yal
nız talihsiz biz miyiz? Üzülme, keyfine 
bak; görmüyor musun ben nasıl tasa et
miyorum. 

Diyecek kadar kendlıni ZOTladığım da 
oluyor. 

Ancak, bir ananın gelinlik çağına gel
miş biricik kızını karşısında koltuk değ
neği ile gezerken görmesi kolay mı? Ben 
büyüyüp serpildikçe, güzelleştikçe zaval
lı kadının için iç.in eridiğini görüyorum. 
Fakat annemin derd:r yalnız bu değil.. on
aa kendisine ıztırab veren, onu geceleri 
uykusuz bırakan, odasında saatlarca do
laştıran başka bir derd var •.. İşte ben bu
nu merak ediyorum, felaketimi unutarak 
bunu anlamak, bu azab ve acısı için. onu 
avutmak istiyorum. 

Bir gün mutlaka onun bu kederini öğ
reneceğim.. zavallı anacığımın yükünü 
hafifleteceğim. 

ve o zaman yandaki odada annemin si
nirli adimlarla dolaşt:ığ1nı duyuyorum.. 

İkimiz de başka başka şeyler için ıztı
rab çekiyoruz. Onun derdi nedir acaba? 

* Yatağımda sağdan sola, soldan sağa 
dönüyorum... Rilıgfu: camları sar.stıkça 

uyku bana haram ... Bitişik odada gi.dip
gelen, duran, tekrar: koşuyormuş gibi yü
rüyen adımlar sinirlerimi daha fazla bo
zuyor. 
Kalktım .. karyolamın başucunda du

ran değneğimi alarak annemin odasına 
doğru yürüdüm. Gecenin sessizliği iı;in

de camları titreten fırtınanın uğultusu 
ve ben yürürken ortalığı dolduran ctok.. 
tok..... sesi ne korkunç! 

Beni görünce annemin gözleri büyü
dü. Bir saniye birbirimize baktık. Dost 
gibi mi, düşman gibi mi bilmiyorum ... 
Sonra onu elinden tutarak yanıma oturt
tum ve gözlerimi siyah gözlerine dike
rek; 

- Söyle anne! dedim. 
Beliti de pencereleri sarsan bu korkınıç 

rüzgfır olmasa annem bir: şey söylemiye
cekti Dışarının gürültüsü onu o karlar 
heyecanlandırmıştı ki korkak bir çocuk 
gibi titriyordu. Bakıştan bir saniye cam
ların arkasındaki karanlıklarda dolaş!ık

tan sonra bana döndü: Bunlar çok derin 
ve yaşlı idiler. 

- Söyle anneciğim! diye tekrarladım 
ve o, kenefi kendisile konuşuyormuş gibi 
yavaş, durgun bir sesle anlattı-: 

- Bacam sevmiştim... İçtimai bakım
dan benim ailemin kat kat aşağısında o
lan bir gence varmak iSternem, babam1 
çok öfkelendirdiği için onunla evlenir
sem beni öldüreceğini tekrar edip duru
yordu. 

Bir gece, herkes uyuduktan sonra, kol
tuğumun altında küçük bir paketle, bir 
hırsız gfbi, bahçe kapısından çıkarak sev
diğim gencin kollan arasına atılmağa ha
zırlanıyordum. Kapının tokmağını çevi
rirken bir el kolumdan tuttu. Gecenin 
karanlığında annemi tamdım. 

- Mutlaka gitmeğe !tarar vermisscn 
On beş yaşımda iken çok içli bir kız- şu çekmeceyi de beraber götür, içinde 

füm. Hayatımın bu feliketi beni kara dü- seni birkaç sene yaşatacak kadar elmas 
§Uncelere, sonu gelmiyen ah ve vahlara ve para var. 
sürüklüyordu. Şimdi içimin acısı sertleş- Ana kız ağlaşarak sarıştık, öpüştük ... 
ti, kalbimin ezgin ve hasta duygulan da- Kalbim kapının öte. tarafında beni belrJi
ğıldı.. hatta bu duygularım bazan btma yen gence doğru koştuğu için göz yaşları
dünya ile, insanlarla alay edebilecek kuv- mı çabucak kurutarak kaçtım. 
veti verecek kadar hainleşti Annemi ve Bir sene çok mes'ud bir ömür sürdük ... 
beni çarpan bu felaketin intikamını baş- Evlendiğimizin ikinci senesi sen doğdun. 
kalarmdan, meEudla.rdan almak istiye- Sanşın, yumuk bebE"ğim, seni ne kıdar 
cek k:ıdar zalimleştim artık çok sevdim bilsen! Bütün ömrüm artık 

Evet, yirmi iki yaşımda, meş'um bir senin yüzüne, gülüşüne, adımlarına bağ
kadın oldum, beni uzaktan seven hayal- lanmış, senden bnşka her şey gözümden 
perest erkekleri felakete sü;rükliyr,cck silinmişti. 

rinin arasına yüzü boyalı kadın hayalleri 
girmeğe başladı ve öu hayallerle birlikte 
evimize sefalet düştü. 

Bahçe kapısının yanında annemin ver
diği çekmece içindeki paralar suyunu 
çekmiŞ,; elmaslar çarşıyı boylamıştı. Hat
ta, seni istediğim gibi büyütebilmek için 
bir iki defa gjzlice anneme bile baş VUt'

muştum, fakat onun ölümü benim de bü
tün ümidlerimi yok ettikten sonra evi!ni
zin içi bir matem havasile dolmuştu. Ba
banın az kazancı esasen bize .Kafi gf·l
mezken bir de bunun başka ltadınlarla 

taksim edilmesi seni de, beni de bir~ok 
haklarımızdan mahrum ediyordu ama 
ben bütün bu maddi feHiketlere razı ola
caktl.In: Baban bana gelseydi! 

Bir. gece dayanamadım, onun peşihden 
gittim. Keşki .ayr,1danm kırılsaydı da e
vimden, senin yanından ayrılmasaydım .. 
keşki kendim bütün ömrümce ıztırab ç~k
seydim de seni feillkete sürüklemesey
d.im! 

Baban önde, ben arkada yürüyerek bir 
ev.c vardık O cebinden çıkardığı aııah
tarla kapıyı açarak içeri girdi. Beş dakika 
sonra da yukarıdan gelen kahkaha ve çal
gı sesleri mahalleyi doldurdu. O zaman 
dayanamadım, kapıyı çaldım. Baban be
ni gör.ünce evveıa korktu. sonra kızdı, ni
hayet bir rezalet çıkarmaktan korkarak 
beni takib etti. 

Bu sf'fer bm önde o arkada yürüyor
duk. Ben yürümüyor, kmmyordtım kızım: 
birde>nbire. seni evde yalnız bırakmakla 
vaptığım ihtiyatsızlığı anlamış, bir fela
ketten korkarak çılgma dönmüştüm. Ba
brın kolumdan tutup çekiyor. bir seyler 
söylemek istiyor.du. Hepsi boştu ... Bir sa
at evvel ha.in kocasının arkasından ko
şan kadın şimdi bir anadan baska bir. şey 
değildi.. yavrusunun bir tehlikede l)ldu
ğunu duvarak 1ztırab çeken bir ana ... 

Hissikablclvukuum beni aldatmamıştı; 
Kapıyı açar açmaz senin küçük vücu
dünle boylu boyunca taslığın üstünde 
baygın yattığını giirdüm. Üç yaşında bir 
minimini oda kapısını nasıl açıp dtşan 

çıkardı? Mut.1aka ben telaşla giderken 
kap1yı açık bırakmıştım, sen de uyanıp 
korkarak beni aramağa çıkmış, karan
lıkta merdivenlerden yuvarlanmıştın. 

AyJar.Ja, memleketin bütün doktorları 
senin dizini tedavi ettiler, fakat bu itina
lar kar ettmedi ve sen t.opal kaldın kızun: 
bunun için ben k1?ndimi aifecfemiy,or.um. 

Dışarıda fırtına durmuş, iri yağmur 

damlaları çıtırdamağa baslamıştı. Ya,raş 
yavaş doğrularak yerimden kalktım ve 
değneğimin tahtaları üzerinde çıkaı::dı~J 
ctok .. tok .. > seslerini duymamak için ell~
rimle kulaklarımı tıkıyarak odama dön
düm. 

2 - ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi gıi nü saat 16 da Beyoğlu Vakıflar Müdür
lüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - Harita ve şartnamesini görmek ve fazla malıimat almak istiyen taliblerin 
mesai saatleri dahilinde hergün Akarat kalemine ve müzayedeye iştirak etmek 
arzusunda bulunanların da muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 nisbetinde te
minat makbuzları veya banka mektubla rını hamiJen muayyen olan ihale saatin-
den evvel komisyon müracaatları lazım dır; (2421) 

Sü e~ B Kay-
seri ez Fabrika 

üdü lüğünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksadile imal et
mekte oldu~muz 14 tip .ın.ahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

sanGmlik: 

topu 

l!lantimlik 

topu 

778 
710 

kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlannuz asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bed Jli fab
rikamıza vasıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

ALK OP RE 1 

GÜL 

Pazartesi : Kadı

köy SUreyya 

Safi : Pangıı.ltı 

Kurtuluş, Çarşam

ba: Beşiktaş SU11d 

Park, Perşembe: 
Bakırköy Miltiyadi 

sinemalarında 

FA 1"MA 
Operet 3 perde 

Yazan ve bestt>liyen: 
Ostad Muhlis Sabahaddin 

Şehzadebaşı di'ERABıı Sinemada. 
Bugün matinelerden itibaren 3 büyük 

film birden: 

Ağız ve di§laini%i 
• 

ile temizlerseniz vücudünüzÜ 
birçok hastalıklara kartı 
korumuı olursunuz! 

Ağız, mikroplara karşı daima açık olııft 
bir kapıdır. En büyük hastalık mikro?" 
ları bu kapıdan girer, ağzın içinde_>';~ 
leşir ve çoğalarak vücude yayılır. çurıı 
bakınmz bir tek di§in üstünde milyonlı:ıt" 
ca mikrop barınabileceğine göre tehı.uce' 
nin büyüklüğü kolaylık.l& anlaşılabilir· 

Bu açık kapıya: 

gibi mikrop öldürücü hassası % ıoo o!ıı' 
bir nöbetci dikmclisiniz:. 

kadar meş'um bir kadın ... Benim yüzüm- Baban yavaş yavaş benden uzaklaşrna-
den bir adam kendisine kıydı, bir başkası ğa, geceleri eve gelnıemeğe başlamasay- YARINKİ NUSHAMIZDA: 

bu diyarlardan uzaklara kaçtı, raıcat be- dı belki de bu hep böyıe devam edecekti, Baş, akıl yapar 

1 - Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 
Hüseyin ve Kara Ali güreş müsabakaları 
ye Ankara l\Iuhafugiicü - Güneş futbol 
müsabakalan:. 

ı - Doktor Şando (Bela Luroşi) ntn 
son v.e en heyecanlı devreleri. 

RADYOLİN mikroplan öldürmek

le beraber dişleri beyazlatır, diŞ 

eti erini sağlamlaştırır, ağız 

kokusunu keser. 
nim topal bir kız olduğumu öğrenme- fakat gcnr ana kalbimin içine şübhc \'e 1 

-s ngilizceden çeviren: K. Neyyir 
3 - Berkesin Kılığında CArment Ber· 

nard). Gayet gjilünçlu şiiıheser filmi den ... Onlann bu felaketi bazı gccclcı: kıskançlık zehiri damla damla aktıktan 

clı=y=k=u=m=u==k=a~çı=r=a=ca=k==k=a=d=ar==b=e=n=i=h=~~p=a=lı~y=o=r==so=n=r=a==et=r=a=f=ka~r~ar~dı;;;;; .. ~s~e~n~in~s~a~rı~b~u~k~le~l~e-==:::::::::::::::::::::::::::::=_)==================================~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hasan dayının emniyet tertibatı 6~ 

rna51na rağmen çok şükür bir yılafl 
~ «Son Postaııı nm edebi romanı: 12 

A T 
-~ Bürhan Cahid~ 

Kendimi sevgilisinden vadlar alınış iştiham da yok! Bana şarap getirir mi-
bir aşık gibi görüyorum. sint? 

Öğle yemeğinin hazır olduğunu ha· 
ber veren Hasan dayının kansı gülerek 
ilave etti: 

Geniş ovaya bakan tarastaki yerime 
oturdum. İhtiyar kadına söylediğimin 
aksine müdhiş bir iştiham var. Önüme 
konan iki kiloluk sazanı yiyeceğim gi-

- Bugün yemeğiniz köyden geldi. bi. 
Hasan dayı da birkaç bıldırcın vur -

muş. Bugünkü yemek adeta bir ziya-
Bakalım hoşunuza gidecek mi? 

Yüzüne baktım: 
- Ne münasebet? 

- Siz balık istemişsiniz, onunla be-
raber bir de tatlı geldi. Biz ona pazla -
ma deriz. 

Derhal intikal ettim. 

- Ha .. Veli kaptana söylemiştim. E
vet, peki ama tatlıyı da nereden çıkar
mış?. 

Ben·m bu iğreti hayretimi ihtiyar ka
dın şüpheli gördü. Buruşuk gözlerinin 

fet .. av etlerinin benim gibi ciğerlerin
den hasta bir insan için faydası var. 

İçimde gıcıklayıcı bir sevinç var. 
Balık taze, şarap eski, av eti mükem -
met ve nihayet Sıdıkanın pazlaması, 
nazik kız 'benim lfıkırdı olsun diye sev
diğimden bahsettiğim tatlıyı kimbilir 
ne kadar özene.rek yapmış. Ve doğrusu 
çok güzel yapmış. Artık kendine yakı
şır bir hediyeyi hakelti. 

sinsi bnkı~ ile masa üzerindeki tabağa Yemekten sonra Feıi'iduna uzun bir 
doğru bakarak ilave etti: mektub yazdım. Burada geçirdiğim ha-

- Vallahi bflmem ama bunu da ga- yatın sadeliğinden v:e vücudce topla -
liba Sıdıka yollamış. dığımdan bahsettim ve sonuna şu si-

Daha fazla kurcalamayı doğru bul - parişi iiave ettim: 
madun. cBana dört metrelik bir ipekli kumaş 

- Kimbilir, belki, aksi gibi bugün al. Rengi ya mavi veyahud kırmızı ol-

sun. Herhalde Frapan olacak. Bundan zayıf tarafı olduğundan mıdır, nedir, 
başka yarım düzine kadın mendili ile severek, istiyerek bir erkekle dostluk 
şu gümüş mahfazalı taraklardan bir kuran bir kadın başka erkeklerin ta
tane, bir de leylak losyonu al ve ilk kibinden kaçamıyor. 
posta ile yetiştir. Mendil ve kumaşın e 
intihabında tereddüd edersen Nazlı Bugün çiftlik komşumuza kadar u-
haruma oaşvur. Yalnız benim tarafını- zandım, Hasan dayı peşimi bırakmadı. 
dan sipariş edildiğini söyleme!> Filiboz çiftliği bizim değirmenin hudu-

Mektubu derhal kasabaya yolladım. dundan sonra başlıyan Yılanlı dağların 
Bir. hafta sonra siparişlerin geleceğini arkasında .. bu Yılanlı dağlar ismi gibi 
tahmin ediyorum. korkunç dağlar .• o kadar yük"'Sek değil, 

Feridun merak edecek. Çiftlik için fa.kat hem taşlık, hem dik. Uzun ağaç
kadın eşyası siparişi de merek edile - ları yok.. kısa pırnallar, fundalar,. pi
cek şey.. renler ve böğürtlenler, o kadar sık, o 

kadar birbfrlerine karışmışlar ki at de-
tYveyk aYindaki beceriksizliğimi an- ğil keçi bile geçmiyor. 

ladıktan sonra gene eski avcılığa avdet İşte bu dağlarda müdhiş yılanlar gö
etmek bana daha keyifli geldi. İstanbu- rülüyor. Geçen yıl yanaşmalardan bi
lun zahmetsizce elde edilen salon ka - rine hücum eden bir yılan zavallıyı de
dınları zaten çapkınlık zevkimi sön - ğirmene kadar kovalamış. Bereket yı· 
dürmüşlerdi. landan kaçmanın usulünü bildiği için 

Çay masası başında anlaşmalara, oradan oraya sıçrayıp daima istikamet 
dansederken sözleşmelere o kadar ka- değiştirerek hayatını kurtarmış. 
nıksamışım ki! Kadınlar da insanı ade- Buradan geçerken Hasan dayının o-
ta kurcalıyor., dillendiriyorlar. muzundaki çifteyi koltuk altına aldığı-

Salon kadınları arzu ettiklerine tes- m gördüm.: 
lim olurken, gösterdikleri inceliği ar. - - Ne oldu, korkuyor musun Hasan 
zu etmediklerine mukavemet ederken dayı! 
de gösterseler daha itibar kazanacak - Tecrübeli adam başını salladı: 
lar .. fakat, bilmem neden bir kere ha- - Korkudan değil bey, ihtiyatlı ol-
yatın yolunu şaşırmış bin salon kadını malı. Bu kafirin uykusu ağırdır. Tam 
istemese de erkeğin tazyikinden kurtu- üstüne basarsın, o zaman uyanır. Uya
lamıyor. Onu daima mahcub edecek bir nınca da can. korku.sile saldırır. 

rastlamadan çütliği bulduk. lJ 
Filiboz çiftliği eskiden devletin Jl'l~. 

imiş. Şimdiki sahibi hükfunetten t~. 
sitle ahnış ve doğrusu çok çalışrnı.Ş· 

0
e 

zim Gökdere çiftliği için adeta ~iiJXl~iJ. 
çiftliği derler ama Filiboz da aşagı d r" 
Yalnız bir eksiği var, korusu yok. aı: # 

mukabil bizim Gökderenin aktığı ~iS 
yük bir gölü var ~ insana adet~ d bir 
hasreti vermiyor. Istanbulda doğUP ğ' 
yümüş olanlar denizden uzak kalJll~etJ 
dayanamazlar diye bir fikir vard:r· ·ıı~ 
çiftliğe geldim geleli henüz denıı 1 de" 
yacını duymadım. Şairin biri kadıJl di .. 
niz gibidir demiş. Ben kadını. öıl~ 
ğim halde denizi özlemedim daha· ·bi 
Bayrakdaroğlu, çiftliğin sab~ğ· 

çiftlik köşkü önündeki an parıond~Jol' 
raşırken b · zi uzaktan görmüş, bU 
bir neş'e ile karşıladı. ..r-

Ne kadar o1sa şehirde medeniyet ;~,r 
müş adam. Burada işçiler, yanaŞJl'l 0r· 
araS1nda ayni fikirler üstünde kafa Y'J,tO" 
maktan usanmış olacak.. her şeyden 11 .. 
nuşacak birini görünce dört elle 
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lıyor. "'tle 
Koluma girerek beni çütlik köş1'il 9• 

kadar adeta sürükledi. Yanaşm31~;itlc 
damları etrafımızı almıştı. O her u.r) 
emirler veriyor. (Aarkası ıı 



<B« ballı mahfudv) 

Karanlıkta duyulan üç tabanca 
a..11a11 evvelki 

kasımların 
lloltsası 

• 
sesı 

ltadtaıa 8adullah. 
~ iradile ııeçi
dır •ııatn bir adam
~ "feılne lfi, dostu 
~bıta ertlnma. 
11 cinayet masa-

le?toınıaerı Osmana 
llrarıı clnayet.ıerde 
~etmektir. (32 
Ud Dıeseles!) ne 
~an Rıdvan 
"'4 Uttbl ce
•·- ._bnıının •lzm· 
-u dinuyoruz. 
l)a'l'aruı: 31 llkteşrin ... 
"'1er bde Babur Paşaza
....___ ailealntn <Pertll 
~l lamUe maruf 

30 Nisan tarihli. 
bilmecemizde kazananlar 

30 nisan tarihli bilmecemizde kaza- besinden 303 numaralı Viaall, İstanbul Koca· 
nanlan aşağıya yazıyoruz. fstanbulda musta.fapaşa caddeai Dlwudpqa mahaDeal 

bul talih!. k" "k k l 1'78 numarada Şadan, İstanbul ÇakmaQllar 
unan ı uçu o uyucu arımı- JOk11"1 No. 32 de Cemal, Gaziantep llaed •4 

zm pazartesi, perşembe günleri öğle- nıt 4/C de 309 numaralı Mehmed, İstanbul 
den sonra hediyelerini bizzat idareha- M üncü 1lt okul sımf 5/A da Aysel, İstanbul 
neınizden almaları lazımdır. Taşra o- Befl~taş Abbasafa mahallesi Akmazçepne 
kuyucularımızın hediyeleri posta ile aokak No. 52 de Sevil. 

adreslerine gönderilir. AYNA 

Bir futbtl tapu 
Diyarbakır ~a Gökalp upnettebl 3/ A 

dan 'l90 Nejad ()lus. 

Bir kilo çikolata 
Kabataf erkek llııe81 mut 411> den 821 Ah 

med Erdem. 
MUll'ftRA DEFTERi 

(Son Posta hatıralı) 
Ankara Ulus lllt okulu sınıf 5/B de 505 nu

maralı Recml,e Oral. fstanbul KilJOS Kale 
caddeli No. 2 de tahlialye M. Bi.sQID. kızı 
LAmia. İataııbul Vefa erkek lileal unıf 8 ta
lebmnden 334 Fatih. Ankara Halllç Mah
mud mahallem saydam aokalt No. • de Mu
safter Otiran, ıt1ltah7& Barbaros onıu aınıf 
ı 4ltl t nmnarah Nedim Bertman, İltanbul 
Şebreminl KlçibaraJ meJ(lan No. 'l de Sa
bahıaddin Çalhan 

~KALEM 

<Son Posta hatıralı) 

tatanbul Beyotlu Eeeyan otuıu erkek b
sım sınıf 5 de Vahram, İatanbul vlliı.yet Ur
fWilda Gümüşe.neli aokak No. 13 de Nadire. 
İstanbul kız lisesi sınıf 8 de 1080 numaralı 
Muzaffer, İstanbul Ş1fll Terakki lisesi amıf 
3 de IK6 Kemal. 

KİTAB 

~de &ilenin en 
0 Gllu Kenan .ue 
~ evlenecek olan 
ı..ı.a • Rıdvan 8adul
~ teleton ederek ö-

Ankara Necati llk okulu sınıf 4/C de • 
Cahid Dinçer, Eskişehir llse 3/ C de 715 nu
maralı Hüseyin, İstanbul Beyotlu 31 inci tik 
okuldan 205 Mustafa Şengiller, İstanbul m 
orta okulu sınıf 1/ A da 325 Milrvet, Anb
ra birinci orta okul 3/1 de 140 numaralı İb"'\ 
rahim Oran, Çorlu bakkal Ahmed Klşlf kı1 
zı Nezahet Arın. İstanbul Davudpaşa ortlf 
okulu sınıf l/C de 49 Rifat ÖZbaş, İstanbul 
kız liaesl sınıf 'l de 144B Ttlrtln, istanbd 
Çenplköy 28 inci okul auııt 3 de 58 saadet.,; 
Balıkeair llse sınıt 1/ A da '15 numaralı -:a
hld Ünal. hıı tebdtd olundu- <Son Poata hatıralı) 

~ ~_!!lldlriyor ve tm- Çorlu CumhurJyet llk okulu aınıf 3 de 234 KART 
1r-~w10r. Ayni tehdtd numaralı Halll, İstanbul Fatih 40 mcı llt o- Adapazarı Mustafakemalpap. okulu aımt 
.:..,.~ da yapılmlf, o kul sınıf 5 de Mezl,et, İstanbul Beyollu 4 de 173 numaralı i.smet, Ankara Bamanpa-. 
~ döfrudan 21 uncu okuldan lM Blkmet, Antalya liae zan Atlll caddesi GWıdüz sokak No. 8 da: 
~a zabıtayı ha- 6/ A dan 692 Sakıb, İstanbul 49 uncu ilk okul Halid, Yozgad Sakarya ilk okulu sınıf 3 de 
ıa... •tıntşıır. aınıf ' de 51 numaralı Ömer, istanbul 1 incl 276 Taceddin Çapan, İstanbul Aksaray Jıll-
~aıı Sadun b mekteb 5/ A dan 228 Kemal Şenkal. ıet caddesi No. 110 da Brd""'an Güngor, e,.. 
~Osman a~ :: Misafirlerden birinin yaktığı bir kibrit, ~" ınlbek duvarlanrıa etraJta. btıltınaalan ·ı lemai DİŞ FIRÇASI küdar Ferah aokat No. 27 de Veciha AalaD. 
tlb l'tbını B)'übe, Pe- aksettirerek manzarayı bir kat daha korku"Çlqıınnaktan bqka ife flGTamadı "go ge <Son po.na, batıralı> istanbul Kadtrg.a 81 tnci ilk okul 221 enim 
llbııor koııala Cidlyorlar. Xendllertnl Kenan kar lonun kapısını değil, salonu bile go-r- fstanbul Tabbll Flnızan Palu apartıma- Yunus, Adana birinci erkek orta otul 2/D da 
~b~-~~ett anlatıyor. Aldıiı tehdtd düğümüz yok. Kim giriyor ii.m çıkı- - Osman bey elektrik fenerini çı- m Ro. ı de Hart, Ödemlt Hamam aotalt da- '79 Ali Şimşek, İzmit orta okul taıebealnda 
..... --uun altında <Hayalet) diye bir - . . . ' karsana ... Selma hanımı da buraya ça- n. nklli canı Tanar otlu Kemal Bren, 200 numaralı Bürhan, Bursa Em!raultan ma-
~ınattadır. Kenanın zabıta mü- yor, farkında degiliz. Bır şey olacağın- ğıralım. Kenan beyi salondan çıkarken BQamd Qarıınpı 8tııe'ttt medreel! IODk 1 hallesi Beşyol aiu sokak No. 11 de F8J11. 
l'Jlıa. dütüıı daYetlllertne «arkadaşla- dan değil, fakat ihtiyatlı bulunmak li- gören yok mu? de Semih Tf!llean. istanbal J anctı Dit okul Adana Kurtuluş mahallesi No. ıo da ölü ec-
~ cllye tanıtmuı kararlaştırılıyor ve hep zım. Serkomiser Osman fenerini -~nr- mınt S de 155 numaralı Bllefln, Jlahkeslr zacı Bedri kızı Ayael. Samaun Sallhlye ma-
~a r~karıya misafirlerin bulundufu Rıdvan Sadullah: ken Rıdvan Sadullahın sualini ~:b.ar- tapu aicll muhafız muavini Sabri kızı Sacide. hallesi Yokuş sokak No. 2 de Sallh Erel, ..,,... 
' bir Yorlar. Bu sırada birinci kattan - Haklısın Osman bey dedi Ha d' ladı·. Diş MACUNU latya lise 3/ A da 325 Cemal, Zile İstl!GW o-
~ kahkaha akaediyor. Kenan cVall- . • · Y ı 

200 a... ... : Uzun aeneıerdenberi basta... Gene sal~ma geçelim, K be 1 da Yalvaç orta okulu sınıf l/.A da numa- kulu talebesinden 16' Nahid, Ankara itlnc:I 
--.. bir Ü - enan yi sa on n çıkarken ralı Nureddin, Beyoğlu 8tnger kumpanyası orta okul sınıf 1/E de 708 Vesile Meram, A• 
eaıo kriz geçiriyor. diyor. • çümüz de ayağa kalktık. Salonla gören yok mu? stajyerlerinden Sabiha, İstanbul posta tel- masya Yeşllırmak okulu talebesinden llt 
~n:: aıkıntılı bir hava hüküm sür- sigara odasını ayıran ortası açık böl- Salonun bir köşesinde, kalabalık a- graf memurlanndan O&man Besim kızı Me- numaralı MüJgln Bakaner, İstanbul ertel 
....... :..U~iln mtsafirler sanki bir şeyler, bir meye yaklaşırken başlanınızın üzerin- raaından bir kadın sesi cevab verdi:- raı Demirel, Qananaıe orta okulu muf 2/ A u..a mut S/ A da 111 Muharrem, Nllde orsa 

(R:nu betıeşmelttedlrl~r. de.ki elektrik ampullerinin titrek bir _ Ben gördGm. dam numaNI& Hakkı 8&7m. caıaıotıu or- okulu sınıf I!Q de 15 numaralı Sabri J1U.. 
ınan_ de'!!!!!! edıyor) ziya neşrine başladıklannı farkettik. ta okulu 1/ C den Pazarlı Nlzım. bay, İstanbul Bakırköy orta okulu sınıf 1IO 

"'- Serkomiser yaktığı elektrik fenerini ALOMİNYOM BARDAK de 345 İbrahim ÖZba•aran. İstanbul T a1 .. 11 
l • . .uuvarıan eskı· ve bu" yu"k yag·ıı boya Bu h.al bir iki. · sam.ye sür .. dil .. s.u.·rmed .. i e-_ ta af d - . d' K . y -

-.~ 1 k iki 0 r a ogru çevır 1· onuşan, mısa- CSon Po.1ta hatıralı> Ordu caddesi 2S9 numarada Nezih Sallam. 
llQa .. ~. süslenmiş olan salonun orta- e tr _er . ~ırde~bıre busbutün sondu. firlerden altmışlık bir kadındı. istanbul Üsküdar 19 uncıı ut okul 2/B de Adapazan orta okulu sınıf 3/C de 137 NeJad 
~buyuk bir yemek masası kurul- Ortalıgı zifiri hır karanlık kapladı. Serkomiser suallerine devtım etti: 2CK Hal\lk, İstanbul Edirneb.pı • nc1 okul Konya Altınçeşme llk okulu nnıt 2/B de 11'1 
~ Masadan boş kalan yerlere ka- ~erkomiser ileri atılırken heyecanla - Yalnız mı çıktı? llJl1f a de ıa Dolan Suıta.ş, istanbul Fatih numaralı Muatata, Fatih orta okulu mm 
le) ler ve koltuklar sıralanmış, bir kö- bagırdı: A • - Hayır, bir uşak gelip çağırdı oğ- to met ilk okul llJl1f 4/A da 228 Yakub. is- 2/ A da 54 Muzatter Akçan, Babaeski ilk~ 
na.! de bir piyano ve bir radyo maki- - Hay Allah belasını vermesın, ga- 1 , tanbul !erebatan caddesi Net'e apartunanı sınıf 3 de Alleddln Çetin, Adana Cumharl-
~ konulmuştu. Bitış· ik küçük oda da liba geç kaldık. um. Şenet, lstanbul '° ıncı okul 4/A da Ml nu- 1et oıeıı müateclrl otlu Mustafa Ülker, fa. 
hra · S tı d b · k ktan ki - Hangi uşak? maralı Orhan. .,,,,,._~ tanbul Kadıköy birinci orta okul 3 A da• 
Jr..:.:.. lÇeniere ayrılmıştı. aa .ar ~n en. ?nuşma . . çe - - Kısa boylu hir adam ••• Cüce u- YUVARLAK D1.1nı.A KALEMT&AŞ Emin uturlu, İzmit Hacıhasan mahallell 

dn...---naıı bey bizi bir köşeye yerleştir- nen mısafırler şımdı korku ıçınde çır- şak. (Son Posta bat.ınlı) Yeniçeşme sokak No. H de Vedia, Adapau.-
~'en sonra gı'tti, karısını bularak ge- pınıyorlar, telişlı seslerle bağınşıyor- Sel h . . t k du d k latanbul BQyübda ilk otuıu auııt t de 108 
~l 1 d ma anımın sesmı e rar y u : Zetl Ac; kl6z ista bal enet ıı.eat 3/0 de n Sakarya okulu aınıt 5 de 189 Emin, Ada-
'hı Ve bizi «arkadaşlarım> diye ayrı ar ı. - Yalvarırım size ... Koşalım ... Fe- SlS !8ama:aıı Faruk ~tan. İstanbul orta u- pazan İstikamet ecza~esi Celaı ~ran ell· 
il lanıttı. Serkomiserin gür sesi yükseldi: laket... caret mektebi sınıf 

1 
de 1212 JfeJad, latanbul ıe Sabahat ~ran, ıatanbul tlçuncu okal· 

&ı..L'-1nıiz ayağa kalkmıştık Rıdvan - Herkes yerinde kalsın! Ben polis Genç kız çırpına çırpma yanımıza Yefllköy ilk okul taıebestnden a 8abahat, dan 89 Şevket, Iatanbul Beylerbeyi ÇamlJcl 
kan~ v~ ben, genç kızı biİhassa ala- müfettişiyim. Aksini emredinciye ka- gelmişti. Abaray Taştasab İm9>mea'ud aokaflnda caddesi No. 58 de Sadiye, Ankara erkek JJll-. 

' "'- ~ık ediyorduk. Acaba telefon- dar k~ıldam. a y~k. Rıdvan Sadullah: Ro. 5 de Günsör aı orta kısım l/B de 567 Şemseddin Kahra· 
-..:hi_, B 1 d rın bir ~-..:_,_.,_ takib BOY'·a - •• _ _. man, İstanbul BeYotlu 38 inci okul sınıf S dl ......._---ille gö .... ı-n bu mu ı'dı"'· Konn12- • u · soz erı e . . <X;~ • T 1.. · hamın f di, d di. n. ~ •1. •-----~ ı.. .. _, _ --.,- -ır safir - e aş etmeyın e en e Adana b'_. _ _.. -... ..._, _.,. •rn. de 86 205 umran Oilriil, ~wwbul Taka1m Jlld 

A -.ıayınca merakım ~-:1 oldu. ettı. Bu sırada mı lerden birinin ,.. 11 b . . Evin u ...... -- -- ..au .,.., qhi IAIU Lutfen sua erime ceva verınız. numaralı Nail Koç, İstanbul ıtadıtOJ 11 inci zambak sokak No. 16 de Nlkola Fenerli, Baıhl 
' ahenkli ve heyecanlı sesi duy- yaktığı bir kibrit salonun yüksek du- elektrik tesisatının saat ve sigortalan ut oltuldan Metin DDag&eo, Malatya ceza orta okulu sınıf 1/D de 127 l"anılt Erel, Q6. 

1' varlarma etrafta bulunanla~ gölge- nerede? bltbn1 Tnftk bs1 91111 Abmed İlli. istan- nen birinci okul aınıt f de Naci Yaman, Jııla.r 
~ ldir. denecek kadar güzeldi. Müte- lerini aksettirerek manzarayı bir kat _ Aşağıda olacak, s.,kak kapısının bul 4t üncü llk okul aımf l de Öllter, istan- nısa Ahmed Mltbatefendl okulu aınıf 5 d( 
""'-ı .. ,_ bır \'Ücudü, bembeyaz bir teni, daha korkunçlaştırmaktan başka işe d bul Patıh Kııtaşı Pazaryeri IObk No. • da 92 numaralı Klmlle Sözer, Ödemlş Bel~ 
-r-q lt d yanın a. 1ıımau. caddeai No. 15 de Ramiz Şengül, Malatya u .. 
tok ta estane rengi saçları ve çok iri yarama ı. - Kenan beyi çağıran uşak nerede ALBt)M ae S/ A da 

185 
Şeref önaı, Samsun orta otuı 

._. ~ lAciverd gözleri vardı. Yegi~ Deminki telaşlı bağınşınalar yavaş yatıp kalkar? <Son Posta habralıl 2/ A da rı1 numaralı Cemil, i:atanbul Ama-. S lu tarafı neş'esizliğidir, dene- yavaş yeniden başlıyo.rdu. Kıörit ~önüp - Bodrum katında, koridora bakan Balıtmr e eyHU ilk okulu sınıf 6/ A taıe- Tiıdköyü birinci cadde No. 80 da Şake. 
b1_~ ~ Çe .. hresinde derin bir endişenin te .karanlık.a.v.det .• edınce serkomıserin " .. .. d d 
~ acs k t ld uçuncu o a a ... a,.._evJ'üfüyordu. sesı te rar ışı 1 ı. s A Rıd 
-=-~ erkomiserin telaşı yavaş yavq -

' Ge Sadullahın yanında duruyor- -:- K~~a~ bey.. Kenan bey buraya van Sadullaha da sirayet ediyordu. Bi-
lo)r 'hetıtnç kızın onun elini sıkarken gelır mısınız? . ze dönerek: 
it ~· a~eta mınldanır gibi bir ses- Kenan bey cevab vermıyordu. Bu _Haydi aşajı! dedi Tabanca1arınızı 
' kkür ederim> dediğini duy- sükılt vaziyetin vahametini bir kat da- çıkarınız. Salondan kimse dışarı çık-
~ ha arttınyor, karanlığın sigorta yan- masın. Yahud daha iyisi anahtan var-

lerb;1 tan bey karısından sonra kardeş- ması gibi bir kazadan başka manası ol- sa kapıyı dışarıdan kllidleyin! 
~ktile ıttı. Uç kardeşi vardı. Üçü de duğunu anlatıyordu. Dışarı çıktık, kapıyı kilidledik ve 
~ ~ r. Doktor Baha, komisyoncu Karanlıkta Selma hanımın sesine merdivenlere atıldık. Fakat maalesef 
'l'ak~ bb talebesi olan Murad... benzettiğim heyecanlı bir kadın sesi geç kalmıştık. Daha ilk basamaklarda 
~ nıerasimi nihayet ·bulunca bir çığlık gibi yükseldi: iken, aşağıdan, oldukça uzak mesafe
~~ tal ' Rıdvarı Sadullah ve ben si- - Kenanı öldürecekler, onu öldür- den boğuk bir tabanca sesi dAyuldu. 
'4lldıJt Ohtıındaki köşemizde yalnız meye götürdüler, imdad! ... Koşunuz... Bunu birkaç saniye sonra bir ikincisi 

~~ek . Koşunuz! ve epey aralıkla üçüncüsü takib etti. 
~ ll'upıa Vaktıne kadar bütün m isafir- Bu feryadı aşağıdan gelen bir kah- f A,.kaft VGf') 

bıeıere gir~ a~rılmış, hususi mükale- kaha, merdivenleri çıkarken duyduğu- ·~ .. ~ .. _ .. _ ... ..,-_ •• _ .. _ •• _ ....... _._·--·------·---··-··_· .. _·_-_ .. _ ... _ .. __ .. 
~~ \?e bu rış~ı~lerdi. Salonda ayni sı- muz delice gülüş takib etti. Gayri ih-
... 'I. ~f 2

1 
gıbı hava hüküm sürüyor- tiyari Kenan beyin o_.,:aman ürkek bir B A K E B 

~ kahve ır er arasında dolaşarak siga- sesle söylediği kelimeleri hatırladım: Mağazasının sattığı elbise1er 
~e 'Yaklave Şeker dağıtan hizmetciler - Validedir, zavallı arasıra böyle 1 - PEK MtlKEMMEL 
~Otlardı rının llclarma basa basa yü- krizler geçirir! 2 - P&ATtK 
~Ylece · Vaziyet cidden endişe verici halde 3 - GAYET ŞIK 

tsırı bir tahminen yarım saat geçti. idi. Ortalık bilsbütün kanşmıştı. Ço- 4 - ÇOK UCUZ 
~!ser b r hatırasını nakle dalan serko- cuklar ağlaşıyorlar, kadınlar çırpınıp Kostümlerin ungin çeşitlerl 

- rakatr~I~k Rıdvan Sadullaha: duruyorlardı. her yerden iyi ve ucuz fiat-
to~ llıijllaaebebıli~9r ?1Usun hocam, dedi, Rıdvan Sadullah nihayet ite müda- larla ~tılmaktadır. 

tsız bır yere oturduk. Sa- hale etti: \....._ _____ ....,. _____ _,,.J. 

Sinob C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinob Genel Cezaevindeki mahk\lm ve mevkufiara 1/6/938 gününden 1/6/931 

lftnüne tadar bir yıl içinde verilecek ekmek 11/5/938 gününden itibaren 15 gibi 
mnddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek e50 raıadmanlı Samsun bir beş unundan yapılacak ve 
beher ekmek 980 gram olarak pişlrilece ktir. 

2 - Ekmekler Cez.aevi Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine yevmiye 700 
Dl 1000 aded arasında hergün nihayet saat 14 de kadar Cezaevine teslim edi
lecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 2190 liralık teminatı muvat
bte verecektir. 

4 - İhale 30/5/938 Pazartesi günü saat 15 de Sinob C. Müddeiumumiliginde 
müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapılacakbl'. 

i - Tekili mektubları 30/5/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar sıra numara
iile makbuz mukabilinde 4 üncü maddede yazılı komisyon reisliğine veril cektb. 

6 - Mektubların beşinci maddede gosterilen saatte iadeli taahhüdlü mektub 
teklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mumu ile veya iyice kapa
tılması lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışında şartları ihtl
Ya eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum tekalif ve damga resmile ilan flo

reUeri unun tahlil ütreti ve masarifatı vesaırenin cümlesi müteahhide aıddir. 
9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla malümat almak istiyenler tatil günle

rinden maada hergün Sinob C. Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri 
Qln olunur. «2M2• 
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POYRAZ Ali 
Yuuı: &. B. 

Antonyo, on bq gün süren bir tedaviden sonra, arbk tamamile iyileşmiıti ve ilk 
İf olmak üzere kontun hasta ahnı tedaviy~ girişmişti. Bu kıymetli at, bir iki 

gün zarfında hayrete 1&yan iyilik eserleri göstermiıti 

Ayni zamanda da, emirler vermekte na büyük yardımlarda bulunduklarını tikten sonra, şimdi köy köy dolaşarak 
devam ediyordu: görüyorum. seyyar baytarlık etmekteyim. 

- Çocuklar! Kompres için sıcak su -Tabii! Onlara gösterdiğiniz hür - - Oh, ne mes'ud bir tesadüf! Bizim 
hazır mı? Punç, daha olmadı mı? Şö- met~ mükifat:ını görüyonıqnuz. ~ kont hazretlerinin en sevdiği atı da iki 
mineye bir kaç odun daha atın. federsiniz, dostum. Nereli olduğunuzu haftadır hasta ... 

1 
5 

Harici Askeri Kıtaah ilanları 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 30 kuruş olan 300 bin metre yatak Jtııınıtı 
bez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18/Mayıa/938 Çırprnba 
günü saat 15 dedir. Evsaf ve ıartnamesi 450 kuruş mukabilinde M. M. Veklled 
Satınalma Komisyonundan alınır. tık teminatı 5750 liradır. Eksiltmeye ~k· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve t~klif 
mektublariyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vr 
kAleti satınalma komisyonuna vermeleri. c832• c2446> 

"""""' 17830 adet firenk gömlekli.ği münakasa gününde beher adedine \eklif edlld 
224 kuru§ fiat Veklletçe gaU ıörüldüiünden tekrar kapalı zarfla münakasav• 
konulm\lflur. İhalesi 1/fJ/938 Çarpmba günil saat 15 tedlr. İlk teminat %995 li a 
44· kunıştur. Evsaf ve prtnamesi 200 kuru§ mukabilinde M. M. VekileU Satın• 
alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün .. 
cü maddelerinde yazıb vesaikle teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saa• 
tinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. VeWeU Satınalma Komisyonıı
na vermeleri. c84lt c257b 

Baba Morel, sıcak suya batırılmış sornııya cesaret edebilir miyim?' - Hiç merak etmeyin, dostum. Eğer __. 
bezlerle, meçhul adamın bütün vücu- - Aslen, Valansiyalıyım. Babam, şu yataktan kalkmıya muvaffak olur - Beher tanesine tahmin edilen fiatı 280 kuruı olan 12,000 tane y(ln fanill kapak 
dünü sarıyor. Küçük bir kadehle, du- yalnız Valansiyanın değil; bütün İs - sam, o hasta atı en kısa bir zamanda iyi zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 24/Mayıs/1938 Salı günü saat lf 
daklarının &Tasına bol konyaklı punç panyanın en dindar bir papazı idi... edeceğime söz veririm. tedir. İlk teminatı 2340 liradır. Evl8f ve prtnamesi 158 kuruı mukabilinde M. iL 
akıtıyordu. - Mübarek adam. - İsminiz? V. Satmalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 .e 

Meçhul adam, artık yavaş yavaşken- - Hakikaten ona, mübarek adam _ Antonyo! 3 öncll maddelerinde g6sterilen vesaitle teminat ve teklif mektublannı birllkte 
dine gelmış" ti. Gözlerini açarak etrafı- derlerdi. Fakat, büyük" bir teessüfle th .. 

1 
. _ Antonyo, öyle mi? Çok güzel.. tam, ale saatinden en az bir 11at evvel Anbrada M. M. V. Satınalma Ko. na ver• 

na gezdirmiş. Dalgın dalgın soy enmış- söylerim ki, ben onun yerini tutama- melerl. (846) (~99) azizlere layik bir isim.. eh, şunu da 
~ ~~~~~~~o-~~~;~·~yu~----------------------------1 

- Rüya.. evet, bir rüya -görüyorum. kuyup, yazmayı ög~ renmiye muvaffak 
Ö 

landınız? 
lüme benzer bir rüya! O, derin boş - olamadım. Onun için, babam öldükten 

luğa kay.arken, kendimi cehennemin sonra bir asılzadenin yanına at uşaklı- - Ben de onun farkında değilim, 
Gayya kuyusuna düşüyorum zannet - ğı ile .kapılanmıya mecbur kaldım. Se- dostum ... Dün gece yattığım Ridman 
tim. Günahlarıma töbe bile erdeme - nelerce onun yanında yaşadım. Sonra, köyünden biraz geç çıkmıştım. Tam 
dim. Benim gibi dindar bir adamın, ha- o asılzade de vefat ettL Fakat bana çok vaktinde, bu civardaki Şeri köyüne ye
yatında bilmiyerek yaptığı günahlara iyi bir san'at öğretmişti. Bu san'atime tişebileceğimi zannediyordum. Fakat, 
töbe edemiyerek ölmesi, ne feci bir güvenerek, İtalyaya geçtim. Rekyoda birdenbire hava karardı. Kar yağmıya 
şey. Ah, başıma bu felaketin geleceğini yerleştim. Eğer bu felikete uğramamış başladı. Yolumu kaybettim. Bu şatonun 
bilmiş olsaydım; evveli bir kiliseye gi- olsaydım, iyi bir hayat içinde yaşayıp ışıklannı, köy zannettim. Dalgın dal-

lstanbul Askeri Levazım mirlifi hinlan 

Maltepe Piyade Abf okulunun unu. ciheti ukerlyeden verilmek suretile bir 
senelik ekmek pişirmesinin kapalı zarfta eksiltmesi 23/Mayıs/938 Pazartesi pi 
saat 15,30 da Tophanede Levazım imlrliği satmalma komisyonunda yapılacaktll'· 
Tahmin bedeli 5184 lira, ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şar~esi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanwıl 'ftlikalarile beraber teklif mektublannı ihalt 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c513t c2634t 

derek günahlarımı bir papasa affetti - gidecektim. gm o ışıklara doğru yürürken, hendeğe 
rir, sonra yola çıkardım. - Öğrendiğiniz san'at ne idi! yuvarlanıvermi.şim. ~ 

Baba Morelin kirpiklerinin ucunda - Baytarlık ... Maamafih, şimdi de - Zavallı Antonyo!. Ne ise.. şimdi Maslakta yapılmakta olan muhavvele merkezine lllveten yapıla11 ketfln ,... 
birer damla yaş belirmişti. Başını, et- ondan istifade ediyorum. Rekyoda o emin bir mevkide, ve tamamen sıhhat- zarlığı 17 /Mayıs/938 Salı günü saat 14,30 da Tophanede Levazım imtrliğı sa!ınal9 
rafındaki uşaklara çevirerek dindarane felakete uğrayıp da, bütün servetimi, tesiniz. ma Komisyonunda yapılacaktır. Keflf b,edell '101 llra 59 kuruştur. Teminat.ı ıo5 
bir hürmetle: evlerimi, hatta sevgili zevcemi kaybet- ( Arka.n var) lira 30 kuruştur. İsteklilerin belli saatte KomJsyona gelmeleri. c2872.. c52b 

- İşte tam bir Allah adamı. Dünya- ı==ıı-----------=--=- --------------------------~ 

:~~~~;~:;;;::;ün••P-~ ~ 
- Nasılsınız? B k 
- Yavaş yavaş, açılıyorum. ugun U program 
- Nereniz ağınyor? 
- Bütün kemiklerim... Çok ıztırab ISTANBUL 

çekiyorum. Fakat, Eyüb peygambere 
çok itikad ettiğim için, on)ln giblmai sabrı Ölle ...:.ı:~ 1931 Puarteıd 
tahammül göstereceğim. Hiç o zsa, lUO: Pllkll Tflrt muslttll. lUO: Ban
bilmiyerek yaptığmı günahların beş se- dla. 1s.oa: Plltıa Ttlrt m1llltlll. 1uo: Muh· 

' 

neliğini birden affettireceğim. Yalnız, ıeut pWt nep1Jata. 
merak ettiğim bir '4!Y var. Acaba, ka- Dpa ....,_..: 

burga kemiklerimden kaç tanesi kırıl - 11.11: 8por "' pnçllk baJl'&mı: Nehmed 7 
mış? Kmp1&n. Bdebtpı rattllteelnclen. 1a.t0: p11t- B 

H. ._ tın . d t la d&DI m1llltlll. 11.15: Çocatlara muaı: Ba-- ıç meral\. e eyın, oı um ... pn lllne. 11.U: Bona hlbederL JO: aıtat 
Hepsini birer birer yokladım. Hepsi n artaclqlan tarafından Tarlr. mUIW8l ve 
s41ğlam. halt tartılan. IO.ta: İlava raporu. J0.41: ö-

- Ya, bacaklarım?. mer Ruıa tarafındl.n arabca 16;rlev. 11: Pa-
- Onlar da, abanoz birer bast'Ondan sıı au be7eU: İbrablm ve artadaflan ma-

l 
tından, <aaat ipn). IUI: Orlratra. 22.11: 

farklı deği · Ajana biberleri. auo: PlW& IOlolar, opera 
- Fakat kafamın sağ tarafına malik ve operet parçlları. 22.50: aon haberler " 

değilim. Zannedersem kopup bir tarafa enut stlnün Pl'OlflllU. 

fırlamış olacak. e 
- Hayır .. hayır ... Müsterih olunuz. A N K A R A 

En küçük bir sıyrık bile yok. Hem, sl- 11 ...,_ 1911 l'Uutıell 
zin gibi dindar bir adama ne olur? Hiç ötte ......,.. .. : 
şüphesiz ki, hendeğe yuvarlanırken... ıuo: Kantat pllt netrtıata. ıı.ae: .Plh: 

Meçhul adam, kihya Baba Morelin Ttırlr. mulld.d" ballc ta{lalan. ıs.ıı: Dabl
u n harici ı..1>er1er. 

sözünü kesmiş, cümleyi kendisi ikmal .__ ......,...1 

etmişti: 18.30: Kal'lfık p1lt netrtJ&tı .11.50: lnsl-
- Evet.. hendeğe yuvarlanırken, Uzce elen: <Asime lpet>. 11.11: Ttlrt mUll

tam düşeceğim yere bir çok azizlerin klal ve halt eartJJan <Senet AdnaD " ar
kanadlarını ıırerdiklerini şu gözlerimle tadqları). ıo: Saat l;ran " arabca nept-

a J&t. 20.11: Ttlrt muattid Ti halt prtııarı 
gördüm. <Balillt Recai Te artadqlan). 11: Konferans: 

- Ah, ne mutld size ... Vikıa bu ha- <Tetlrdal a)'l&Tı Babm1Apak>.11.15: Sttld
linizde sormak ayıp olur amma, ma- yo alon orkeltraaı. 22: AJam baberlerl 22. 

ı"· k H hald b 15: Yarınki Pl'Oll'l1D Te iatttW llW1L 
um ya, mera ... er e, u civJI' ·---···---·-----·---
halkından değilsiniz, değil mi? 

- Tamamen yabancıyım. 
- Nereden geliyorsunuz? 
- Rekyodan geliyorum. 
Baba Morel birdenbire sıçradı: 
- Rekyodan mı? 
- Evet. 
- Hani, şu.. Türk korsanlarının tq 
~ üstünde bırakmadıkları bedbaht li
mandan .. öyle mi? 

- Evet. 
- Ah, o büyük felakette orada mı 

fdtniz?. 
- İşte, o büyük fellketten kurtulan 

talihlilerden biri de benim. 
- Ne söylüyorsunuz? 
- Eğer erada azizler imdadıma ye -

tifmemiş olsalardı, hiç fiiphesiz ki, ben 
de bir Türk kersanınm palası altmc\a 
can Yereeektim. 

- Ne mes'ud talüniz var, dostum. 
- Ben ise1 taliimden ziyade, azizlere 

r Nöbetci eczaneler .. ........................... . ... : 
ı.a..we11a ............. : 
AUan.Jd&: (8anm), Alemdarda: (8ırn 

Alım), BeJuıdda: (Aaador), SamatJa· 
da: <Teomoa>, Kmlnöntlncte: (BeDIUOn). 
s,tlbde: <Arif Beflr>, Fenerde: <BG.a
meddtn>, ljehremlnlnde: (Nuım>, IJeb
adebqında: <l Battı>, ~: 
(Saad), Küçotpuarda: (Bula.1), Bakır
töyünde: <HlllD. 

BeJell• clbelbadeldler: 
Tlııelbaflnda: <Matmvtç>, YOteetlcaldı
rımda: <vtneopulo>, Galatada: <Mu
m>. Tablmde: <Kemal - RebuU. lilll
de: <Pertn>, Bellktatta: (Ali Kala). 
Nadll. .: .. ...., w ........... : 
ti'ütldarda: <hUbad>. S&rıJerde: (Alaf), 
Ka4Jklıflnde: <Buclet, 0ımwı llaMuD, 
aa,üadada: ((llnall ... , • 111Jb111dt: 
('l'anaf). 

me4yunU11ı; Hw felAbtte, onlatm laa- , .. ...,._. __ ıiİIİııı_.,_. . ........ _ ,.... _, .. 

Soldan ata: 
1 - TOrtıyede en CiDel sabıta romanı ya

san muharrir. 
2 -Teesdr. 
S - Bir llim, stbel bir dents aporu. 
t - BiikOmdatlar Ti rabibler tqır, llm1 

Tar cJ.sml :rot bir tuf, 
5 - Faraça at, ermlf. 
ı - Mallar. 
'1 - BUed, mutadd• 
1 - LlUfeler, tınma. 
t - Bayram dnlerlnde J&Pllır, bir tatlı. 

10 - Be;ru, nota, bir ırtn. 
Yabnlan ...,.,.: 

1 - Kortmamat, tpret edatı. 
1 - Alll, manda JSY?U111. 
3 -AJnlmat. 
t - l'tyata, zaman 16Nnn ile&. 
5 - K6;rltller aaman toplamak loln tuııa

DU'lar, bir 1l1m. 

e - !fatll n.ntaıannda bulunur, bir ra
tam. 

., - 8q1a alttıdar bir huıaııt. lltlden 
blpmna llJdllfmlw lll'IHlf. 

ı - 811ataııt. arabca iu. 

t - Bir rent. 
10 - TllrttJentn en biJOt tebrL 

f İstanbul Komutanlıfı lıinlan ] 
İstanbul Komutanlılma ballı birlikler için satın alınacak 19000 kilo sakız ki" 

bağı ile 15000 kilo çalı fuulyesi açık eksiltme ile ihalesi 30/Mayıa/938 Pazarte
si günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutan ıasuıyenln 1350, kabalın -
liradır. Her tldatnfn ilk t.n•nab 173 liradır. Şartname.ı her ,un ölleden e9vei 
komisyonda gGrOlebilir. tsteklnerlnln tık teminat makbuz veya mektublarile -
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin de yazılı vesikaJarlle beraber Pmdlkk
da Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c2717 .. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

290 ton Bamızı Azot 

Tahmin edilen bedeli c'10.200ı lira olanzeo ton Hamızı Azot Askeri FabribJaf 
Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca l/7 /938 Cuma günü ...ı 
115 te kapalı zarfla ihale edilecek.Ur. Şartname c3• Ura c5h kurut mukabllillclt 
komisyondan verilir. Tallblerin muvakkat teminat olan c4'180t lirayı havi teklif 
mektublarını men~ günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendiW
rinin de 2490 numaralı kanunun 1 ve 1 maddelerindeki vesaikle mezk6r .... 
ve saatte komisyona milracaatlan. cıaa. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Papbahçe Fabrikaslllda prtname ~e projesi mucibinee y.,tı: 

nlacak kArgir ve betonarme lltinad duvarlariyle Filitre daireli lnpatı ıtvffJf
~de ihale edileceltnden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konm..pat.

n - Keşif bedeli 16'130 lira 37 kurut ve muvakkat teminatı 1254, 78 lir8dır. 
m - Eksiltme 30/V/938 tarihine rutlayan Pazartesi S(lnü saıt 15 de Kabl -

tqta leTazım ve mübayaat pbeabıdeJd alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 84 kunıt bedel mukabilinde inhisarlar levuua d 

mübıyaat fUbesiyle Ankara ve İzmir Bqmüdürlfllderinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye lftiralt etmek, istlymlerin fenni evrak ve vesaildni Mtedit'1 

İnpat Şubesine ibraz ederek ayrıca vnlka almaları llzımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile fnpat ıubesinden aJ• ·oe" 

ehliyet vesikası ve ,. T,5 muvakkat lllvenme parası veya mektubunu ......ı 
edecek olan kapalı zarflann ebiltme annn en geç aat 14 de tadar yubnda -
geçen alım komisyonu blfk•nJıtma makbuz mukabilinde verilmla o1mall ~ 
dır. c2714• --I - Şartnamesi mucibince JO X »-1'1 eb'admda ·20,000,000 mantar _..., .. r11...., 

satm alınacaktır. 
ll - Pazarlık 6/8/938 Wihbıe rutlıyan PazarW güııf1 saat 14, de JCahal.I...., 

Levazım ve Mübayaat Şube.uıdekl Alım Ko~ Japdacaktır. 
m - Şartnameler param olarak hergün saz& ...-. fllbeden alınabilir. 
iV - Ekailtmeye lftlrak etmek latiJenlerin mantar nümunelerini m~ 

gününden evvel alım komlqonuna vermeleri lizııaclır. 
V - İateklllerin pazarlık için tayin edilen gün ft saatte% 7,6 güvenme~ 

lariyle birlikte yufanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ~ 
~ 

1 - Şartna.mell muciblnoe 1000-1800 kilo bergamut esamı pazarlılcla •• -.W:. 
nacaktır. 
il - Puarlık 31/V/'38 tarih.ine ıutlıyan Sah günü aaat 15 de KabaUfla 11'

vazım ve mtıbayaat f'lbemclekl ahm komisyonunda yapılacattır. 
m - earınam.ı.r param olarak bil" 8'1n aöı4 pçen 111beden abn~ı.. ı ·r. 

iV - latekınerhı puarhk lçJn ta;tn edilen aGn ve 11atte" '1,5 snvenrr' 
larill ldrltkte ruJraMa Mı,._ lrmDllımaa ~ Ula olililm. dl.-
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Y urd içinde elektrikli 
trenler iş1etilecek 

1.e • '(Baş tarafı 1 inci ıayfada) rübeyi müteakib Ankara-İstanbul hat
tının da elektrikle işletilmesine başla
nacaktır. Elektn'kJi treriler sayesinde 
yolculuk yarı yarıya inecektir. 

ec:ı:de islah. ve inşaat işlerine devam 
re .. ektedir. Devlet Demiryolları ida
~~n lokomotifleri Aydın hattı üze
tad·ı: çalışamadığı için bu hatta bazı 
~ata lüzum görülmüştür. Onuncu yerli mallar sergisi 

Yelaızııçullu yolu üzerindeki dağda he- Bu seneki yerli mallar sergisinin açılması 
g n kor~ıu bir şekil almış; buradan etrnfındn gorüşmeler yapılmakta ve hazır -
~ik ha~ ıptal edilmiştir. Kızılçullu !ıklar devam etmektedir. Sergi Galatasaray 

<ıınet d k' h h ı · k blnnsında yapılmakta olduğu için sergi her 
sını ın e ı at, eye an mınta a- sene olduğu gibi mektebin tatil devresinden 
na n haricinde kaJan dağın sağ kısmıalnun sonra açılacaktır. Bu sergiye iştirak eden 
iiıe ıştır. İnşaatı ikmal edilmek firmalann İzmir fuarına da iştirak edebil

recıır. melerl için serginin devamı müddeti buna 
lle"iıeni Aziziye tünelinde çalışmalar gore tesbit edilecektir. Serginin açılış tarihi 

r enıi t• 27 temmuz ve kapanışı da 12 Ağustos olmn-
llıiserr • ş ır. Afyon-Karakuyu hat ko- sı ihtimali kuvvetlidir. Bu suretle nrndn bir 
inş ıgınin kontrolunda yapılan tünel hafta bir müddet kalacağı için yerli mallar 
içı~tı a~cak sonbahara ikmal edilecek, sergisindeki firmaların fuara da iştiraki ka
:Yap 

1 
a toreni Cumhuriyet bayramında bil olacaktır. Yerli mallar sergisinin bu se-

l 1 acaktır. ne onuncu açılışı olup şimdiye kadar bu -

SON 'POSTA 

Bir muallimin umumi 
harp hatıraları 
(B~tarafı 6 ıncı sayfada) 

lemekte mahzur görmüyorum. Kanun 

böyledir. 5,5 olsaydı, gayrimüsellAh olur

dun, 7,5 olursa llıraç muamelesi görür. 

Cevab vermeyi bir vicdan borcu bil
dim: 

- Peki, doktor! Siz de ihtisasmız icabı 
bilirsiniz ki ben gözlüksüz beş adım ileri

sini seçemem. Harb denilen o emsalsiz 
patırdıda benim gözlüğüm kırılınca bal 
nice olur? 

- Kolay azizim, onun için yedi, sekiz 

takım ihtiyat göz1üğü beraber götürürsü
nüz. Biri kırılınca ötekini takar, işinize 
devam ed{!rsiniz. 

Teşekkür ederek çıktım. Ben siUhlı as
ker, Aziz ihrac kayıcllarını almıştık. 

.Muallim Nihad .............................................................. 
1J tleride ~ydı~ hattı üzerinde elektrik- nun daimi bir sergi binasında olmaması yüz 
°'·ntend ler .. ışletılmesi mutasavver oldu- :zünden yalnız dekorasyon masrafı olarak 9 s p t 
1:)\4 ant Eenede 700.000 llrayı mütecaviz masraf ya - o D o s a 
t\ıı-. B ~nelin maktaı geniş tutulmuş- pılmıştır. Bu sebeble bir daimt sergi b!na -
<iad u tun el 1 I 00 metre uzunluğun - sına olan ihtiyaç bir kere daha hissedilmek- l================I 

A.ır. l ,325,000 liraya çıkacaktır. tedir. Serginin dörtte uçü şimdiden nıuh _ Ye\ml, Slyas1, Havadld ve Halk gazetesi 
~[Ydı'\ ha-ttı üzcrınde yapılacak tec- trlif flrmalarn kiralanmıştır. Yerebata.n, ç;;;;~-eş-me soknk, 25 

- İSTANBUL 

lstanbul Belediyesi İlanları f Gazetemizde çıkan yazı ve 
}{ resimlerin bütün hakları 
araağaç müessesatı pay mahaUi ahırlarında bir sene zarfında birikecek güb-

reler· mahfuz ve gazetemize aittir. 
. ın satılması açık artırmaya konnlm uştur. Buna 300 lira bedel tahmin edi.1-

lllışt· 
ır. Şartnamesi Levazım Müdürlü{!i.in de görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka-

:llnda Yazılı vesika ve 22 lira 50 kuruşluk ilk t~minat makbuz veya mektubile 

lacraber 25/5/938 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-
r. (2688) 

~ 

Reşif bedeli 862 lira 39 kuruş olan y~ ni halin Eminönü cihetinin kavun ve kar
Puı se ·ı 
fıf rgı. eri arasındaki yolun kaldırır.ı inşası açık c>ksiltme.ye konulmuştur. Ke-
k evrakıle şartnamesi Levazım Müdilrl üğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
\':nunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet 

la:~asiJe 64 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/ 
. azartesi günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2654) 

NtılW 

aa!etnizlik işlerine lüzumu olan belleme, keçe, çul, yular, merkep yuları, yular 
ll1i ~·açık eksiltmeye konulmuştur: Bunların hc>psine 1064 lira bedel tahmin edil
n~ ır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka-

~ra~a Yaz.ılı vesika ve 79 l.i,ra 80 kuruşluk ilk tazmanat makbuz veya mektubile 
er 19/5/938 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
~ (B.) (2479) 

• 

ABONE Fi TLARI 
1 6 

Sane Ay 
3 1 

Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14 O 750 40U 15U 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2i00 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

", ............................................... .. 
E.· Posta kutmu : 741 İstanbul 1. 
: Telgraf : Son Posta : 
: Telefon : 20203 : . ' -"'···············································•" 
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Çünkü ASPİRİN seneler·· 
denberi her_ fürfü soğuka( .. 

gınlıklarına ve aörıfara karşı 
tesiri şaşmaz bir_ilaç olduğun~ 

isbaf etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden) 

emin olmak için lütfen 
kasına dikk~• ediniz. 

1 Devlet Demiryolları ve ııma~ları işletmesı Umum idaresi ilanları 

H. Pasa - Adapazar tenezzüh trenleri 
15/5/938 tarıhinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar aıasın

da iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. 
Haydarpaşadan saat c6,55> ve Adapazardan saat cl8,56, da hareket cdec k olan 
trenler yalnız üçüncü mevki arab3lardan ve Haydarpaşadan saat «7,30> Adapa
zardan cl8> de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan 
teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin
ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini gösterir cedvel aşağıya 
dercedilmiştir. c2805> 

Bir inci Tren İkinci Tren 
İstasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış 

Haydarpaşa Saat 6,55 7,30 

İzmit > 9,24 9,30 Durmaz 
Sapnnea > 10,12 10,20 10,46 10,54 
Ada pazar , 10,53 11,26 

Avdet 
Adapazar Saat 18,- 18,56 
Sapanca > 18,36 18,50 19,28 19,38 
İzmit > Durmaz 20,21 20,26 
Haydarpaşa , 22,20 23,10 

İzmit Saat 8,05 

Sapanca > 8,48 8,53 
Ada pazar > 9,25 

Adnpazar Saat 19,35 
Sapanca > 20,12 20,22 
İzmit > 21.03 
Bu trenİere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket 

günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişele rlnden bilet satılmıyacaktır. 

#t#tıAN 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 3 grup 
tezgahlar ayrı ayn ihale edilmek şarti!e 30/6/1938 Perşembe günü saat 15 den 
itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlcr aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat fü. 
kanunun tayin ettiği vesikalar: ve nafıa müteahhitlik vesikalarını ve tekliflerin! 
ayni gün saat l4 de kadar komisyon rrısliğine vermeleri IB.zımdir. 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılınaktndır. 

(2873) 

Sıra No. Tezgfilıın cinsi 

1 Sütunlu matkaplar ve masa mat
kapları 

2 Ufki delme ve freze tezgahı 
3 Dik tamalar 

lstanbul Defterdarlığından 

Mikdar 
aded 

43 
1 
3 

Muhammen Muvakkat 
bedel 
Lira 

55000 
28000 
30000 

teminat 
Lira 

4000 
2100 
2250 

'.Bakırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkta batmış olan Pclengiderya 
gambotunun parçalanarak denizden çıkarılması işi her masrafı ve çıkarılacak 

demir, pirinç, çelik vesaire gibi enkazın yüzde 80 ni, kıymetli madenlerin yüzde 
50 si, meskfı at ve evrakı nakdiyenin yüzde lO nu müteahhide aid olmak ve ihale 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde işe başlnmak şartile açık arttırmaya ko
nu]Jlıuştur. İsteklilerin vesair şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün müzaye
deye gireceklerin de 19/5/938 Perşembe günü saat on dörtte 500 liralık muvakkat 
teminat akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

(M.) (2547) . 
D r. HAF 1 Z CEM AL ERTUÖ UL SADi T B 

(Lokman Heltim) 

Dablllye mütehassw: Paza':dan manda 
ıı.erıtın <2 - 8) Dlvanyolu numara 104. tY te• 

Bu gece 
Tekirdağ Halk 
sinemasında lafOIUI 13198 • llOt6 
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Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

ile öldürünüz. 
Macun ve buğday şeklinde olup bUynk ve koçnk her nevi fareleri 

sıçttnları derhal öldllrUr. Tesiri kat'ldir. Fareler kokmaz. 
Bu*day nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya surerel.. farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10 Büyük 25 Dört Misli 30 Kuruştur. 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 

Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen· 
nin en son zaferini ilan ediyor: 
Buruşuklukların yalnız sebebi 

zuhurunu değil, onları izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hatta bilyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınlar, 

gençliklerinin buruşuksuz ve yu. 
muşak cildlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız

da teşekkül eder. 
İhtiyarlıkta cild, besleyici vt 

ihya edici bazı unsurları kayb2 -
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş· 
]ardır. Cild, bunlarla beslenince 
yeniden gençieşir ve tazeleşir. 

İşte, Profesör Doktor Stejskal 
idaresinde. Viyana Üniversitesin
de yapılan tedkikat ve taharr5-
yatın şayanı hayret semereleri . .. 
Profesörün keşfi hakkındak! bü
tün hukuk, münhasıran Tokalon 

müessesesi tarafından fevkallde 
mali fedakArlıklarla temin edil· 
mi§tir. cBioceh t&bir edilen bu 

canlı hüceyreler hülasası, yalnız 

pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka· 

dınlar üzerinde bu hül8salarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk

lann kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cfld unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleşti,rir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 

bir kaç yaı gençleşmiş olursu· 
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 

rengindeki Tokalon kremin! kul· 
!anınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesamatı sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu. 
rnu~atıp beyazlatır .. 

Bayanların Nazarı Dikkatine : 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 
mükAf atlan bulunan Tok alon müsabakasına iıtirak 
hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 

Dr. IHSAN SAMI ~ 
Gonokok Aşısı 

BelsoQı.ılduQı.ı ve ihtilatlarına karşı pek 
teı'rli ve tnc qıdır Diyanyolu Sultan 

Malımud türbeli No. 131 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

jp ..,.~• S. Ragıp EMEÇ 
SAH Lı:..ru.: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

SOM POSTA 

AKSIRIK, 
NEZLE 

... 

Bütün göğüs 
hastalı klarmm 

kara habercisidir 

Hastalık 

alul'ak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev· 
kaHide itinalarla hazırlanır. 

Rahatsızlıkları, ağrıları defet
mekle bir panzehir kudreti 
göstC'rir. Kalbiniıe, midenize 
ve böbrekleriniz~ yorgunluk 
verır.ez. 

lcabır..da 3 kate alanabilir . 
ismine dikkat, taklidlerinden 
Hkınınız ve gripin yerine 
başka bir marka verirlerse 

t iddetle reddediniz. 

Çoloımo kudretimlı aıalıyor, • 
elİftlİzden hiçbir ıomiı it çılımıyor .. e 
tı.rıey bizde hcılıizlılr. aOn doOvnıycw. 

itte burada 

VALi DOL imdadım ıza y•t iı lr1 
• 
O nu bir k- tecrıibe ~inlı . ICoııdinlıde ye111 
~lr çol11mo H Ykinin uyClf'doOın• gl)ı"ecelt tiniı , 

VAUDOl domlo. tob!et ve haıp 
halinde h« ecıonode b11lut1ur. 

Dok tor 

lbrahim Zatı Öget 
Belediye karşısmds, Plyerloti 
caddeaind• 21 numarada ber.ıııo 

oaıedeıı sonra hastalaruu kabal 

~----• eder. 
······························································ 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 lruruı 
llıinci sahile 250 )1 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

l ç sahifeler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdard~ ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yanın ve ~f>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

KREM 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatı 
haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Büt 
cihanda elli senedir daima üstün 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla d 

ğil sıhht evsafını Londra, Parla, 

den yüzlerce krem arasında 

lik mükafatını kazanmış olmakl 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece içirL yal 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrik ... 

mamulAtındandır 

l\IİEI.E Ekremözlerin imal kudreti t' 
Yüzdür. 

MİELE Ekremözlerin otomatllc 
tert1batı vardır. 

MIELE Ekremözlerln bütün 
paslanmaz nevindendir. 

l'ıÔELE Ekremözlerl bllfl.mum 
Mekteblerl kabul ve tavsiye etmettedlr 

l\IİELE Ekremözlerl en asrt ve dl 
markalardan daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker traş 

İstanbul defterdarlığından 

Beyogıunaa: Kurtuluşta eski Ayakiryaki yeni Teşrifatçı sokağında 
eski 2 yeni 3-t sayılı ev. 

Yukarıda yazılı mal 20/5/938 Cuma günü saat 14 de ihale edilecektir. Kiti 
deli dört müsavi taksitte ve her taksit peşinen verilecektir. Talihlerin " 
pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milll 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (F.) (2M4 

Hazır ve ısmarlama 
Kostüm, PardesU 

ve Pantalon 
iki prova ile en ıon moda 
kumaşlar ve rekabetsiz fiat

larla Galata' da meşhur 

• 

elbise mağazasında bulacaksınız 

PEŞ i N 
VE 

VERESiYE 
Modeli 

R 
ve 1NGfLfZ, AMERiKAN, 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 1 
işler için şu adrese müracaat edil

ıisteml ÇELiK SOMYELERl 
KROME, NİKELE ve muhtelif 

lerde MADENİ MÖBLELER Fabt 
ıalonlarında teşhir edilmiştir . melidir: 

iıincılık KolleJdU Şirketi 
Kahramama4e Han 

Ankara caddMI 

Mallar sağlam ve metin, fiatlar çok ucuzdur. 
HAL}L SEZ ER Karyola ve mıtdent eşya fabrika• 

--~ Salkımaöğiid Demirkapı cadd.ui 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam1 neşeli olmasım istersen FOSFOJiN NECATI yedir. Bahçekapa SALiH NECA 


