
F'rans hın maskesi 
nihayet düştü! 

Ol)her zamanki Fransadır: 
ostluğu yalan, siyaseti 
yalan olan Fransa ! 

" raa~ dostluktan anlamaz, insaftan ve haktan haberi 
'0~tur. Onu yola getirmek için tutulacak yegane 

yol emriYaki yoludur 
Yazan : Muhittin Birgen 

Bugun 16 Sayfa 

CUMA - 20 MAYIS 1938 İdare işleri telefonu: 20203 

Atatürk Ankaradan 
Mersine hareket etti 

Ankara 19 (A.A.) 

Reisicumhur Atatürk bugün saat 
17 de hususi trenle Mersine gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmış ve istas
yonda Başvekil Celal Bayar, Büyük 
Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Çakmak, 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kaga, Hariciye Vekili 
Dr. Ara.s ile diter Vekiller, Meb'uslar, 
Büyük Erkanı Harbiye ve Milli Mü-
dafaa erkanı ve kalabalık bir halk küt
lesi tarafından uıurlanmışlardu. 

(Dnaaı S bel aayfada) 

Fransava ve Milletler 
Cemiyetine nota verdik 
Surigede para ile toplanan Ermeniler 

Hataya sevkediligorlar 

Dün ıehrimizde yapılan ;imnastik ıenlikleri nden in.tıbalar 
Dün, 19 mayıstı. 19 mayısın, lnkılAbl çabalamıya ne lüzum var? le olduğu içindir ki, dün, bütün millet, 

&ıİaQf' , yolunda attığımız her ileri adım içinde 19 mayıs, yeni Türk vatanının. Türk vatanının, inkılabının, istiklalinin, ve is-
bt,.~~nıt.ı '..<1inka, okunan yüksek manasını bir daha izaha lnkılAbınm temel atma günüydü. Ve böy- (Devamı 12 inci sayfada.) 

te '2'ütJc .1; istasyonunda Ma:re §al Çakmak ve Milli Mü.da.faa. Vekiti ile ..- Dahiliye Velrili Şülırii Kayanın 19 mayg bayramı münaıebetile ıöyledii# nutlıu JJ inci aıq/a -
Ugoslav miUi m.a.r.sla nı._din.lad:~n. f H U ll 11 ia,.i .1:a .. s1&ıı1a.J.--&_..ıusd&..aı111Gııa.ıııa11M ... ı.....1~ıı..ıı~ı1aJW-..... ıt.1ıiJ' ı.ı.. ..... .-..· ıl.....oııjlıi.'-...L..a.-·-a.--..._.-..L._.__"11.1!1.._L--________ _ 



2 Sayfa 

Her gün 

Fransanın maskesi 
Nihayet düştü! 

Yazan: Muhittiı: Birgen 

(BaştaTafı 1 inci sayfada) 

politikası idare ediyor. Bunların hepsi 
bir araya gelerek de, Hatayda intihabatı 
idare ediyorlar. Türke nefes aldırmıya
rak, her tarafta Türk düşmanı memurlar 
kullanarak, bu memurların ellerine as -
ker kuvveUeri vererek, yalan söyliyerek, 
entrika yaparak, bütün Hatay halkını 
birbirine düşürerek, sözüm yabana, inti -
bab yapıyorlar! 

* Evet, Fransadan bunu ben beklerdim. Fa 

SON POSTA 

Resimli Makale : Kol kuvveti, dimağ kuvveti = 
I 

1\fayıs 

Sözün Kısası 

Büyük bir 
Kusururnuz 

* ,,. 
İst:ınbul hnli gelecek yıl bit 

ınm daha lliive edilmek sut 
genişletilecektir.o 

Gazetelef' 

Bir kale kapısından giriyorsun~· : 
zünüze ilk çarpan loş bir dehlizdir, 5 

1 

bir bahçeye çıkıyorsunuz. Sağda, :~ 
müteferrik binalar, kimisi ahşab, }\ı 
yarı kargir, bazısı tek katlı bir kıı111 , 
yedir, bazısı ise çift katlı köşkü andı!'li • ge 
Topkapı sarayındasmız. İlk defa ~ 

yorsanız içinizde derin bir hayret var t 
Avrupa hükümdarlarının oturdukları 
nalan görmüş iseniz bu hayret ütÜil~ 
yer verir. Zevkin ve görgünün dere 
ni mukayese etmekten korkarsınız. 

kat beklcmiyenler de vardı. Versay mua
hedesinin ağır hükümlerinden kuvvetle 
karşılaşmadıkça vazgeçmeyi bir türlü ha
tırlamıyan bu Eransız zihniyeti, hasis 
ruhlu tefeci huyu, Hatayda başka türlü 
tezahür edemezdi. Huy canın altındadır, 
derler; doğrudur. Fransa bu huyundan 

Anlıyanlar ve bilenler anlatırJ.-ır· 
İnsana en az kazandıran vasıta kol ve ayak, en çok kazan- Insan dünya cennetinden istifade etmek isteaıgı tnıt:aırde _ Şu gördüğünüz çinilerin benzet 

dıran vasıta ise dimağdır. Birincisi insanı kıt kanaat geçin- her şeyden evvel zekasını sivriltıncli, fakat sivri bir zekanın henüz yapılmamıştır ve bu tavan O) 

vazgeçemez. 
Bu huy o kadar derin ve müstemlekeci 

Fransanın hasis ruhu evermek> mefhu
mu karşısında o kadar muztaribdir ki, 
vereceği şey, yüz binlerce Türkün şeref 
ve istiklal hakkı, yüz binlerce insanın 
hayat ve varlık hakkı dahi olsa Fransa 
bunu, gönül rızasile veremez. Bunun 
için bizi yalancı ve maskeli bir politika 
ile uyutup Hatayda istedikleri gibi oy -
namak istediler. Fakat, aldıkları bütün 
tertibata, söyledikleri bütün yalanlara 
ve çevirdikleri bütün dolablara rağmen 
Hatayda istedikleri neticeyi alamıya -
caklarını görünce son silahlannı ve ıon 

tedbirlerini kullandılar: Beruttan bütün 
dünyaya, fakat asıl Suriye ve Hataya bir 
haber uçurup Atatürkün yeniden büyük 
bir hastalığa uğrıyarak devlet işlerile uğ
raşamaz bir hale geldiğini ilan ettiler. 
Atatürkün Ankarada mükemmel bir sıh
hat ve ncş'e içinde dolaştığı bir zamanda 
ortaya atılan bu haberin gayesi, Hatay 
Türklerinin maneviyatını kırmak ve 
kendi ellerinin altında bulunan listeleri 
doldurmayı temin idi. Dünyanın kulağı -
run dibinde utanmadan söylenilen bu ya
lanı Türkiye derhal duydu ve şimdi bü
tün vaziyeU bütün vüzuhile biliyoruz. 

Biliyoruz ki Fransa dost değildir; bi -
liyoruz ki Fransa her zamanki Fransadır; 
dostluğu yalan, siyaseti yalandır. Bun -
lan biliyoruz ve bundan sonra da hesab
larımızı buna göre yapacağız. 

* Hasta olduğu ilim edilen Atatürk, 

dirir, ikincisi ise hem şöhretin, hem de kazancın en yüksek da ancak kuvvetli bir vücudde bulunacağını daha çocukluk- sına bakınız burnda rastgelinir. :S~ 
=::d=er=::e=ce=::s=in===e::::ç=ıka=::=nr=::=. ===================ta=n=it=ib=a=r=en=akl=a=k=o=y=m=a=lı=d=ır=. ============ hata ilk temel atılırken müstakbel ~ 

S~E~~:~~;.~~~ın:·~ 
Amerilıanın ilk ,, .......... _. ........................ ~············· .. ··~ Almanların tuttukları Yedi sekiz sene evvel Heybeli sar~ 

uadın elçı·sı Hergu··n bı·r fıkra n l l lı d yomunu geziyordum. Tertemiz bir b 61' .n.ı rO onga l CaSUS 8 lB içinde, Marmaranm enginlerine g t 
açmış yepyeni bir bina, munta~Jtl s<f 

Amerika hükfune.ü, Moskovadaki sefi
rini değiştirerek yerine, üç çocuk anası ve 
Amerikan hariciye nezareti memurların
dan birinin karısı olan Madam Broy'yu 
tayin etmek tasavvurundadır. 

Hariciyeci bayan bu mevkie &eçildiği 

takdirde, Amerikanın ilk kadın sefui o
lacaktır. 

Teselli idare hoşuma gitti. Fakat iki üç sene t 
1stibdad ricalinden b.iriııin kambur ra bu binayı yanı başında yükSC~1 

bir karısı varmış. Kadın hastala.n- ikinci ile şeklini değiştirmiş, son.. sil"' 
mış, ölmüş; eş, dost, dalkavuk biTçok !arda ise üçleşmiş, kenarında, }to~d 
kişi ce uızeye gitmi§ler. Cenaze gö,. sivrilen müştemilat ile sıklaşmış btı _.,C 
müldükten sonra a1elti.stı1 adama tn- İlk di yt'~, 
Zi"ede bulunuyorlar: - bina ihtiyaca yetişme .. ı d~ 

0 rinin yapılmasına lüzum görüldu, - Başın sağ olsun? 
Diyorlarnm. 
- Baş sağlığı kafi değil ki, dem.iş, 

gidenin yeri kolay kolay dolmaz. 
Biri hemen atılmış; ccvab vermi§: 
- Aman efendim, siz kendinizi bo

fUn4 üzüyonunuz. Dünyada kambur 
kadın bir o değildi ya.. riz istedikten i 
sonra hemen arar, bir ha.ika kambtLT ~ 
kadın buluveririz.. ~ . . 

~ . .. ·····--···-·-········-···········-····-········-~ 
29 senedenberi 
Yapılamiyan düğün 

* si 
İstanbulda şimdi meyva ve seb~t 

lan yerin temeli atılırken gilya İ rtJI' 
§ehrinin sık sık yeni binalar yapU 
ya yetişecek parası varmış gibi: tı 

- Muvakkat hal, dediklerini el'jlll 
tırlıyorum. 

Fakat muvakkat daimileşti, ve ı ol~ 
la ihtiyaca yetişmeyince sağına 5 

yedek parçalan eklenecek. 

* ~ Alman tarihi Prusya ile birlikte tıW 
Nazi mahkemesi tarafından, müeb- souci sarayının da banisi olan 

Amerikada Mi.suride 18 yaŞ.lllda bulu- bed hapse mahkfun edilen kızıl saçlı Frederikten bahsederken: vsi5 
nan bir genç ıs yaşındaki sevgilisi. ile ev- Leh güzeli Kontes Vilopska, Lehlile:r - En büyük meziyeti planı~ı ?1ıc. 
Ienmek istemiş. Bütün köy halkı düğüne tarafından tevkif edilmiş olan iki AI- bel ihtiyaçlara göre azami ge~rıi 
hazırlanmışlar. Kiliseye gidilmiş. Tnm man casusu ile mübadele edilerek ser- parak küçükten büyüğe doğru yııtıif 
• ..;;...r..~ı ........ takıl y d d d best bırakılncaktır. Denildiğine göre bu sidir, der. Asi mimari ise iki odall llf 
, """~...... acagı sıra a, ama ın Leh!~ ak , bil .. takbel b-

··ı ·· hab . 1,......;.. d- w •• ı: c;.susun kocası, kansını hırtar- ·yaptırtac oıana e mus ııı\ 
amcasının o um erı ge~ ve ugun k . . w h b lem iht· _,,_: d'" ·· esın· i • 

t b. til . b-'-ı ma ıçın vannı yogunu arcamış u- e un4Lllll uşunm - a ıa e - genye ı.ı:wuıım~~ 

Türkün kayalardan daha sert imanı ka
dar sağlam ve Türk milleti de Atatürkle 
beraber dünyanın öbür ucuna kadar ko
§abilecek kadar sıhhattedir. Yalancı 

mumunun yatsıya kadar bile yanmıya - Kadınlar ve bügük numara Bir sene sonra da, gene düğün arüe-
lunmaktadır. eder. ., 

Kontes, re eylfıl gecesi tevkif edil- İlk kısımları 450 yıl evvel yapıl.~ 0 cağını görecek ve anlıyacak ·olan Fran- ayakkabılar sinde, gelinin kardeşi ölmüş, düğün gene 
ıızlar, Türkün can damarına dokunma - . . geri kalmış. 

d k lduğun ıbet .. ek Amerikada ayakkabı fabrikalarının hı-
nın ne eme o u e gorec - 1 . k şif b- la rdır S Buraya kadar anlattıklarımız 1909 se- Kontes, Riviera'ya gitmekte idi. Casu-

mişti. Varşova - Berlin - Paris treni kapı sarayı yalnız kendi günilJlU 
Berlinden kallmu.ştL Güzel, uzun boylu nen Osmanlı padişahının esericli!· 

Muvakkat hal ekli snnatorJOJtl 
parçası ayn bir' planla ynpıl0:1şi.tı 
mecmuaları ise modern ~~ tıı\ 
mütevazı ferdlere bile kabuiunu ,
ettiği kaidenin büyük işleri.J:IÜZde 

lerdir. Fransa dostluktan anlamaz; Fran- e. ted~ vbe. ekund uro rb~ .. ~~; nesinde olanlar.dır ve akrabalann birbiri sun, Riviera'ya vaki olan ziyaretlerin-
sanın insaftan ve haktan haberi yoktur. lwde kfiln ır ura a cı 

tedkikl · ·stiıı den b. ika rd a ölümleri düğünü her baharda den birind Fransız Entellicens Servisi Fransayı yola getirmek irin tutulacak .. ennka; __ 1 ka.J~-'--- 11' ç ~entel ~; 8 ısır b'tL · den birin' mühi"m 1ar te 
~ l wu u.u.ucu.lll umumı e e Aw- 191() d 1917 ye kadar aklın bıraktırmış. za enn e sır v-yegfuıe yol, emrivaki yoludur. Fransa ve ısme Y . • an . di ettiği meydana çrkarılınış olduğun-

politikacılarınm kafaları ancak bu tarz- çük ayakkabı giydiklerini, fakat şımdı 1918 de delıR:anh asker olmuş. Akraba- d f t d.. d.. k dı t kif 
da bir mantıktan anlarlar kadınlarm orta ve büyük kunduraları sn- !ardan biri 1919 da ölmüş 19W de gelm an, ırsa 1 u.ş~ uşmez - a n. e~ . 

• t ım kt ldukla b·1d· · B ' olunmuş ve hapishaneye gorrderilıniştı. Beruttan uçurulan kuyruklu yalanla ı~ a a _ : 0 rını ı ırcyor. u hastalanmış. 
bütün içini dışarıya vurmuş olan hadise, küçuk ayakkabıların k_adın ayak.
Fransa hüknmeti karşısında artık Türki- larına hususi bir güzellik verdiği h.akkın
ye serbesttir; ona karşı serbest olduğu daki kanaatin zail olmasından ileri gell

Kocası, karısının aleyhine iftiraları
Fakat genç nişanlılar asla usanmamış- cia bulunan iki kişi fle Varşova haricin-

lar, yılmamışlar, 1921 den 1927 ye kadar d~ düello etmiştir. Evlenmeden evvel 
her sene düğün hazırlıkları yapm11,ilar. de güzel kontesin uğrunda yedi düello 
Buna rağmen düğünden evvel ve tnm sı- yapılmıştır. 

gibi dünyaya karşı da serbesttir. Hatayın yormu~. 
mukadderatına bağlanmış olan Türklük 
şerefinin halelden konmması için her ne 
yapmak llzımsa Türkiye bunu yapacak
tır. HattA en son tedbirlere kadar git -
mek icab ettiği takdirde de Türk milleti 
bunda tereddüd edecek değildir. 

Briç ogunu güzünden 
bozulan aile 

Birbirlerini delice seven karı kocadan, 
kadm briç oyn masmı bilmediğinden, 
ders almağa başlamış. Kocası da hocalı-

Dorothy lamour anne 
olmak üzere 

rasında biıı matem ortaya çıkıvermiş. ---------
1925 de delikanlı, ne olursa olsun demiş, 

düğün gününü tayin etmiş. Fakat düğün
den yarım saat evvel, annesi ölmüş. 1928 

Dünyanın en hügük 
teleskopu yapıldı 

de de, ilkönce delikanlının ağabeysi, son- Arizona rasadhanesi için hazırlanan 
ra dn kızın hemşiresi ölmüş. muazzam teleskop her ne kadar henüz 

yerine konmamışsa da Amerikan gazete-
Nihayet elene elene, akrabalardan, . k t• d ir b. k 

'leıi bu teleskopun uvve ıne a ırço 
dostlardan ölecek kimse kalmadığından tafsilat vermektedirler. Bu yeni teleskop 

34 senedenberi evlenmeğe çalışan damad- ile bunların yazdıklanna göre ay üzerin

la gelin son günlerde muradlanna er- de elli metre kutrunda bulunan her şey 

cDünyanın en gilzel kadını> lakabım 

alan Dorothy Lamow: muvakkat bir 
müddet için sinema hayatını terkedecek
tir. Çünkü pek yakında bir çocuk doğu
racaktır. Kocası orkestra şefi Herbie Kay 
yeni yaptırmakta olduğu evin bir kısmı

m şimdiden çocuğa tahsis etmiştir. Ço
cuğun dairesi açık mavi renge boyan
mıştır. 

ğı kabul etmiş. Fakat kadın, o kadar ağır Dorothy Lamour şimdi çevirıiıekte ol- görülebilecektir. Gene bu teleskop ile 
öğrenmeğe başlamış ki, kocanın sabrı duğu cTropical Haliday> filmi biter bit- Şimdi damad 50, gelin de 49 yaşında beş bin kilometre uzakta bulunan gazete 

mişlerd.ir. 

tükenmiş ve suratı budur, diye iki tokat mez hemen istirahate çekilecektir. bulunmaktadırlar. rahat rahat okunabilirmiş! 
~htmiş. ~~~~~~~~~~~~~=:=;;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kadın da, bundan fena halde sinirle -

nerek oyunu yarıda bırakmış, sıkmış 
gitmiş. Doğru mahkemeye koşmuş. Şim
di de boşanma davasını kazanmış. 

Japonlar bir tayyare 
rekoru tesis ettiler 

Tek satıhlı bir tayyare ile 7208 mil u
çan Japon tayyarecileri, tahammül reko
runu kırdıklarını ve 68 saat 26 dakika, 
hiç benzin almaksızın uçtuklarını iddia 
etmişlerdir. 

iSTER i A 
' 

iSTER İNANMA! 
Antalyada:ı ya.z:ılan bir mektubda şu satırları okuduk: çocuğu oluyor. Bu esnada gizli nüfus yazımı hakkında 2330 
c- Antalya viliıyetine bağlı Çakırlar köyünde bir kadın, numaralı kanun mucibince metres yaşadığı adamla evlen

medent kanundan evvel dini nikahla birisiyle evleniyor. Me- me defterine kaydediliyor. Dört kocalı kadın bundan aonra 
deni kanun çıkınca resmen birisiyle daha akid yaparak ev- başka bir erkeğe daha varıyor. Bundan da bir çocuğu oluyor. 
leniyor. Şimdi bu lmdının birinci, ikinci ve üçüncü kocalan arada 

Bu sırada kocasının yanından ayrılarak civar bir köyden paylaşarnamaktadırlar. Lakin dördüncü koca da hak iddia 
diğer bir erkekle gidiyor. Orada metres hayatı yaşarken bir ediyor.> 

1 STER iN A N1 1 STER iNANMA! 

el'an dinlenmediğini gösterir. 1.: 
Sözün Kısası: Yapıyoruz, fa:ıcstbif ~ 

liğr temin edemiyoruz, bu öyle wııt 
surdur ki ne vakit ba~adığı b 
cl'an devam ettiği muhakka~ 

. ·,e~ 
iyi yetışlı Çocuklarını 

bir baba 
ed' 

Amerikanın Londra sefiri J{eJl~~ 
ailesi çok kalabalıktır. Aşağı yıı ııı 
nenin her ayında aile efradındııJl 
doğum günü olur. ı; 

Kennedy'nin 9 çocuğu va~dır:cilı 
cuklann her birisinin ayrı bit !1 JıPt 1 
cuddur. Bunlarda, geçirdiklerı g'ôt 
lar, oldukları ameliyatlar, diŞ, ıı ~ 
lak, burun muayeneleri, sened~ $ ~ 
gösterdikleri temayüller, bo~ls }l'9s 
leri yazılıdır. Çocuklardan b~cıJleı' ı 
dı mı, hnsta bakıcı kadın, bu Sl tJtlcs> 
racaat eder. Hepsi de reşid ol jÇ 
dar içki kullanmamaya, sigara 
ğe yemin etmişlerdir. _./ 
-~,,, 

Eski takas komi~yon ~ıd~ 
lağvedildi, yenilerı kur ~ıs: 

ıedlY 
Yeni bir kararname Ue, taka5 ~ 

eUeri ve takas muameıAtına ~ 1411>?~ 
ıer tamamen ilga edilmişti~. 1 il' l 
hinden itibaren, Mersin, Iznl ~t11~_g 
Samsun, Iğdır, Kars, Ardıbanciırınıı.· "· 
Trabzon, Giresun, İzmit, B:ın iil~' 
kale, Edirne, Enes, Edremid, ?- 11u-et 
FethJye ve Antalyado. yeniden 
tedklk hey'etl teşkil oıunmuştut· 
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U mı ;Biti; B :J :ıt ;ı 11 =4 tl1 Bu Sabahki !J 
Gazetelerde S' AL'E Fransa ile İtalya arasında Fran~ada yanlış haber 

•• . ışae edenler 

Gördugumuz Fikirler 
Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Türk -

Fransız dostluğu .serlevhalı makalesinde 
'l'ürk-Fransız dostluğunun tarlhçeslnl yapa
rak Fransanın Türklerle dostluk ve ittifak -
iarında dalma 1k1 yüzlülük yaptığını tebarüz 
ettirmekte: 

E 
e Avrupanzn iki 

nevraljik köşesi: ispanya 
ve Çekoslovakya 

nıuzakereler sarpa sardı tecziye edilecekler 
Paris 19 (AA.) - Daladye, matbuata 

Bütün tahminler hilafına müzakerelere dün de 
başlanmadı, lngiltere tavassutta bulundu 

'beP·aris .19 (~ususi) - Bir müddetten - hususunda mutabık kalmış olmaları. 
~ tatil edilmiş olan Fransız - İtalyan İngiltere tavassutta bulunuyor 

lnUzakereierine bugün tekrar başlana - Londra 19 (A.A.) - Röyter ajansın -
Clliuıa dair yapılan tahminler tahakkuk dan: 
etnıernlştir. Lord Pört'ün dün ·Kont Cianoyu ziya-

re İyti nıaltiınat almakta olan mehafile gö- reti münasebetile Fransızlarla İngilizler 
la talyanın Fransaya karşı son zaman- arasında son zamanlarda yapılmış olan 
\._rb~ takınmış olduğu haşin tavnn ~ _ görüşmeler esnasında Fransız - İtalyan 
ue ı şudur: müzakeratını teshil etmek maksadile 

ı İngiltere hükumetinin tavassutta bulun-
tö - İspanyol hültümet kuvvetlerinin masının takarrür etmiş olduğu ehem -
\' sternıckte oldukları anudane muka - ıniyetlo kaydedilmektedir. 
hı~et, İtalyanlar böyle bir mukavemete İngiltcrede endişe 

lZar etmiyorlardı. Londra 19 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 
'h 2 - Duçe ile Führerin Fransa ile İtal- İspanyol işinden ileri geldiği zannedilen 
li'r arasında bir itilaf akdinden evvel Fransız - İtalyan müzakerelerindeki te -
aa:sız -Sovyet ve Çek - Sovyet mi - vakkuf Londrada büyük bir endişe u -

arının reddi neticesini istihsal etmek yandırmaktadır. 

Çinliler Japon ileri hareketini 
durdurmıya uğraşıyorlar 

Japon kuvvet~eri bir haftadanberi devam eden şiddetli 
tnuharebelerden sonra Suçau şehrini zaptettiler 

lal.ondra 19 (Hususi) - Japon memba
rına ·· ltıuh· g.orc, Lunghay demiryolunun en 

Ça. ırn ıltisak noktasını teşkil eden Su
nı ~Şehri, bir haftadanberi devam et -
bue .te olan kanlı muharebelerden sonra, 
ed.~ı n Japon kuvveUeri tarafından işgal 

ı ltıiştir. 

lb~ehri ınüdafaa eden yüz bin kişiden 
bir ret .. Çin garnizonu, Japon kuvvetlerfle 

80., llluddet sokak çarpışmalan yaptıktan 
.. ra r· ' ıe ate başlamıştır. 

Japon kuvvetleri, Çinlilerin yolunu 
kesmeğe u~raşmaktadırlar. Japonlar, 
Suçau'nun 250 kilometre garbındaki 

Lunghai demiryolunun iki tarafında mev
zilerini tahkim etmektedirler. 

Çinliler Suçau'nun düştüğü takdirde, 
dahi Lunghay demiryolunun boyunca 
muhtelif noktaları tahkim etmiş olduk -
larını ve Japon ileri hareketini durdur -
mağa muktedir bulunduklarını bildir -
mektedirler. 

' 
Fransaya ve Milletler Cemiyetine nota verdik 

(BCZ§ tarafı 1 inci sayfada) 

A Komisyon azalan 
llltlı ntakya 19 (A.A.) - Anadolu ajan -

ı n hususi muhabirinden· 
tlt"h • 

~~ ık abat komisyonu genel sekreter -
iatıf 0rnisyon ajanlarından bazılarının 
~lı:~b etrnış olduklarına dair haberleri 
etmek e.trnektedir. 

lazımdır. 

Şarn muhab:rimizin mektubu 
)or~aın 16 (Hususi muhabirimiz yazı -
l'a<ta ~-Hatay intihabatı hakkında bu
A.sıı a ~ka az olmakta devam ediyor. 
bit S~~a Beruttadır. Beruttan gelen 
~tine ti~e gazetecisinin bana söyledik -
kont d~ore Hatay intihabatı Berutta 
Çok fa ~ Marteli Şamda Cemil Beyden 

İsk z a alakadar ediyormuş. 
lluşrna~n~erunla işi olup telefonla ko -
~di.ir ısteyen Berut tüccarları, kaç 
leıne t ne zaman İskenderunla müka -
"ahın~ Seler hattın meşgul olduğu ce -
tfarteı·alıyorlarmış. Sebebi de kont dö 
habere1~ Garo ile mütemadiyen mu -

şaın alinde bulunmasıdır. 
leli d gazetelerinde neşredilen haber
~tan8~~Uiiye hükumeti vermiyor. 
lansı v .rın ellerinde bulunan Arab a
~ ge~~1Yor .. :Su haberlere inanmak la 
lup Old ~e Turklerin her tarafta mağ
~ekti u larını kabul etmek lazım ge -
1~e.r, ~~al~uki İskenderundan ge -
hitinde U ~ ~stelerinin İskenderun mu -
toı>ıarrıak tnidın fevkinde bir ekseriyet 
nlltıu SÖ t~ olduklarını bildirmektedirler 
. eeni~ 1Yenler de bizzat Arablardır. 

gl.Sinin d ~uradan bu haberlerin han -
<1uğurıu ogru ve hangisinin yanlış ol -
l'llttan ayırabilmem güçtür- fakat Be 
· gele ' ' sıne be n gazeteci dostumun ifade -

l'e İske~dehernmiyet veririm. Buna gö
SUna kayd:~~un k~ndis~ni Türk w nüfu
lirıe rıa .. a tırenlerın mıkdarı digerle -
~· c. ran ·· ışılt. lialb yuzde yüz fazla zuhur et-

Suriyenin kendi işlerine gelince, 
Şam hükfuneti artık acınacak bir hale 
gelmiştir. Fransanın mahud ittifak mu 
ahedesini tasdik edeceğinden burada 
herkes ümidini kesmiş gibidir. Meşhur 
Süryani Katolik patriği olan Rahib Tap
puni Roma ve Parise müteveccihen se
yahate çıktı. Bu seyahatle takib eyledi
ği gaye, Elcezire katoliklerinin zulüm 
altında ezildiklerini anlatıp Fransanın 
himayesini kuvvetlendirmesini rica et -
mektedir. Fransanın bu adama verdiği 
ehemmiyet ve kıymeti ve bu vasıta ile 
oynamak istediği oyunu evvelce size 
mufassalan izah etmiştim. Bu yeni se
yahat, Şam ile yapılan en son anlaş -
manın dahi kafi gelmediğini Fransaya 
söylemek ve daha fazla himaye iste -
mektir. 

Şam hükumeti bu vaziyeti bildiği i
çin buna karşı tedbir almak istiyor. Bu 
tedbir de onun peşinden Suriye Başve
kilinin de seyahate çıkmasıdır. Fakat, 
şimdiye kadar Cemil Beyin yaptığı se
yahatler o kadar neticesiz kaldı kı bu 
seyahate bir türlü karar verilemiyor. 

Kaç gündür etrafında bahisler ge -
çen bu seyahat için b;r karar vermek 
üzere adeta c Yazı mı? Tura mı?. diye ha 
vaya bir çil osrnanlı altını atıp kararı ta
lihe veya tesadüfe soracaklar! 

Şamda ümidsizlik bu derece ileri 
gitmiştir. 

~~-~~~~~~ 

Lord Halifaks 
istifa ediyormuş 
Parls 19 (A.A.) - Bayan Tabui, Övr 

gazetesinde Lord Halif aksın dün akşam 
B. Çemberlayne üç hafta sonra istifa et -
mek hususundaki kat'i kararını bildirmiş 
olduğunu yazmaktadır. Fakat Bayan 
Tabuiye göre Londrada İtalyan s!yase
tinde vukua geleceği tahmin olunan de -
ğişikliklerin Lord Halifaksın hattı hareke 
tini tebdile icbar ~tmesi muhtemeldir. 

beyanatta bulunarak Fransada neşredil - - aBen Türklyeye karşı Fransız dosUujtu-
. . nu -şahld olduğumuz Hat.ay htı.diselerl vesl-

mekte olan yanlış haberlenn aleyhinde lcslle- opJektıf tarihi vak'alarla göstermek 
bulunmuş ve şöyle demiştir: fst.edlm. demektedir. 

Baznn şu veya bu memleke -
tin seferberlik yapmış olduğu, ba- Kurun - Asım Us Fransızlar tarafından 
zan Fransanın bir ültimatom al - Atntürkün sıhhati hakkında lşaa edilen yalan 
dığı haber veriliyor, hazan da bi- haberlerle Hat.aydaki lntthabatta Türk ekse
ze saçma bir takım kararlar muslihane rlyctlnl az göstermek 1çtn yapılan gayretlere 

' maksatlarımızla taban tabana zıd karar- temas ederek : 
lar isnnd olunuyor. - cHatay davası Atat.ürkün davasıdır, 

Daladye, yanlış haber işae edenlerin Atat.ürkün davası da Türk mllletlnin mu
kaddes davrundır. Böyle bir davanın hl.le -

kanunen tecziye edileceklerini beyan et- kllrlıklıı., tehdldlerle çürütülmesine 1mkfı.n 
miştir. yoktur. demektedir. 

Fransa Amcrikadan tayyare alıyor NtıNtl 
Nevyork 19 (A.A.) - Emin bir mem- Tan - Ahmed Emin Atatürk Te Türk 

hadan alınan haberlere göre beş Ameri- millet.1 serlevhalı makalesinde Atatürkun 
kan tayyare fabrikası İngiltereye bom - seyahati dolayıslle: 
bardıman tayyaresi yapmak için teklif - - «Berut.tıı, Hatayda fesad çıkarmıya ça-
lerde bulunncaktır. lışan dtlşkim ruhlu insanların bu haber kar-

. şısmda dilleri t.utulacaktır.ıo dedikten sonra 
Fransanın da Amerıkadan 4500 tayyare bu seyııhatın o yalanlara fili blr cevab ol -

alacağı zannediliyor. Fakat bu tayyare- duğunu, Atatfirkün seyahatinden evvel An
ler bombardıman tayyaresinden ziyade karadaki stadyoma giderek milletin bay -
avcı ve harb tayyareleri olacaktır. rnmına iştirak ettiğini yumakta stadyomda 

--------- yapılan büyük t.ezahürürn derin mlinasını 

Hamı• dı•ye bugu••n anlatmakta, Fr!nsız siyasetinin çirkln yol
larda dolaşmasını tenkld etmekte ve : 

V d 1 
- cıTaahhüdlerln bozulması yolundaki her arna an ayrı ıyor manevra s-J"ıra inecektir. Bu hedefe varmak 

için tutulacak her yolun en doğru ve en 
Sofya 19 (Hususi) - Varna limanın- haklı yol olacağına Türk mllletlnln ibtldadan 

da bulunan Hamidiye mekteb gemisi ya- imanı vardır .• demektedir. 
rınki cuma günü hareket edecektir. Ha- NtıNtl 

midiye hareketinden evvel gemi süvarisi Cumhariyet - Yunus Nadi general Marl
tarafından bir çay ziyafeti verilecektir. çln memleketimizi ziyareti serlevhasını toy-

Varna 19 (A.A.) _ Varna belediye duğu bıışmakaleslnde eski Sırp-Türk slllih 
reisi Mustakof dün gece rıhtım gazino - arkadaşlığını Ankarada yUkselt.llecek btr 

monümanla ebedileştirmenin zamanı geldi-
sunda Hamidiye kumandanı şerefine bir ğlnl yazarak sözü Balkan ittifakına getlr-
ziyafet vermiştir. r.ıekte, bunun tecavüzü değil, t.edatll oldu-

Belediye reisi, Atatürkün sıhhati ve ğunu, Türk-Yugoslav dost.ıutunun Tuna bo
Türk milletinin refahı temennisile söy- ;>-undaki Alman küUeslne karşı koyacak bir 
lediği nutukta, Hamidiyenin 4>u ziyare- cebhe teşkil etmek üzere daha sıkı bir bağ
tinln iki memleket arasındaki iyi kom _ hmt.ı gayretinde olmadığını, Bulgaristan için 

ı k ·· b tl · . b' ti . d antantın kapısı açık olduğunu yazmaktadır. 
şu u munase e erının ır ne cesı a- ............................................................. . 
ha sıkı kültürel ve ekonomik teşriki me
sainin başlangıcı olduğunu kaıydeyle -
miştir. 

Hamidiye kumandanı kral Borisin sıh
hatine Bulgar milletinin refahına ka -
dehini kaldırmıştır. 

Benzinin perahende 
Satış fiatı 

Ankara 19 CA.A.) - b:tısad VeklleUnden: 
21 Mayıs 1938 tar1hlnden muteber olmak 

üzere benzinin perakende azami satış flatı 

beş şehir için aşajtıda göst.erlldlll gibi ten -
zll edilmiştir: 

Dökme llre Çift büyüt 
teneke 

Ankara 18 660 
İstanbul 15.5 580 
tzmır 15.5 580 
Samsun 580 
Mersin - Belediye lstih-
l!k resml hariç - 575 

Atatürk dün Ankaradan 
Mersine hareket etti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Atatürk stadda 
Ankara 19 (Hususi) - Atatürkün Sam 

suna ayak bastıklan 19 mayıs spor ve 
gençlik bayramı bugün burada çok par
lak bir surette kuUulanmıştır. Stadda 

idman harekeUeri yapılırken bütün sta
dı saran alkış tufanı içinde Büyük Şef 
Atatürk şeref tribününe girmişlerdir. 

Atatürk burada hazır bulunmakta olan 
zevata ayn ayn iltifatta bulunmuşlar ve 
Yugoslav harbiye ve bahriye nazın Ge
neral Mariç ile de görüşmüşlerdir. 

Gençlerimizin büyük günlerini canlan-

dıran idman tezahüratının bundan son
raki kısımlan Büyük Şefin huzurunda 
geçmiştir. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
a 

U 
spanyanın vaziyeti nasıl Avrupa siya-

seti için bir istifham işareti olmakta 

devam ediyorsa, Çekoslovakyadaki Sü
det Almanlarının mukadderatı etrafında 
cereyan eden müzakereler de o nisbetLe 
mevcud ibhanu gidermekten uuık bulu
nuyor. 
Malıim olduğu üzere Südet Almanlarr 

hakkında Almanya esas fikrini söylem~ 
ve Çekoslovakya tarafından esas yurd
daşlık haklarından mahrum ediWiklerl 
kanaatinde bulwıduğu bu Almanlara 
karşı insan muamelesi yapılmazsa ergeç 
harekete geçeceğini bildirmiştir. Bunun 
üzerine vaziyetin vahametini gören İn· 
giltere gibi sulh davasına sadık bır dev· 
let Fransa gibi Çekoslovakyanın mütte-

' fiki bir memleket, Almanyanın istekle-
rile Çekoslovakların verebileceklerini 
mukayese ederek bir itilafa varılıp varı
lamıyncağını gözden geçirmiş ve daha 
ziyade İngilterenin tazyiki ile Çekoslo
vakyaya daha anlaşıcı bir zihniyetle ha
reket etmesini tavsiye etmişlerdir. Çekos
lovakya bu tavsiyeyi hüsnü telakki eder 
görünmektedir. Gerek lüzumsuz bir har
be sebebiyet vermemek, gerek İngiltere
nin tavsiyelerini kale almak için Südet 
Almanlarının vatandaşlık haklarını tes
bit eden yeni esaslarda, bu teşebbüsler
den ilham almıya karar vermiştir. Vazi
yet bu şekilde iken Südet Almanlanrun 
şefi Henlein birdenbire İngiltereye hare
ket etmiştir. Bu ani ziyaretin Hitler ta
rafından verilen talimat · mahsulü oldu
ğunu söyllyenler bulunduğu gibi bazı ln
giliz gayri resmi mahfellerinin arzusu ü
zerine yapıldığım iddia edenler de var
dır. Hakikat ne şekilde olursa olsun B. 
Henlein Londraya gitmiş, giderken gizli
ce Berline uğramış ve İngilterede Çörçil 
gibi, Vansittar gibi biri resmi sıfatı olma
makla beraber mühim siyasi nüfuzu bu
lunan, diğeri İngiliz hariciyesinin müşa· 
vlrliği gibi çok büyük bir tesiri haiz bulu 
nan kimselerle görüşmüştür. Bütün bu 
faaliyetin hedefi, Südet Almanları dava
sına müstakar bir şekil verildiği sırada 
sükUn bulan siyasi havanın bozulmama· 
sını temin olduğu muhakkaktır. Fakat 
burada hesaba katılması liizım gelen ild 
amil vardır: 

Bedinin arzusu, Çekoslovakya ve müt
tefiklerinin maksadı. 
Eğer bugünkü şartlar dahilinde Berlin 

behemehal bir hadise çıkarmak istemi
yorsa, bugünkü olgun hava içinde bir ne
ticeye varılacağı muhakkaktır. Nitekim 
Çekoslovakyayı cüssesinin küçüklüğüne 
rağmen mütemadi yardımlarla ötedenbe
ri Orta Avrupada pürsilah bir hasım gibi 
Almanyanm karşısına dikmek istiyenler 
bu anlaşma havasınm bozulmasına karar 

Diğer yerlerde azami satış flaUan İstan
bul ve İzmlrde çift bilyiit tenekenin depo fi
atı olan 521.75 kuruşa nakliye ve mahalli 
re.ıı1mlerle listesi vek!lete mevdu yerlerde 
satıcı komisyonu ve bayi klin llAve edilerek 
tayin ve tesblt olunur. 

Südet Almanları Naziler 
gibi motörlü kıt'alar 

ihdas edecekler 

Atatürk merasimin sonlarına doğru vermemişlerse, gene iyi bir itilafa var
staddan aynlırken gelişlerinde olduğu mak mümkün olacaktır. Aksi takdirde 
.gibi büyük bağlılık tezahüratile uğur - bir ucu Orta Avrupa, diğer ucu İspanya
lnnmıştır. da bulunan bir kordit kordonunun yavaı 

Prag 19 (A.A.) - Henlaynın fırkası 

şunlara karar vermiştir: 
1 - Parti . azasından olan tacirlerin 

Henlaynın portresini dükkanlarına as -
maları mecburidir. 

2 - Parti mensubları, intihabat mü -
nasebetile ev ve dükkanlarını bayrak -
larla donatacaklardır. 

3 - Alman Nazi kıt'alan gibi rnotör
lü kıt'alar ihdas edilecektir. 

Arbedeler 
Prag 19 (A.A.) - Trebenikde vukua 

gelen bir arbedede üç Çek ile üç Alınan 
yaralanmıştır. 

Dün geceki yangınlar 
Dün gece yansına doğru, iki yangın 

olmuş, her ikisi de derhal yetişen itfai -
ye tarafından söndürülmüştür. Bunlar -

Ankara stadında bugün beş saat sür - yavaş yanmasile nihayet bir gün, ateşın 
müş olan bu tezahürat baştan sonuna barut fıçısına sirayet etmesi gibi müdhif 
kadar büyük bir alaka ve sempati ile ta- bir badire karşısında kalacaktır. 
kib edilmiştir. Selim Ragıp Emeç . ........................................................................................................................... .. 

Sabahtan Sabaha: 

Varan 2 
Telefon şirketini kadrosuna alan Ali Çetinkaya nihayet elektrik şirketini de 

devlet müesseseleri arasına almak ~mkfınını hazırladı. Tramvay ve Tünel 
şirketlerinin de bunu takib edecekleri anlaşılıyor. 
İçinden fethedilen bu iktısadi kaleler memleket için tehlikeli miydi? Ec -

nebi sermayesine ihtiyacımız mı kalmamıştı? Hiç biri değil. Yalnız bu mües
seselerin vaktile elde ettikleri imtiyazlar bugünkü rejimin halkçı prensiple -
rine aykırı geliyordu. Doksan dokuz senelik imtiyaz mukavelenameleri vak
tile yapılırken bugünün iktısadi sistemleri düşünülmemişti. Halkın, şehirle
rin ve nihayet hükumetin menfaati bu imtiyaz mukavelenamelerinln ahkamı 
ile temin edilemiyecek hale gelince vaziyet nazikleşti. Karşılıklı taahhüdler 
üzerinde daimi bir çekişme başladı. Şirketler zamanla değişen ihtiyaçlara 
karşı lakayd kalrnağa başladılar. Tesisat şebekelerini genişletmekten çekin • 
diler. Eller.indeki mukavelenamelerin himayekar maddelerine tutunarak 

~al"dan ~ki İskenderun karışık un
h~ u için tnurekkeb bir sahil şehri ol -
ıç bekıe ı:'ransızlar orada bu neticeyi 

eerut rnıyorlarmış. 
den.· un Fran 

Romanya Başvekili dan biri Yeşildirekte, Koca handa, ikin
ci katta, Mısırlı Macide aid iplik boya -

Varşovaya git[ hanesinden, öteki de, Beyazıdda Leblc -

halkın, şehrin ve hükUmetin arzularına cevab vermekten kaçtılar. Bu vaziyet 
karşısında tutulacak yegane yol Ali Çetinkayanm tuttuğu yoldu. Bu muvaf
fakiyetinden dolayı kendisine bir İstanbullu sıfatile teşekkür etmek vazife -
rnizdir. 

Bu satın alma işi hiç bir zaman ecnebi sermayesine karşı bigane olduğu -
muza delalet etmez. Hariçten gelecek kredi ve sermaye Türkiyede sevinçle 
ve emniyetle karşılanır. Çünkü her teşebbüsünde bugünün ve yarının ihti?a
cını düşünen ve bilhassa halkın menfaati üzerinde hassasiyetle duran bir 

la Ohendikl . s~perest gazetecilerin-
"~n dastuın erın~ ban.a bu suretle an
-~ un sozlenne ben inanı -

Bükreş 19 (A.A.) - Başvekil Miron biciler sokağında, 64 numaralı iki katlı 
Kristea, bu aqam Varşovaya hareket et- gene kargir Gresmora aid berber dük -
m· tir. kanından çıkmıştır. 
~~~~~~~~~--------L.......:..:.;:..:.=~___;~-~----------

rejim iş başındadır. Bürhan Ccıhid 



4 Sayfa 

Süt işi her taraf ta b · r 
elden idare edilecek 

Şimdilik bu vazife Devlet çiftlikleri kurumuna verildi, 
kurumun lstanbul şubesi faaliyete geçti 

Süt işinin tanzimi için harekete geçil -
miş bulunulmaktadır. İktısad Vekaletin
de teşkil edilmiş olan komisyon bu hu -
sustaki tedkikatı neticesinde memleket 
sütçülüğünün ileride alacağı şekli aşağı 
yukarı tesbit etmiştir. 

İstanbul belediyesi §ehirdc vücude ge
tirilmesi iktiza eden teşkilat etrafında 
İktısad Vekaletine maHimat göndermiş
ti. İktısad Vekaletinin şimdiki kararları
na göre süt işi memleketin her tarafında 
bir elden idare edilecektir. Bu iş, devlet 
çiftlikleri kurumuna verilmiştir. 

Devlet çiftlikleri kurumunun merkezi 
Ankarada Devlet çiftliğindedir. Bütün 
Türkiyedeki süt işleri bu merkezden ve
rilecek direktifle idare edilecektir. Her 
vilayet ve kazada kurumun şub~leri bu
lunacak ve sütlerin toplanması, taktmi, 
ıevzü ve satışı bu şubeler tarafından ya -

Deniz işleri: 

Limanda geceleri de aahil ııhhiye 
memurları bulunacak 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
alakadarlara yeni bir emir göndererek 
mahalli hükfunetin müsaadesile gece 
pratikası verilen limanlarda gündüzleri 
gibi geceleri de sahil sıhhiye memurla -
rının muayyen bir saate kadar vazife 
görmelerini bildirmiştir. Şimdiye kadar 
geceleri limana gelecek gemiler acenta
lar tarafından daha evvelden sahil sıh -
hiye teşkilatına haber verilmekte idi. 
Bundan sonra geceleri memur bulunaca
fı içln bu usul kaldırılmıştır. 
Limanımızdan geçmekte iken mübrem 

ihtiyaçlarının temini için transit kalacak 
gemilerin acentalan bu i§ için sahil sıh
hiye teşkilatına bir istida ile müracaat e
deceklerdir. 

· Mille/ errlh: 
Yeni Zeland fahri konsolosluğu 
Yeni Zelandda Okland şehrinde fahri 

bir konsolosluk ihdas, konsolosluğa da 
d'ava vekili E. Glendinning Cowell tayin 
edilmiştir. 

Borsaya 500 seyyah gitti 
Von Ştoyben seyyah vapuru beş yüz 

seyyah ile Mudanyaya gitmiştiı'. Sey -
yahlan Bursada gezdirmek üzere İstan -
bul belediyesi turizm şubesi müdürü 
Semuh'un riyaseti altında tercüman -
lardan mürekkeb bir heyet dün sabah 
erkenden Bursaya hareket etmiştir. Bur
aanın tarihi yerleri gezdirilecek, ve bila
hare Von Ştoyben seyyah gemisi seyyah
ları istanbula getirecektir. Marmara mın
takası turist mıntakası olarak nynldığın
dan hariçten gelen seyyahların bundan 
sonra Bursa ve Yalovayı ziyaretleri de 
temin t!dilecektir. 

Kızllay haftası 
Şehrimizde Kızılay haf tası bir hazi -

randan itibaren başlıyacak, bir haf ta de
vam edecektir. Kızılay şubeleri bu mü
nasebetle hazırlıklara başlamışlardır. Bu 
hafta içinde Kızılay mümessilleri her Uı
rafta kuruma yeni aza kaydedeceklerdir. 

Kırşehir felAketzedeleri 
menfaatine konser 

iKırtehJr zelzeles:l.nde urar cören yurd -
daşlarımıza yardım gayesile Beyotlu Halkevi 
"Ve Konaervatuar tarafından m~terelı:en bir 
konser tertib edilmiştir. 

26 Mayıs Perşembe günü, saat 21 de Fro.n
gız tiyatrosunda verilecek olan bu büyük 
konsere, memleketin en kıymetli san'atkAr
lan iştirak edeceklerdir. Gişede para ile bi
let aattırılmıyacağı için, konser davetiyeleri 
11mdlden Hallı:evinden verilmektedir. 

.Türk mus1klsb ismini tapyan bu bil -
yük konserin mükemmeliyeti halı:lı:ında tam 
bir fik1r verebllmek için, konsere 1.§tırak e -
decek maruf san•atkArlarım.wn 1slmlerln1 
Jazmalı:la iktifa ediyoruz: 

Münir Nureddln Selçuk, Hurt Halll Poy -
raz, Fah1re Refik Fersan, kanuni Vecihe, te
man! Retad Erer, tanbur1 Refik Fersan, tan
burl Dürril Turan, udl Sedad Öztoprak ve 
adı Cevdet Kozan. 

pılacaktır. Ankaradan sonra Devlet çift
likleri kurumunun İstanbul şubesi faali
yete geçmiştir. Kurum mümessilleri bele
diye ile temaslar yapmaktadır. Süt ve -
ren hayvanlar hara ve çiftliklerde top -
!anacaktır. İstanbul hususi bir manzara 
arzettiğinden burada tatbik edilecek u -
suller sair şehirlerimizdeki usullerden 
daha başka türlü olacaktır. İstanbulda 
günde 35 bin kilo süt içilmektedir. Her 
gün şehirde beş yüz kilo kaymak harcan
maktadır. Şehrin günlük manda sütü is
tihsali üç bin kilodur. Devlet çiftlikleri 
kurumu İstanbul şubesi şehirde süt sa
tışı için icab eden tesisatı yapacaktır. 

Belediyelere süt işlerini kontrol vazi -
fesi verilmiştir. Belediye şehir ve kasa -
balarda tevzi, satış ve toplanma işleriz:i 
kontrol edecekler, intizamı temine çalı-
şacaklardır. • 

Askerlik işleri: 
Yedek sübay ve askeri memurlnnn 

yoklamaları 

Beyotlu Yerli A!ıkerlik Şubesinden: 

ı - Şubemizde kayıdlı bil'umum yedek sü
baylarla memurların yıllık yoklamalarına 

başlanacak ve ı haziran 938 ila 30 haziran 
938 günü akşamına kadar devam edecektir. 
Bu zatların aşağıda yazılı vesika ve bllglle
rlle birlikte şubeye müracaatları. 

A - Her yedek sübay ve memurun nüfus 
hüviyet cüzdanları (Yoksa derhal yenls1ni 
almak üzere nüfus memurluğuna müracaatla 
almnları> ile birlikte. 

B - Emekli sübaylarla memurlar ellerin
de bulunan resmi sened ve manş cüzdanlarl
le blrllkte. 

C - Yedek sübay ve memurlar terhis tez
kerelerile birlikte. 

D - Her yedek sübay ve memurun bilme
si ıazım gelen sicil veya kayıd numaralarım 
öğrenmeler!. 

E - Her yedek sübay ve memurun soyadla
rını nüfus hüviyet cüzdanlarına yazdırma
ları. 

H - Fen kısmından olan yedek sübaylar 
ve maldnlstıer ihtisas veslkalarlle blrllkte. 

İ - Raporlu olan yedek s{lbaylarla me
murlar raporlarile birlikte. Beşinci ve altın

cı dereceden malfıl olan sübay ve memurla
rın dahi raporlarile birlikte. 

2 - Yoklamalarını mektubla yaptıracak 

emekli ve yedek sübaylarla memurlann bi
rinci maddede tstcnllen vesika suretlerini 
göndermeleri ve GUbede hangi numarada 
kayıdlı olduklarını bildirmeleri lA.zımdır. 

3 - Sin hnddinl aşmı~ olmaları dolayıslle 
şubemizde kayıdlı olınıyan sübaylarla me
murların ve ordudan her ne sebeble olursa 
olsun çekilen sübaylnrla memurların da elle
rinde bulunan veslknlarlle birlikte ko.yıdla

rını yaptırmak üzere •ubeye müracnat ede
ceklerdir. Bunlnrda.n Beyoğlu emvallnden 
mnaş alan emekli sübaylarln memurlar elle
rinde bulunan resmt senedlerini de getire
ceklerdir. 

i - 1 haziran 938, llll. 30 haziran 938 günü 
akşamına kadar şubeye müracaat etmlyerek 
yoklamalarını yaptırmıyan yedek sübay ve 
memurlar hakkında 1076 numaralı kanunun 
ıo uncu maddesi tatbik olunacaktır. 

Galatasaraylıların 
yıllık pi:avı 

Galatasaray lisesinde okumuş olan ar
kadaşların bir araya toplanarak mekteb 
hayatlarının bir gününü yaşamak mak
sadile her sene verilegelmekte olan 
pilav ziyafeti bu sene için, önümüzdeki 
haziranın beşinci pazar gunu tertib 
edilmektedir. Bötün Galatasaraylıların 

o gün saat (10,30) da mektebde bulun
maları rica olunmaktadır. .............................................................. 
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SON POSTA 

Şehirlerimizi telefonla 
bağlama programı bu 

yd tatbik ediliyor 
Nafia Vekaleti posta telgraf umum 

müdürlüğü tarafından bütün vilayetleri 
telefonla birbirlerine bağlamak üzere 
hazırlanan programın tatbikine bu yıldan 
itibaren başlanacaktır. 

Programa göre telefon hatlarının mer
kezi Ankara olacak ve merkeze yakın o
lan yerler ilk olarak Ankaraya bağlana
caktır. Bu şekilde genişlemeğe başlıya -
cak olan hatlar hududlara kadar gidecek, 
Suriye, İran ve Efganistan hatlarına bağ
lanacaktır. 

Nafia Vekaleti bu hususta Efganistan, 
Suriye ve İran ile muhaberata girişmiş, 
onların da kendi hududlarına kadar tele
fon hattı yapmaları kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle bir kaç yıl sonra memlF.?ke
timiz Avrupa ile Asyayı telefonla birbi
rine b~lıyan bir merkez olacak ve ayni 
zamanda Avrupa - Asya görüşmelerinin • 
memleketimizden geçmesile mühim bir 
varidat ta temin edilecektir. 

Beynelmilel temizlik 
kongresine gidiyoruz 
Her tiç senede bir yapılmakta olan bey

nelmilel çöp kongresi temmuz ayı içinde 
Viyanada tekrarlanacaktır. İstanbul be
lediyesi bu kongreye bir tezkere ile da. -

vet edilmiştir. Kongreye İstanbul bele
diyesi namına fen heyeti müdürü Hüsnü 
ve temizlik işleri müdürü mühendis Mus
tafa Nuri iştirak edecektir. 

Almanyanın Breslav panayırındaki 
paviyonumuz muvaff akiyet kazandı 

Breslav panayınııdaki pavyonimıumıı bir kö§esi 
Alınanyanın be§ mtıhlm arsıulwıal pana- bir olunmuştur. Ayrıca Türklyenin ikUS~! 

yırından blrl olan ve beı ıün denm eden ye kültür sahasındaki inkişafını pek cııM 
Breslav panayırı bu yıl da 4 mayuı l938 de bir surette gösteren 200 den fazla büyük re: 
Almanya maliye nazırı Grat 8chwer1n Von sim teşhir olunmuştur. Paviyonumuzda, ne• 
Kroslclı: tarafından büyük meraslmlt açıl- SlJl• 
mıştır. sene olduğu gibi, bu defa dahi Türk mnb 

1938 Breslav panayırındakl Türkiye pavi- Ierl hnkkında al~kadarlarn 20.000 parça brO" 
yonu, bu yıl dahi gene Berlln Türk Ticaret şür tevzi olunmuştur. s 
Odamız tarafından tesis olunmuştur. Takrl- Breslav panayınna iŞtlraklmlzln müsl>t. 
ben 230 metre murabbalık bir saha işgal e- neticeleri dahn panayır esnasında görülrt1~ 
den pav1yonumuz pek ıtlnalı bir surette ha- tür. Birçok Alman müesseseleri bu münll ..t' 
zırlanmış ve diğer devletlerin pa v1yonları betle memleketimizden 2.000.000 markB r 
arasında bilhassa temayüz eyleml.ştlr. Tür- kın de~erde mal almışlardır. g.ıl 
kiye paviyonuııda memleketimizin hemen Dercettiğimlz resim. Türkiye pavlyonund 
bllOmum ihracat mallarının nümuneleri teş- bir parçayı göstermektedir. 

Sanaı icilerin ham mamıe 
ihtiyaçları 

Snnayicller zümrelerinin sanayi Birliğin
de toplantıları devam etmektedir. Şimdiye 
kadar deri, bakır ve neba U ynğ sanaylcile -
rinin toplantılnrı yapılmıştır. 

Trakya lzmir Fuarma 
hazırlamyor , 

Edirne (Hususi) - İzmir Fuarı TrakYll ~t 
vlyonu için çalışmalara devam edıııne1' ıl 
dir. Bayan Maide Dlrik'in bnşknnlığındg fi 
kadınlar kolu son hazırlıklarını yapınış 

Kongrede şehirlerdeki temizlik işleri 

etrafında görüşülecektir. Kongreye he -
yetimizin de bir tezi verilecektir. Her hü
kumet, diğer memleketlerdeki temizlik 
işlerinin tanzim şekli ile yakından alaka
dar olmaktadır. Avrupa şehirlerinin ço -

Zümre lçtimalarının sonu alındıktan son
ra genel ldhalM rej iminde idhal ıartınrı de
ğişen maddelerle alakadar sanayiciler umu -

ğunda çöpler fırınlarda imha olunmak- mt bir toplantı yapacaklardır. Sanayicilerin 

son slparlşlerl de vermiştir. 

Ankara borsası 
-···--tadır. Her memleket çöplerini fırınlarda müşterek dileklerini tcsblt ederek Ankaraya 

yakma yoluna gitmektedir. Heyetimiz bir hey'et gönderecekler, ve memleket sana
Avrupada muhtelif fırın yaprın fabrika yilni 'lddetle alakadar eden ham ve iptidai 

Açılıı- kapanış fi atlan 19 -5 • g 

maddeler etrafındaki nokta! nazarlarını a -
firmaları ile temaslar yapacak, İstanbu - lfıkadnr VekA.lete blldlreceklerı anlaşılmalı: -
lun çöplerinin de fırınlarda imha edil - tadır. 
mesi işini temin edecektir. Pnmuklu iplik tıe alfi.kadar sanayicilerin 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadı _ dUnkfi toplantısı hafta içinde diğer bir güne 

k .. ih t' . .. 1 . 1 k h f . bırakılmıştır. oy c e ının çop erı ge ece a ta içın-
de müteahhide ihale olunacak ve hazi - Kadm çantası yapanlar 
ran ayı bidayetinden itibaren de çöpler zararda imişler 
denize dökülmeğe başlıyacaktır. Fırın 

inşası işi tamamlanıncıya kadar çöpler 
bu şekilde denize dökülecektir. 

Hazirandan itibaren çöpler kenar 
semtlerde yirmi dört saatte bir defa, ka
labalık yerlerde iki defa toplanacaktır. 

Şehir işleri: 

Bu sene kadın çanta imalMçıları çok az 
it yaptıklarından şikO.yet etmektedirler. Ge
çen seneden elde kalmış ve demode olmuş 

stokların piyasaya çıkarılması üzerine füı.t -
larda büyük bir düşüklük olmuştur. Bu nevi 
çantnlar piyasada mnllyettcn daha aşağıya 

satılmaktadır. 

Kadın çantaları da modaya tabi olduğu 
için bunların modelleri üzerinde aık sık de -
ğlşlkllkler olmakta ve bu cihet te imaIQ.tcıJa
rı zararlara sokmaktadır. 

Kadın ço.ntalarının bütün iptidai madde

Parls 
Nev-York 
Mllfmo 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
So!yn 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yok ohama. 
Stokholm 
Londra 
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Belediyenin yeni yıl büdcesi 
İstanbul belediyesinin yeni yıl büdcc.si 

hazırlanmış olduğundan pazartesi günü 
Ankaraya gönderilecektir. 

M0&kova 2.3, 7950 
leri memleket dahilinden temin edilmekte •--------~-----
ise de fantezi ve Iüks deriler Avrupadan gel ESHAM 
mektedir. Bunlar içinde bilhassa kertenkele, 1--------.---------
kurbağa, yılan, kanebon, kurdnns derileri bir Açılıı K•p•
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Anadolu Anonim 

Türk Sigorta Şirlictinden : 
Şirketimizin 30 mart 1938 tarihinde 

fevkalade olarak toplanan hissedarlar u -

mumi heyetince dahili nizamnamemizin 
altıncı maddesi hükmüne tevfikan serma-

yenin ikinci rub'unun hissedarlardan tah-

hayli pahalıdır. Yeni model Fermuvarlı çan- Anadolu şm. % 60 
taları yapmak için şehrimizde iki imalf\tha- peşin 
ne kurulmuştur. Bu imaHlthaneler çantala - A. Şm. % 60 va'iall 
rın deri olmıyan aksamını pirinçten ve de - Bomontl - Nektar 
mirden yapmakta olduklarından bu malze - Aslan çimento 
me de artık harlcden getirilmemektedir. Merkez Bankası 

.. ., Bankası 
Almanyaya martta yaptığımız ·reıeron 

İttihat ve Değir. 
ihracat şark Değtrmenı 

938 mart ayı içerlslnde Al.manyaya yap -
Terk0& 

91 60 
10 60 
8 50 

12 76 
1 
7 

91 60 
ıo 60 

siline karar verilmiştir. tığımız ihracatın mikdarı, Alınan istatlstlk- İSTİKRAZLA:S 
İttihaz olunan bu karara tevfikan sayın !erine göre §Öyle te.sblt edilmektedir: 

hissedarlarımızın sahib bulundukları be- 16067 kental kuru üzüm, 9235 kental incir, 
.. 2524f kental fındık, 853 kental ceviz, 204 ken-

her hisse senedi için odenmemiş serma - tal ham pamuk, 372 kental tiftik n keçi lı:ı-
yeden ikinci rub'unun mukabili olan beş Iı, 180.000 tane yumurta, 1507 kental tütün, 

ı. · b ila t 'h · d Tb 
30 

15007 kental buğday, 6978 kental darı, 751 
ırayı ış u n arı ın en 1 ı aren kental burçak, 693 kental ku~yeml, 7886 ken-

haziran 1938 tarihine kadar Ankarada tal palamut, 4.66 kental turu kayısı, 4704 

Türkiye İş ve Ziraat Bankaları merkez 
müdürlüklerine veyahud İstanbulda Ye
nipostahane karşısında Büyük K.ınacıyan 
hanındaki şirketimizin muamelAt merke

zine ödemeleri, aksi takdirde ödemiyen -
lerin sahih bulundukları hisse senedleri
nin, şirketimiz dahili nizamnamesinin 10 
uncu maddesi hükümleri dahilinde Bor -

sada sattırılmak suretile mezkur ikinci 
rub'u sermayenin istifa ve satı~ bedeli 
noksan olduğu takdirde aradaki farkın 

hisse senedi sahiblerinden ayrıca taleb o -
lunacağı ilan olunur. 

kental ceviz kütüğü. 

Bigada yeni bir kooperatif 
kuruluyor 

Edirne (Hususi) - Blgada bir kavun ve 
karpuz satış kooperatifi açılmak üzeredir. 
İktısad VekA.letlnin mütehassısları umumi 
mütettlşlllt tktısad mü§avlrile beraber Blia
ya hareket etmlglerdlr. 

Kooperatif mahsul mevsiminden evvel ku
rulacaktır. Ortakları bini bulan Uzunköprü 
sat!§ kooperatıtl ile kolektif bir anlaşma ya
pılacaktır. Satış kooperatınerı bu sene dış 

piyasalara kavun, karpuz ihracı için tertibat 
almışlardır. 

Açılıı 

Türk borcu I pe§ln 
• • I nJell 19,85 
• • II vadeli 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. -
• I vadeli -
• II pe. -
• II va. 

Anadolu mü. peşin -
'iAKILACAK KiTAP 

ÇIKTI. 
75 kuruş . 

iKBAL KiTABEV 1 



'1rhalda beş senelik imar 
linının tatbikine başlandı 

ter f•brikası kıısah•nın imannda belediye ile bir
e çalışıyor, halk ta bu aayrete müzaharet ediyor 

'1'01t Ttırhaldan bir göril:nilf 

• Oıtı:~e (llususi) - Turhal Tokada 45 
~"ban ~esafede güzel bir Jmsabadır. 
~i "tın ll'nan yolunda nahiye müdürü 
tte Çt)J. egen ve belediye reisi Sami gay
l'okqd '1naktadırlar. 
lıua s ; 'l'urhal arasında muntazam o
'1erd: ~tleri yapılmaktadır. Bu oto
e llcu alka iki gün muteber olmak Ü· 

~lir ı biletlerle seyahat imkanı ve
li . 

Osta ot .... 
Ui\i h 0husu halkı 100-120 kuruşa gö-

~ı:!t1tue:lde bu otobüsler 40-60, ve ye
:-"'llll'ıneıtı ~aptıkaçtılar da 25-30 kuruşa 
~ su~ edırI7r. Kasabanın elektrik ve TüThcıl belediye· TtlTh.41 nahiye 

müdürü Hamdı ~t \tatj ProJeleri Turhalın yarınki a- rrift Sa.mi 
~ ~e 'l' Yete göre hazırlanmaktadır. idaresi elele vererek kasabanın her saha
~ın~ Urhıd içerisine şeker fabrikası da kalkınmasını temin etmektedirler. 
~Qk"'baı. ı200 ağaç diktirilm.iş, kasaba Turhalın antlmvan madenlerinde de 
~et· h ağaçlandırılınıştır. Turhalda yakında genif mikyasta çalışmata başla-

SON POSTA 

Trakya kasabaları 
elektriğe kavuşuyor 

Edirne (Hususi) - Keşan elektrill 
için 30,000 lira ikraz müsaadesi aelmlştir. 
Plln daha evvel ha:ıırlarunıt ve tasdik .. 
dilmiş olduğundan bu iJ bugünlerde ek· 
siltmeye konulacaktır. 
Malkaranın elektrik tesisatına devam 

edilmektedir. İşletmeye açılması gün lJl· 
dlr. Uzunköprü elektrik tesisatı da ile~ 
lemi§ ve makineleri gelmiştir. Babaeski· 
nin elektrik projeleri de gelmifUr. 

Edirnede ilk defa güzel ve modern bir 
gazino ihtiyacını karşılıyacak olan Meri9 
gazinosunun inşası bitmiştir. On b~ gil· 
ne kadar açılma töreni yapılacaktır. 

Babaeskide yapılacak Halkevinln pro· 
je ve reslmierl de tasdik edilmiştir. Kırk
lareli Halkevlnin de inp.at malzemesinin 
kısmı azamı gelın~tlr. Bu iki binanın da 
tahsisatları mevcud olduğu için bugün· 
lerde eksiltmeye konulacaktır. 

Bigada yeni aşım durakları 
yapılacak 

Biga (Hu.sust) - Bu yıl iehrimizdekl 
llflDl durağına tahsis edilen damızlık ay
gırlar gelmiştir. Uzak köylerden döl al
mak için merkeze getirilen kısraklar, yol
larda yorgun düştüklerinden bir ik: gün 
dinlendirilmek mecburiyetinde kalını

yordu. Bu külfet ortadan kaldırılmış ol
mak üzere şehre yedi saat uzaklıkta Ker
lenkeç köyüne fenni bir aşım durağl yap
tırılmıf, o civar köylerdeki kısrakların 
oraya aynlacak bir aygırdan d& almala
rı temin edilmlştir. Bundan başka daha 
Uç mıntakaya aşım durağı yaptırılmak 
üzere köy bildcelerine icab eden tahsisat 
konmuştur. Bu yıl doğacak cins taylar, 
daha fenni bir şekilde yetiştirilmiş ol
mak üzere bulundukları ahırlann yem
likleri 80 santim yüksekliğinde yaptırı
lacaktır. Bütün köylülere de hayvanlara 
yüksek yemliklerden yem verilmesi, hay
vanlann alçak yerden su içmemeleri için 
çepne ve kuyu başlarındaki su yalakları 
yükseğe kaldırtılmıştır. ~~;Y.:Y!~ti;r-~;;;~Y·rr~ u~:~~euın hazırıaı1ııı bet senelik 

plan da peyderpey tatbik edilmektedir. Kaşta bir çok tarihi eserler 
~raa gösterilecek Yeşilırmaiuı Y•Ptıtı tahribat b ı 0 \tıij,,(lfUsusi) - Mevsim münasebe· Son zamanlarda yağan yağmurlar ytı. U UnUJ r 

li "etitniz zünden Yeşllırmalın feyezan etmesile Kq (Husuai) - Kazamızda toprak al· 
İltJı e seyyah akını başlamıı· Turhal kasabasile etrafındaki arazi hayli tında zengin tarihi eserler bulunması çok 

l.t. ~ haıı bidayetindenberi muhtelif hasara uğramııtır. mümkündür. Geçenlerde Bezlreln kö-
~11\l teca n~e gelen seyyah mikdarı Son zamanlarda hüküm trüren soğuk- yünde geniı bir desti mağazası bıılun~ 
1 len~ \rüz etmiştir. ıı. .......... B ır. daki d til k ~ ~hrr.ı~zla ınikdarda seyyah gelece- lardan kayısı, tef tali gibi ilk açan aıs&Ç· m""1J....... u ma5 aza es er tsmen 

"4ll -.'lll ed ların çiçekleri müteessir olmuıtur. Buna kırılmıı bir haldedir. 
)~el~rı. h en belediye şimdiden ll- rağmen elma, armud veıair meyvalarm Demce nahiyesindeki Mira harabele
~ oteu aııtlıklan yapmıştır. Bu me- k b 1 l ~ tahmin dil rinde ise .......... nın icabatı çöküntüler ol· 
\ ~ er ıslah edilmiş, Yeşil Bursa bu sene pe me zu o ac•a• e • -....... 

'--~"ar~rke döşenmeğe başhnmıw· =m=e=k=-te=d=lr=.==--=-==-=-=-====-ı:ıı::ıı::==--m•Uft-==u=r.===ıi===-===-==--===-
.. ""it tiıer tı gelecek halka bir kolaylık K ki ı• ) k k b• • 

l'l % ~ o~ı ve lokantalar pazar ır are 1 sağ 1 ursu ıttı 
l\tbit nısbetinde tenzilatlı bir ta

l edeceklerdir "k .____ . 
~""'4 ~k9ca1ııarın temennileri 
4t llt~ ltarasu, Düzce ve havalisin
tt>~~tI.Jta\'~ Zonguldağa gidecek yolcu· 
;'d~l kçakocadan gitmek mecbu

~tı. 'l>\{r 'U.hr. Halbuki buraya haftada 

' ~ ' atnakta ve havanın fırtınalı 
h.~ ~en hnlarda yolcu almamaktadır. 
~e ~IQ:ı~ on, on beş gün burada 
\~ 'b"n1.t •. Y•p durmaktadır. 
\ ~ tt\\l\r._~nlemek ve hem de Zongul
~~~ a tenıin etmek için Ereğli 
l \i ~rt ar~s~~da bir sahil yolu ya
~ ~ \re l:>u gorulınektedir. 

~Olı.ı. da ~eyi sahile bağlıyan Akça
eı Yapı} 0ZUktur. Bu yolun da bir 

ması halkı sevindirecektir. 

Kırklarelindı bir sağlık koruculan 
kursu açılmıştır. Bir buçuk ay süren bu 
kursa belediye doktoru Arif İsmet Pak
soy hocalık etmiftir. Kursta 15 genç ye-

tfpnl§tir. Bunlar köylere gitmlfler ve ça
lıpnaya baılamışlardır. Resimde bu 
gençler hocalan ve mümeyyiz heyeti ile 
bir al'ada görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor k i: 

~~ liasan ne 
~ ~§Un b· Y, kırk yJUık 

ı iti. ttdenbire öyle .. 
... Mesela verdiği bir 

sözden beş dakika aonra 
cayıyor ... 

•.. Yüzüme guıüyor, dost
ca elimi sıkıyor, arkadan 
aleyhimde bulunuyor ... 

---

Hasan Bey - Senin ar
bdaş Fransaya benzemıı 
desene ... 

Sayfa • 

Afyon Halkevinin tertib 
ettiği köy gezintileri 

ilk köy geziaine tftirak eden Af!/onlu1ar 

Afyonlular köylülerle bir arada 

Afyon (Hususi) - Halkevi köycülük Caz takımı tarafından milli parçalar 
kolu senenin ilk köy gezisini yapmıştır. çalınıp milli oyunlar oynanmış, mızıka 
Halkevi azasından 90 kişi, Parti bayrak- ile beraber bir ağızdan İstiklAI marşı 
larile süslenmiş dört kamyonla sabahle- söylenmiş, bayrak selamlanmış, Cumhu
yin Afyondan hareket etmi§ler, sırasile, riyet marşile toplantı nihayete ermiş, ka· 
Sipsin Fethibey, Elpirek köylerine uğra- file dönmüştür. 
mışla;dır. Halkevi heyeti bu köylerde Muhitte çok iyi tesirl:r bır~ka~ ve ala
alaka Hı karşılanmıf, köyler gezilmiş, ka ile karşılanan bu koy gezilerı her ay 
köylülerle hasbıhal edilmiş, kendilerine, tekrar edilecektir. _ " 
her meslek erbabı tarafından muhtelif Bu dolaşma esnasında 270 hasta koylu
mevzular üzerinde malfunat verilmiştir. ye bakılmış, kendilerine meccanen iliiç 

Kafilede bulunan bir doktor kö:tdeld verilmiı ve yaptırılmıştır. 
hastaları muayene etmiş, beraber götü
rülen ilAç çantasında bulunan ilaçlar 
köylülere verilmiş, bulunmıyanlann da 
reçeteleri yazılarak şehirde yaptırılmış 
ve adreslerine gönderilmiştir. 

Kafilede bulunan ziraatçi, bankacı, 

doktor, tacir ve muallimler de köylüler
le, köylülerin sıhhi, ekonomik, kültürel 
ve zirai vaziyetleri üzerinde esaslı olarak 
konuşmuşlardır. Sıhhat ve temizlik nok
tasından evlerin badalanması, su yollan
nın yapılması, sokakların temizlenmesi, 
yollara ve arsalara gübre atılmaması gi
bi işlerin ehemmiyeti kendilerine anla
tılmış, bunların yerine getirileceği hak
kında söz alınmıştır. Köylünün derd ve 
dilekleri de Parti kanalından hükumete 
bildirilmek üzere dinlenmiş ve tesb\t e
dilmşitir. 

Mekteb çocuklarına yazılar yazdırıl

mış, Halkevi tarafından husud surettr 
yaptırılan defterler hediye edilmiştir. 
Konuşmalardan sonra köylerin Cum· 

huriyet meydanlarında, heyetle beraber 

Başvekilin 
Gemlik li/ere 
Hediyesi 
Gemlik (Hususi) - Başvekil Celil Ba

yar, Gemlik spor klübüne Denizbank va
sıtasile tam takımlı bir şarpi hediye et
miştir. Bu kıymetli hediye klüp mensub
larını çok sevindirmiştir. 

Çanakkale bisiklet birincisi 
Çanakkale bölgesinin tertib ettiği 8 

hafta devam eden bisiklet yarışlan neU· 
celenmiştir. 125 k' 

lometrelik mesafe· 

yi Biga İdmanyur
dundan Mustafa 
Katırcıoğlu rakib-

lerinl 1 kilometre 

geçerek dört saat 

20 dakikada bitir-
giden Halkevl caz takımı tarafından gü- miş ve Çanakkale 
zel ve milli parçalar çalınmq, köy deli· şampiyonu olınuş
kanlıları milli oyunlar oynamıtlardır. Bu 
toplantılara hep bir ağızdan söylenen tur. Sekiz yarış ne-
Cumhuriyet marşile nihayet verilmiştir. tlcesinde 11 puanla 
Öğle yemeği yol üzerindeki Gecek kap- Biga İdmaııyur-

lıcasında yenmiş, öğleden sonra da Eğ- dundan Mustafa Katırcıoglu birinci, 17 
ret nahiyesinin Susuz, Osmaniye ve Os- puanla Bayramiçten Rüşdü ikinci, 22 pu
man köylerine, oradan da Eğret nahiye anla Çanakkale Türkgücünden Hasan Ü· 

merkezine uğranılmıştır. çilncü olınuşlardır. Mustafa Katırcıoğlu 
Öğleden sonra vali ve Parti başkanı Türkiye birinciliklerine iştirak edect?k

Galib Demirerin de iltihak ettiği kafile tir. Resimde Mustafa Katırcıoğlu görül
nahiye merkezinde civar köyler h:ılkın- mektedlr. 
dan yeniden fazla kişinin toplandığı mey- Kaş Gençlerbirliği idare heyeti 
danda sohbetler yapmıştır. Burada Parti Kaş (Hususi) - Gençlerbirliği yeni i-
başkanı bir nutuk söylemiı, rejim ve dare heyeti seçimini yaparak TeisUğc: 

Partinin köylere verdiği ehemıniyeU te- tahsil müfettişi Salih Arnaz, idare mü
barüz ettirmiştir. Nutuk, alkışlar ve: dürlUğüne Hüsnü Güler, veznedarhğa 

- Var olsun Atamız; yaşasın Cumhu- Süleyman Suner, kaptanlığa Mustafa 
riyetl avazeleri arasında bitzrıi§tir. Tuna seçilmi~lerdir. 



6 Sayfa 

1 HAdiıeler Karııımda l 

VA~LOK HAVADÖS 
Arkadaşım gazete ok"Uyordu: cSokakların sulanmasına henüz b~-

- Ne havadisler var? lanmamıştır. Bu yüzden toz bulutlan 
Dedim. sokakları kaplamakfadır. Belediyenin 

- Hiç, dedi, çoğu yazlık havadis! bir an evvel arazözlerini arttırması ve 
Arkadaşım bir aile babasiydi. Karı- sokak rulama işini layiki vechile .•• ve

sı, yetişmiş kızları, oğullan vardı. Gül- saire ... > 
düm: o 

- Senin çoluk çocuk; yazlık manto cKuruçeşme kömür depoları mese-
isteriz, yazlık iskarpin isteriz, yazlık lesi yeniden mevzuubahs olmaktadır. 
şapka isteriz, yazlık şunu isteriz, yaz - Boğazın bu güzel köyü senelerdenberi 
lık bunu isteriz .. diye diye cyazlık> ke- kömür depolan yüzünden oturulmaz 
limesini kafana öyle perçinlemişler ki .. bir hale gelmiştir. Bilhassa yaz gün -
Ne havadis? diye sorduğum zaman di- lerinde •.. vesaire. .. > 
lin sürçtü .• yazlık havadis, dedin.. e 

- Niye dilim sürçsün.. havadisin cPiaj ücretlerinin pahalı olması şe-
yazlığı olmaz mı? bir halkının plAjlardan istifadesi imkA-

- Olur mu? mm bırakmamaktadır. Halbuki yaz 
- Olur ya, havadisin yazlığı da olur mevsiminde ..• vesaire .•. > 

kışlığı da .. ve onları her yaz her kış o - e 
kuruz. İşte yazlık havadisler: - Daha bulurum, dedi, okur mu -

Gazetede, parmağile işaret ettiği sa- sun? 
tırları okudum: - Kafi! 

8 - İşte bunlar yazlık havadlı-iler. De-
cGünden güne hararetin artması, min de söylediğim gibi her yaz tekrar-

şehirde buz ihtiyacını çoğaltmıştır. Buz lanır .. Bir de kışlık havadisler vardır. 
bayileri henüz kafi mikdarda buz al - Onları geçen kışlarda okumuşsundur. 
mağa başlamamış olduklarından şehrin İstersen bir iki misal. 
bir çok yerlerinde buz bulunamamak- Sözünü kestim: 
tadır. Bu meselenin bir an evvel halli - İstemem, dedim. Gelecek kış ga-
icab etmekte .. vesaire ... > zetede okurum. İsmet Hulusi 

ı_ Bunlan biliyor mu "diniz? =ı 
Pertavsız ve dUz ayna, dev 
aynası vazifesini görebilir 

.}özünüze ka -
çan bir toz zerre
sini veya her han
gi bir kılı çıkar -
mak için muhak -
kak surette bir 
dev aynasına ih -
tiyacınız vardır. 

·.~ 

Her evde de dev aynası bulunmaz. Fa -
kat böyle bir ihtiyaç karşısında asla il -

~ülmeyiniz, \elaşaı düşmeyiniz. Alelade 

bir pertavsızı bir aynanın üzerine koyu

nuz ve öyle bakınız. Göziınüze kaçan toz 

zerresini kocaman bir çöp şeklinde gö -
rürsünüz. 

* 

Cisimlerin tazyik altmda 
vasıfları değişir 

Büyük tazyikle
rin altında muhte
lif maddelerin va
sıflan da değişi

yor. Meselli 25 bin 
havayı nesimi taz
yiki altında r.ey
tinyağı, çeliği ke
secek kadar serile
şiyor. Mayiatı taz

yik edip hacmini fennen küçültmek 

mümkün olmamakla beraber bir metre 

boyundaki bir su sütunu 12 bin havayı 

nesim.f tazyiki altında 65 antimetreye in

mektedir. Bunlar, tabil ahvalde fennin 

Kadmların en az konuştuldarı ay kabul etmediği fevkaladeliklerdir. 

Biliyor musunuz ki kadınlarn en ez ge- sanız hemen söyliyelim: Çünkü fUbat ay
veze oldukları ay şubat ayıdır. Bilmiyor- larm en kısasıdır. 

Fazla fedakarlık 
istemenin zararları 
Okuyucularımdan Bayan B. A. bundan 

blrkaç ay evvel evlenmiş. 
zevctnln w kusurundan şltayet edi

yor: 
ı - Artadqları geldiği zaman, kocası 

dn yanlarına gider, onlarla hemen sami
mileşir, gevezelik edermiş. 

2 - Kocası eskiden içki içermiş. Şimdi, 
on günde bir defa kullanıyormuş. Fakat. 
zevcesine verdiği bütün sozlere rağmen, 
içkiden tnmamen vazgeçmiyormuş! 
Bunları yana yakıla anlatan okuyu

cum: 
•- Şimdi ben bu huylarından nzgeç

mesl lçin zevctml kıskandırayım mı? Ona 
rakıyı tnmamen bıratbrmanın çaresi yok 
mudur?. 

• Bence, insanlar dalına ellerine geçlrdlk-
lerl §eylerin fazlasını istedikleri içın bed
b:ı.lıt oluyorlar. 
Şimdi, şu dellkanbnm kusur?ıırı, bir 

genç kızı şlkAyetcı edebllecek derecede bü
yük mü? 
Bazı kadınlar isterler ki, kocaları, için

de kadın bulunan bir mecliste. suçlu ma
halle çocuğu gibi önüne bakarak otur
muş gözü kimseye kaymasın, hatırı, bbyle 
meclislere mümkün mertebe girmesin. i~ 
4lnden çıksın, zevcesinin yanına kapan
sın. Evinden çıksın işine tıkansın. Kim
seye bakmasın. Klınseyle konuşmasın. E
vinden, zevceslnden başka hiçbir şeyle 

meşgul olmasın. Hayatta, zevce!Jinin dizi 
dibinde oturmaktan başka hiçbir şeyden 
zevk duymasın. 

Hnlbuki, erkek de, her insan gibi, bir 
cemiyet mahlflkudur. Cemiyet hayatı ya
şamıya, yani topluluğa alışıktır. En mün
zevi insanın bile, bazan gurultuye, patır~ 
dıyn, en kötü sese, en sıkıcı knlnbalığn ih
tiyacı, hasreU vardır. 

Ve zevceler, kocalarının bu tabii ihti
yacını ldrdk etmelidirler. Bir erkeğin, bir 

kadın meclisinde bir parça neş'elenmes1-
nl, hemen fena bir cayeye, fena bir duy
gunun ayaklnnışma, fena bir ihtiyacın 

tahrikine hamletmemelidlrler. O mecııste 
erketı blr parça fazla ne§'elendlren sebeb, 
olsa olsa, kalabalıktan. neş"ell bir toplan
tıdan, yenl bir muhitten çok uzak, çok 
ınahrum yaşamanın aksüldmell, ve yenl 
ıılmalar görmenin, yenl tiplerle karşılaş
manın, yeni bir Aleme karışmanın verdiği 
tabll hazdır. 

Bu hazzın kökünde bir sulnJyet gez
mek, ekseriya, zararlı, ve manasız bir ves
vesedir! 

Okuyucumun diğer oikA.yeUne gellnce, 
zevci. eskiden her akşam rakı lçennlJj. Şlm 
dl bu itiyadı, zararsız bir hale sokmuş. On, 
on beş günde bir, üç be~ kadeh içki alıyor
muş. 

· Bana kalırsa, bu kadar lçkiyl, Hillıllab
zar Azalan bile kullanabilir. HattA içki
nin bu dereceslne, bünyenin ihtiyacı bile 
'Vardır. B1naıenaleyh, zevcesi onİlan, bu 
zararsız zev'kl blle terketmestni istemekte 
hiç de haklı de~dlr. 

Ve şJmdJ, bu delikanlı, bence, başka ku
surları yoksa, kusunruz bir erkektir. Hal
buki, buna rağmen, zevcestnı hoşnud e
dctyor. Yaptığı bu küçfik çapta fedakAr
lıkların takdir edllmemesl, ve bütün hüs
nü niyetine rağmen dalma, hatalı bir in-
san glb1 mfiz'lç tenkidlere uğraması, zev
cesine bir türlü yaranamaması, onda hak
lı bir infial uyandıracaktır. O takdirde: 
cAdnm sen de... Öyle de, böyle de, goze 
giremiyoruz!• diyecek, ve hakikaten kotü 
yollara sapacaktır. 

Bu ltlb:ırla bir insanın hiç kusursuz oı
mıısmı istemek, bliyük sukutu h:ıynller, 

ve te..'1a ltıbeUer doğuran bir kusurdur. 
Ve kadınlar ekseriya en büyük zaran, fe
dakarlığa kanamanuı.k yüzünden görür
ler! 

Bu hakikat, sade bu okuyucumun değil, 
bütün tecrübesiz kJ,Zlarımın kulaklarında 
küpe olsun l 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Yüksek ökçenin 

zararları 
Bir kadın daha çocuk 

düşürm·ye ça ışırken öld 
Cesedi morga kaldırıldı, kullandığı ilaç kimyaha0~ 
gönderildi,~lacı verdiği iddia edilen de sorguya çek• 

Müddelumumllikçe filpheli ;örlllen bir ballnde bulunan şirketten böyle blr !#. 
ölüm tabkltabna el konulmU§tur. ıstemiş.se de şirket mevcud defter ve ~ 

İddiaya göre Şişllde oturan Muazzez ıs - ların hükümete devredlldlğl cevabıı1J 
mlnde genç bir kadın çocu~nu d~rtmek mlştir. MünakalM reisll~i Avrup:ı ltBttı 
istemiş, Abdülkadir isminde biri de, kendi- meslnden bu malümatın gönderııınes 
sine bir illç verm1ftir. temlştir. 

Muazzez bu 11lçtan kullanml§, fakat bir Bu malumat ayın 26 sınn kadar 111 

müddet sonra kendlsinde blİ- rahatm.lık his- meye gönderlldlğl takdirde duruşıııaııı11 
setmlştlr. n1 bir safhaya gtreceğl söyJenmektedil' 

Bir 1ki ~ sonra da, ölmüştür. l\lüddelumumiliğe dııvet ..• ııV 
• Kadın ölmeden evvel alınan ifadesinde İstanbul Müddelumumlllğlnden: J.51"':.ı 

_ .. cın kendls1ne Abdiiltad1r tarafından te - la geldiği anlaşılan Eskişehir sorgu 
Kadınlar arasında darik edildlğlnl s5ylemlf, bunun üzerlne Ab- Mehıncd Ali Okhanın acele meD'lurlYe 

dülkadir hak.tında tahkikata geçllJnl§, vazı- müracaat etmesi. 
yüksek ökçe taam- yetten müdde1umumlllk de haberdar edil - 1 

ı. üm etmiş, batt~ biraz da suiistimaıe mişttr. Otobüs neşriyatl davas 
uğramış bulunuyor. Suiistimale uğradı Diğer taraftan da cesed Morga kaldırıl - _ r' ı; 

. _ _ mış, ölüme sebebiyet verdfğl iddl& olunan Otobus neşriyntındnn çıkan dıı~/ı 
dıyoruz, çunku kalın kısa topuklu, hatta llAç da tıbbı adll klmyahane.!lııe &önderll _ llye ı inci cezadn devam ecınnııştır. 
topuksuz iskarpin giyilmek lfizım gelen mtştlr. da bulunan Ahmed Emin mnhkeıneı~ 
yerlerde bile yüksek topuklarla gez.ildi- Yapılan tahkikatta uazzeztn evvelce memlş ve bir telgrafiıı. duruşmı:ınıı:ı 
ğini görüyoruz. L{~tfu 1.smlnde b1rlle evll bulunddo. bfiAha- n1n huzurlle yapılmasını ıstenııştır. eçe 

. .. .. .. .. re hukuk mabkemeslnde ayrıldıkl&n anla - Beyoğlu Evkaf müdürlüğünden g re 
Halbuki ustune bu kadar duşulen to- şılmı§lır. sede gönderilen tezkereye llliveten fC 

puklu iskarpin, boyu birkac santim uzat- Abdülkadir dün müdde1umum.lllfe celbe _ tezkere gelmiş, mahkemede otunıı:ıll~d 
mak, vücude bir incelik ilave etmekle dilerek, ifa.dest ~. İfad~de böyle allnden doğrudan do~ya evkafa Jllll 
beraber çok clikkaile seçilmezse ve ihti- bir hadiseden bthaber bulunduğunu blldJr - ve gerek belediye, gerekse Ermeni ırıd 

tl 
· ·1 kt ' bı"r hal mlştlr. hey•etınln malı olmıyan arsa hnıtk 1 .. ya a gıyı mezse gerçe en muzır 1 lfı t k f u Müdur " Hadise Morgun nrece~i raporla, tavaz - a ma ma ın Ev a mum C 

alır. zuh edecektir. öğrenileceği b.!ldlrllmlştlr. r. f 
Bilhassa her tarafı açık, yüksek topuk- Mülkiye teftiş hey'etlnden ve 't"cıııı~ 

lular topuğu mütemadiyen kıvrılıp bü- ahk8ffi8 yolunda k8r1Slnt YUran mum Müdürlüğünden bir cevab ~r \'t'. 
külen bir hale ko duğu i . bileklerin sucunun muhakemesi başladı ~den müzekkerelerin te'kldlne tn 
. d _ -· .Y çın lerek, duruşma talik eclllmiştlr~ ./ 
ıçe ogru egilmesıne sebeb olur. ____. Fatih mahkemesi yolunda kamı Şükri -

Poliste: Dünyada yürüyüş kadar insanı genç yeyl bıçaklıyarak öldüren sucu Ahmed o~u 
gösteren şey azdır. Uzaktan gördüğümüz Halllln duru§lllasına Atırceza mahkeme -
herhangi bir insana silüetinin inceliğine sinde dün bqlanılmııtır. ıd'ltf 

M ..... d k • '"~'--t "'A- lkı" polı"s ~-ı·r·ı taltif edi 
1 

ve yürüyü_şiinün hafifliğine, çevikliğine auAeme e o unan son .. alUi.UIJlo AAUar- um 

baka k 
. k . namesinden, Balll1n suçunun bit görüldü- . -d" JJluııd · 

ra genç deriz. Çevik yürüme içm ğü ve ceza kanununun 449 uncu maddesine Emniyet !kinci Şube Mu ur 111 t 
ayakların elastikiyetini kaybetmemiş ol- göre muhakemesi .,e tecztyest taıeblle Alır _ flk Doğan oğlu ve 149 numaraU ıco t ı; 

a vini Vahdeddin Ertemoçin Enloıye ts.l 
ması şarttır. cezaya gönderlld!il anıavıımıştır. Müdürlüğünce birer takdlrnaıne ue 
Ayağın elastikiyeti ilti esasa dayanır: Müteaklben tatil Halllin mırgu.suna ce - .ı; 

çilmlştır. Suçlu, vak'ayı şöyle anlatmıştır: dllmlşlerdlr. ltl1"' 
1. Uzunluğuna tümsekliği. • - Karımla aramızda bir dan. çıkmıştı. Şehremininde üç kişi zehir ı:e 
2. Enine tümsekliği. Sulh teşebbftsil için, Fatih mahkemesine gl- i i d 8 ld ö r ınıı.11~ e4' Şehrem n n e ey me •etııt1 

B 
. dlyor_dum. Beyazıdda yanında dostu ıoför oturan terlikcl ynbya, cnlştesi ı~ c-ıtl 

irınci türru:ek çökünce insan düzta- ... ıı ıv Lfitfu olduğu halde, kanma rastladım. Yo - kansı Emine yedikleri yemekten &ııl 
ban olur. Rahat yürümeye hasret kalır. ıumu değişt1rdim. Mahkemeye celclllim za - mi§ler ve tednvi için aureb:ı hBStıın 

İkincinin zara uğraması ayak tarağın- man, bakbm gene oradalar. dırılın 1 d 
L"'·tc ka • ış ar ır. 

da ve parmaklarda nasırlara meydan u u, rıma. 
e:- Senin pezennk kocan gene buralarda Dünkü. yangınlar iı<A 

verir. da ~~ 
dolaşıyor. dedi. Karım da, bana kar41: Dün saat 15,30 dıı Kantarcılar ,ıd 

Her ikisinde de mafsal yerlerinde fid
detli ağrılar olur. Birçok kadınlar kötü 
ayakkabıların yaptığı bu gayri tabiilik
lerin dizlere, kalçalara, hatta belkenıiği
ne kadar vuran sızılannı romatizma sa
nırlar. Halbuki ayakkabı ıeklini ıslah et
nıekten başka yapılacak tedavi yoktur. 

Rahatsızlığa sebeb olan ayakkabıları 

derhal bir yana bırakmalı. Ayağın kalı
bına göre ısmarlama ve mümkün olduğu 
kadar kapalı bir ayakkabı yaptırmalı. 

Çünkü açık ayakkabıların yanlarında is
tinad noktası bulamadığı için ayak daha 

c- Artık. dedi, seninle oturam&m.11> Bu kağında Yoğurtcu oğlu .AnastaS' ıt! 
sırada. taşla da flstfhne hücum etmek iste - ardiyesinde bir yangın çıkffilŞ, 

1 
e 

diler. l§te, ba mada kendlml kaJ1>eWm. Ne vaktinde yetişmesi sayesinde ~rd ~ıı 
yaptıjpmı bllemlyorum. yandıktan sonra söndürülmtlştül'· 11uıd Vak'anın en yakın ta.hldl Binnaz ise, teşde kaynamakta olup boyn snnM de tı 
mahkemede fUD}an söyleml§tlr: lanılan ve içinde katranlı bir ınııd 111 

- Şukrlye Ue birlikte Fatih mahkemesine nan bir kazanın birdenbire parla 
gidiyorduk. Beyazıdı dönünce, karfmııza Ha- ileri gelmiştir. 0~ 
lil çıktı. Şükriyeyi kolundan 9Cktt Te bıçak- Yapılan tahkikat neticesinde d 1 
lamağa ba§ladı. Kadının barsaklan dışan 1600 liraya sigortalı olduğu tesbit ~ııı:t1 
dökülmüş, yere yıkılm)ftı. Ben de bu hal kar- HAdlse etrafında zabıta ve müddC 
ŞlSında korktum, Ustttme b1r fen&hk ıeıd.1. ilk tahklknta devam etmektedir. de 

Suçlu phldln söylediklerini kabul etme - * Mac;kada SllA.bhane cadd~~J: , 
m1ş. ve: apnrtımanı ile Beyoğlunda f>:lhD ~ııı:ıtld 1 

- Bütün bu 1§leri hazırlıyan Blmıazdır, 47 numaralı aşcı Koçoya aid l~ dt 
demişUr. yangın başlangıcı olmuşsa da 1 

Mahkemede dinlenen ıahldlerden, Ball - büyümeden söndürülmüştür. dı 
B 

1 
d _ 

1 
lln vak'ayı miltn.kib karakola to tutu n: B' akalall t 

azı arı a agrı arını yatıştırmak için •- Ben kanını vurdum• diyerek teslim ır esrar sabcısı Y ~ı 

fazla müteessir olur. 

evde yumuşak ve altı düz terliklerle ge- olduğu anlaşılm)ftır. Şişlide Killse sokağında S8 ıı dıııı J{ll 
zerler. Halbuki bu türlü terlikler rahat- Duruşma. dJler phldlerln celbi ıotn. ta - oturan sabıkalı esrar satıcıların nıJ1ıı~ 
sızlığı arttırmaktan başka §eye yar~maz. llk edllmlşttr. nun üzerinde 9 gram esrar bulu 1 er11 
En iyisi ortaları tümsekli ve az ökçeli iç Şa k de ·ryolla ş· ket" asliye beşinci ceza mahkenıesıne çBf r mı rı ır ı 8. t b"l b' h yvaıı• 
ayakkabılan giyinmektir. al h" d k" d ır o omo ı ır a 'fi'Pı 

Kötü ayakkabı §ekillerinden biri de ta- ey in O I aya 2412 numaralı taksl otoınobi11 ıJI 
banları eğri ayakkabılardır. Ayakkabını- Hali tasıtyede Şark demlryolla.n tumpan- dan geçerken mandırada ç~y~ll11 

ya.slle memurin ye müstahdemin aruındakl Yusufun hayvanına çarparak 
zm altına topuğundan başlıyarak orta- davaya bu ayın ylnnl altısında birine.! ti _ lrunış ve kaçmıştır. 
sından tebeşirle düz bir çizgi çiziniz. Bu caret mahk.mıesinde devam edllecektlr. 
çizgi eğer burunda nlhııyeUenıniyorsa Geçen celsede mcmurlann veldll 1923 se-
taban eğri demektir. ne.sinde çıkarılan ecnebi memurlarla ıayrl 

- Türk memurlara prket tarafından hüsnü 
Kadının, moda oldukça, yüksek topuk- hizmet ve it nihayet! lkramlyelert olarak 

tan vazgeçmesi istenemez. Ancak onu külllyetli paralar verdlllnl. halbuld. Türk 
mümkün olduğu kadar az giymek makul memurlara hiç bir §ey nrllmedlğinl ıerdet -
bir hareket olur: Esasen sabahları, yürü- mlştl. Mahkeme evvelce çıkarılan memurla -
yüş zamanlan ve spor kıyafetlerle bu ök- ra şirketin verdlll ikramiyelerin atreıınme-

aine karar '9eI1nl§ ve teyflyetl Nafia VekAle-
çeler şık ta görünmez. tinden sormuştu. MünakalA.t relsllğl tasfiye 

' 
Bacaksızın maskaralıkları : 

Kültür işleri: 
ııJsr• . 

Muallimlerin kıdeJlJ ıa 018ıı 1 

1937 yılı içinde terfi .eırn:tıııı jtııl 
mekteb muallimleri hazıra~ bl.lwrı~ 
yeni sene içinde terfi etınıŞ fll1l16rıtl1 

da eylulden itibaren }cıdenl ı 
mağa başlıyacaklardır. ~f 

Şeıns~ 



1 t 
.:j 
f 

• • 
zıraatı 

* * • f cıy ziraatine elverifli olan Karad enizin f'lTlı köıe.indeki kıyıların 
0PTa.kları, her yıl harice giden bir milyon liTamızın büyük biT ku -
ınını kurtaracak ve bıı suretle de boı yama,lar biT servet kaynağı 

........_ haline gelecektiT. 

Yazan: Tanmman 

r'>:~ğ~ndiğime göre memleketimizde cav 
-~tinin ~ . 
bir inkişafını temin edecek essslı 
l'aat Program hazırlanmıştır. Büyük zi
t>r d kongresinin de gözden geçireceği bu 
kö 0 r_aında, bilhassa Karadeni.zin şar.ıt 
Sin~esındeki kıyılarında çay yetiştirilme
e.ı,! ~ıninı edecek güzel fikirler derpiş 
~llliştir. . 

de~etrıleketimizde çokça sarfedilen mad
ııt ~den biri olan çaya her yıl bir milyon 
te: an fazla para verilmekte olması, ö
)o~nberi hükumetin göztlndcn kaçmı
l:ı.kJ. u. Daha 925 senesinde yapılan ted
Ço}t erle, adı geçen yerlerin çay ziraatin~ 

0 ıa:lverişli olduğu anlaşılmış ve hemen 
tuia. af~arda işe başlanmıştı. Rizede ku
fi~ hır devlet fidanlığı, Batumdan çay 
bıtt ları getirterek dikmiş ve bunları ço
tnesa~kça etrafa dağıtmıştı. Şimdi ~yni 
ler ıye devam edilmekte ve her yıl bin-

ce f'd . tullle _ı an dikilerek çaylıkların genişle-
~ ;ı.ne ça]ışılmaktadır. Bu defa hazır
cud ~ ını söylediğim program, bu mev
\1e ~ arekcti bir kat daha hızlandıracak 
an iUbhesiz bunun hayırlı sonucunu bir 

Ç evvel görmeyi temin edecektir. 

de~y .ziraatine ehemmiyet verilmesi, sa
llıa.sı belli bir ihtiyacın içerden karşılan
~y .meselesi değildir. Memleketimizde 
~ ı~aatine ehemmiyet verilmekle her 
bı it ır nıilyon lira tasarruf edildiği gi
l'a.n 11l'ıldenizin bugün hiçbir işe lyaramı
ha.Un Yaıtıaçlan da birer servet kaynağı 
den : ~kılab edecektir. Ayrıca bu yüz
lta.yd ogacak hacmini de, köylü lehine 

t'ı etzneği unutmamalıdır. 
ı;)iittn 

boYlıtı eneden Batuma kadar süren Jahil 
l:ı Y un, en çok 150 metre yükseklikte
~u/llıaçlarında pek güzel çay yetişir. 
~al>~n kızıl ağaçlarla ve orman güllerile 
delliz olan bu saha, hiçbir işe yaramadan 
(~ :y: ~ak.~p _yatıyor. 4-5 yüz bin dekar 
a~açlıknı donum) tahmin edilen bu kızıl 
Çay • ları açmakla, bir o kadar yerin 
btiy1;ıraatine tahsisi mümkündür. Ve 
~er~lduğu takdirde hem bu topraklar 
~etil olrnağa geçecek, hem ekip blç
Iİefa de geçinemiyen ve nafakalarını çok 
~ sah·~nizden bekliyen ora köylüsü de 

ı;!a ı i _olacaktır. 
lıo ~ uç senede hasılatını verdiğini ve 
toı>ıa.rnaşına gelince beher dekardan dört 
~ hes ~da Vasati 25-30 kilo çay alındığı
buYiik \.ederseniz, köylü için bunun ne 
'n~ır kıymet olduğunu takdir eder
~l' "e ?rt kilo yaş yaprak bir kilo kuru 
'tla sa~ır. En aşağı bir buçuk-iki Ura fi
~YlU~lsa bile, bir dekarın hasılatı, her 
~ <>lur Inenınun edecek bir karara ba-
ll . 

h_ u basi 
-~Un.in t hesapça o yerler için, çay zi-
~Cağl.tıı narenciye ziraatinden daha karlı 
d,.~ka ikı~abul etmek lazım geliyor. F'il
~ rn~ ırn, narenciyeye bakarak ç3ya 
oı llo~Saiddir. İktısadi şartlar da Dört
~· hıtd akallarile rekabeti icab ettirin
~].'tr\~~ bu köşesini münhasıran çaya 
iti ÇaYcıı ~abetli bir hareket olur. Nite-

Bir çay fidanı t)e çay tohumu 

Çünkü bu tabiatteki topraklar yaprakla
rını sarartarak çayın evsafin.ı bozar. Rizt? 
bavalisinde de böyle yerler az olduğun
dan iklim kadar toprak ta elverişli de
mektir. 
Çayın soğuktan korkmıyacağını söylo?

mek manasız olur. Şu kadar var ki çay 
bölgemizin en aşağı iklimine müteham
mil olduğunu kaydetmeliyiz. Hatta na
renciyelerin - 6 da genç filizleri kavrul
duğu halde, çaylara - 9 da dahi bir şey 
olmadığı görülmüştür. Denebilir ki çay 
ziraatinin inkişafı istenilen şu konuştu
ğumuz saha, dünyanın en iyi çay bölge
leri kadar, çay ziraatine müsaiddir. Baş
ka yerlere bakarak hararet ve rütubetin 
devamlı oluşu, tenebbütün de o nisbette 
devamlı olmasına yardım ederek fidan
ların boyuna yapraklanmasını adeta kam
çılar bir vaziyet doğurmaktadır. 

Ziraatinde büyük zahmet ve emekleri 
icab ettirecek incelikler yoktur. Yeri te
mizce bellendikten ve kafi müddet din-
lendirildikten sonra, muayyen aralıklar
la bir sıra üzerine ya doğrudan doğruya 
tohumu ekilir, yahud da yetişmiş fidan
ları dikilir. Rizedeki narenciye ve çay fi
danlığı şimdiye kadar bir milyondan faz
la çay fidanı tevzi etmiştir. Bundan son
ra meccanen tohum tevzi edilmesi de, son 
defa hazırlanan programın mukarreratı 
cümlesindendir. 

Çaylıklar vakit vakit kazılıp, temizlen
mek, ayıklanmak gibi hizmetlerden baş
ka büyücek zahmetler istemez. Üç yaşına 
gelen çay fidanları yapraklarını toplat· 
tıracak bir cesamete erişirler ve bu git
tikçe artarak 8-10 yaşında normal mah
sulünü vermeğe başlar. 
Yalnız unutmamalıdır ki, çay ziraati

nin inkişafı onun çok ekilip yetiştirilme
si kadar, işlenip pazara çıkarılmasile de 
alakadardır. Çay işçiliğini organize et
mek, bilgisini köylüye öğretmek, bunun 
için de herhalde rasyonel işliyen bir fab
rika kurulmak gerektir. 

Hükumetin programında memnuniyet
le öğrendik ki böyle bir karar da vardır. 
Rizede bir çay fabrikası kurulacak ve 
burayı idare edecek mütehassıslar çay 
yapraklarının toplanmasından itibaren 
başlıyan ince işçiliği esaslı surette yolu
na koyacaklardır. İşte o zaman Rize fi
danlığının 925 de başladığı iş tamamlan
mış ve yurdumuz cidden iftihara değer 
bir davayı1 başarın~ olacaktır. 

Tanmman 

ltatarl ıgı hızlandıracak olan bu defa
Stı, ~ har da bunu istihdaf etmektedir. 
tı )' ~taa~~alisi denizin ratıb iklimi ile 
~~hdakı ıı:_e çok elverişlidir. Üstelik ce-
;ı~uıtıa ... soguk yayla ile, Kafkasın sert Bay Ruşen: 
"l!t "ndan t l\lemleketimlzde kah't'e yetiştirilip yetiştl-
bt.r t<ce ki s amamen mahfuzdur. O rllemlyece!I henüz tetkik edilmektedir. An
b· ko:r g:b_ıralanmış olan dağlar burayı talya çevresi buna müsald gibi görünüyor. 
it' .,_ 1 ı ç . 

'(s l"lirrie ~vırerek bambaşka mutedil T. 
~ ~O)sa~ı~ etmiştir. Elbürz, Hemşin 
~~rJ.1rrı ed gıbı dağlar sık sık tekasüre Seyahat edeceklere birkaç 
l'a~ da, ~:ek_bol yağmurlar verdirirler. 
ll.ı b ikJiıni boyle hem mutedil, hem de tavsiye 
ıtı it, topra~ sever. Havasını her zaman Parise giderseniz, gurup vakti şehri do-

la llt~lile ~;1• - hiç eksik olmıyan yağ- laşmıya çıkınız. Binalara vuran laciverd, 
~~ hoyle aırna nC'mli bulan çay fidan- mavi ve erguvan renklerini seyretmekle 
h°i Utılıı b;:r~erde durmadan serpilirler. büyük bir zevk duyacaksınız. 
~~tırnaz. Ta er çay, su tutan yerlerden 
lı: ~lı anı oprağında nemi eksik ol- İtalyada şapkanızı asla yatağınızın ü-
,:ı> kaı:n a, bu, su halinde toprağa biri- zerine bırakmayınız. Uğursuzluk alfıme-
l~d."lti ~malıdır. Aksi hald b.. ·· tidir. 
Qır Rü:n ah e uyume-
~t ltuıı ku r lı~ gittikçe geriliyerek Viyanada bazı kahvelerde, tanımadığı-
<ia,ltı devartı.h rur, gıder. Suyu süzecek, fa- nız bir kadınla tanışmadan pekfila danse-
th_ 'tlıırn· Yal'lnıurlnrile istC'Ilen karar- d b·1· · · A k · d ~ç~ ı eksik 

1 
e ı ırsınız. nca çızme en yukarıya 

'l' r ça~;ı 0 mıvacak kumluca ya- çıkmamanız şarttır. 
%- 0llraıt h: en sevdiği yerlerdir. 

· \7 nın.1 .. ks_usunda o k-ıdar titiz değil
.. lrecj i azla yerleri sevmez. 

Gündüzü, sever, geceden nefret eder
seniz Osloya gidiniz. Bütün yaz asla gece, 
karanlık olmaz. 

SON POSTA 

~ 

l Karakterinizi ! 
bilmek ister misiniz? 
İcabı halinde kendisine istinad edile

bilecek em.in bir dost musunuz? Sad1k 
bir Bşık mısınız? Tam manasile iyi bir 
adam mısınız? 

Size meşhur terbiyeciler tarafından 
hazırlanmış 20 sual sunuyoruz. Bu sual
lere samimi olarak (evet) veya (hayır) 
diye cevab veriniz. Cevablannız nıö.im
kün mertebe sadıkane o'lsun. Bundan 
sonra bu cevablannızı aşağıdaki raka:n
larla mukayese ediniz ve nasıl bir adam 
olduğun\1%\l anlayınız. İşte sualler: 

l - Bir adamın hayatını kurtarmak, 
bir otomobil tarafından çiğnenmek üzere 
olan bir çocuğu hayatınız pahasına ha
las etmek, yangın vuku.unda ateşler içine 
dalıp bir çocuğu, bir kadını veya bir ih
tiyarı kurtarmak gibi kahramanane ha
reketler zihninizden geçer mi? 

2 - Oturduğunuz vakit bir tarafa mey
lediyor musunuz? 

3 - Sizi seven adam veya adamlann 
sizi methctmelerinden hoşlanıyor musu-
nuz? 

4 - Sağ eliniz ile mi iş görürsünüz? 

51.:- cYa hep, ya hiç!• cümlesinin !!lU

vafiakiyetin sırrı olduğuna kani misinu? 
6 - Sebcbsiz başağnlanna duçar n:ı

sınız? 

7 - Kolayca kızarır mısınız? 
8 - Zihin ile yapılan .işler boşunuza 

gider mi? 
9 - Uyurken kollarınızı başınızın ü

zerine kaldırır mısınız? 
10 - Mütaleaya çok vakit hasreder 
... ' mısınız. 

11 - Uyurken kımıldamaz mısınız? 
12 - Sizce bir kadın, bir erkeğin aş

kını dalına muhafaza edebilir mi? 
13 - Birisini takbih ettiğiniz vakit 

bunu hissederek mi yaparsınız? 

14 - Kadınlara karşı düşmanca mı ha
reket edersiniz? 

15 - İlk defa Aşık olduğunuz vakit 22 
yaşına irişmcmiş miydiniz? 

16 - Başkalarının hayatına, eserleri
ne, aşklarına vakıf olmak ister misiniz? 

17 - Dalına ön safta bulunmak ister 
misiniz? 

18 - İzdivaçta uygun bir eşe rastgel
mediğiniz takdirde hayatınızı heder et
tiğinize kani olacak mısınız? 

19 - Sizce erkek kadının fevkinde 
midir? 

20 - İzdivaçtan uzun zaman kaçmdı
nız mı? 

* 
Kamil bir insan için bu suallerden l, 4, 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16 ncının cevabı 
ceveh, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19 ve 20 inci
nin de chayır• dır. Bu suallerden onun
dan fazlası ile mutabık bulunursanız 

choşlanılacak bir adam:. olduğunuz mu
hakkaktır. Tam manasile normal bir a
dam, iyi bir koca sadık bir dost olabilir-, 
siniz. Cevablamuzın ondan fazlası muta
bık bulunmuyor ise, umduğunuz gibi 
cideah bir adam değilsiniz, iyi bir aile 
kuramazsınız. 

Bir lrlandalı memurun 
başına gelenler 

Irlandalı bir memur işinin az oldu
ğunu, ve bütün gün dairede oturmak
tan canı sıkıldığı için şefine müracaat 
etmiş .. Bana fazla iş veriniz, demiş. Şef, 
böyle bir müracaati is'af edemiyeceği
ni, fakat maaşının artırılmasını isterse. 
o zaman kendisine fazla iş verilebilece
ğini ve bu isteğini de icab eden makam
lı:ıra bildireceğıni söylemiş. 

Memur da maaşının artırılmasını is
temiş. Gelen cevabda, büdcede yeri ol
madığından maaşının artırılamıyacağı. 

yalnız işinin çok olduğu nazan itibara 
alınarak kendisine bır muavin tayin ol
duğu bildirilmış. 

Sayfa 7 

Adalı Halil pehlivanın 
• 

mezarı ı zıyaret 
Eğer "Türk gibi kuvvetli., darbı meseline "Türk gibi 

unutkan" cümlesinin de ilavesini istemiyorsak 
bu mezarı düşmanlarımızın gözlerinden gizlemeliyiz 

Yazan: Naci Sadullah 
Bundan on beş gün evvel, Edlmede 1 

Kırkpınar güreşlerini seyrederken, mem
leketin en maruf pehlivanları etrafımı 

çevirmişler, ve bana: 
- Sizden, çok büyük bir dileğimiz varı 
Demişler ve ilave etmişlerdi: 
- Güreşleri seyrettikten sonra, lutfen 

bizimle beraber gelin. 
Benden ne istenileceğini de, nereye, ni

çin götürüleceğimi de kestirememiştim. 

Fakat büyükçe bir heyet teşkil eden peh
livanlarımızın müşterek bir derdleri ol
duğu ):>elliydi. Güreşleri seyrettiğim 

müddetçe, onların bu müşterek derdle
rini tahmin etmeye çalıştım: Fakat gü
reşler bittikten sonra, davetlerine icabet 
edince anladım ki, az evvel yaptığım tah
minlerden hiç birisi isabetli değildir. 

Ve pehlivanlarımızın müşterek derdle
ri, kendi boylan kadar yüksek, kendi 
kanlan kadar asil, ve kendi seciyeleri, 
kendi alınları kadar temizdir ..• 

Beni, hiç tahmin etmediğim bir yere, 
yani bir mezarlığa götürdüler. Serviler, 
harab mezar taşları arasında bir müddet 
ilerledikten sonra durduk. İçlerinden bi
risi, şehadet parmağile, önünde bulundu
ğumuz bir taş yığınını gösterdi: 

- Şuraya bakın ... dedi ... 
Gözlerimi, o taş yığınının ortasındaki 

çarpık, kınk mezar taşına diktim. Bana 
hiçbir şey ifşa edemiyen o harab mezar 
taşının, ölüm kadar sessiz ve ketum bir 
istifham işaretinden hiç farkı yoktu. Ba
na, oraya bakmamı söyliyen pehlivana 
döndüm ve sordum: · 

- Kimin mezarı bu? 
Muhatabımın gözleri dolmuştu: 
- Burada, dedi, Halil pehlivan yatıyor! 
Çınar yapılı pehlivanın gür sesi, rüz-

gara tutulmuş söğüd yaprağı gibi titri
yordu. Çoğalan bir merakla sordum: 

- Hangi Halil pehlivan? 
- Türkiyede kaç tane Halil pehlivan 

var bayım? Halil pehlivan... Yani şu 

meşhur Adalı Halil pehlivan .•• 
Bu cevabı alınca onun kadar derin bir 

' teessür ve hayret duymaktan kendimi a-
lamadım: 

Adalı Halil (aolda) Kurddereıı ite 

Bütün dünyayı, kalbi haysiyetlerinden, 
milli şereflerinden zırnık feda etmeden 
dolaşan Koca Yusufların, Filiz Nurullah· 
ların, KurddereJilerin şanlı kafilesine ka· 
tılınış kahramanlardan birisi olan Adalı 
Halil pehlivan, kendi vatanında mezar· 
sız kalabilir mi? ' 

Eğer cTürk gibi kuvvetli• darbı mese
line cTürk gibi unutkan• cümlesinin de 
ilave olunmasını istemiyorsak Adalı Ha
lilin viran mezarını, bütün düşmanları
mızın gözlerinden gizlemeliyiz! Çünki.; 
onlar, bizim şerefli ve temiz adımızın 

başına, kötü bir sıfat eklemeye çalışmak 
için, Adalı Halilin harab mezarından da .. 
ha müsaid bir fırsat bulamazlar! .. 

Biz, o harab mezarı, kendimizden bile 
gizlemeliyiz. 

Çünkü ben o eün, o mezara bakan peh-
cTürk gibi kuvvetli• darbı meselinın livanlann ıslanan gözlerinde, endişe ve. 

bütün dünyaya duyurulmasında en bü- rlci bir sarsılış sezer gibi olmuştum. Hep
yük vazifeyi başaranlardan birisi olan si de, muzafferane hayatını nümunei im· 
koca Halil pehlivanın, bir taş yığını a1- tisal edindikleri o koca pehlivanın kırık, 
tında bırakılması, yüz kızartıcı bir ih- harab mezar taşında, kendi Akıbetlerini 
maldir. Ben, Adalı Halilin mezarı üstün- okuyor gibi idiler!.. 
deki kırık taş parçasına bakarken, cHü- Eğer, o gün, 0 mezar başında yürekle
velbakh nin altında, şu cümleyi okur gi- rine düşen tehlikeli şübhe, günün birin
bi oldum: de korkunç bir kanaat halini alırsa. e-

cBurada, ezeli kadirşinaslığımız med- minim ki, şerefli bir ebediyete kavuşmak 

!.~~~~=-'.: ............................................................... !.?.~~~.!.:.!.~.cı .. · 0sa yf ada J ......................... 

Üsküdar sahillerinin 
Karadan 
Muvasala ihtiyacı 
Boğnzlçlnde oturan bir okuyucumuz -

dan N. imzaslle aşağıdaki mektubu aldık: 
c- Şehrin her tarafile muvasalanın 

kolaylaştırılması için nakil vasıtalan pey
derpey çoğaUılıyor. Ezctimle oehir için
deki bütün otobüs hatlarının belediye 
tarafından işletileceği de öğren1llyor. 
Bu, çok ly1 bir mül~hazadır. Bu arada. 
Üsküdarla Çengelköy arasında da otobil.s 
1şletllmes1 düşünülemez mi? Her neka -
dar bu semtin seyrüseterlle meşgul ol
mak ve Beykoza kadar bir hat yapmak 
hakkı Üsküdar halk tramvaylarına ve -
rllmlşse de tramvay hattının inşasına 
kadar şlmdlllk otobüs seferleri yaptın! -
mak suretlle halkın bu mühim muvasala 
lbUyncı giderilemez mı? 

Niteltlm Saadet gazetesi de tistüdarla 
Beykoz arasında bir elektrikli tramvay 
hattı yapılacağını ve caddenin, bu mak
snUa on beş metre genişletlleceğinl daha 
335 yılında haber vermişti. Ogün, bugün 
tahakkuku beklenen bu güzel teşebbüse, 

ileri sürduğilm fikir, blr ilk adım teşkil 

edemez mi?. 

OKUYUCULARll\11ZJN SORGULARL'tA 
CE\' ABLARJMIZ 

Silivri 
Özcl'e: 

Kurnallı koyunden Abdullah 

- Bu meseleyi bir istida ile buJundu~u
nuz kazanın en büyük llmlrine blldlr!niz. 

• 
Okoyaculanmızdan aJ. it.» ye: 
- 5094 numaraya hiçbir şey çıkmamış

tır. Diğer sorgunuzun cevabı da şudur: Bu 
fıkra Cevnd paşaya aiddlr. 

Nizip'd& BilmJ Akdoğana: 

- Uzun dalgalı lstasyonlarm bazı iyi 
tarafları olmakla bernber noksanlan var
dır. Yakın zamanda mevcud noksan.ar 
giderlldiğl vakit her şey kendW~lndcn 
düzelınlf olacaktır. 

• 
Gazlantebde Bahri: 

- Çok samtm.ı hlslerlntze iştirak ederiz. 

• 
Edremidin Davran na.'hlyesinden İbra

him oğlu DilmJ Yaşar: 

- Bir lstıdıı ile bulunduğunuz nunta
kanın sıhhat müdürluğüne milracaat edl
nlz ve vaziyet.1 blldirlniz. Yapılacak t:ıh· 
klkattnn sonra bir netice alacağınızı u
marız. 

Kütabyada Yahya oğlu Eyüb'e: 

- Sarih adresiniz olmadığı için rnek· 
tubunuzu neşredemedik. Bize nçık bir nJ
res gönderiniz. 
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Bir muallimin umumi harb hatuaları 

Şamlı Hanında nasıl 
kolonyacılık yaptım ? 

Yazan : Muallim Nihad 

lJrnumı harbe aid hatıraları ıik se- mıya başladım. Galiba ilk hevesle pek 
lle.den başlıyarak bir sıra takib etmek sür'atli kıvırmaya başlamışun ki Niza
'2ere yazmayı uygun iÖrmedim. Hangi minin nazarı dikkatini celbetti: 
batıranın tedaisi daha kuvvetli ilham - Ne yapıyorsun yahu? Kan ter i-
kaYnağı olursa hemen onu tesbit etme- çinde kalırsın. Aheste ça1kala1 
~ ın:ıvaf~ bu~d~ Mesel~ ~u kolony_a Ustamın bu sözüne tabii itaat ettim. 

lı keyfıyetı mutarekenın ılk senesı- Muameleme daha nazlı bir kıvam bir 
ile · . ' aıd bır maceradır. ahenk verdim. 
tatrnlı Hanı, Sultanhamamındadır, A- B esnada cebimden eksik etmedi-
""-'- k mağazasının üstüdür. Bu hanın w · ufelsefe formalarından beş altısı 
~c· k d - - ·· k t d gım »ek 1 atın _a mı, uçuncu a ın a mı yere yuvarlandı. Güstav Löbon'dan ter-
t.b kuvvetlı hatırl~y~yorwn. ~ek- cüme edilmiş bir eserdi bu.. Gayri ih-

arkadaşım Ali Nızaını kolonya ımal ı· ri ··ıdu .. m Okuduguw muzla ekmek 
'derdi Ço,_ .. ı, ta b' ı··ı ıya gu · ' 

• 'A guze mun zam ır a o - . . . · k tl dı v ı · )es· .. . h parası temını ıçın a an gırnız ame ı-
1 Vardı. Mutarekenın o acı, ta am- . .. rle zihnen bir ölçüp biçtim. A-

~l edilmez günlerine be~m şahsi fe- ye~ı ş~\· ratından bir fıkra hatırıma 
etlerim de eklenmişti. Üsküdar Do- zc~d.e e l) 

~cılar yangınında dan dünyadaki bi- ge 1
• 

tlcik evim yanmış, eşyamın dörtte iki Azeri köylerinin birinde ilmi kuv
\uçuğu kül olmuştu. Mütarekenin bu vetli, nefesi, muskası her şeye birebir 
finlerinde aylık da alamıyorduk. Çıl- bir boca varmış. Birgün bir saf kadın 
~ak Işden bile değildi. Üç çocuk, bir müracaat etmiş, demiş ki: 

dın, ev kirası.. 1ay:makla biter klr- _ Kuzum hocam! Tanrının günü ya-
:ızı ~vud ~ibe~lerin?en değillerdi. yık başında yağ döğerim. Kolla.nm bi

lr gun Ali Nızamıye ugradım. Derd tiyor, iflahım kesiliyor. Bana bır mus
t:;ndun. Çocuk düşündü, taşındı. Dedi ka yazıver de kuvvet bulayun, yardun 

- Nihad! Bu böyle sökmez. Sen boş 
~tlerinde buraya gel! Beraber çalışa-
1..:._; Kolonya yapanz, şişelerin etiket
-rtni yapıştırırsın. Elhasıl iki kardeş :bi Çalışırız. Sana bu iş dolayısile de 
~~ daha fazla, daha devamlı o-

t>erhal muvafakat cevabı verdim. O 
~ (Vefa Lisesi) nde idim. Ders a
tın de azdı. Hattl bu teklifin edildi
tıo IÜniin ertesi günü hiç dersim yoktu. 
~~den geleceğimi söyliyerek ayrıl-

~e gelip rahmetli refikaya işi anlat-
zaınan o ince kadın: 

- Artık her akşam mis kokarsın! 
fi t>edı. Ben bu imadaki ıehirli iğne -
~ baı gibi anlamakla beraber, vurdum 

)ınaıtıaz'lıktan geierek: 
l1tı ..... Ona ne şüphe! O mis kokulardan 
~~ nıüstefid edeceğime şübhen ol-

~dirn. Llkırdıyı kapattım. 
~ esi sabah ço'k erken kolonya atöl
)l ~e. geldim. Şişe yıkıyan bir Muse
~ ile hem öteye beriye koşturulan, 
h)l de damacanaya doldurulan kolon
~ 1ıt durmayıp çalblamakla mükellef 
~Usevt çocuğu vardı. O gün her ne
'n:tlancajız gelmemişti. Stok mal 
tlll evvel şişelere doldurulrluğu i
-; l6n kolonya çalkalamak lazım 
~Ordu. Ali Nizami oğlanın gelme
~ '-ıa halde içerlemekle beraber 
~ya iBpirto koydu. Esansı da 'd •uygun 6lçülerle içine attı ve 

edl ki: 
~ kardeıı Bu işin belklemiye tas_fllu yoktur. Ne yapalım, senin 
'-' 8e · ftk gilnde b&y!e çetin işe çat-

...... rı de sana yardım ederim ya! 
h»ıı!:y hay! Aı.1ıiın! Çetin metin, ne 
llQ~ lını sen tarif et, ben hemen 

...... \r •ıvaYllll. 

olsun. 

Zeki adam, üzgün kadının haline a
cır. Fakat hiçbir muskanın bu işe kar 
etmiyeceğini bilmekle beraber oku~a
sı, yazması olımıyan kadını boş. çevır
mcmek için şu kıt'ayı yazıp elıne tu
tuşturur: 

l.!y mekeel reçmata [ •] 
Bitik neylesün yafa, 
Ayafın pekçe bas yere .• 

Cehdeyle çalkam•ta. 

Bir taraftan bu mübarek teselliyet
aver kıt'ayı içimden tekrar ediyor, bir 
taraftan da raksı mahsusunu öğrendi
ğim revişte kolonya damacanasını çal-
kalıyordum. 

Muallim Nihad 

[*] Yayık dövnıek demektir. 

Aksaraycia Kızılay faaliyeti 
Aksaray (Hususi) - Aksaraydaki Kı

zılay şubesi senelerdenberi muattal bir 
halde iken son zamanlarda yeni bir faa
liyet arzetmiye başlamıştır. Şubenın faa-
liyetini temin için yeni bir heyet iş başı
na getirilmiş ve Hamit BeşkardeJ, ziraat 
muallimi Cevdet Timur ve tüccar Seyid 
Ali Akından müteşekkil heyet işe başla-
mışlardır. Bir lira mevcudla devir alınan 
şubeye 200 aza kaydına muvaffak olun
duğu gibi kuraklık yıllarında Kızılayın 
imdadına koştuğu Eskil mıntakasına gi-
dilerek halen refah içinde olan bu köylü 
kardeşlerimizin 800 lira yardımları; te
min edilmiştir. Şubenin önemli işleri 

zümreshıden olmak üzere uzun yollarda 
sefer yapan kamyon ve otobüslerde sıhhi 
imdad çantaları usulü tesis edilerek 15 
çanta yolcu otobüslerine yerleştirilmiştir. 

Samsunda 23 nisan mektebi 
talebelerinin müsamereleri llıJ ş 'Pılacak uzun boylu bir şey de

~ danıacanayı durmadan çalkalı
...... l>e t 'ld ... dedim. 

Samsun (Hususi) - Ders bitimi mü
nasebetile 23 nisan okulu tarafından pek 
muvaffakiyeUi bir müsamere verllmif 

çalkala- ve küçükler çok alkıflanDllf)ardır. itenbı bolazındft ,.pışıp 

ION POSTA ..,,. . 
A•lıerlilı bahüleri: 

F ransada zehirli 
gazlara karşı 

müdafaa hazırhğı 
Hava hücumlanna ve zehirli gaz teh

likesine karıı sivil halkın muhafaza edil
mesi bütün devletlerin ,büyük bir alaka 
ile meşgul oldukları mühim bir mesele
dir. Şimdiye kadar hiçbir memlekette, 
bütün vasıfiarile gaz tehlikesini bertaraf 
edebilecek bir nümune, bir prototip mas
ke ıekli kabul edilmiş değildi, çünkü 

Sadeliğe ve tabiiliğe 
meftun olan bir yıldız 

Bette Davla diyor lıl: "Bir san' atlıarın evi bir 
film delıoru gibi olmamalı, sade olmalıdır,, 

müstakbel harbde kullanılacak gazların Birçok filmlerde 
nevi ve tesirleri hatta takribi bir surette üstün roller yapan sJ- • 
bile tesbit edilememi§ti. Uzun tedkikler- nema yıldızlarından 
den sonra ilk defa Fransızların bu vadi- Bette Davis Holly
de mühim bir adım attıklarını görüyoruz. wooddaki İinema yıı. 
Sivil halkı ve çocukları zehirli gazlara dızları içinde sadeliği 
kar§ı muhafaza edebilecek kabiliyette o- ·en çok sevendir. 
larak yaptıkları maskeye cmilll maske• Bette Davis aile ha
adını vermi§lerdlr. Bu maakenin hususi- yatına da çok dü§" 
yeti, orduda kullanı.18.n maskelerin bez - 'kündür. Sadeliğe mef 
den yapılmıı olmasına mukabil bunun tun olan aan'atklr fU 
kauçuktan imal edilmiş bulunmasıdır. sözleri söylemiştir: 

- Bir aan'atklnn 
Jkametglhı bir film 

"dekoru gibi olmama
lıdır. Sade olmalıdır. 
Sadelik her feyln 

fevkindedir. Kocamı 

çok severim. Neden 
sevdiğimi sorarsanız 

cevabı basittir. K~ 

cam benim ainema 
yıldızı değil, fakat 
kadın olduğumu na- Bette Daviı'ift en ıon t'esmı 

Paris mıntakası hava müdafaası mü
fettişi General Keller tarafından Paris 
belediye meclisi büdce encümenine tevdi 
ve bütün vasıfları izah edilen bu maske 
için, Paris gehri (191) milyon frank tah
sisat ayırmıştır. Bir ağustostan itibaren 
bu maskelerden ayda yarım milyon ya
pılacak ve halka dağıtılacaktır. Şimdiye 
kadar (25) muhtelif tip gaz maskesi yapı
lıp tecrübe edildiği halde bunlardan hiç 
birinin matluba muvafık bulunmıyarak 
bu sonuncu nümunenin elverişli görül
mesinin sebebi, bu maskenin Fransız i
malatı harbiye laboratuarlannda sıkı bir 
tecrübeden geçirilmiş ve en modern fennt 
yeniliklerin ilave edilıniı olmasıdır. 

zan dikkate alarak muamelede bulunur. bir yıldızdır. SaWıiyet sahibi rejisörler, 
Stüdyolarda yoruldulum vakit kocamın kendisinin Greta Garbo ve Katharine 
yanında o kadar rahat ediyorum ki... Hepbum ile birlikte Hollywood yıldızla-

Bette Davis, fevkalade güzel olmamak- nnın en yükseklerinden olduğunu söyle
la beraber fevkalade bir ıahsiyete malik mektedirler. 

William Powel hayatmdan şikayet ediyor 

Fransız hükumeti bu maskeyi bir tip o- HcUa unutulamıyan Jean Harlo1D Zavallı William Poıoel 
larak ileri sürmekte ve halk için bund&!l Başlı başına bir &lem olan büyük mesi, William Powell'i fevkalade sars-
başka gaz maskesi yapılmasını yasak et- san'atkar William Powell bundan az bir Dll§tır. O gün bugündür, neş'esini kay
mektedir. müddet evvel seyahate çıkmı§tL Avru- betmi§tir. Gülse bile zoraki gülmektedir. 

Fakat bu yüzden lüzumsuz bir ihtikar pada bulunurken bir muharrir kendisile Gene ayni sebebden dolayı kederini U• 

yolu açılmaması için de, hükumet, bu Hollywood ve sinema hayatı hakkında nutrnak için İngilterede, Fransada, Fele-
rnaskcleri, muhtelif fabrikalar arasında 'k b" ah t t 

görüşmeğe muvaffak olmuştur. William menkte bilyü ır sey a yapmış ır. 
münakasaya koymaktadır. Bu işe talib 
olacak her fabrikaya (100) binden aşağı Powell kendisine ıunları söylemiştir: 

Bir film için Marlene Dietriche 
150,000 lira teklif edildi 

olmamak üzere maske ihale edilecektir. c- Bıktım artık, bıktım! Bana Holly
Bu maskeler yapıldıktan sonra matluba wooddan bahsetmeyiniz. Cidden söylil
muvafık olup olmadıkları gene Fransız yorum bıktım. Bir adını bile atamıyorum 
imalatı harbiye dairesince gözden geçirl- ki kimse duymasın. İatedilim ıtbl yap- Bir Franaıı mecmuasında okunduğuna 
lecek ve muvafık görülenler piyasaya mıyorum. Her hareketim teabit edilmif, nazaran mef}ıur Fransız muh:irriri 
sevkedilecektir. çizilmif. Teabit edilen noktalardan harice Maurice Dekobra cYataklı vaıonlar ma-

- - - çıkılamaz. İstediğim gibi tebusüm bile budesit adındaki eserini filme çekrneğe 
Pazar nahiyesinde imar faaliyett edemem. Dilediğim elbiseleri giyemem. bt't surette ~rar verm~ştir. Mau~i~ 
Kızılcahamam (Hususi) - Kazamıza Stüdyo ile yaptığım mukavelenamede '12 Dekobra, bu filmde bqrolu yapması ıçuı 

dört saat uzaklıkta bulunan Pazar güzel kiloyu a§Dllyacağım musarrahtır. Bun- Marlene Dit~ch'e" safi olarak 150~000 lira 
bir nahiye merkezidir. Bu nahiyede kal- dan dolayı her aabah tartılmak mecburi- teklif e1?"ıtır .. ~uzel yıldız henuz knra
kınma işleri günden ıüne çok canlı bir yetindeyiın. İsteditım teYleri bile yiye- rını bildırmeml§tır. 
surette ilerlemektedir. Nahiye müdürü miyorum. Bana öyle geliyor ki yaşıyan Robert Taylor spor filmleri 
Süleyman Konukçu bütün köyleri birer eben> değilim, fakat bir ckuklam, dır. • k 
birer gezerek asri mezarlıklar kurmak- Hollywoodun gezmelerinden de, eğlence çevırece ··· 
ta, köylerin münaaı"b yerlerinde bahçe - yerlerinden de, kabarelerinden de bık- Robert Taylor'un en son çevirmiş ol
ler vücude getirerek, ağaçlama işlerini tım. Hem öyle bir bıktım ki bunu size duğu cA Yankee at Oxford> spor filınin
tanzim etmektedir. Ayrıca bit mücadelesi kalbden ıöylüyorum, inanınız!., de 0 kadar büyük bir muvaffakiyet ka
vesair sıhhat i§leri için ecza dolabları Büyük aan'atkir William Powell'in bu zanınıştır ki şimdi prodüktörleri ona 
yaptırmı.ı ve bunlara da lcab eden Hiç- sözlerinin kalbden geldiği muhakkaktır. cspor rolleri• vermeğe başlamışlardır. 
lan teının etmiştir. Esasen çok sinirli olan aan'atk!n felAket 
Ayrıca mıntakada halıcılık ıan'atının coşturmu§tur. ÇUn1dl geçen sene ölen Pek yakında çevirmeğe başlıyacağı 

i~kişafı için tedbirler almı§tır. Çocuk E- güzel yıldız Jean Harlow'u delice sevi- Glve and Take filminde bir boksör ro
sırgeme kurumu da ıenifleUlmif, yardı- yordu. İçten gelen aamimt bir aevgi Jle. Hinü yapacaktır. Amerikan kadınları bu 
ma muhtaç kimsem çocuklar giydiril - . , 
mifUr, gültilr lflerin• de ~yede büyük Bu aüzel yıldızın nihayet ıeçirmekte ol- ıenç un atkAn bu libi kavi rollerde da-
•hemmiJ'et ftJ'llmektedlr. ftlu bayat& dayuumyarü çildlp il~ ha çok ~. 
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Saç bakınn, ciizelliiin m birind tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek!eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Sinob C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinob Genel Cezaevindeki mahkUm ve mevkuflara 1/6/938 gününden 1/6/939 

gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 11/5/938 gününden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randmanlı Samsun bir beş unundan yapılacak ve 
beher ekmek 960 gram olarak pişirileccktir. 

2 - Ekmekler Cezaevi Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine yevmiye 700 
lla 1000 aded arasında hergün nihayet saat 14 de kadar Cezaevıne teslim edi
lecektir. 

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

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

5 - Teklü rnektubları 30/5/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar sıra numara
sile makbuz mukabilinde 4 üncü maddede yazılı komisyon reisliğine verilecektir. 

6 - Mektublann beşinci maddede gösterilen saatte iadeli taahhüdlü mektub 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mumu ile veya iyice kapa
tılması 18zıındır. Postada olacak geclkm eler kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışında şartları ihti
va eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum tekfilif ve damga resmile Han üc
retleri unun tahlil ücreti ve masarifatı vesairenin cümlesi müteahhide aiddir. 

9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla malfımat almak istiyenler tatil günle
rinden maada hergün Sinob C. Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeler\ 
ilan olunur. c2842· 

Dr. IHSAN SAMI - '\ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABO RATU ARI 

Umumi hu tahJilib, fı-enfİ ııoıct.l 

llll%umdan Va.-rman - KaJı.ıa te.miil
leri , b. kürc1vab .. yıım-, tifo ,,. 
aıtma hutalıJclan t~hiaı, idrar, balgam, 
cerahat, karorat ve ıu tahlilib, ültra 
mikroıkopi, huııai aşılar iırtih:ı:arı . Kanda 
iiro, teker, Klorür, Kolloırterıa miktarlan
nın ta yüı.i. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

DOYÇE üRiENT EAKN 
Dresdner Bank Şube.si 

Merkezi: Bertin 

J'iirlıiycJeJıi pbclaiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümruğü 

* H• tiirlii 6an!ra iıi * 

SON POSTA 

~1 .. lllEl ................. ~ 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Bermayesı Lıret 700,000.000 
İhtiyat akçcs1 Liret 145,'769,054,50 

Merkez! İdııre: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerınde 

ŞUBELERİ 
İnglltere. İsviçre, Avustur)'&, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır. Amerika Cemahtrl 
Müttehldesl, Brezilya, Şlll, Urugua)', 

ArJantın, Pera. l!!kvatör 11t 

Kolumblyada 

Aftıyasyonlar 

fSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda ·caddest Karak0)' 

PalA.s <Telef: 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
1stanbulda: Alfl.lemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15: Beyoğlun

da: isUkl!U caddesi Telef. "104G 

İZMİRDE ŞUBE 

--· DlŞ TABiBl ' 

RA TJP TÜRI<OGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat ı de hergOn Oğledeıı 
sonra saat 14 den 20 ye tadar 
hı.staıan kabul eder. 

······························································ 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 kanıı 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edecekleıdir. Tam, yarnn ve ı..·Pyrek 

sayfa ilanlar için ayn bir tarüe der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına afd 
şu adrese müracaat edil-

hancılık Kollektlf Şdketl 
Kahramanzade Han 

Ankara cadde-.J 

Mayıs 20 

Ka .:lı.köy Vakıflar Diral<törHI j il ili .11 arı 

Semt ve mahallesi 

Kandilli 
Beylerbeyi 
Zühtü paşa 

, 
, 

Kadıköy 

, Osmanağa 

, 
Göztepe 

, 
fçereııköy 

, 

Sokağı 

Mckteb 
~skele 
Bağdad 
, 
, 

Rasimpaşa-düz 

Nizamıcedid 

Mekteb 
Hat boyu 

Kozyatağı 

> 

Kadıköy Caferağa Rızapaşa 
Rum Mehrned Pş. Balaban 
Üsküdar Ahmetçelebl Tahririye 

> Rum Mehmet Pş. Çeşmemeydanı 
, Selmanağa Cami 
, Rum Mehmet Pş. Şemsipaşa 
, Hacıhesna Servilik 
, Atikvalde Musalla 
, Selimiye Hamam 
, Ahcı başı K.aracaahmet 
> Rum Mehmet Pş. Bedesten içi 
, > • Tenbeller 
• Tenbel H. Meh· 

med 
• Tavaşihasan 
> Rum Mehmet Pş. 
• Hayrettinçavuş 
• Selfııniali 

Sarmaşık: 

Ağa hamam 
Baldıran 

Pırnal 

Dağ hamamı 

No. Cinsi Aylık kirnsı Kira müddeti 
Lira Kr. 

28 Ev 8 
Vakıf iskele 4 

45 Dükkan 3 
43 • 2 
34 Kahve 7 
16 Ev 14 
12 Ev 16 
2 Kahve 

ao Dükkan· 
12 , 
36 , 
34 , 

12 
4 
3 50 
4 
3 

18 , 4 
54,1 Feren aralık 9 

8 Ev 7 
40 Dükkin 7 
4,1 , 5 50 
63 , 3 

104 Ev 
1 , 

48 Barakıa 

378 Dükkan 
6-8 , 
20 Ev 

11 , 
'16 Ev 
3 Dükkan 
6 Ev 
O 20 M. 2 tarla 

2 

3 50 
4 
2 
4 
1 
5 

3 50 
8 
3 
1 50 
1 65 

31/5/939 kadar , , , 
> , > 
, , , 
, , , 
, , , 
> , , 
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, 
> 

, 

, 

, 

, 
, 
, 
, 
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, , , 
, > > 

> > , 

> > , 

3/Müddet2e 

• Hacehesna Bağlarbağı Cd. 3 M. tarla 50 , , > 

Kadıköy Osmanağa Karadut 25 Dükkan 31/5/939 kadal' 
• • • 23 Ev 10 • • ., 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler kiraya verilmek üzere arttırmaları 

uzatılmıştır. İhaleleri 23/5/938 Pazartesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıld>1 
Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (2957) 

~----- -----------------------------------___.,. 

1 lstanbul Belediyesi Hanları J 
23/5/938 Pazartesi günü ihalesi yapıla cağı ilan edilen Tepebaşı bahçesile pe

rapalas oteli bahçesi istinad ve ihata du varının tamiri görülen lüzum üzeıiD8 

tehir edildiği ilan olunur. (B.) (29 25) 

~ 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Yeşilköyde Şevketiye parkı içindeki ga· 
zino 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ı
çık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. t; 
tekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzu ile 30/5/9 

Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2859) 
,.,.,.,. 

Temizlik işlerine lüzumu olan belleme, ke~. çul. yular, merkeb yuları ve. f'!_ 
lar sapı açık eksiltmeye konulmuş ise de- verilen bedel muvafık görülemedi~ 
den eksiltme 30/5/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Bunların hepsine 1064 Ur' 
bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. fsu>~ 
lilcr 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 79 lira 80 kuruşluk ilk teminat maltb _ 
veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende~ 
lunmalıdırlar. (B.) (2967) ~ 

Kes~ in kasabası Elektrik tesisah 
1 - 2997 lira keşif bedelli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağ~ç direlt ~S 

6500 liralık 60 normal beygir takatinde Buhar Lokomobil Kondanseli ve 1 ı 9fı• 
lirı:ı keşif bedelli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 22639 lira bedeli keşfi ve ~8 tı 
Vekaletinden musaddak projesi mucibince Keskin kasabasının elektrı.k te~. 
25/4/1938 tarihinden itibaren lrapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya }to!l 
muştur. 

2 - İhale 10/6/1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de KP.skin ,ae-
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

1 
~· 

3 - Talihler bu güne kadar Iaakal 15.000 liralık Lokomobilli Santral ve E ~ııl 
trik tesisatı yaptıklarına dair Naha Vekaletinin müteahhitlik ehlivctnanıesı 
ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler KPskin belediyesinden istenip ve alınabilir 
1 

tıl· 
5 - Talipler tesisatın heyeti umumiye sine talih olabilecekleri gibi sa~t~ e~ 

nasının inşaatı, ağaç direklerin ihzarı. ve Lokomobil kısmile direklerın dıkılıtl 
ve Elektrik şebeke tesisatı i~'n üç kısım üzerinde ayrı ayn teklif verebi!ıt ı~rbr 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nis betinde ve ihaleyi müteakib 9'o 15 ııi! 
tinde teminat vereceklerdir. .1938 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icab eden vesaiki hamilen 10~61 olır' 
Cuma günü saat 15 den evvel K~skin belediye encümenine müracaUan ııa~SO) 
nur. Postada vaki gecikmeler na; arı itıba ra alınmaz. ~ 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHi: 1863 

Türkfyenfn başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, K:ıbns, Irak. 
f ran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, Pomanya, 
Suriye ve Yıınanistdnda Filyallerl 
vardır. 

Her tarlU banka muameleleri 
yapar. , ... ------------~ 

FERAH SİNEMADA il1i1J 
Bugün matinelerden itibaren S b 

mm birden 
1 - SONAn AKREUTZEB 
BETER BETF.RSEN 
ALBRCHT SCHOENHALS 
İbretamlz büyük dram 

1 
2 - Ölüm ile karşı ka~ıya 1f 
JUNE TRA VİS. BOB LiViN5J'O 

' 3 - ŞARLO: MASKELi BAJ.01>.t 
1 

Büyük KomecU 

i \.._-.__B_A_L_K_O_P_E_R_E-.~ 
Pazartesi akŞ 8 s r •lY KadıkôY o gtJl" 

Salı: Pangıdll ıb•: 
tuJuş çar~ı;; pııtı 

'
~, Beşiktaş su"s""'l"" 

Perşembe: 1 
köy MiJtıytıd 
slıı eınaJııruıd~,. 

HATJRJM 1~, 
Muhlis Söbahattinin en gıızel e 



Dahiliye Vekilinin Türk 
gençliğine mühim hitabesi 
Türk milleti zamanlarda ve mekanlarda büyük işler 

başarmış ve başarmağa namzeddir 

Kafalannızın kudreti ve kollarınızın kuvveti kabil olabildiği 
kadar çoğalsın ve artsın diye her imkan hazırlanmakta ve 

her vasıta elinize verilmektedir 

Ankara 19 (A.A.) - Dahiliye Vekili ve kuvvetli zamini; ey 'Iürk gençleri sizleri 
C. H. Partisi genel sekreteri B. Şükrü onun içindir ki, Atatürk bu 19 mayıs gü
Kaya tarafından gençliğe hitaben Şehir nünun Türk gençliğine ve Türk sporcu
ıtadmda aşağıdaki nutuk irad olunmuş - luğuna tahsis edilmesini tensib buyurdu-
tur: lar. Milletimiz de o günün hatırasını si -
cSayın yurddaşlanm, zin bayramınız olarak kutlulayor. Milli 

Kendisinden intizam beklenen 
bir küçük 

Z on g u ı da k
tan küçük Afif• 
BoruyOT: 

- Hangi mes • 
lekte muvaffak o
lurum? 

İşe, intizam 
yıdlarına uymak· 
tan başlamalı, mes 
lek intihabım da -
ha sonralara bı -
rakmalı. Bu çal heıınz okuma mevsimi -
dir. 

Bugün, yurdun her bucağında, Türk bayramlarımız arasına girecek olan bu
gençleri ve sporcuları ve milyonlarca giinü buradan böyle her yıl kutluhya - B a n d ı .,. m 

4 
• 

Türk halkı, toplu ve birlikte ebedi ve cağız. Münasip göreceğinizi tahmin ede- dan Kemal imza • 
cihanşumul bir tarihin dönüm günlerin- rc>k sizin için yapılan bu sahanın admı sile sorulan da fU! 
den en büyüğünü kutlulayorlar. bu ulu giine izafe etmek istedim. Tasvib _ Sevilecek ve 

• Sevgiliye itimad telkini 

O günün vaziyet ve umumi manzarası c>dı>rseniz bundan böyle bu sahanın adı muvaffak olacak 
nı en sağlam bir kaynaktan, Atatürk di- 19 mavıs stadyomu> olsun. mıyım? 
linden dinliyelim: Yurdda!':larım, Sevmesini \., 

c 1919 senesi mayısının 19 uncu günü Atatürk, yarattıjtı eseri büyük nut - dikten sonra se • 

la,yfa ti 

Yugoslav Harbiye Nazırı 
Harb Okulunu gezdi 

Misafirimiz Harb Okulunda sınıflan gezdi, dersleri 
takib etti, ıerefine Hariciye Vekili bir ziyafet verdi 
Ankara 19 - Dündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Yugoslavya harbiye ve 
bahriye nazırı General Mariç bugün öğ
leden önce Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp ile birlikte harbiye mektebini ve 
polis, jandarma enstitüsünü, muha!ız 

kıtaatı karargihını gezmi§ ve bu ziya -
retleri esnasında kendisine karşı as.lteri 
merasinı ifa edilmiştir. 

General Mariç harb okulunu ziyaret
leri esnasında sınıfları gezmiş ve dersleri 
takib etmiştir. Jandarma ve polis ensti
tüsünde kendisine mektebin ihtisas 
pıbeleri hakkında izahat verilmiştir. 

General Mariç akşam üzeri de fişek 

fabrikasını gezmiştir. (A.A.) 

Ankara 19 (A.A.) - Yugoslavya har' 
biye ve bahriye nazırı General Mariç " 
refikası şerefine Hariciye Vekili Dr. & 
ras tarafından Çankayadaki Haricı1f 

köşkünde bir öğle ziyafeti verildiği glJıl 

akşam da büyük erkanıharbiye reisı Mat 
reşal Çakmak tarafından Anadolu klü • 
bünde mükellef bir ziyafet verilmiştıl\ 

Bu ziyafeti Dahiliye Vekili ve Parti 

nel sekreteri Şükrü Kayanın dost 'e müt! 
tefik memleketin kara ve deniz kuvvetl 

rinin büyük mümessili ve refikası şere 

fine Marmara köşkünde vermiş oldul1f 
süvare takib etmiştir. 

(Ulus) un başmakalesi 
Samsuna çıktım. Vaziyet ve ma11zaraı u- kunda Türk gençliğine emanet etmişler- vilmek tabi! bir 

tııumiye: di O emanetle bu gençlik bayramı nra- mukabele olur. Gazetelerdeki ajans tebliğini oku -
Osmanlı devleti11,in dahil bulunduğu sındaki yakınlık ve samimi alaka aşikar- Yalnız sık sevgili yan karilerimiz, her feyden evvel, de-

mez prensiplerini artık cihan tanıy 

Fakat cihanın bildiği bir hakikat dahil 
vardır ki o da milli davalarımızı müc:ı.. 9"'Up harbi umumide mağlilb olmus, Os- dır O kadar büviik fedakArlıldarla. güç- değiştirmekten sakınmak ve sevgiliye rin bır istikrah hissi duyacaklardır. 

tııanlı ordusu her tarafta zedelenm· , se- lüklerle elde edilen istiklal ve cumhuri - emniyet ve itimad telkin etmek llzımdır. Atatürk'ün sıhhati hakkında ilk şayia 
"aiti ağır bir mütarekename imzalanmış, vet anC'ak böyle yüksek evsaf, kabiliyet çıkaran Fransız radyosu olmuştur. O 

faa ederken bizi hiç bir, ama hıç 

t>tıyük harbin uzun seneleı·i zarfında mil- ve ahlakta vetişttrllecek temiz kanlı, te- • • zaman bu çirkin saygısızlıktan bahset -
let yorgun ve fakir bir halde, millet ve miz ellere bırakılırdı. Çahşkan bir küçUk mek istememiştik. Fakat Berut'un yap 
1nemlekC'di harlf umumiye sevk.edenler s ze bırakılan bu kıymetli ulusal emane- Zonguldaktan ls tığında daha mel'un bir kasd var: Ha-
kendi hayatları endi§esine düşerek mem- tl ilelebed muhafaza ve müdafaa edece~ - met te §Unu aoru • tay seçimi üzerinde tesir yapmak! He-
leketten firar etmişler. Saltanat ve 1ıilc1- nlze. hattf\ biiyüıterek yükseıteceğlnlze, ba - yor: men söyliyeliın ki biz, en sıkı sömürge 
fet k"" • · ı d V 7 dett" ··t F•mızdn Ulu ve ınusal Önderlmiz olduıtu hnl-

~ev ıını ışga e en. a 1 ın '":u e- ı'le buti1n Türk mlllett emin ve yannından - Muvajfak o - şartları içinde yaşıyan Berattan, onun 
reddı 6ahsını ve yalnız tahtını temın e- mu.~erlhtlr. vatan, millet sizlere güveniyor lacak mıyım? idaresine hakim olanların haberi değil, 
debileceğinJ tahayyül ettiği deni tedı .. ve sizlerle övünüyor. Her istek mn - tasvibi olmaksızın, böyle telgraflar çe-
birler araştırmakta ... Damad Ferid Pa - Sağlam kata. sa~lam vticudde olur. evet, siminde olmalıdır. 1rllmesi imkansız olduğunu takdir ede-
'4nın riyasetindeki kabine aciz, lıaysi - fakat, kata. bllgt ne techlz edilmezse kol kuv- Bu çağda tek mu· 
ile•-:- b" z d. h . d . \'Pti ham bir madde halinde ve başkalarının riz. d . 

"':'"' ce ın, ya nız pa ışa ın ıra esıne elinde ve emrinde ancak istismar vasıtası o- vaffakiyet yolu, Atatürk'ün mutad gezintiler e ve zı-
t4bi ve onunla beraber şahıslannı vika - lur ve dalma kullanılanın aleyhinde olarak. çalışkanlık ve iyi ·j/_, yaretlerde bulunduğun~ Ankara~~ h,7.r-
Cle edebılecek her hangi bir vaziyete razı. Sizlerin her yönemden kuvvetli ve lrud - huylara sahib ol • ketı gözile görerek biliyor. Ataturk un 
0rdunıın elinden silahı ve cephanesi a - retli olmanız için. analarınız. babalarınız, maktadır. bu gezinti ve ziyaretlerine dair gazete-
lınmış ve alınmakta ... > partiniz, milletiniz. Bfiyük Millet Meclisiniz, • mizde çıkan resimler çoktan Berut şa-

G 1 .. •. . ~ hulfisa bütün bir devlet hlç bir fedakfırlığı b 
u enç er, Atatürkun vecız kelamının, eoıtrgememektedlr. Kafalannızın kudreti ve H d 1 b 1 yiacılannın elindedir. Hayır, bu ne a-
J?ıumi tarih edebiyatına hakkettiği bu kollannızm kuvveti kabil olabUdJfl kadar er şey en 8YV8 S8 8 sit bir hürmetsizlik, ne şuursuzca bir 

hazin levha, medeniyet tarihinin daima t'oğnlsın ve artsın diye her lmkln hıızırlan- Z o 11 g u l da k- • Mrbiyesizliktir: Bu, Berut politikacıla-
ııtanacağı bir sayfa olarak nesilden nes- makta ve her vasıta elimize verilmektedir. 'tan İffet soruyor: rmın soğukkanlı bir tertibidir. 
le .naklolunacak. Türk milletine reva gö- Alle oc9 l'lında. okulda, kışlada. ~tarlada, - DoktOT oltn4k o halde, evvela açıktan açığa manda 
rillen bu Akıbetten insanlığın yüzü kı - tc~flhta vcTü~a~rtk~~~~ıh!~~;;;:egfı~;~:ı ç;u: istiyorum, mu ' ı'daresinin ve hatta bizzat Fransanın 
ıa k 0 4kıb . Tü. k 1 . cııı..,ınu ve r ge . , . k 

raca tır. « etın, r o sun, Tür- 7eı. neş'ell. lyl huylu. tşe, savasa, hültlı;a ya- vaff ak olaca mı- mea'ullerinden şunu taıeb edelim: Türk 
ktı.n gayrisi olsun gafil, hain veya düş- .şamata elverişli yilkaek Te ~ktn Tuını bl- yım? ler için mukaddes olan Atatürk'le, o -
inan, bütün günahkar ve suçluları o silin- rer lnM.n olarak. yetııt.lrmet için, Atatürk. Dilek sam. · nun sıhhatlle oynamaktan derhal vaz -
IQez hacaletin ıztırabını gönüllerinde ve lcab eden dlrektlfierl vermiştir. olunca ve sebat•· geçiniz. Ve maksadınız neyse onu söy -k4 MHlet fırka, Büyük Millet Mecusi ve o - f 
dara damgasım da alınlarında, adların - nun hükfımetı her işde olduğu gtbt, uıu ön- dildikçe, muva .. leyiniz: Dosdoğru onunla karşılaşalım. 

daima ta§ıyacaklardır. derin bu idealini az zamanda taha'klmk etti- f akiyet bir zaman Sömürgeciler midir, idareciler mi -
Atatürkün, artık insan olarak yaşamak receklerdlr. meselesi olur. dir, büyük veya küçük politikacılar mı-

lıakkı bitti ve tarihi kapandı sanılan Türk Güreş. binicilik, ctrtd, kayak. nişancılık, ok dır, hükOmet veya parti adamları mı -
Jnilletinin canlılığına ve karakterine ve cııluk. avcılık, dağcılık, denlzclllk, havacı - dır bu iki yüzlü politikadan kimler 
bilhassa hakkı ha si 'eti istiklali j in lık, golf, eı. ayak top oyunlan gibi uıusaı ve Son Posta ' B" 
her ' Y. ~ ' ç arsıulusal bütün sporların tanzim ve ida - mes'ul ise, onlara hitab ediyoruz: ız -

zaman, her ıeyını ortaya koyacak resinı devlet esas1ı bır ödev olarak eııne nıa- F otograf tahlili kuponu ıer, şimdiye kadar şahidi 01~uğumu2! 
kudret ve kabiliyette olduğuna sarsıl - enle, her şube kendine mah~ teknl{U. me - f _!m lesad ve tahn1deri, sık sık, dost Fran-
ltıaz imanı olmasaydı, eğer, onun insan- todu muayyen programı ne bir nizam ve in- w • • • • • • sanın Türkiye ile münasebetlerindeki 
1-rı Yüksek idealler etrafında toplamak Uzam altına girecektir. Devlet.. mncud im - Adres • • • • • menfaatini takdir etmiyen bir takım 
'le biri ı· k k t · t kl kfı.nları ve vaaıtaları art.t.ıracak ve bu alaka-

eş ırme • şuur, anaa ve ıs e e- · zı 1 ,_ d miisbet neticeler al mahalli memurlara atfetmek nezaketi-rile k . . . . sile muva o arh a - DİKKAT 
sev ve ıdare etmek kabıliyeti ol - mnk için otorlteslnl ve mürakabeslni esaslı ni gösterirken, bunun manda idaresinin ltıasayd ğ dehA ı ·· t ·· d Fotograf tabllll 1çln bu kuponlardan ı, e er onun a arın us un e o- bir vazife olarak kullanacaktır. elbette Par'"' polı"tı"kasını gu··tmekte ol -laıı k 5 adedinin g6nderllmesl p.rttır. ..., umandanlığı olmasaydı 'Iürk askeri- Tfirk millet!, zamanlarda n mekA.nlarda duğunu bilmediğimiz gibi bir gaflete 

llbı bahadırlığı olmasaydı ve eğer mo - büyük l§ler bap.rm11 n bafarmaya nam - t d.k. 
dem ve müsbet ilimlerle mücehhez di _ zeddir. Böyle karakter n davada bulunan ================== ham1edilmiş olacağını zanne me ı 
lrıafı b.lh b"" .. k kalb" 1 d bir milletin zeki, bilgi, kabiliyet ve idman den böyle muvaffatıyeUer umuyor ve bek - Fransada dostlarımız vardır; Fransada 
bulunve ı ~ssa uyu 

1 0 masay 1 müsabakalarında vereceği kıymetin derece- llyor. bugünkü sakat politikanın tehlikesini 
§U guzel 'Vatan parçalanmış ve &l elbet beynelmilel mikyaslarla ölçülür. Yuddaşlar; _ . görenler vardır: Fakat §Urası bilhassa 

1Ad ellerde ıssız ve harab ve bu güzel Hangi faaliyet sahasında olursa olsun bir Büyük Şef ebedl nutku .. da hur " müa - .. h. di ki devletler arasındaki mü-
bUllet perişan ve hatta yok olacaktı. Be- Türk genci ve sporcu.su kendini milletine be- takll vatanı gençlerimize emanet ederken mu ım r • . . . 
ltr ZUlıne ve zulmete boğulacaktı. ğendirebllmek için arsıulusal kıymet kazan- •El' Türle genci, blrtncl vazifen Türk 1.stlk- nasebetlerde yalnız fiillerın ehemmı -

y nıaya çalı§?llalıdır. Kendi aramızdaki muvat- llllnl, Türk CUmbur1yetinl llelebed muha - yeti vardır! 
ur~~şlanm, fnklyeUerin kıymeU, kabiliyet ve olgunluk faza ve miıdafaa etmektir. Muhtaç oldu.tun İmdi, fiiller bizim iyi tefsirlerimizi 

Ataturk, Türkiyeyi ve Türkleri tasav. derecesini aşamaz, kendi aramızda kalır. kudret damarlarındatl ıull tanda mevcud - mütemadiyen tekzib ediyor. Niçin katı 
~4-ıılaıınuş ve hazırlanmış o feci durum- Yuddaşlar, dudıı diyor. _ ve çetin hakikate temas etmiyelim? 

'--rıa d · A k •erlldiır.t takdirde Türk s•-- verilen bu kıymetli n büyuk mes'u - .. .. . w ~ •u rmakla, ünyanın mühim ve Imk .. n ve eme • &• ı«: ı b t teminatlarına rag 
UQ)'iik b. d . . V• b v gençliği kablllyetinln ne parlak neticeler ve- llyetlt ödevi terene yapacatınıza heplmlzln Dost anınızın U un -
~ ır parçasın a gırışecegı oguş - receğinin en yakın ve gilw mtsaıını bize imam vardır. men, Fransa bizi anlamıyor! Bunun 
ku dan ve dü§eeeği kaotik hallerden Nls'de, Romada süvari genç ıtıbaylarımız Bu imanla uıu Önder Atatfirk ve Bqve - başlıca delili: Haklan beynelmilel ve 
.~rdı. Türklüğü, ilerleme ve barış i- verdi. kil CeW Bayar adlarına 19 ~yıa &tınilnü karşılıklı ahidlerle tanının~ olan San -
~ olarak insanlık camiası arasında la- Beynelmilel biniclllk tekniğinin en zor heplnlze kutluyarak bugftn biltun yurdumu- k Tü" kl- w ·· yerliler muamelesi 
,.,.. old lh. gti i zun her bucatında yapılacak töreni açar, ca r ugune, _. . • 
l(u Ugu şerefli makamına iade etti. şartları içinde atlanma3ı en ç man alar T;trk mllletlnt ve sayın misafirlerimizi yapılmasına tahammül edecegımı~ı zan 
ı.. ... ~ekenin karma kanşık tasfiye an - karŞlSında blniclllkte en ileri (iden büyük A be ll Edemeyız et 
-:-uıcaa ilk milletlerin seçkin mü.ınesslllerl aruında bi- sonsuz sevgi ve saygılarla sel mlarım. nediyor. Ha r vere m: , -
4'ta olarak kurtulma yolunu bul- rincl gelmek, Türk bayrağını tertf diretlne Üç dDell " pnçlltin A&aıiirk'e tikraaı miyeceğiz! 
~ '\'e kurtulmak istiyenlere örnek ve çekUrmek, ne talihin, ne tesadüfün ne de Ankara 19 (A.A.) - Binlerce imza ile Da- Atatürk milll şerefimizin mayası -

r oldu. milli etatlk veya şahsi Lstidadın uerldir. Bu biliye Vekili ve c. H. partlsl genel sekreteri d tl k ndisini temsil ederi Fran 
J>u.ıı zlikl rt t d Bay Şükrü Kayaya stadyomda aşatıdakl ır, onun e .. Ya efkArı umurniyesinin ve cihan- :zafer, tekniğe dikkat ve tltl e aye e e- talı:rlr verllmi§tlr. sa bunu bilmez olur mu? 

\._ b(lh tün sağ duygu sahihlerinin Atatür- rek, üşenmeden, bıkmadan, usanmadan, yo- k 
'9 a rulmadan, metodlu senelerce çalışmanın, Sayın Bay Şükrü Kaya. Dahlllye Vekill Geçenlerde şeni bir fıkrasını o udu -
:rtlr1t ~rkıanlığının ve takdirkarlığının ve temkinli. imsakli, ve sabırlı idealist bir ha- ve c. H. ~· ~enel Sekreteri . ğumuz I'Europe Nouvelle Fransanın 
... ~ 1~ labına ve Türklere karşı da yat yaşamanın güçlükle elde edilen bir mah- Ulu Önder Ataturk un Türk vatan " 1stlt- h. b" dır H kk da 
-.qQPat lAlinl kurtarma~ "--re Samsundan Anado - mü ım. . ır. mecmuası . a. -ımız 1-. ı Ve hayranlıgıw nın bir çok ..,ebeb - suliidur. Bu çetin dersin tatbitl, her 1m - .. .. \UoC :M 1 d D -eh d 
~·ı •- atı u ~ ıuya ayak bastıtı cfinün 19 uncu yıldönll - en fecı ıuıra an neşre en epe e e hi._,:--•sında bu kurtarma ve kurtulma tıhanda her Türke ayni muvaff ye v - d b 1 f 
-ani münü kutlayan bizler, bu mutlu eünihı he- Toulouse bugün iktidar a u unan ır-

W.Lh n verdiği m mnuniyetin yeri bü - deder. yecanı irlnde çarpınarak ıu üç dllelhnlzin kanın bac:lıca organ1arındandır. Guya • -ıur. Bize arsıulusal müsabakalarda her Türk- y "j 

18 nıay .. den beklediğimiz muvaffaldyet tereflni ve yerine getirilmesini yüksek Partimldıı aayın bizi aldatacağı zannolunan maskeler ve 
\re _ ıs gunü beşer tarihinin insanlık 0 ,.erefl kazanma yolunu gosteren genç sü- genel sekreterinden ılmdi stadyomda bulu- t gı· vehmolunan bahaneler al 

.. ,edeniy t ı h" l k .. nan on binlerce halk namına saygılan - ya avu aca . . . . "k 
1 ildi . . e e ıne o ara taliini ve b::ıylarımızı burada huzurunuzda ve bütiın zı r1 ederls. tında Fransadaki ıktıdar polıtı acı a -

~tını değiştirdiği gündür. Onu tnkib millet müvaceheslnde tebrik etmek ve kendi- mı ıa- :!.... ... ı aanmız Atatürk'• bu datıtada nnın'Türkiyeye ka"11 bir mücadele ha-
.. n 18 senenin h ·· - ih - ·· ıerlni teknik, metod ve nizamla 1etttttren r.uo::u Y'" • y· 

Orıün er gunu c anın gozu t duydutumuı aonsm fiikran ,. tazim lı1a - llnde bulunduklarına kani olduğumu -
0 d e .serilmiş ve yayılmış olan eserleri, büyük ordumuza teoektürlerlmlzt sunma 

evrun ·· - .. hepimiz için ovülecet ve aevinilecek blr lerinin arz ve iblllL zu niçin söylemiyelim ve Paris bunu 
türnuı gununun ne büyük ve ne alem- ödevdir. 2 _ 19 Mayıs ıününiln ıençlik n .spor neden bilmesin? 
dir netıceler verdiğini göstermekte - bayramı olarak kabulü. . llı ·· ·· h k d 1 t 

\'e mut a· Türk gençleri; 3 - Bu gfiul sahanın d9 Mayu Şehir . ~ızler ~ ,:uyuz; ~ cı v_e a a ~. -terınekt ema ı bir ıttıratla atide gös - Başımızda Atatürk olduğu halde anaları- •tadyomu• olarak adlandınJmuı. cıyız. Atatürk un asil aıyasetınin degış-L-~~~~-e~d~e_va=m:::..~ed~c~c~e~k~ti~r~· ~B~u~a~ti~nı"·nı-t:ı.u.DJJo.....ı;Wl~aı~ar~ıl!!.U"-"wil~l~etl~n~iz~...e!..::'..._~de~v~ıetı=-=.:.:n~ız=-=s~lz_-_g~-=-~~~~~~~~~~~~~-

tehlike şantajı ile y1ldırmak1 kendi ~ 
ref müdafaamızdan vazgeçirmek m -
kün olmadığıdır. Fransadaki do lan 
mız, mes'ullerden bu hareketlerın he • 
sabını vaktinde sorsunlar: Çünkü bm 
zo:ı;:la şerefimizle ve mukadderatımız 
la oynana oynana, sürüklendiğimiz y 
lun hiç bir icabı karşısında tereddu 
edecek olanlardan değiliz. Fran a b 
nereye götürmek istiyorsa, onun bütiid 
külfetlerine ve fadakarlıklarına katı,... 
nacağız! 

Fakat Fransız politikasının bu te 
zadlı ve müvazenesiz sistemi değıl mf. 
dir ki, onu, Avrupanın her kargaşalı• 
ğmdan hatta müttefikleri nezdinde 
mes·uı mevkiine koymuştur? Ewer 
tezad ve müvazenesizliği, Londra ta • 
dil etmeğe muvaffak olmasa, Fransa. 
nın şimdiye kadar meydan vereceği fa 
cialann hesabı yoktu. Mütemadiyen 
kendi menfaatine yontmak! Bütün iyJ 
niyetleri kendi karma sömürmek! S 
cü olduğunuzu mu söyliyorsunuz: Şu 
halde nihayete kadar taviz 'erm 
mahkumsunuz! Hayır efendiler, her şe
yin hududu, bizim milli şerefim.iziD 
hassas noktasında nihayet bulur. Ve Zil 
ten milli şeref davasında bu kadar kıs
kanç olduğumuz içindir ki verdiğiınia 
söze inanılır: Sulh için sözümüze ina ~ 
nılır, dostluk için sözümüze inanılır. 

Bu yazımızı bugünkü iki kısa ihtar. 
la bitirelim: Atatürk adını hiç b r mak· 
sadınıza Alet etmeğe cür'et etmeyiniz, 
bir! Hatayda ahidlerinizin yerine ge • 
tirilmesine son derece dikkat ed"niz, 
iki! ............................ _. ....................... _ 

··················································-··1 ; KUcUk Memleket Haberleri 1 ........................................................ 
Mq'da J'U) tayinler 

Muş (Hususi) - Muş baytar müdürü Hu~ 
Ulsi Urtaya, ElA.ziğ baytar mlldilrü Kbml 
Muş baytar mudüriüğüne naklen tayin edil• 
mişlerdir. Emniyet 1dart kısmı relsl bafkO
mlşer Malhınud Srvas emniyet kadrosuna. 
HakA.ri ıtınci komiseri Nuri terfian Muş em• 
niyet kadrosuna tayln edllml§lerdlr. 
Balıkesir Balkevi ıerıisindeki dlltiş kana 
Balıkesir Halkevlnin açtığı biçki - dikli v• 

çlçekcllik kursları aona ermiş, kurslara de
nm eden bayanların yaptıkları lflerle Halt• 
evinde b1r .sergi açılml§tır. 

Esentepeye ratbei 
Gerede (Hususi) - Son günlerde havaıu 

çok gu~~1 gitmeğfe :tnşlroığuufan ırnzamn 
meşhur mesiresi Esentepe çamlıtına halll 
pek ra~bet etmekte, bilhassa pazar gunled 
burası pek kalabalık olmaktadır. 

Bursada Boca Ali sade ilk okulunda ltlr 
hadise 

Bursa <Hususi) - Hoca Ali zade mahalle
sinden Mehmed oğlu Tahsin oradaklllkmet:
tebe girınlş, çocuklan kovalamıya ba lamıt. 
hademe Haticeyi de !bastonla bQfından ya • 
ralamıştır. Polisler tarafından yakala~ 
hastaneye sevkedilen bu adamcatız aklı va
ziyetinden dolayı teltaüd edilmiş bir zattır. 

Zeytindağ nahiyesi muhtarlıfı 

Bergama (Hususi) - Zeytlndağ nahlyes 
muhtarı Osman en son yapılan 1ntl bda 
kaybetmiş, muhtarlığa 456 reyle tüccardan 
Kemal seçllmlştlr. Bu intlhab uç defa te.trar 
edılmiş, birisinde Osman, iklslnde Kemal :ta
zanmı lardır. Bunun sebebi haltın O mam 
sevmemesi, ilk intlhabda Osmanın intihaba
ta fe ad karıştırarak kazanması, iklnci lll• 
tihabda kazanan tüccar Kemalin blllihan 
istifa etmesidir. Fakat üçüncü 1ntıhabda da 
tüccar Kemal kazanmııtır. 
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: ÖYLü SAİR ~ 
19 Mayıs bayramı bütün yurdda 
coşkun tezahüratla kutlulandı 

5"1111 .. Jlllllllllll .. llllllllllll .. lllllllllll .. llllb.. Ruscadan çeviren: H · Alaz .• dlllllmllllİffi (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tikbalinin bayramını kutluladL 

Bu köylü şairin soyad.ını iyice hatırla
mıyorum.. galiba Ovçiınikovdu. Fakat 
adı basit ve sade idi: İvan Filipoviç. 

lvan Filipoviç bana haftada iç defa ge
lirdi. Sonraları hergün gelmeğe başladı. 

Bana gelişlerinin &ebebi basitti. O, bir 
serçe gibi incecik sesile kendi ~irlerini o
kur ve bunların mümkün mertebe sür'at
le bir gazete veya mecmuaya basılması 
için tavassutumu rica ederdi. 

- Hiç olmazsa şiirlerimden bir ~anest
ni bassalar başka bir şey istemem, derdi, 
fitirleriınin basılmış halde nasıl görüne
ceklerini şiddetle merak ediyorum. 

Ivan Filipoviç bazan karyolamın üze
nne oturur ve nefes nefese: 

- Muhterem yoldaş, derdi, benim ~ir 
ve edebiyata olan alakam daha çocuklu
ğumdan başlar. Küçüklüğümdenberi ta
biatı ve güzelliği severim. Diğer köy ço- Bu.giinlerOO bcuıA J110rİka t§cilmnden 

cukları çelik çomak veyahud yazı mı, bir şair mvsallat oldu 
tura mı oynarken ben mesela, bir danayı 

1
. . H tt• b .. d 1 d 1 b"l . ' ırım. a a u yuz en a ay e en er ı e 

''eyahud bır bulut parçasını seyreder ve lm B il d t"ka d" .. 
bundan fevkalnde mütehassis olurdum. .o U§: u a e ama a an 1 

• ıye soy-
B f k b. ·· lliğ b'l ı·k . lenenler bulunmuştur.> Velhasıl vaziyet 

en en u a ır guzc e ı e a a a gos- b k d dir B · .. ~ h' ··b 
t d d d u mer ez e . u ı~en yana ıç şu -
t' mc en uramaz ım. 

Buluttan, rüzgardan danadan . , . 
heniz olmasın .. 

falan 
fevkalade zevk duyardım. Işte böyle 
muhterem yoldaş, ben bütün bu güzel
lıklerı mükemmelen anlar ve severdim .. 

Danadan ve buluttan bu kadar iyi an
lama ına rağmen İvan Filipoviç'in şiir
leri maalesef, çok fena idiler .. sizin an
lıyacağmız bunlardan daha kötü şiir yaz
mak imkiııu yoktu .. 

Işın en şık tarafı, İvan Filipoviç'in bü
tun sıiı !erinin kafiyesiz oluşu idi. O 6a 
bu noktayı itiraf etmekten çekinmzedi: 

- Ben kafiyeli şiir yazmasını sevmem, 
derdi. Çunkü kafiyeye uyduracağım di
ye güzelim şiirlerimi berbad etmekte hiç 
bır mana görmüyorum. Sonra bu iş biraz 
guçhigı.i de mucib oluyor. Bu vaziyette 
daha az şiir yazılabiliyor. Halbuki kafi
yelısine de, kafiyesizine de ayni parayı 
veriyorlar .• 
İlk zamanlar namuslu namuslu bütün 

- Hayır ivan Filipov.iç mesele bu de-
ğil Herifler sadece calmayız, diyorlar, 
zamana, zemine pek uygun değil!> Yani 
senin anlıyacağm bu şiirleri pek beğen
miyorlar .. Yoksa senin menşein, ailevi 
vaziyetin onları pek alakadar etmiyor. 

lvan Filipoviç benim sözlerime iena 
halde içerler: 

- Af buyurun fakat, derdi, herifler 
halte~ler!. Ne demek şiirlerim czama
na, zemine uygun değil!> miş?. Şiirleri

min neresini beğenmiyorlar?. Nereleri 
güzel değilmiş?. Ben küçüklüğümdenbe
ri tabiatle, edebiyatla alakadar bir adam 
değil miyim?. Danadan, buluttan pekala 
zevk alan birisi idim .. şu halde muhte
rem yoldaşım ne diye bu şiirleri almaz
lar?. Açıkça sebebini söylesinler!. Bu 
düpedüz şahsıma hakarettir. Hiç olmazsa 
bir tanesini alsınlar!. 

gazete ve mecmua idarehanelerini dola- Ben, bu köylü şairin tazyiklerine iki ay 
şarak ivan Filipoviç'in şiirlerini teklif et- kadar dayanabildim. 
tim .. fakat sonraları bu işden vazgeçtim. 

Fakat iki aylık bir mukavemetten sonÇünkü hiçbir gazete, hiçbir mecmua bu.o

du işte .. yaz da yaz!. Yaz da yaz!. İlham ... 
Ne denir? 

- İlham!.. Şiir yazmak!. Arkadaş; ça
lışmak lazım, çalışmak!. Sana, güneşin 
altında taş kırdırmalı!. Seni bu adam 
eder! .. 

İvan Filipoviç canlandı: gözleri çak
:mak çakmak oldu: 

- Böyle bir şey yaparsanız, dedi, Al
lah sizden razı olsun!. Ben hazırım .. size 
yalvarırım, beni hemen böyle bir işe yer
leştiriniz!. Çünkü artık tahammülüm kal
madı. İşte iki senedir ki işsiz dolaşıyo
rum .. ne iş olursa olsun yaparım. 

Ben hayret ettim: 
- Nasıl, nasıl, dedim?. Anlamadım. Ya 

şiirleriniz?. 

İvan Filipoviç gene o serçe sesile: 
- Bırak canım, dedi, yemek lazım, ye

mek .. karnım zil çalıyor. Şiir!. Baııa bak 
aziz yoldaşım; değil şiir yazmak, fakat 
ne olursa olsun, bundan daha kötü şeyler 
bile yapmağa hazırım.. şiiı ! .. 

Köylü şair benden üç ruble ödünç ala
rak sert adımlarla odadan çıktı .. 

Bir hafta sonra da ben onu gazete ida
rehanelerinden birine kuryer olarak yer
leştirdim. Artık o şiir falan yazmaktan 
vazgeçti. gazetenin evraklarını, postala
rını götürüp getirmeğe başladı. 
Vakıa şimdi artık bizde işsizlik falan 

kalmadı.. fakat buna rağmen bugUnler
de bana fabrika işcllerinden bir şair mu
sallat oldu. O açıkça: 

- Bu şiir denilen nesne ile, dedi, yev
miyemi biraz olsun kabartabilirsem, ne 
ala! 

Beni iş borsası mı zannettiler, nedir?. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Bir gece macerası 
Yazan: Peride Celal 

.............................................................. 
Adalı Halil pP-hlivanın 
Mezarını ziyaret 

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 

Şehrimizde şenlikler 
Taksim stadyomunu, şimdiye kadar 

misli görülmemiş bir kalabalık doldur -
muştu. Fakat içeriye giremiyenler, stad
yomu dolduranlardan çok daha büyük 
bir kalabalık teşkil ediyordu. 

Vali Muhiddin Üstündağ, İstanbul ku
mandanı Halis, amiral Şükrü, Üniversite 
rektörü Cemil Bilsel, kültür direktörü 
Tevfik Türk Hava Kurumu başkanı İs-

' mail Hakkı, ve diğer vilayet, zabıta er-
kanı, yüksek rütbeli bir çok zabitler, bir 
çok memurlar da stadyomu dolduranlar 
arasında idiler. 

Saat tam 9,30 da bayrak çekme mera
simi yapıldı. Hep bir ağızdan İstiklal 
marşı söylendi. Ve bunları müteakib 
kürsüye çıkan vali Muhiddin Üstüııdağ, 
içinde bulunulan yüksek günün mana -
sını, şu özlü cümlelerle if.ade etti: 

Valinin nutku 
c- Bayanlar, baylar, 
Bize şeref veren değerli huzurunuzla 

bölgemizin 938 yılı spor ve gençlik bay -
ramı şenliklerini sevinçle açıyorum. 
Gençliğin heyecan dolu güzel gösteri

lerinden önce, bugünün takvim adını bir 
kere daha saygı ve tapı ile analım: 19 
mayıs! 

Her yıldönümü, daha heyecanla karşı
lanan bugün, vicdanlarımızda mukaddes 
bir tarih olarak ebediyen yaşıyacak ve 
Türk milletinin ilerisini hiç sönmiyen 
bir ışık gibi daima aydınlatacaktır. 

Bugün; milli varlığımızda hududiuz 
bir köşebaşı, bir dönüm noktasıdır. 

Tam on dokuz yıl önce Atatürk sonstn 
vatanseverliğinden ve ölçüsüz azim ve 
iradesinden aldığı ilham ve kuvvetle 
Türkü mahkfun eden ölümün suratına 

tükürmüş, milli hayatın asil varlığını 

koruyup kucaklıyarak talihin yolunu ce
hennemin uçurumundan, fstikJJlUn cen
netine çevirmiştir. 

O günün muvaffak jesti, Türk milleti
nin her şeye rağmen bugüne kadar mu
zaffer olan açık ve parlak talihi oldu. 

ra teslim olmağa. mukavemetim kırılma-
lara metelik bile vermedi. ğ başl d ümidinin yükseltici imanından ve kud-

İ vnn Filipoviç sabah sabah bana dam- a a ı .. 

Biz, bu güzel talihe kıskançlıkla sa -
rıhyor, ve yardımcısına derin bir bağlı -
!ık ve yüreklerimizden kopan sonsuz sev
gi ile tapıyoruz. 

İşte bugünkü bayram, o mes'ud hadi
senin vicdanlarımızdan tafll'dığı fiikraıı 

borcunun bir ifadesidir. 
lar, karyolamın üstüne oturur ve sorar- Nihayet İvan Filipoviç günün birinde retinden mahrum kalacaklardır! 

O gün hepsi de, Adalı .Halil pehlivana, 
şerefile mütenasib bir mezar yapılması 

için her fedakarlığa hazır bulundukları

dı: koskocaman bir manzum eserle veyahud, 
19 mayısın gençliğe ve sporculuğa nis

bet ve istinad edilerek hususiyeti bay -
ramlara temel tutulniası Türk milletinin 

- Ne haber?. Almıyorlar mı?. Allah belasını versin, ne bileyim işte bu-
- Hayır tvan Filipoviç, almıyorlar.. na benzer bir şeyle bana müracaat ettiği 
_ Peki herifler ne diyor? Belki de be- zaman kat'i olarak mukavemetimi kay nı söylediler. 

nim köylülüğümden, falan, şübhe edi- bettim: 
yorlar?. Bu noktada hiçbir şübheleri ol- - Ya, ·dedim, ınan:zum bir eser mi ge-

Ve ben onlara: bünyesindeki hususi karakterleri teşkil 
eden sayısız kuvvet ve kıymetlerin bO. -

- Lüzumu yok ... dedim ... Sporun ve .. .. .. .. . d 
1 

bunl 
masın!. Ben halis muhlis köylüyüm. Bu- tirdlnll?. 

tununu uzerın e top ıyan ve an kur-
sporcunun kadrini bilen hamilerden bi- ==========-===--== 

nu siz onlara büyük bir kat'iyetle söyli- İvan Pilipoviç büyük bir safiyetle: risi, faraza Kazım Dirilt, Adalı Halilin rimden şübhe etmiş bile obalar, yarın 

inanacaklardır. y(!biJirsiniz!. Diyebilirsiniz ki: cHiç kork- - Evet, dedi, manzum bir eser getir- böyle bir mezarda yattığmı duyarsa, di
leğinizin yerine gelmesi için sizin fedamayın: o, ccdbeced köylüdür. Soyunun dim. Çok kuvvetli bir eter oldu. Bunu 

hepsi köylüdütt. Babası, dedesi, dedesi- yazmak için iki gün uğragtım. Doğdu işte .. 
nin dedesi hep köylüdür. Sonra bu aile - Neden icab etti?. Böyle bir ilhama 

karlığınıza ihtiyaç kalmıyacaktır! 
Bilmem onlar o zaman, bu teminatı.ma 

Çünkü bu naçiz satırlar, koca Adalı 
Halilin harab mezarını, himayeklr göz
lere meçhul kalmak talihlli%liğinden kur
tarmış bulunuyor! dışarıdan kız almamış, hep köylüden ev- sebeb ne?. inanmışlar mıydı? 

lenmi tir, Bu hususta yemin bile edebi- - Bilmiyorum, tekrar ediyorum, doğ- Fakat ben eminim ki, o gün bu sözle- Na.d SaduııM 

~ uSon Posta~ nın edebi romanı: 16 ~ bahane ile çiftlikten uzaklaştırdım ve kat edince bunun bir eşek olduğunu an-

ÇINARALTI 
hayvana atladım. ladım. Fakat üzerindeki yolcuyu tam-
Artık bütün yollan, geçidleri, patika- mağa imkan yok. Mesafe azakiıkca bu

ları biliyorum ve hayvanımı korkma- nun bir kadın olduğunu da farkettim. 
dan istediğim yerlerden sürebiliyorum. Fakat garib şekilli bir kadın! 

• BürhanCahid ~ 
Hasan dayı çiftliğin bir aylık süt sa

tış!ndan yüz yirmi lira getirdi ve bir 
hafta sonra başlıyacak yeni mahsul sev
kiyatının en aşağı altL yedi bin lira tu
tacağını haber verdi. 

Burada yerleşip kalsam bir kaç sene
de adamakıllı zengin olacağım. Feridu
nun mektubunu açtım. Oldukca uzun. 
Allı. morlu elbiselik siparişim üzerine 
bir çok gevezelik ettikten sonra müd -
hiş bir haber veriyor. Nazlı, Nevin ve 
Suna çiftliğe gelmek istiyorlarmış. 

Onların bu karan kendi ara -
larında vel'ip Feriduna adeta kat'i hü
küm , bi tebliğ ettiklerine bakılırsa bu 
se) aha t pek uzak değil. Kendilerine 
her r r atta bir eğlence bir değişiklik 
arı ar: bu salon hanımları bir kere a
k cııına koymasınlar, mutlak yapar -
lar. 

Zatc>n Feridun da öyle söylüyor. BH
ha sa Nazh ile Suna bu çiftlik alemine 
daır daha şimdiden programlar ve pian-

lar ) apıy orlarmış, işin garibi bu ziya -
reli an ızm yapmak için Feridunu da 
sıkıcıtırm~lar. Zavallı çocuk tehlike -

Kestaneliğe geldiğim zaman daha Bir iki dnkika içinde bu garib 'ekil 
den beni haberdar etmekle adeta fe • pek erkendi. bütün hatlarile meydana çıktL Gelen 
dakarlık etmiş. Hayvanı çalılar arw.ında siper bir ye- Sıdıka idi, fakat kucağında bir de kii-

Bu yaman sürprizden kurtulmak i- re çektim. çük çocuk vardı. 
çin ne yapmalı bilmem? Uykum büs - Birkaç gün evvel buralarda köy ka- Sevinçten ne yapacağ:Jmı şaşırdım. 
bütün kaçtı. dınlannın yabani çilek topladıklarını Şimdi bekar odasında sevgilisine yer 

Bu hoppa, çılgın kadmların çiftlikte görmüştüm .. bol şekerle pek güzel ye- hazırlıyan bir çapkın gı1>i 1* koyu yeşil 
koparacakları fırtına herhalde müdhiş nen bu kır yemişleri burada o kadar gölgeli kestaneler altında anu oturta-
olacak .. Allah vere de beni adamlsn - bol ki! cak yer arıyordum. 
ma karşı kepaze etmeseler. Bizim dok- Bu sabah kimse yok. Eğer Sıdıkadan Ayak altı bir yer tehlibll idi. K.esta-
tor Rüşdü bey duysa kıyameti koparır. önce ba§kalan gelirse orman içinden nelerin arkasında sık bir meşeUk var. 

Fakat bu fettan kadınlar be - köy yoluna hikiın bir tepeye çıkaca- Keçi yollarile yamaca çıkılıyor. Bura-
nim çiftliğe geldiğimi nerden haber ğım... Başkalarının yanında onunla lan her halde daha müsaid ... Fakat Sı
almışlar? Feridunun söylemediğine e-- konuşmağa iınkln yok. dıka yanına bir de çocuk almağa neden 
minim. Zavallı çocuk, bu gevezeliği ya- Engin dallan koyu yeşil bir çatı gibi lüzum gördü? 
panı anlamak için onlan çok sı~tır - bi,r.bftine kanşaıı kestaneler altında Kestaneliğe geldiği zaman acaba be
mış. Fakat hiç birini söy'letememiş. Naz- dolaşıyordınn. İnce bir keçi yolu lav- ni anyacak mıydı? Ona bmienbire gö
lı hanımefendi : nla kıvnla ovaya iniyor. Sıdıka bu yol- rünmemek için hayvanunı bağladığım 

- O bizden kaçtı. Biz de ona sih1>riz dan gelecek. çalılık arkasına saklandım. 
yapacağız. Kadınların elinden ne kur - Bir saat geçti. . Gittikce yükselen güneş olduğum ye-
tulur, demiş. Köy yanaşmalarından ild orakcı o- ri cehenneme çevirmeye ~ladı. 
Hakkı var. İçimden garip fikirler ge- muzlannda yabalan, tırpanlan ile or- Etrafımda böcekler, sinekler uçuşu-

çiyor. Ben de onlara bir sürpriz yap - manın eteğindeki arpa tarlasına girdi- yor. Ayak sesleri topraktan geliyor. Ni
sam.. geldikleri zaman buradan kaç - ler. Onlara görünmemek için bir müd- hayet yolun ucundan göründü. Eşekten 
sam... det çalılar arasında gizlendim. inmiş, bir eli le yulan tutuyor. Çocuk, 

e Yolun alt kısmında bir gölge hareket dört beş y~ında bir kel oğlan.. 
Heyecanla beklediğim çarşamba. sa- etti. Gittikce yayılıp kızışan gün~ ü- Başını sağa, sola çevirip etrafı anyor. 

bahı nihayet geldi. Hasan day~ bir tında hareket eden geril> blr g61ge. Dik- Sabredemedim. Yerimden fırladım ve 

tuluş sahasının her safhasırda lazım ol
duğu gibi tebarüz ettiren Ala.urkün mil
lete hizmet yolunda Samsunda açtığı bay
rağın gençliğe ve sporculuğa emanet e -
dilmesi, hiç şüphesiz, Türk gençliği ve 
sporculuğu için pek büyük mazhariyet 
ve pek yerinde bir iftihar sebebidir. 

Bunun için, hepinize tercüman olarak 
kendilerini kutlular ve geçen sene ayni 
vesile ile burada söylediklerimi bir kere 
daha tekrarlarım: 

Bütün kıymetlerin, kuvvetlerin ve gii
zelliklerin sembolü Atatürktür. Tüı k 
genci! Bu örneğe sadık, ve layi.k ol Ya
şasın Ulu Önder, yaşasın Türk gençliği, 
ve sporculuğu! .. > 

Hürmet Enginin sözleri 
Muhiddin Üstündağın uzun alkışlarla 

mukabele gören bu nutkundan sonra, kız 
muallim mektebinden Hürmet Engin söz 
aldı. 

Hürmet Enginin uzun ve kıymetli nut
kundaki şu parlak ve özlü cümleler, uzun 
uzun alkışlandı: 

c- Bizler bugün, coşkun bir sel gibi 
içimizden köpüren heyecanın ilk hızını 
o tarihi değiştiren günden aldık. 

cAtatürk çocuklarıyız!> diye, haklı bir 
şerefle övünen Türk gençliğinin en mLı
him vazifesi bize emanet edilen bu csi!
re layık olmıya çalışmak ve cihan tarihi
nin tek Önderini: 

cBen böyle çocukların atasıyun!, 
övündürmektir.• 

Geçid resmi 

diye 

Bayan Hürmet Enginin sözlerini tamam 
lamasını müteakib geçid resmi başladı. 

Üç bine yakın kız ve erkek t~ 1 b"Ic -
rin, sporcuların, muntazam k r l rlc, 
.muntazam adımlarla geçişleri, seyırcile

re coşturucu bir iftihar ve zevk duyur -
muştur. 

Resmi geçide iştirak eden talebclerın 

ellerinde bulunan bayraklar üzerinde şu 
mekteb isimleri göze çarpıyordu: 

c Yüksek Deniz ticaret, Türkkuşu, Bey
oğlu, Bakırköy, Eyüb, Kasımpaşa, Cum
huriyet kız orta mektebleri, Çapa K.ız 

muallim mektebi, Nişantaşı, Fatih, Süley
maniye, Cnğaloğlu, Kumkapı, Taksılll 

orta mektebleri, İstanbul erkek lisesi, Ga
latasaray, Pertevniyal, Vefa, İstiklal, Şiş
li Terakki liseleri ve İstanbul kız lisesi.• 

J~tik lıareketleri 

Şehir bandosunun çaldığı marşlarla 
yapılan resmi geçidden sonra, talebeler, 
meydanda muallimlerinin kumandasın • 

' da beden hareketleri de gösterdiler. Bin-
lerce gencin, tek bir insan gibi hareket 
edişi, seyircilerin gururlarını ve sevinç • 
lerini büsbütün arttırmıftı. Süleymani • 
ye, Vefa, Galatasaray, Beşiktaş, Kumka
pı klüblerinin de iştirak ettikleri beden 
hareketlerini müteakib, bütün mekteb • 
ler ve klübler, Taksim Abidesine birer çe
lenk koymuşlardır. 
Öğleden sonra, saat H de, Beyoğltı 

Halkevinde toplanan bir çok mekteblilcr, 
Şükrü Kayanın nutkunu büyük bir }ıe-

(Devamı 13 ünca ıa.yfada) 

ona doğru adeta koşuyorum. İki elini 
birden tuttum: 

- Gelmiyeceksin diye üzülüyorduıtl 
Sıdıka hanım. Çok teşekkür edertın· :Ne 
iyi ettin bilsen! 

Birçok şeyler söylemek istediği hal· 
de cesaret edemiyen, muvaffak oıarnı· 
yan insanların sıkılganlığı içinde yere 
bakıyor. Benimle gözgöze geıınekteıı 
çekiniyor. 

Ona rica ettim: 
- Gözlerini benden kaçmna.. o ıca

dar güzel gözlerin var ki Sıdıka ha~ 
Başörtüsünün altında san saçl:a

nemle şakaklarına yapışmış. Burun r 
ı'/0 • 

natllan heyecandan açılıp kapan y·i-
İlk defa bu kadar yanyana gel~ik ... ~1< 
zü yüzüme o kadar yakın ki.. bır ~uç 
hareketle dudaklarım alnına değ~'~n 

O bu vaziyetten çekinir gibi elıill rail 
kurtardığı parmak1arile hayran hD!vot· 
beni seyreden çocuğun başını o'kŞ 1ttıın 
İki adım geride yükünü boşnltI119 )ttaJl 
ve gölgelik, çimenlik bir yer b~1~8

0tıu· 
memnun boz eşek keyifli kayifli 
yor. 

Onu söyletmek için: de-
- Bu yavru kimin Sıdıka hanım, 

dim. 
Titrek sesle cevab verdi: 
- Komşumuzun efendim. rc1Utl 1 
- Onu buraya kadar neye yo var> 

(Arka.sı · 
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19 Mayıs bayramı bütün yurdda 
coşkun tezahüratla kutlulandı 

(BD.§ tarafı 12 inci ıayfada) Eminönii mıntakasındakl Alemdar Gençlel' 
yecanla dinlemi§ler, vı coşkun tezahü _ Birliği ve Demlrspor tlüpleri iştirak etmlf • 

<Her hakkı mahfuadurl ratta bulunmuşlardır. Ur. Evvel& askeri bando tarıı.fından lstlklU 
marıı çalınml§, bunu müteaklb sporcular &• 

Hayaletin hikiyesi Şeref atadmda dına Yekta Anıl ve Halkevl adına Emlnöntl 
Şeref stadında yapılan ıenliklere Bey- Halkevl Başkanı Aılh Sırrı Levend tara .J 

oğlu ortadan 60, Boğaziçi lisesinden 90, fından birer söylev verilmiştir. Söylevlerden 
sonra Alemdar gençler Blrllğt mensupları 

daz.Doktor na~ dikkati ce1bedecek ka
&IUnı ~d'i. Adeta insanın, kardeşinin 
lıııa U~den fazla bir teessür duymadı-

k hükmedeceği geliyordu. 
.a.._ uru bir sesle, kelimelerin üzerinde 
'"illa dura: 

~ 'Vallahi efendim, ne diyeyim ... 
llha les!le söze başladı. Kardeşimin 
'inı 1 hıçblr d~anı yoktu. Gerçi zih
\'ir l>erişan ama bu hususta sizleri ten-
11ı .. ~decek hiçbir hatıram olabileceğini 
._..uıetrnıyorum. 

ao!;;koıniser bir tki saniye düşündü, 
Suallerine devam etti: 

~ Facta maktulün evleneceği gece 
bı. 

1 
buluyor. Bu itibarla cinayet sebe

lltı oharak akla ilk gelen şey düğündür. 
Ususta ne buyurulur? 

- Suali anlamadım, efendim . 
..,;; b~u düğünün yapılmasını istemi
~ ır şahıs, yani Kenan beyin bir ra

var mıdır? 
lloktor cevab vermekte acele etti: 

te ~ Ne nıünas~t? Kat'iyen! Her hal
~'~ evde böyle bir rakib yok. Düşü

'4l; ki biz onun kardeşleriyiz ... 
ı.; Caıunı efendim, sualimi yanlış an
:~;8-n bu evdı demedim. 

.. ~ede mi? 
- t,,et! 
~· Zannetmiyorum. Daha doğrusu 

ır şey bilrniyonun. 
lile- ~an bey, bize (Hayalet) imza
tıtı~0ndertlen ba:ı.ı tehdid mektubla-

n bahsetmifti. 

~~nana tehdid mektubları mı gön
)Ok_ ll"~~ '!ie diyorsunuz? Hiç haberim 
~ .. ~efim bize bunlardan bahis 

etmedi Pek garib ... 

ı. h. Bu Dıektublardani imza ile evini
da ı,.,~ tarafından verilen isim arasm
~~ir münasebet bulmuyor musu-

-.' t,,et, buraya (Perilt konak) diyor
' SaÇDıa! Ben böyle şeylere inan-

o~akat bunun elbette bir sebebi 

~ Sebebi? Evet, sebeb denebilecek 
~)e fe}'ler var. Fakat bu uzun bir hi
'1 ~ IUdise ile allkadar olabileceği-
~ etrnıyorurn. 

Otılı!ı 0nııser Rıdvan Sadullaha baktı. 6' Yaptığı belirli belirsiz bir işaret 
....... e tarar etti: 
~~ok. HAdise ile alakadar ol-
~ Bey. Lfttfen bize anlatınız! 

' i!nh bir tedkik doktorun sükuneS zalıirt olduğunu meydana çıkan
\ ~lilleyecanını yavaş yavaş artık o 
~ Yenıemeğe başlamıştı. an ce
~da be!az keten mendilini \\kardı. 
~ bıriken terleri sildi. Sonra an-
' '.başladı: 
~ ~ve muhiti.mizi kaplıyan bu 
' ~ yan korkunç hava baba
' ~dan geçen bir aşk rnacerası-

~etieesi~~· Diyebilir~ ki biz bu 
lın.._~ gunahını çekıyoruz. Evet, 
1.."11Ut .. ! Belki de bu son facia da o 
Sı ~ bitip tükenmiyen ceza
~_bir 

1 
bırtdir. Baba cinayet denebile

Ja":~ IUç işledi ve bunun bütün ava
~ Oftı hatka vicdan azabı da evlad-
tfendiı Uzlanna yüklendi. 
~ lb,a,.__ er, Abdülhamid devrinde ge
~ babamın kurulmuş bir aşk 
~ a_burlarümar etmesile başlar. Ba
..... ~~ paşa, belki bilirsiniz, belki 
l'I ~ tınız yoktur; meşhur Fehim 

iclt. 8: &aıniınl arkadaşlanndan bi
~ ~ ün hayatı onqnla birlikte 
~ !lfltuıu bu menhus haile de gene o
"1...~ ltrıçu sayesinde oynanmıştır. Ba
~ 'lrlukaliııde bir kızı ıeviyor, fakat 
~ 

1 
bele görmüyor. Aradan 

.~~Yor. babam Fehim paşa sa
:_.oıu.yor ~ur \1e kudretli bir şahsi
b'IP 1~ gençlik aşkını kalbinden 

~~~ığı için vaktlle sevmiş ol
llt · ~nç kızı arayıp araştınp bulu-
t.ı,~üı e 2. genç bir bahriye zabiti 
~ .,_.!_ nı evlenmiştir ve kocasını 
\t.1..,--~ektedir 

) ~ a kaıırarn . 
~ deİiı d anını artık babam di-

8u. ha~ :bur paşa olarak zikrede
bur paşanın bütün hiddet 

Beykoz ortadan ve Beıiktaı ortadan tarafından plramld hareketleri yapılmıf. 
30 zar, Hayriye lisesinden 60, İnönü kız Halkevi g~terit tolu ıençlerl de Üniversite 
ortadan 120, Işık lisesinden 95, K.ındilli onfinde kurulan açık sahnede İstlklfıl plyec
kız lisesinden 150, Okullar Güneşi ve Sel sini temsil etmişlerdir . 
.çuk kız enstitüsünden 60 ar talebe ol - KaraPnırükte 
mak üzere 750 kız, Beyoğlu ortadan 60, Karagümrük futbol sahasında da genç-_ 
Boğaziçi lisesinden 120, bölge san'at er- llk bayramı miinasebetlle merasim ve teza·ı 

hürat yapılmıştır. Merasime lstlklAl marşlle 
kek okulundan 90, Beykoz ortadan 30, batlanmış, Fatih taymakamı ve Balkevl re-
EmirgAn ortadan 60, Gazi Osmanpaşadan 1si tarahndan gençlik bayramının ehem •· 
60, Hayriye lisesinden 95, Işık lisesin - miyetlne dair birer nutuk söylenmiştir. Bun 
den 95, Kabataştan 210, Okullar Güne - dan sonra, önde Darüşşafaka olmak üzere, 
§inden 60 talebe olmak üzere 870 erkek sırasııe, Hayriye ll.seai, Fatih Halkevl, Alon• 

spor, Davudpaşa, Karagümrük, Sümer sporı 

talebe iştirak etmiitir. Merasim saati yak- gençleri, bayraklarlle geçld resmi yapmış ...; 
laştığı zaman Şeref stadı hıncahınç halk- lardır. 

la dolmuştu. Evvel! kız talebeler, bili - Bu suretle merasime nihayet verilmlf, 
hare erkek talebeler stada girerken u - daha sonra, sahada, Karagilmrük - Davud• 
zun uzun alkışlandılar. Merkez komutanı paşa ve Sümer spor - Hayriye lisesi takım• 

.. 1 . lan birer maç yapmıılardır. Davudpaşa Ka• 
Tümgeneral hsan, Beşıktaş kaymakamı, ragümrüğil 9 _ o, Sümer spor Hayri e ııse .. 
maarif, Parti, Halkevi, teşekküller mü- sini 1 - o maRliı.b etmişlerdir. Y 

messilleri talebeleri gezip gördükten Bundan sonra, Darüffafaka ve Feneryll• 
sonra geçid resmi yapıldı ve merasime maz takımları kar4ılaşmı4lardır. 

Devamlı bir tedkik doktorun süktlnetin.in zahiri olduğunu anlatıyordu İstiklll marıı ve Türk bayrağının direğe Şehremini n Bakırköy sabalarmcla 

dainarlannı kabartıyor. İçinde şiddetli hayet Sahur paşa hayata gözlerini ka- .çekilmesi ile başlandı. Şehremini Halke'rinJn Topkapı haricin .. 
bir intikam arzusu uyanıyor. Fehim pa- padı ve bu tarihten itibaren evde bütün . Bundan sonra kürsüye Beıiktaş kay- deki aaha.sında n Bakırköy .sahasında da 

kamı bilih bö Halkevler!nin teabıt ettıtı proğram dahllin· 
şaya vaziyeti anlatıyor ve bunu müte - aile halkına korku salan bir hayalet hi- ,ma ' are "lge san'at mektebin- de meraalm yapılmlftır. 
akip mel'unane bir plan kuruyor. kiyesidir başladı ... Fizana sürülen ve d~n 513 İbrahim gelip birer nutuk söyle- ........................................................... .. 

Bahriye zabit~i~ padişaha suikasd orada ölen bahriye zabiti guya hortla- diler. Evvela ~z. taleb~ler sahada. yer ~1-
hazırlıyanlarla bırlık olduğu hakkında mış ... Geceleri aynen ona benziyen bir dılar ve Kancı;m kız lısesi muallimlerın
vesikalar uyduruluyor ve zavallı genç hayalet kırmızı fesi, siyah ceketi, beyaz den İffetin kumandası altında jimnastik 
koca. evl:ndiğini~ haftasında bir gece pantalonu, parlak düğmeleri ve apület- har~ketleri yap~lar. Genç kızlannıı~ 
tevkıf edılerek .Fızana· sürülüyor. Ayni leri ile ev dahilinde dolaşıyor, annemin çevik hareketlen uzun uzun alkışlancıı. 
gece zavallı gelın de evinden kaçınlıyor odası önünde uzun uzun duruyor, sa- Kız .talebelerden sonra erkeklerin jim -
ve Sabur pa~a~ın kolları arasına atılı.- bahın ilk ışıklan ile ortadan kaybolu- nastı~ h~reketle.ri ba~ladı. Kabat~§ er -
yor. Bu hakıkı dram neticesinde genç yormuş. kek lisesı muallımlerınden Hamdı Seve-
kadın çıldırıyor. Buna rağmen babam- Serkomiser doktorun sözünü kesti· nin kumandası altında jimnastik hare -
la evlendiriliyor. _ Aile bu 'hayaletten şimdiye kad~r ketleri yapılırken her fasılada tribün -

Efendiler, bu kadın bizi doğuran ka- bir zarar gördü mü? ·!erden bir alkış yükselmekte idi. Şen -
dm dır, validemizdir ve facianın böyle- _ Hayır ... Kat'iyen! liklere geçid resminden sonra nihayet ve-
ce kcnanan ilk perdesi 36 sene evvel _ Siz kendisini gördünüz mü? rildi ve talebeler mekteblerine dön.diller. 
teşrini· l'1 ayının 31 inci günü akşa- _ Hayır. Fener ltaclmda 
mı oynan1"11ıştır. _ Kim gördü? Kadıköy mıntakaaı mekteblerl de, saat 9,5 

Serkomiser heyecanla atıldı: - Galiba benden başka herkes... ~:r:.adıköyünde Fener .stadında toplanm1'-

- Ne garib tesadüf! Bu facianın tam - Affedersiniz, doktor... Mübhem Merasimden evvel, General Osman Tu -
senei devriyesinde bulunuyoruz. Sa- kalan bir nokta var. Bu evde Fizana sü- tan, Kad11t07 kaymakamı Cenab, mmtab 
bur paşanın büyük oğlu ayni gece kat- rülen bahriye zabitini valideden baş- spor tenllkler1 batk:anı n Erentö1 ıı.seaı di-
lediliyor! ka tanıyan olmaması lazım. Hayaleti rektörü Hasan Mahir ile Halk part1s1 mü -

B d 
· · f k messllleri tarafından talebe teftl.o edllmif -

- en e sızın i rinizdeyim efen- görenler böyle bir müc:abeheti nasıl id- i 
d

. ':t t r. 
ım, çok garib bir tesadüf... dia ediyorlar? Bundan ıonra bando müzlka ııe beraber 
- LUtfen devam ediniz, Baha bey. - O günleri yaşıyanlardan validenin 1500 genç tarafından iatftıll mar11 IÖylen -

Facianın ilk perdesi böylece kapandı, ihtiyar dadısı da sağ ... o da bu eve an- mlş n Haydarpaşa llae.st ızcııerı sabaya 
dediniz ... Ya müteakıb perdeler? nemle beraber getirilmiş. Belki rivavet Türk bayrağını çekm1§lerdlr. 

v İstanbul okullan namına hazırlanan blr 
- Aradan yirmi uzun yıl geçti. Ni- ondan çıkıyor. (Arkası var) çelenk Atatürk anıtına tonulınuttur. 

~ 
Bugonku program 
ISTANBUL 

Finllndiya milli güreş takımı 
geliyor 

:B,,tonyada yapılan Avrupa güreş ıampi

yona.mıdan sonra memletetımlzde büyük bir 
müsabaka tertibini düşünen güreş federas
yonu sık sik ıtmal memleketıerlle temas yap
mata karar vermiştir. Bu mabadla ~ton
yada Finlandlyalılarla yapılan konuşma
lar mü~bet bir ıekllde netıcelendltlnden ya-

20 Mayıs 1938 Cama kında Istanbul ve Antarada 1ld memle-
ötte neşriyatı: ket arasında mühim güreş müsabakalan ya-
12.30: Plflkla Türk muslklsl. 12.50: Hava- pılacaktır. 

dl.s. 13.05: Plllkla Türk musUd.sl. 13.30: Muh- ıı ve 12 haziranda yapılacak müsabalta-
telit plak neşriyatı. lar Helsinkl, İstanbul ve Ankara ıehlrle-

Akşam neşriratı: r1 maçı namı altında yapılacaktır. Finlan-
18.30: Plakla dans mus1klşJ~ 19.15: Konfe- dlya takımı 7edl güreşe!, bir idareci ve bir ha

rans: Ali Kamı Akyüz (Çocuk terbl~esl). 19. kem olarak dokuz kişiden mürekkeb olacak-
55: Borsa haberleri. 20: Muzaffer Dkar ve tır. hk müsabaka İstanbUlda yapılacak, o ak
arkada4ları tarafından Türk musikisi ve _pm Ankaraya hareket edecek olan takım er
halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: ö- tem gün ikinci müsabakayı yapacat
mer Rıza tararından arabca söylev. 21: Ni- tır. 1-2 kllo tolerana kabul edilmiştir. 
hal ve arkadaşları tarafından Türk musikisi Müsabakaların lldai Greko Rumen, blrl 
ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21.45: Orkes- serbest güreı olacaktır. Turnuva teklinde ya
tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plflkla so- pılmıyacak olan bu müsabakaların biri Tür
lolar, opera ve operet parçaları. 22.50 Son kiye - Finlandiya arasında reıml diler 1ldsl 
haberler ve ertesi günün programı. hususi müsabata olacaktır. 

• Müsabakalarda hakemler daima 2-1 şek-
linde defişecektir. 

A N K A R A Güıretcllerln bera.ber &direcetıerl hake-
min masratını kabul etmedlttmız takdirde 
Finlandiya takımı memleketimize ıelmiye -
cettir. Ayni zamanda her hangi bir aakatlıta 
maruz kalmamak tçln 19rbeat giireı yapmak 
istememektedirler. 

!I MaTIS 1931 Cuma 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Pllk: 

Türk musikisi ve halk ıarkıları. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 

Aktam neşriyatı: 
18.30: Karı.şık pllk neşriyatı. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadatları). 20: Saat Ayan ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musiki.si ve halk şartılan 
{Handan ve arkadaşları), 2.1: Saksofon solo: 
CNlhad Esengln). Piyanoda (Marsel Bl>. 21. 
15: Plakla dal18 musikisi. 22: Ajans haberle
r!. 22.15: Yarınki program ve İstiklll marşı. .............................................................. 

Samsunda bir temsil 

Galatasaray - Edirne lisesi . 
maçı berabere neticelendi 
Edirne, 19 (Hususi) - Galatasa -

ray - Edime lisesi maçı 2 - 2 berabere 
neticelenmiştir. İki lise talebeleri ara -
sında yapılan voleybol müsabakası az 
farkla Edirneliler lehine neticelen -
miştir. 

Müteakiben Kadıköy kaymakamı Cenab 
ve Erkek muallim mektebi talebealnden Az
mi tarafından Atatftrk'tln Sa?l15Uıia ayak 
bastıtı bu büyük günün yüksek mlnaaını te
barüz ettiren birer söylev verllınlftlr. 

Sonra tız talebenin jimnastik hareket -
leri yapılnııf, bu hareketleri Erenköy llses1 
Jlınnastlt muallimi Bidayet Atıkol idare ıt
m!Jtir. 

Kızlarımızın çok muvaffak Jlmna.stlt ha
reketlerinden sonra, Erkek mualllm mette -
bl Jimnastik mualllml Ferbadm lclarealnde 
erkek talebelerin hareketler! b&flamlf, aJDl 
muvaftaklyetıe neticelenml§tir. 

Tribünleri dolduran binlerce halt önün -
den, ~ot muntazam bir yüril)'ilşlt n müzlka 
l§tıraklle yapılan reaml aeçldi mütealdb 
merasim aona erml§ttr. 

Kadıköyündekl idman tenlltlertne Bren -
köy kız ıısesı, BeybeUada muhtelit orta, Ka
dıköy kız enstitüsü, Kadıköy 1 inci, 2 inci, 
3 ilncü orta, Üsküdar 1 inci, 2 net, ı üncü 
orta okulları, Baydarpata erkek llse.sl, er -
kek muallim mektebi, 'Ö.stüdar kız enıtitü
sü, ve mıntaka spor tıüplerl lftlrat etm)f
lerdlr. 

Öğleden sonra, gene Fener atadmda Ka
dıköy Halkevt ba4kam idaru1Ddt bir 1por 
şenllfl tertib edllmif, Fenerbahçe tatımı lle 
Halkevi ıençler1 arasında da bir futbol mi
aabakası yapılnu§tır. 

BabıtJe Gedikli mekteblMe 

Kasmıpqadaki Bahriye Oedltll mette -
binde de dün 19 Mayıa münuebetllı ellen
celer yapıimqtır. Btlencelerde Denli ft Aa -
kerl ııaeıer komutanı, aübaylar ve davetlller 
bam bulunmuttur. Şenliklere 1lt1tW marfl
le baf}anmlf, okul mtıdtırünün nutkundan 
sonra okul maraı aöylenml§, sporcular ıeç.ld 
reaml yapmlftır. Bir tiiçWt talebeııln .a, -
ıevt bittikten .sonra mualtı ne toplu Mden 
hareketler!, idman 16sterif}erl, plramtd, 
boka ıöatıerltlerl, çember J&rlfl, blaltlet J'& -
11fl, balat çe1'Jne .sporlan yapılmıftu'. Bu 11-
rada soyunup, ııtytnme ve 1atarat marul 
yeme oyunlan tok albflanmlftır. Bll&hare 

Samsun (Husu.si) - Balkevi temsil ıubesl 
<Gönül Masalı> isimli eseri büyüt bir mu
vaffaltlyetle temsil etmiştir. 

deniz yarlf}arl 7apılnu§, mtıabatalarda ka
zananlara m\ıwat verllm.lf ve nıtıdilr el -

Marmarada yeni bir spor ldühü açılıyor lencelerde bulunanlara tıetetttlr etmlftlr. 
Erdejin Marmara nahiyesinde cGenç- ..,.uı mQdıun••a 

Piyes iti gün ilstüste oynanmış ve iki bin
den tazla halk ueri büyük b1r zevkle temaıa 
etmlflerdlr. 

lerbirlili• adı altında bir spor klilbü a- Saat us da Beyamd meydanında bıln6-
çılması kararlaıtırılmlf vı tepbbüslere nii Balkm tarafından hazırlanan program 
airifllmiftir. muclbince J&Pll&n merulme uUd 'bando, 

BURUŞMUŞ 
• 

CiLT 

Bir doktoru .., ... 
...,.... ll•fll 

BurQfUkluklar, ihtiyarladığı-· 
mız zaman teşekkül eder. 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayaU ve kıymetli 
umurları iade edince, gençleşir 
vı tazeleşir. İ§te, Viyana Üni
versitesi prof ~ril Doktor Stej
akal'in pyanı hayret keşfi bu
dur. cBiocelıı tibir ve genç hay
vanların cilt hüceyrelerinin mer
kezinden iatihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mev
cuttur. Her alqam, yatmazdan 
evvel lrullanuuz. Siz uyurken, o, 
cildinizi besleyip gençleıtirir ve 
bUr\lfllltluklannızı aerlan izale 
edc.-r. Bir hafta zarfında on yaş 
gençlepnif görllneceblniz. Gün
düz için cilt umuru olan beyaz 
renıtndeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
,On arfmda en esmer ve aert bir 
cildi beyazlatıp yumup.tır. 

BAYANLARIN 
Naz•n dikkatine 

Batm aldılmıs Tokalon kremi 
nzolanaın büyük bir kıymeti Yar
dır. Onl&n bayllnlse iade ıtttltnlz
de beberl lfln 6 kurut alacak, a1Jll 
zamanda kı:rm•*r m.tıtlfaüan 
bulunan Totaıon m11aabakuuıa lf
tirat hattını veren bir bllet tat -
d1m edtcettır. 

ı 



14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta "nın tarihi &efritası: 21 

Yazan: A. B. 

Civanna yerinden sıçradı. Bir şey söyliyecekti. Fakat muvaffak olamadı. Çünkü 
o anda kapı açılmış, içeri giren yüzii maskeli bir adam, kendisini takib eden 

uşaklara: " Tutunuz şu adamı! ., diye bağırmışh 
- Ne söylüyorsunuz? Bana, onun bü

tün yaralarının geçtiğini ve eskisinden 
daha iyi bir hale geldiğini söylemişler
di. Zavallı şövalye ... diye bağırmıştL 

Antuvan, büyük bir teessürle başını 
iki tarafa sallıyarak cevab vermişti: 

- Hayır, madmazel... Bilakis, za -
vallı şövalye; bugün müşkülat ile yü -
rüyebilen .. heran bir başkasının yardı
mına ihtiyac gösteren sakat bir adam
dan başka bir şey değildir. 

- Oh yarabbi!.. Buna ben sebeb ol
duğum için, kimbilir bana ne kadar la
net etmektedir. 

- Böyle mi zannediyorsunuz rnad
mazel? Hayır.. aldanıyorsunuz. Hem, 
çok aldanıyorsunuz. Zavallı şövalye 
bugün sizi eskisinden daha derin bir 
aşk ile seviyor.. ve sizin için bu hale 
geldiği halde, en küçük bir şikayette 
bile bulunmuyor. 

- Ah Allahım! .. Sebeb olduğum bu 
felaketi, tazmin edebilmek için acaba 
ne yapabilirim? 

Antuvan, büyük bir sevinç ile Cı -
vannanın önünde eğildi: 

- Muhterem madmazel.. zaten sizin 
asil kalbinizin böyle bir acı nedametle 
sızlıyacağını tahmin ederek buraya ka
dar bilhassa onun için gelmiş ve hen
değe düşmüş gibi bir hile yaparak şu 
şatoya girmiştim. Şimdi sizden bu söz
leri işitmek; bu kış mevsiminde bura
ya gelinceye kadar çektiğim meşakkat
leri bana tamamile unutturdu. Müsaa
de buyurursanız, size bir sual sormak 
cesaretinde bulunacağım. Yalnız, sev
gili şövalyem için ... 

- Sorunuz! 
Madmazel, şövalyemin felaketini tah

fif etmek için, ona karşı mutlaka bir 
lütufkarl.ıkta bulunursunuz, değil mi? 

- Hiç .. hiç şüphesiz ... 
- Onun ölmüş olan ruhunu dirilt -

mek için sizden bir fedakarlık istenilir-
se ... 

- Onu da kabule hazırım. 
- Şu halde .. beni takip ediniz, mad-

mazel... Sizi, doğruca şövalyenin mi
safir kaldığı kralın şatosuna götüre -
yirn. Eğer bu fedakarlığı ihtiyar eder
seniz, dünyanın en alicenap ka?ıru ol
duğunuzu ispat edersiniz. 

Civanna, yerinden fırladL Bir şey 
söyliyecekti. Fakat muvaffak olamadı. 
Çünkü o anda kapı açılmış. İçeri giren 
yüzü maskeli bir acla.m, kendisini ta
kı"b eden uşaklara: 

- Tutunuz şu adamı .. bu, Bastil zin. 
danlanndan kaçan bir serseridir. 

Diye bağırmıştL 
Uşaklar, ellerindeki kılıçlar, baltalar, 

sopalarla Antuvanın üzerine hücum et
mişlerdL 

Antuvan büyük bir çeviklikle kendi
sini bir köşeye fırlatmış, müdafaa için 
bir sandalye kavramıştı. 

- Serseri, ben ha .. ah mel'un papaz.. 
yüzüne, yirmi tane maske koysan, gene 
seni tanının. Evet, ben bir serseriyim. 
Bazan Luvr sarayının salonlarında .. 
hazanda Bastil zindanlarında görünen 
bir serseriyim. Fakat, sen, papaz cüb
besi altında gizlenen bir canavar de
ğil misin? Geri! Doksan dokuz şeytanın 
boynuzlan karnınızı deşsin, geri! 

Diye bağırarak, elindeki sandalyeyi 
bütün 'kuvvetile etrafına savurmıya 

başlamıştı. 

Sandalyenin her savruluşunu, acı bir 
feryad takib ediyor, hücum eden u -
şaklar, birer birer yerlere seriliyor • 
du. 

Madmazel Civanna, acı bir feryad ko
yuvererek ellerini yüzüne kapamış. Bir 
köşeye kaçmıştı. Oradan: 

inlemelerine, Antuvanın savurduğu cisim çarpmış; boğuk bir feryad koyu-
küfürlere karışıyor; duyulmuyordu. vererek, yüzüstü yere yuvarlanmıştL 

Yüzü maSkeli adam mütemadiyen 
haykırıyordu: 

- Miskin herifler! Yazık size.. şu 
cılız serseriye yaklaşamıyorsunuz. Ben 
o müstekreh herüin vücuduna dokun
makla elimi kirletmek istemiyorum. 
Yoksa, bir solucan gibi onu ezerim. 
İleri .. atılın .. kim onu yere yıkar da el
lerini bağlarsa.. on egü ... 

Uşaklar, birbirlerine sıkışmışlar, bir 
cebhe almışlardı. Ve sonra hep birden, 
Antuvanın üzerine atılmışlardı. 
Ağır ceviz sandalyeyi sallamaktan 

kollan yorulmuş olan Antuvan, artık 
bu hücuma mukavemet edemiyeceğini 
anlamıştL 

Elindeki sandalyeyi, bütün kuvveti 
ile ortadaki masanın üstüne fırlatmış
tL Sandalye, zeytin yağı kandiline 
çarpmış.. onu devirmiş .. her taraf derin 
bir zulmet içinde kalmıştL 

Antuvan, vücudünün bütün çevi~liği 
ile ileri fırlamıştı. Uşakları birer tarafa 
devirerek kaçmıya başlamıştı. 

Fakat birdenbire kafasına ağır bir 
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SOLDA.'"i SAÖ&: 

ı - Karadenlzln en ıtlek llmantanndan 
blrl, mahal 

2 - Kör, parmakta çıtar. 
S - Bir peypmber, yapmak. 
4 - Arnavudluğun en meşhur sahil şehri, 

yeni aldığımız güzel bir npurun ısmı. 
5 - El sıkma, sert blr c1s1m. 
6 - Aydınlık verir, talebelerin oturmasına 

mahsus şeyler. 
'1 - İnce ve güç bir san'at. 
ı - Blr haynn, fanrca neft edatı, aporca

ıann sahada haykırışı. 
9 - Sıra, peygamber. 
10 - Bulmak !çln yapılma.sı lAzun hareket, 

glzl.L 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

1 - Blr deniz nakil vasıtası, !'8.hlb1erln 
taşıdığı değnek. 

2 - Fransızca •Aşb, elbisenin fç kısmı. 

S - Oandlnin küçük 1sm1. blr nota.. 
4 - Koyunlan idare eden adam. 

• 
MADMAZEL KİLİSENİN EMRİNE 

iTAAT EDİNİZ 

Yüzü maskeli adam; ayaklannı yere 
vurarak: 

- Çabuk. ışık getirinizl diye emir 
vermiştL 

Uşaklar, başka odalara koşarak bir 
kandil yakıp getirmişlerdi. 

Oda, birdenbire aydınlanmıştı. mas
keli adam, uşaklara elile kapıyı gös· 
tererek: 

- O serseriyi götürünüz.. şatonun 
bodrumuna hapsediniz. 

Diye mırıldanmıştL 
Uşaklar gittikten sonra, bir köşede 

baygın bir halde bulunan madmazel 
Civannaya doğru ilerlemiştL Ağır ve 
tehdidkar bir sesle, söze girişmişti: 

- Madmazel, böyle azgın bir serseri 
ile başbaşa kalmanızdaki tehlikeyi 
şimdi anladınız zannederim. 

(Arka.n :vaT) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Uykuya dair 
Uykunun gerek fizlyolojik bakımdan, ge
rek psikoloji noktal nazanndan bütün 
hususiyetleri tamamlle tanınm14 ve hal
lcdllmi~ olmaktan çok uzaktır. HnttA 
fi.dl istirahatin sıkıntılı uykudan ve tabll 
uykunun lt\stalıklı uykudan farkları ne 
olduğunu bile bilmiyoruz. Psikoloğlar da 
bu lşde bizden daha bilgili değlldlrler. 
Bundan dolayı uykunun etüdü hususun
da aırf müşahede ile iktifa etmek ımruri
dlr. 
Uyku hayntın muhafazasına elzemdir • 
ııMarl dö Maneson. 1894 de genç köpek
ler üzerinde yaptıa-ı teuübelerde uyku
dan mahrum bırakılan köpeklerin tak
riben yüzüncQ aaate doğru öldüklertnı 

göstermiştir. 

Çocuk doğduğu zaman gilnde 8-8 defa 
olmak üzere günün yirmi saatlnl uykuda 
geçirir. Ondan sonra ya§ arttıkca uyku 
ihtiyacı azalır. Ancak bu lhtlyac şahıs
lara göre değişeblllr. Herkes blllr k1 Na
polyon dört saaUik bir uyku ile rahat e
deblldlğl gibi istediği vakit uyuyablllrdL 
Yapılan uzun ve ince tedklklerden anla
şılmıştır ki, uykunun ilk sa.atinde p.hıa 
çok sakindir. Ondan sonra teheyyüc dev
ri gelir. Şahıs öteye bertye döner, ntha
yet sabahın altısında veya yedlslnde .sü
kfuıet tekrar avdet eder. Yalnız uyan
mağa tekaddüm eden bazı hareketler bu 
sülcftnetl biraz bozar. 
İşte umumiyetle uykunun m1'abedeye 
dayanan serlrt vaziyeti budur. 

Cenb isteyen okuyucularımızın posta 
pulıı yoliamalarını rica eder.iz. Aksi tak
dirde istekleri mukabelesiz kalalıll.ir. 

............................................................... 
5 - İyi ud çalan, orduda hizmet gören ka

tırlara verilen !sim. 

8 - Blr 1.§aret, lllve. 1 
'1 - Cemi edatı, Yugo.slavyayı teşkil eden 

unsurlann bir kısmL 

Nöbetci eczaneler 
--···-Ba rece nöbetci olan eczu1eler trmlar· 

dar: 8 - Almanca evet, hareket etmıyen, du
manın husule getirdiği. 

O - Emmekten emrlhazır, kllçllk parmak
tan baş pamıap tadar olan mesafe. 

10 - Mutfaklarda bulunur, l~Ufe. 
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İstanbul clbethıdekllu: 
Aksarayda: <Sarım). Alemdarda: (Blm 

Asım>. Beyazıdda: (Aaador). Bamatya
da: (Rıclvan>. Emlnönüncle: <Am.tnasya). 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenercle: (Vltnll). 
Şehremininde: (Nlmn). ~hzadebaşın
da: d. Halil). Karagtlmrükte: (Suad). 
KüçOkpazarda: CHulQal). Bakırköyiinde: 
(Merkez). 
Beyoğlu clhetlndekfler: 
İstıklAI caddesinde: <Galataaaray). Tü· 
nelbaşmda: (MaLkovlç>. Galatada: <ild
yol>. Fındıklıda: (Mustafa Nail}. Cum
huriyet caddesinde: <Kürkclyan). Kal
yoncuda: <Zaflropulos). F1ruzağada: 

(Ertuğrul). Şişlide: (Asım). B~lktqta: 

(Süleyman Receb). 

Map. 

SPOR 

Edir e -
müsaba 

İstanbul bisikle 
ası neticelendi 

Ankaradan Eyüb birinci, Eskişehirden Halil ikinde 
lstanbuldan Limbo üçüncü geldiler 

Müsabakaya ılftinık eden bisi ktetçiter köprüden geçerlerken . , 
Bisiklet Federasyonu tarafından tertlb e- Ur. Müsabıklan bölgelertn ajanlan ud' 

dilen İstanbul - .Edirne arasındaki mukave - mektedlr. ~ 
met yarışı dün sabah yedl buçukta başladı. Yar11 yola gidiş, geliş 445 klloınl""_J 
Müsabakaya İstanbul, Ankara, İzmlr, Eski - Tesbit edilen merhalelere ilk vatf11' 
şehir, İzmit bölgelerine mensup )'1rm1 bir ki- da mükAfaUar verllecekUr. 
şi girmiştir. Müsabakayı kazananlar -" 

Hareketten evvel Taksim Abidesine çe - Edlrne 19 (Hususi) - Edirne -~ 
lenk koyduktan sonra müsabıklar, Federns - bisiklet yarışı muvaffakiyeUe neti ........ -
yon lklnci reisi Cavidln işaretlle hareket e~ Ankara ekibinden Eyüb 8 saat. 24 daP""'~ 
mlşlerdlr. saniyede birinci, Eskişehir eklpindell ~ 

Müsabaka ~kil İstanbul - Edirne gidif, 8 saat, 48 dakika, 30 saniyede lldncl-" 
gel~ olacaktır. bul eldpinden Lambo 8 uat, 50 da~ 

Edirneye ve istanbula birinci gldlp gele- saniyede üçüncü geldiler. Yarışın 
ne Federasyon blrer blslklet hediye edecek - müddetince filmler alındı. 

İngiltere kral kupası hakkındaki dedikodd 
30 Nisanda Londranın meşhur Vemblef 

stadında yapılan Kral kupa.&ı finalinde Prea
ton North End takımı bir buçuk saaUlk o -
yunda yenişemedikleri için yarını saat daha 
uz:ı.tılan maçın neticesine yanm dakika ka -
ın penaltıdan yaptığı bir tek sayı lle raklbl 
Hudersfieldl mağlüb edip senelerdenbert 
peşinde koştuğu 'kupayı kazanmağa muvaf -
fak oldu. 

Maçtan sonra atadın içinde, yolda, 1er • 
altı trenlnde oyuna dair konuşanların hepsi 
Hudersfleld için kısaca dena talihi diyor -
Iardı. Orada penaltının izleri bundan ibaret 
kaldı-

Maçın başındanberl seri ve hırçın oyunl
le naıan dikkati celbeden Hudersfleld t& -

kllDl kaptanı Yungun pek .aert b1r fekllde on 
seklz yarda içinde yaptığı favul için hakem 

düdük çaldığı zaman oyun esnasında 1r1l1 u
faklı sesler çıkaran halkın nasıl derin bir 
siildita d_alınrdlğlne hayret etmiftim. 

Ne de olsa aıııkanlıkla ben ne bOyüt kı
yametler kopacağını hesabladığun için bu 
sessizlik bana tuhaf geldi. 

Nitekim koca bir takımın yaptığı flnal 
maçının aon dakikasında penaltı yüzünden 
mağ]Qp olması blzde o ltadar k:llükall muclb 
olmu§ ld, geldiğim gündenberl bllAI.st1snn 
herke3 haldkaten pennltı mıydı diye sorup 
duruyorlar ..• Halbuki penaltı dlldüğü ile top 
ortaya gelmiş, ıüt atılmış, gol olmu§, top or-
taya gelip oyun başlamıştı ld bu müddet a -
rasında bir dakikadan fazla valdt geçtııtlnl 

Penaltının yapıl~ı göıterm fil-"'
zannetmlyorum_ Bu meşhur peııı.1::::-
kadıır dııl budak saımuı üzerine LO 
getirdiğim J'e$1Jll neşre karar verdlJll·~ 

Dört pozdan ibaret olan reslın ,t 
merkez muhaclminln hücumunu T8 ,.ı' ti 
şünceye kadar olan blitün safahatı ~ 
bit ettlğl !çin canlı b1r vesikadır. , ' 

Topla beraber kaleye hücum edetl ~ 
kez mtıhaclm kaleye çok yakın t>lt;' 
karşısına çıkan merkez muavin yunl1'' 
tından fiddetll bir darbe 1le yere 7U 
ml§tır. ~, 

Düz beyaz gömlekli Preston ınerıdl 
haclml Mutch'dlr. - '-

Bilmem ou lwa izahattan sonra .,:,il' 
naltı için tereddüde dUoecekler 
mıdır?- ~ 

0111et 

__,.,.. ··----- "" Kız atletlerimiz neden sahada Kuleli • Maltepe atış ok~I 
görünmüyorlar ? Hendbolde maglüb ettı ~, 

23 nisanda Edirnede yapılan spor bayra- Dün Tatslm stadında :Maltepe Atıl~ 
mına otuzdan fazla klz aUetin iştirak etUk- ille - Kuleli llsesJ talebesi arasınd• 
ıerını gönince, bunlarla İstanbullu kız at- müsabnkası yapıldı. bil - ' 
letıer arasında yapılacak b1r mfisabakanın Hendbolü memlekette tık defa ı:!rt tlJ'; 
uyandıraca!P alfl.ka memleket sporuna haalna koyan KulelUer senelerden -.,,,,. 1 

getirecetU fayda beni bu mevzu üzerinde bir hafııza ettikleri büyük eöhretıerinl d .- fil' 
yazı yazma~a ınkettı. Biraz sonra gazete- yunda bir defa daha tsbat etnıtşıer ~ 
ıerde Ankaralı kız aUetlerln Tür'ktye kadın birlerinden güzel yapbt1an bel' ,.,. ~ 
rökorlarında mühim değlfikllkler yaptıklannı &eylrcl tarafından aı~la tartıl ~' 
sevinçle okudum. B~ta 1'tanbullu twan Oyunun ilk devreslnl 7 _ s blttre11 Z 
yetlşUren, onları biraz da feragat isteyen bu ler itlnci devrede daha parlak bit aıt" -' 
asıı spora teşvlt ederek ilk Türldye rökorla- bu heyecanlı maçı 12 _ '1 ;ll>I bir t 
rmı tesise muvaffak olan Bn. Mübeccel ol- Urmlşlerdir. ~ 
duğu halde gerek Ankara ve gerekse Edirneli Müsabaka sonunda btanbul ~ -;: 
kızlanmıza bu spor sevgisini qılıyanlar ne tarafından bu maçın galibine gilze~ı&d' 
kadar takdir edll.seler gene azdır. Mevsim pa hedlye edllmişUr. Müsabatı:ayt ?dt.Jfl!fll'.• 
Uerllyor, fakat İstanbulun m aUeUeri hlllı. sesi muallimi yüzbaşı Zeki tdare e . ,.J 
sahada görünmüyorlar. Bizler şehirler arası ;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;,.~===~ ~ 
müsabakalarını ya.pıyoruz da onlar neden llstemlzl değiştirdiler Te birkaç ~aıtıı -
yapmıyorlar? daha llAve etWer. Sıra istanbullU ıeıcli- ~ 

- Dokunmayınız .. o adam bir serse
ri değildir. Sakın ona bir şey yapmayı
nız. 

Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakllerı 
Ü.sküdardn: (İ.skelebap). Sarıyerde: <Os
man). Kadıköyünde: <Saadet - Osman 
HulQs1). Büyükadada: (Şllıa.s1 Rıza). 

Heybellde: <Tana§). 

Temiz bir kardeo ve canlı bir rekabet ~- Türkiye rökDrlanmızı yapanlar• drit'__~ 
vası içerisinde karşılaşacak olan Ankara, Is- zlheler, Tayyarlar, Handanlar, IU~ 
tanbul ve Edlmell kızlarıma, hiç tübhesiz 1d N 1 d 1 Onların ilk nınsab• 

Ö d ha h..,.1,. ed k uran ar nere e )dil ~JI' 
. bize yeni birkaç r kor a .,.....,e ece - sabırsı:ı:hkln bekliyor ve Bn. ~ 
~~ blrZ~f Diye bağırmıya başlamıştL 

Fakat Civannanın bu feryadı, yuzu 
maskeli adamın dik sesle verdiği e -
mirlere, yerlere yuvarlanan uşakların 

'" D i 

Eovelki bulmacanın haUeJilmit ıekli 

memleket sporu namına a 
Edirneliler kendi aralarında 1lk müsaba- lık rt ediyoruz. 

kalarını 16 da 100 metre, 89 da 400 ve 59 idi- ca ıaııı: 
surda aıoo gibl çok ~ı dereceler yaptı- iat. Spor Aile~ ıtaP 
ıar. Ankaralılar ilk müsabakalarında rölc.or Vevdet KinJlaA 
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AVRUNUN gDrbDı., tombul, sağlam, neşeli olmasım istersen FOSFOTIN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi Hanları 
İstanbul - Edime .lmmımda yo1cu ll"UPlanna tenzilit 

1 Haziran 938 tarihinden itibaren; en aşağı on kişi ücreü vermek ve gidiş-dö
blleti almak şartile Sirkeci - Edirne Jomımda seyahat edecek yolcu grupla
gidiş-dönüş için yalnız gidiş ücreti alınmak suretile yan yarıya tenzilAt ya
Jtır. Bundan başka yirmi bir kişilik gruplarda bir, ft daha fazla kişilik 

Plarda da beher yirmi bir kişiye mukabil bir yolcu iereti daha tenzil edilir. 
~ Dönüş biletlerınin mer'iyet müddeti i~ afdır. Bu müddet dahilinde olmak 
·tlıere gidişte ve dönüşte istenilen istasyon da istenildiği kadar tevakkuf edilebilir. 

raııa tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. c1529, c2962, 

~ 

Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen lO<>m ton maden 
ürünün vaıonlardan yere boşaltma ve makine, icabında vagonlara yükleme 

rt 25/5/938 tarihine rnüsadif Pazartesi günü saat 15 de H. Pap'da gar binası 
0

linde 1 inci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle ihalesi 
uacaKtır. 

Tahmin bedeli: 
Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 'kunıştur. İsteklilerin 

liralık muvakkat teminat makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 
--.nP+A aynı gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lizımdır. · 

Bu husustaki şartname örneğiyle mukavele projesi Bilecilt depo şefliğiyle H. 
da komisyon reisliğinden parasız ol arak verilmektedir. c2574t 

,.,.,.,. 
.\tağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazılı muhtelif 3 grup 

r ayrı ayrı ihale edilmek p.rtile 30/6/1938 Perşembe günü saat 15 den 
en sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare b1nasında satın alına-
. 

8u işe girmek istiyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat ile 
unun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikalannı Ye tekliflerini 

Iİill •at 14 de kadar komisyon re.ısliğine vermeleri llzımdır. 
larınameıer HO kurup Ankara Ye Haydarpafa vemelerinde satıılmalrt.Aır. 

Tezgahın cinsi 

Sütunlu matkaplar ve masa 
kapları 
Ufki delme ve freze tezgahı 

....._____ Daı: tomalar 

mat-

Mikdar 
aded 

43 
1 
3 

lhhumnen 
bedel 
Li1'a 

55000 
28000 
30000 

(2873) 
Mavakkat 

teminat 
Lira 

4000 
2100 
2250 

1111111111111U1ı1111IWllllUIUUIUIWlllDllllDlllllllllDlllllUUllHlllllllll""'IUlllllMUQa 
Tflrk Hava Kurumu ~ 

BUYUK PiYANGOSU 1 
2. ci keşide 11 I Haziran/ 1938 dedir. i 

ltlllı Uıramlge-: 45.000 Liradır ••• 1 
8-d.. batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyel.te § 

( 10.()G() Te 20.000) liralık iki adet mfiklfat Yardır- § 
11-cH,. k.._ bmlerce kifiyi zeagin eden m piyanp1a § 

if&nk etmek nretile Iİz de taliinizi deneyiniz... ~ 

.. •111ıu•-ıı1111111111111111.V 

SELANIK BANKASI 
Tem tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALA"!'A) 

Türlriyedelıi Şubeleri ı 

İSTANBUL (Galata ve Y enicamf) 

MERSİN. ADANA Bürom 

Y-aıreidandolıi Şdeı.ri ı 

SELANtx - ATlNA 

• Her nevi banka muameleleri 

lttrahk balar RrVtsl 

Dr. iRFAN KAYRA 
RöntgH MUt ... aaS1• 

Hergtın Oğleden sonra saat 3 t• 
7 ye kadar Belediye, Binbirdiret 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

·················--··········· .. ·-··---·--·--· r 
Sea Posta' 

--··--Yerebatan, Çatalçetme tokat, • 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reıini'eıia bütün haklan 
mahfu ve ıuetemize aıtıir. 

-. .. ...._ 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 1 

Sene AJ Ay Ar 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TURKIYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedell peşindir. Adrea 
ele~ 25 mnı,tur. 

Gelen eural geri verilma. 
ilanlardan meı'aliyet alınma. 

Cenb Sçia -.ktublua lO mru,11* 
Pul DAvesl llmn<lır. 

At11••-••••••••••••••-•w•--.•---·--... 
: Posta kutuu : 741 İstanbul ':. 
l TelgNıj : Son Posta l 
i Telefon : 20203 j 
''·················-·--···· --········' 

• 

• 
• 

1 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarm usarelerinden istih~I 

edilmif tabii bir meyva tuzudur. 
' ' ":\\\'~~~'f 1'1' ı l //!'.Aııl ...... 

Emu•aı bir fen harikaaı , '" , \~~~~\ · 
- ~ ........... ~, , J~ 

oJduiundan tamamen taklid edile-~ :,~ .. ,~ \ 1... _______ ....... .. 
bilmeıi mlmkün değildir. Ha:tım. _-~ 

..dıja, mide yanmalaruu, ektilik)• ::::--~ · · -i&\ll!!>I"" -
rini ve muannid iakıbazlan giderir. ~~(~~··r 
Aia kolnatanu iale eder. Umumi ... .,. 

hayabD iatizamsalıklanm ea emin 

saıette MJı ft UaPDA hayat ft 

caalılık hahteder. 

INGbJZ KANZUIC ECZANESi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü binlan 

200 Ton Elektrolit Balar 

Tahmin edilen bedeli (80,000) lira olan 200 Ton Elektrollt Balar Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca l/7/1938 Cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfta ihale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde Ko
misyondan Yerilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (5250) lirayı havi teklif 
mektublarmı mezkôr günde •at 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendile-
rinm de 3480 namarab kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki veşaikJe mezk'* 
gün •e saatte Komisycma müracaatları. (2949) 

800 lira muhammen bedel ile Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton 
BiSilfat Askeri J'abrikalaruı Salıpazann daki Satınalma Komisyonunca 3/6/938 

Cuma günü .. ı 15 de pazarlıkla satılacaktır. Muvakkat teminatı olan 45 liranın 

))er hangi bir malmüdürlüğüne yatırılarak alınacak makbuzla beraber o gün vo 

aMte ve MM No. lu bnuawı im&ediii ve aaikle birlikte komiq.cmda bulunmaları. 
Nümune herg(lıı komlsycıDda a&ilJebilir. c2951 

260 ton Hamızı Azot 

Tahmin edilen bedeli c'l0.200• lira o1an260 ton Hamızı Azot AskeI1 Fabrikalar 
Umum llüdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca l/7/938 Cuma günü saat 
15 te kapalı arfla ihale edilecekür. Şartname c3t Hra c5h ku?U§ mukabilinde 
kmnisyondan ftrilir. Talib1erin muvakkat teminat olan -cf'leG. lirayı hari teklif 
mektublanm mezk6r günde .. t 14 de kadar komisyona vermeleri w kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun Z ve 3 maddelerindeki ftPlkle mezkdr gün 
ve saatte komisyona milracaatlan. cZ826t 

1 Harici Askeri Kıtaab binları 1 
lmıir Tayyare alayında yaptınlacak bir çift cF• tipi hangar lnpatı hpal~ mrf

la ~biltmeye konulmuıtm. Kqif bedeli 252.901 lira 25 lmruftur. Ebi!tmesi 
23/Mayn/938 Pazarteli gilnil aat 15 tedir. İlk teminat 13.886 lira 05 kuru§tur. 
~proje ve prtnameler 12 lira 65 kuruşa M. M. Veklleti Satmalma komis
> .,.,ıfan ahmr. ~•ıtmeye firccekler ~anuni teminat ve 2490 sayıh ka'lunun 
ı .. a bdl maddı1ırinde yazılı belgeler le idari prtnamenJn • IDdl nwlt!esinin 
el'• fııu-da JU1h 'ft8ika1arile birlikte teklif mektublanm ebiltme saatin
den behemehal bir alı& eneline katlar Ankara M. M. Veklleü Satmalm-ı Ko-
milyonuu ftrmeleri. c843• c2568• 

Ttlrldye Kızılay Cemiyetinden: 

ÇADIRBEZi MUBAYAASI 
Kllllay Ceaıl7ellw Japbnlacat çadırlar için 10.zumu olup ,._IMll 

Sallf Depoaadatl ,_mamede yazdı enafı bllz 

100,000 METRE ÇADIR BEZi 
atın aJm...,...M .ıatadadann 30-5-988 Puarteai ıaao. mt tfi e 
kadar Depo Dlrekt&-lOğQne mnracaaUerl. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
9000 Kilo 15/45 Çivi 

tDOOO • 15/50 , 

12000 • 18/80 • 
'1000 , 17f10 , 

I - Yukarıda e1iadı g&sterilen 900 kilo çivi pazarlıkla Abn alın1C1kttr. 

lI - Puarlık 1/1/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat H de Kabataşta •azun ve miibayaat fU'besindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
m -~ param: olarak her gün IÖZÜ g~ ~ alınabilir. 

1 

lV - f.atekınmn pazarlık için tayin edilen aüzı ve saatte% '1,5 güvenme para

lart,.ıe birlikte JUbnda ldı seçen Komilyona ıelmeleri ilAn olunur. c2'19L 
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G R 1 P 

S N.UAALLI 

BiLEN KAZANIR 
Sayın Bayanlanmızdan ıamimt ricamız; 1&ğlıklarmı yuvalarının 

ıaadetinl ( aylık temizlik ) lerinde dailu 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Mtıdeniyetin dey adımlan kar· 
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye ylll çevirmek, gelecek 
tehlikelere nza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafıoclan 9Dk· 
ranlarlıt karşılanan ( FEMlL ) sizleri nzncn meş4kkatlerden kurtarır, 
rahim bastalıklanndan korur. Cildinizin taravetini artırır. VOcudı 
tam bir serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında ıet:ilmez. 
Evde, vazifede, aeyahatte, mektebde, yazlıl<ta seve teTe kullana· 
c~ğınız bu gayet 11hht, pratik FEMİL ve BAÖ-LARI her eczane ve 
bQyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

NEZLE 

BOTUN AGRILARI DiNDiRiR 

25 ince sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeTe ıeve 
kullanılan, ve cildi brqtan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kullanınız. 

.. DAiMA 

TIRYAK1 
iÇiYORUM,. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki ~ ' 
e Tiryaki sigarası on~ 
larm uzun zamandan• 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M t: 
AYNI NEFASETi 

TIRY AKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotf 
caddesinde 21 numarada bergUa 
Öğleden sonra hastalarını kabul 

~........ ede~ -ıım ...... ~ 
·································-··························· 

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

SAHİPLERİ· S. R<ıgıp EMEÇ 
• :.ıt. Ekrem UŞAKLIGlL 

Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve 
bütün haşerab 

F' TD 
"BUTON HASARATI. 

OLDIJRlJR 
-Hid.SllN D'EPO.SU 

Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı ecnebi markalı kutulara doldarD
yorlar. Ve fıçılarda n tenekelerde açıktan Fayda yerine 1abyorlar. 

FAYDA iSMiNE ve MARKASINA Dikkat 
.Aldanmayınız. Jlaydada ıaz yoktur. 1/8 litre 20 • 1/4 ao • 112 '6 - ı 

litre 70 • 5 litre 300 kuru~. Toptancılara tenzilat. 

HASAN DEPOSU 

Kemani Bay 8 A D 1, Her Pazar 

ÇUBUBLU l.IZIKOSUlfDA 
lstanbul ve Boğaz ballanın bQtUn zevklerini okşayan ÇUBUKLU QAZt. 

NOSU, bu yaz, memleketin çok kıymetli SAZ HEYETİ ile hattalık prol" 
ranılanna başlamıştır. Her Pazar aynca ANADOLU SAZ HEYETi blrJili 
ile MİLLİ ŞARKILI OYUNLAR temin edilmiştir. 

Meşhur Çubuklu Hasan Bey suru, sayın müşterilerimize param yerflir. 
Fiyatlar herke$ içln elverişlidir. Servis ve konfor mUkemmeldir. 

---- ~ ...................................... ~ 
lsviçre B A L L y ayakkab!11rının yazlık 

modelleri gelmiştir. 

PAÇiKAKiS 
Beyoğl11, istiklal caddesi No 286 

HAZIMSIZLIK 
Bayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat alınaktttki mQşkt11At gOI 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

s·ur MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikd 

mamulabndandır 

MiELE Ek.remözlerin imal todre&I ~ 
Yüzdür. 

MİELE Ekremözlerln otomawı: ,....,
tertibatı vardır. 

MİELE Ekremözlerin bütün .-oaı 
paslanmaz nevindendir. 

MİELE Ekremözlerl bllftmum oıaa' 
Mektebleri kabul ve tavsiye etme~· 
l\.IİELE Ekremözlerl en url Ti dJltll 

markalardan daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker traş d:,~:t 

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: . ti 

1 - Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir işlerine aid ekıiltDM 
mayts ı 938 pazartesi gQnO. ıaat 16 ya uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme Materyel Komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Şartname ve keşifier Binalar ve lnşaat şubesinden alınabıllr1· 001 4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yazılı glln ve sutte Koın 91 

kurtulmak için 

EKZAMi N 
- - kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden ıstey.lBiS-


