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-GUN BiR 
1 - Başvekil memleketin iç ve C!if vaziyetini anlatan çok mühim 3 - Spor işini devletin eline veren teşkilat kanunu Meclisten 

ıeçti, Dahiliye Vekili şayanı dikkat beyanatta bulundu. beyanatta bulundu ve itimad kazandı. 
2 - 150 liklerin affı kanunu hararetli müzakerelerden ve Adliye 

Vekilinin beyanabndan sonra kabul edildi. 
4 - Meclis birçok kanunları daha tedkik ettikten sonra iıini 

bitirdi ve yaz tatiline karar verdi. 

Başvekil Meclisten 
alkışlarla itimad aldı 

150 likler af/ edildi· 
Mecliste kabul edilen 
kanun bir hafta sonra 

tatbik mevkiine girecek Celil Bayarın mühim nutku 
Ordumuz IJersim civarında manevra Dün Mecliste hararetli münakqalar oldu. Adliye Vekili 

k A /ı /c •ı batiblere- cevab verdi ve: "Türk milleti, onun Şefi çok gapaca 'lJB umumı tarama are etı e büyüktür. Affı da e1erteri gibi büıük ola~km .. dedi 

tedib lıuvoetlerine müzahir olacaktır 
Başvekilin 

nutkundan parçalar 
e 19 .38 mali yılı büdcesi o!a

rak bağladığımız rakamlar 2 '49 
milyon idi büdce şeklinde, ve $ 7 
küsur mjlyon fevkalide menabi-
den olmak üzere 307 milyon 11- Dh lf""* * 91ruı,w .. buaJard4tı 
radır. Bu rakamlar Cumhuriyet Cevdet Kerim Emin Sazalc Alcagündü.. Vasfi Rilfi4 
büdcelerinin ihtiva ettigv i en yük-sek rakamdır. Ankara, 29 (Hususi) - Büyük Mıl- ,, ............................................. , ____ ,_.,_"'\ 

• Fakat bu mümtaz orduyu let Meclisi b?g.ün saat o~da toplanar~k 1 Affedı·ıen 151 likler 
af kanunu layihasını muzakere etmış- ı 

yirminci asrın en mükemmel si- tir. Bu münasebetle birçok hatibler söz 1 • • .. .. • • 
lAhlarile mebzulen techiz ettiği- ıılmışlar, yüzelliliklerin hiy·a· net v. e c. ı- ı Hanıılerı o .. ldu, hangılen 
miz zamanda kendimizi tama-
men emniyet altına almış gör- uayetlerini heyec:anla teba~z ettırmış- sağ, bugun nerelerde 
m~ büsbütün zevk ve bRhtiyar- lerdir. Bu arada Ibrahim (Isparta) dan b l lar? 

sonra söz alan Emin Sazak (Eskişehir), U unuyor 
lık duyarız. 

( Deva 11 inci sa fsda) bu adamların af karşısında ıztırab duy- ı - Mustafa Sabri, Şeyhlsllm. Aba1t 

.. mı Y duğunu söylemiş, bilerek vatan ve mil- tırtuı müessıaı. Mı.sırdadır. 
, ff 2 - Kiraz Hamdi, Ynert hls. ROman-

. BafVekıU Mecl'8te nutule ılJtllerken / / ,- .................. _._ ...... - ........................... letin hayatına hiyanet edenlerin a ı- yada ölmüş, Anatoı isminde blr tö1 me-

0 1 A 
nın kendini çok düşündürdüğünü ilave zarııtına gömülmüştür. 

Ankara, 29 (A.A.) - B. M. Meclisi· Bayar şu beyanatta bulunmuştur. rgenera sımın ctlniştir 3 - zeki, hademeı hwa tumandant. 
.nin bugünkü toplantısında ruznamede cSayuı arkadaşlar, · Bund~n sonra Mehmed Somer (Kü- Vahdeddlnin kayın biraderi. 1929 da san 
.bulunan maddelerin görüşmesini mü- Çok kesif bir meşg_Wiyetten sonra H t d • 

1
.
1 

1 tahya) layiha hakkında fikirlerini hü- Remo'da intihar etmi§tlr. 
1eakib k::.ı....,üye ge"en Başvekil Celil (Deva 11 _ _, a ı-~-) a ay a gezın 1 erı k 4-Şaban ağa, Kayserili. Bazinel bla-~~~~=~~~-~~~~~~~~~~~~m-' ~'-~~s~y~~~~ l~a ederekdem~tir i: . V• m mil~W~rlnd~. 1~8 ~ h~n~~! 

S k 
• ı A d - Ben bunlara zavallı dıyecegım. : yede olmüştür. i 

Por teş 1 atına al• Bu ad.amlar ı.? .~enedenb~ri Avr~pada ! (Devamı 101tCU sayfada) 1 
A k "' h ' t• • B 1 d serserıyane surunmektedırler. Bız bu ~ :: kan Un ka bu) edildi "; a:~~nel:.:~ .. :Sı:~n: (Devam• 

3 nca .. yıa.ı·ı ····---···--··········-······-·····-·-·--·-' 

• karıııandı . Doktorlar itham ediyorlar : 
Dahiliye Vekili mühım beyanatta bulunarak spor iılerini Antaky~ 29 (A.~~ ~ ~~adolu a3arısı-. d "' nın hususı muhabırı bildırıyor: Orgene-
devlet elınde toplamanın De en lazım olduğunu anlatb 

1 
ral Asım Gündüz ve maiyetindeki zevat ' ' s ı h t b 

Sporcu Tilrk gençleri 

dün öğle yemeğini bel~iyenin ~!s~firi uç u ocasına a anca 
olarak Sojukolukta yemışler ve donuşte t 

.i.Çki .. ~~~i;~:;~;b .... çeken talebe değil, biziz 1,, 
Yazan sarhoQ arkad~QI Neden m~k!ebe. giren çocu~un vücudü mua1eae 

Y7 ~ edilir de sınırlerı muayene edılmez, neden normal 
tarahndan yaralandı çocuklarla anormaller bir arada okutulur, neden 

bunlar ayrı mekteblerde toplanmaz ? 

Neenih am.ıhalcı Ccuilı tımlhclct 

(Yazısı 7 nci aa1fanmm içinei, dirdiinei ft ~inci sü'anlanDdadır) 

Yeni zabıta romanımıza başladık 

C ... V'8'id8 .... Ad8.Si'ödikr .. H8J8i8f ... ) 
~ •............................................................................................... 

Bütün dünya lisanlarına tercüme edilen ve son 
senelerde en fazla alaka uyandıran eser 

Bugon 14 üncü sayfada okuyunuz! 
Ankara, 29 (Husust) - Bugün MN-lisin spor tefkllltına aid kanun müzakere ve · HtıJ/f'İ HGlil 

(~ s 11111 ...,...) det . 1 ikJııci CP)aHe (J>eMma n İftCi a&fd•) 
~~~~~.......____---~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Kamara 
~-- Yazan: Muhittin Blrr• 

S aadet vapurile Bandırmıya gidi • 

yordum. Rahat uyuyabilmek için 

bir lira zam vererek tek yataklı bir ka • 
mara almıştım: 14 numaralı kamara. Va
purda beni tanırlar; biletimi görünce; 

- Eyvah! 
Dediler. Bu ceyvah!:t ı işittiğim zaman 

korktum; bu kamarayı daha evvel başkası 
işgal etmiş zannettim. Meğerse öyle de -
ğilmiş, bu kamarada yatılamazmış. 

-Sebeb? 
- Çok sıcak cehennem gibi olur! 
önce bir tü;lü aklım ermedi; fakat, 

sonra gördüm ki tam cehennem gibi ol • 
ması için bir Gayya kuyusunun meşhur Her gün geçtiğiniz sokakta pencerelerinden birinin camı .Muhitinizde yaşıyanlardan beş on tanesini ayni manza-
alevleri eksik! Vapurun nazik süvarisi kırılmış bir ev, üç taşı fırlamış bir parke, bir bahçenın de- ranın ciniine koyduktan sonra ne gördüklerini sorunuz, 
her ihtimamı gösterdi; etrafın bütün pen- mir parmaklığından dışarıya sarkmış bir hanımeli dalı alacağınız cevabların birbirine uymadığını göreceksiniz. 
cerelerini açtırdı; birkaç saat sonra ka - vardır. Tabiat isanlara cdikkat etme ha~asını:t ayni nisbette ver-
mara biraz serinledi; yattım. Bir pencere Her gün bu sokaklardan sizin gibi yüzlerce yolcu geçer, memiştir. Fakat buna mukabil herkesin kendinde mevcud 
açık, bir kapı açık, buna rağmen bura~ fakat geçtikleri yolun hususiyetlerini görebilenlerin s&yısı kabiliyeti arttırmak elindedir ve her hadiseden bir istifade 
buram ter döküyordum. Biraz uyuyabıl- yüzde onu bulmaz. Çünkü cemiyet ekseriyetle görmeden yolunu bulmak ta bu hassanın fazlalığına mütevakkıftır. 

mek için diş sıkmak lazım, diye düşün - ~ba~k~an~l~a~r~da:n~m~u~··r~e~kk~e~bd~ir~. =========:===:==:==::==::==::=~D~i~k~k~a:'t =:h:=a=:s:=sa=:n:=ı=:zı:=:ar:t~tır~ın=ız~,~is:tı~·f:ad~e=:e:d~er:s:'.:in~iz.:==:=:=:=:~~ 

mı temin ederim ki kurunabilmek içın Gı.bi el ~an tası . Hergu·· n hır fıkra Bernar Şov 
de tam üç saat lazım geldi! v J / 

* Taşıyacaklarmış Mark Twain'in bir karie htillJttan memnu 
Bu esnada bu kamaranın hikayesini de Amerikada mo- Doktorlar Ber-

o··g~rendı·m. Meraklı bir hikaye; okuyu - yazdıg"'ı mektub nard Şova bir ay da müessesesi er-
cularıma anlatmıya layıktır. kekler kısmı mü.. Meşhur Amerikalı mizahçı Mark kadar mutlak bir 

Bu Saadet vapuru, elli küsur yaşında dürü Russell Nev- Twahı gençliğinde Missuri eyaıetıe- istirahat tavsıye-
bir gemidir; son tamirini müteakib mem- yorKta şereiine Tinden birinde çıkan ve satışı gayet sinde bulunmuş-
leketimizin fen mütehassısları buna on verilen bir ziya- az olan cGaTb bayrağı:t isimli Mr ga- lardır. 

Yasağı ilan ettiler. 
cSeyyar satıcılar sabahları saat se~ 

den evvel bağırmıyacaklar.> 
İlk gün sabah saat sekizdi. Seyyar s 

tıcı sokağa tam sekizde çıktı. 

Ertesi gün: 
Saat sekize on vardı. Seyyar satıcı s 

koğa çıktı. Avaz avaz bağırarak ma 
satmıya başladı. 

Daha ertesi gün: 
Seyyar satıcı yedi buçukta işe başla 
Daha ertesi gün yedi idi Kapımın ·· 

nünden geçen seyyar satıcıların sesle · 
duydum: 

- Bayrampaşanın! 

- Sütçü süt! 
- Taze siınid 
Şimdi: 

Herhangi saatte olursa olsun seyyar sa 
tıcı avazı çıktığı kadar bağırıyor. 

* Yasağı ilan ettiler: 
cEğlence yerleri on birde kapanacali 

tır.:ıı 

Bütün eğlence yerleri o gün saat o 
birde paydos edildi. 

Ertesi gün: 
Bazı eğlence yerleri on biri on geç 

paydos olmuştu. 
Daha ertesi gün: 
Eğlence yerleri on birde paydos ot 

dular. 
Daha ertesi gün: 
On iki olmuştu, eğlence yerleri henü 

paydos edilmemişlerdi. 
Şimdi: 

Bütün eğlence yerleri istedikleri s:ıat 
kadar açık kalıyorlar. 

* Bene daha ömür biçmişler. On sene daha d . zeteyı· ı·dare ediyoTdu. BiT gün 1cari - Büyük edibin a-fette şöyle e.mış.. Yasağı ilan ettiler: 
Çaıı~cak! Vaktile bu geminin adı Zerden bı·1.;nden biT mektub aldı. Bu turduğu evde aşa- K ak.. . .1. 

r- tir: • cKöprü üstüne ve ar oye çıvı ı g 
cRumelh imiş. Tesadüfen geminin ilk - Bizler bun.. • mektubda kan, gazetenin iki yaprağı ğıdalti tedbirler a- çid yerleri yapılmıştır. Halk bu geçidle 
sahibi de vapurun yolcuları arasında idı. dan sonra, oramı- arasına biT örilmcek ginnl.ş oldıığıınu Iınmıştır: haricinden ka.:rşıdan k*şıya geçmiye 
Birkaç sahih değiştiren bu vapururı son za, buramıza öte- bunun uğura mı, yoksa uğursuzluğa • 1 - Şov, kimse ceklerdir. Nakil vasıtaları da bu geçidle 
sahiblerinden biri vapuru clüks• haline mı delaA1et ottig~i11ıi soruyOTdu: ile hiçbir ~y ko- dikl 1 kl beri tıkıştırmak· " re gel · eri zaman yavaş ıyaca ar, v 
koydurmak için bazı tadilat yaptırmış, Mark Twaı· .. karie §tL cevabı verdi: nuşmıyacak. nl d kl d tan elbiselerimizi ·~ eğer geçe er varsa uraca ar ır.:t 
ona bugünkü şeklini vermiş. Tadilat yap- seyyar yazıhane.. cÖrilmceğin bizim gazetenin yap- 2 - Leh ve aleyhindeki yazıları oku- Yasağın ilan edildiği gün halk ve na 
tırırken, vapur sahibi Avrupalıların ga- ye benzetmekten rakları arasına girmiş olması ne u - mıyacak. kil vasıtaları yasağın hükümlerine uy 
yet abdal adamlar olduğunu anlamak ve- vazgeçmeliyiz. Mu ğunı, ne de uğursuzluğa delalet ed~T. 3 - Telefonlara cevab vermiyecek. gun hareket ettiler. 
silesini bulmuş; yani kazan dairesinin ö- hakkak surette ö- Örümcek gazetemize i!ıin veren 11ıü- 4 - Makaleler yazmıyacaktır. Ertesi gün: 
nünde, vapur mutfağının tam ortasında teberi taşımak la- esseselerden bir.inin adresini öğren- Edib hasta değildir, yorulmuştur. Bey- Birkaç yaya, çivili geçidler haricinde 
bir dümen makine dairesi olduğunu zım ise, kadınlar gibi çanta kullanmalı- mek için girmiştir. Adresi öğrenmek nini dinlendirecektir ve bu tedbirlerin a- karşıdan karşıya geçtiler ve bu iki naki 
görmüş; bu dairenin yerine bir kaman istemesinin sebebi de, OTaya gidtıcek lınmasına da bilhassa kansı saik olmuş- vasıtası çivili geçide geldikleri halde n 
yaptıracak olursa bundan bir hayli par:ı yı~~tib nutkunun başka bir yerinde de kapısına ağını kuracak, ve kimse ta- tuBr. ~ ··L hi . cin' ld ~ yavaşladılar, ne de geçenlere yol verme 
kazanılacağını anlamış; Avrupalıların bu .. 1 . . rafından trahatsız edilmiyeceği'Rden uyu& cıv m, kılıbık o u6 una . . d dular 

d şunları soy emıştır: b da daha . . b. isal 1 , ıçm ur · 
gibi işleri düşünemeyişlerine hayret e e- _ Şık, kibar bir erkeğin en aşağı on emin bir halde ağı içinde güzel güzel un n ıyı ır m o ur mu... Daha ertesi gün: 
rek dümen dairesini başka bir yere nak- kat elbisesi, (yazın daha fazla) ve sekiz yaşıyacaktır.> Çivili kaldmma gelen nakil vasıta} 
ledip buraya mükemmel bir lüks ~am~a çift ayakkabısı olmalıdır. ,, ............................... - ............ ........... -' Bir düziney e gakın insan nndan çoğu durmadılar ve çok kişi 9ivi 
aptırmış. Ben bu kamarada evve re ış ===-==-=============== ze/ıir/eyen kadın kaldınm haricinde karpdan karşıya g 
evsminde iki defa yatmış, onu çok ha- Bilhassa, bu zihniyet! 91 yaşındaki tiler. 
asız ve fena kokulu bulmuştum. ~I<:ğer, 0 akşam hem buram buram terledim, ,ı d Bugünlerde Yugoslavya korkunç bir Şimdi: 

ıenenin sekiz ayında bu kamarada uyu- hem de düşündüm: Demek oluyor ki bi- Tacir haı la li cinayetin dedikodusu ile çalkanıyor. Ha- Çivili kaldırım var mı, yok 
mak kabil olmazmış: O kadar sıcak, 0 zim memlekette bir gemiyi işletirken in- 6 gün çalışıyor disenin kahramanı Vavo Sonka lıminde kimse bunun farkında değil!. 
kadar bunaltıcı bir kamara! Mutfaktan bir büyücü kadındır. Cenubi Yugoslav- * 

sanın istirahati hiç bahis mevzuu değil- t t · ı \ 
gelen sıcak, kamaranın zeminini örten 1 ngilterenin tanınmış meyva acır c • ya köylerinden Krepolide bir düzineye _ Niçın· bu yasaklan tatbik edemiy 

b t d 'b b. k k dir; biz şu kamaradan altı lira a ıyor mu- rı·nden Baker g1 yaşına varmıştır. Bu a- 1 . t muşam ayı ısı ıyor, on an garı ır o u b k d t yakın insanın zehirlenme erıni emin et- ruz.. neyimiz noksan, diyeceksiniz, bel 
v alt d 1 k yuz? Kafidir. Varsın u amara a va an dam iki. karısını mezara göndermiştir. kif dilm" d b çıkıyor ve yatagın ın an ge en sıca mesi suçile tev · e · ış ve evin e u diye zabıtamız mı, mahkemelerimiz mi 

d. k d adam sonradan bize küfretsin. Bundan · v 1 uşt Sağ kalan 11 ço-bir hava vücudü mütema ıyen ız ırıp Yirmı çocugu om ur. zehirleri imal etmek için kullandığı mü- Cevab vereyim: 
1 . 1 ne çıkar? Demek, bu asırda biz vapur iş- v d aşlısı 68 yaşındadır To- A l"b d ter etıyor. cugun an en Y • kemmel ve fennı bir a oratuar may ana _ Noksan olan bunlardan daha ço 

V D · 11 ·d · · eıı·ne !etmeyi böyle anlıyoruz. Tavilzade olsun, runlarının torunu vardır. Bu yaşta ol- k lm tır v g ka · si apur, enızyo arı ı aıesının - çı arı ış . avo an nura arına mühim bir şey .. bizde cfikri takib, yok 
eçtiği zaman eski müdür, Bay Sacied - tasfiye edilen şirket olsun, mühenrlis ol- masına rağmen, gözlük kullanmaz. Ku- konmak hülyasile zengin akrabasının ö- * * * 

din, bu işin farkına varmış. Son tamir es- sun, acenta olsun, vapurları muayene }akları çok iyi işidir ve haftanın 6 günü lümünü düşünen 60 a yakın köylüye ze-
asında bu kamaranın kaldırılmasını ve eden fen heyetleri olsun. çalışır. Son günlerde 85 lik bir ihtiyar hir satmıştır. Bunlar da bu zehirleri muh- Trakyada gUlcUIUk 
u sayede salonun biraz genişletilmesini Geceyi bu kamarada geçirdiğimden kadın kendisile evlenmeğe talih olmuşsa telif vasıtalarla hayatına kasdettikleri a- Çorlu (Hususi) _Kazamız köylerind 

emretmiş. Fakat, bu işleri idare eden dolayı bir gün sonra hasta oldum . .Mah - da, gön).ü taze ihtiyar bunu reddetmiştir. damlara vermişler, böylece tedrici bi,r gül fidanlıklarına dikilen yabant gülle 
ühendis, bunun masraflı olacağını d~.i- kemeye müracaat etsem, mahkeme işi şekilde hepsini öldürmüşlerdir. Büyücü aşılamak için gönderilen gül kaleml~ri 

§ilnerek bu emri icraya lüzum görmemiş. ehli hibreye ve sıhhiye heyetine havale Garib bir izdivaç hikayesi kadınla beraber 60 köylü de yakal~ gül fidanlığı olan her köyde dikilecektir 
Bay Sadeddinin bu itaatsizliğe karşı ne ve alacağı rapor üzerine de vapur sahibi- tır. Şimdiye kadar köylerimizde 16,000 y 
aptığım bilmiyorum; fakat, ben o mü- ni tazminata mahkCım ederdi. Fakat, bu Fransada ayni fabrikada çalışan iki bam gül fidanı dikilmiştir. Bu fidrmlara 
endisı. yakalasam bı·r haziran 8ecesı·nde deıikanıı, gene o fabrika işciıerınden iki c,·,1ıey Am•rz· 1-a 

işin beni bir kere daha terletmesi ihti - Y 1 ııo " çeşid renkte aşı yapmak için ayrıca vi • 
endis·mı· bu kamarada yatmıya mahkum" genç kızla sevişmişler ve nihayet evlen- C h • • • • t ti• 

malini düşünerek vazgeçtim ve vaz\yeti um ıırreısını zıııare e ı liyet ziraat idaresi tarafından gönderil derdim! mişler. Fabrika da çifte düğün şerefine .., * bu suretle herkese ilan etmeğe karar ver- onlara izin vermiş. Düğün olmuş, bitmiş, Çocuk sinema yıldızı Şirley Tempel, aşı kalemleri de köylere dağıtılacaktır 
dim. Ümid ediyorum ki bundan böyle . lil b 1 ah t' kınışl Amerikan Cumhurreisini ziyaret etıniız- Çok yakın bir zaman içerisinde köyleri 

Pekfila, mühendis kamarayı kaldır - yenı ev er a ayı sey 8 ıne çı ar. 'lr • • h biri gül bah 1 · il - 1 kamara ya fiilen, yahud hükmen orta - A . k b d k' b' tel . . 1 Ar t·ır. Yıldız beyaz saraya gırın· • ce, daktilo- mızın er çe en e su~ ene 
madı. Bu kamara vapura bir dolab va - ynı asa a a ı ır 0 e ınmış er. a- cekt" 
· esini göremez miydi? Mühendis ka - dan kalkacaktır. Eğer kaJkmıyacak o - dan bir müddet geçmiş, bunlardan biri- lar, işlerinden başlarını kaldırmışlar, ki- ...... !~: ................................................... . 
arayı kaldırmadı diye, onun mutlaka lursa, elimdeki bilet tarihi ve doktor ra- nin kocası, öbürünün karısı otele, cBiz lidli kapılar ardında çalışan memurlar, 

poru ile mahkemeye müracaat hakkımı bu evlenmekten memnun değiliz> diye kapıları aralıyarak, onu seyretmişlerdir. olcuya satılması mı lazım gelirdi? Mü -
endis bu kamarayı kaldırmadı, yahud muhafaza ediyorum. kağıd bırakarak başlarını alıp gitmişler. Yıldız doğru Ruzveltin odasına girmiştir. 
avilzadeler bu kamarayı yaptırclılı:ır, di- • Yolcu vapur için değil, vapur yolcu Aldatılan diğer gelin ile güvey de: Ruzvelt, yıldızın defterine: 
e bu vapuru muayene edenler, bu ka _ içindir! cMadem ki onlar gittiler, biz de evleni- cŞirleye en eski dostu Franklen, D. 

maranın orada insan yatrnıya mahsus ==========M=:u:h:it:;tı:;· n=:B:ir=g=e=ı·==ri:z:• :d:i:y:er:e:k=:e:v:le:;n:;m:;i:;ş:;le:r:d:ir:. :::::::::=::;::R=:uzv~e:;l:;t :;ta:;r;:afıp:;::d:a:n::t:c:iı:. m:=le:;s:;in:;i;:y;:azm:;:;:ı:;ş:;tı~r . 
ir yer olmasına nasıl müsaade ettiler? ... 
u kamarayı para mukabilinde - ve bil
assa yüzde yirmi daha fazla ücretle! -
sanlara satmanın münasebetsizliğini 

aydi ne Tavilzadeler, ne de onların mü
endisleri anlamamış olsunlar. Ya Bay 
deddinin emri? Ya bu emri dinlememiş 

lan mühendis? Ve bütün bunlara rağ
en, bu kabineyi bu mevsimde insanlara 
atacak yer diye satmakta devam eden 
· niyet? Bütün bunların ne derece acık
şeyler olduğunu izaha füztµn yoktur. 

, 1 STER 1 NAN, 1 S T ER iNANMA! 
Adı arasıra gazetelere geçen bir zat geçenlerde Avrupa

ya gitmişti 
Gazetelerden biri bu haberi verirken seyahatin sebebini 

de yazmıya lüzum görerek: 
- Tedkikat yapmak üzere, kelimelerini ilive etti. Belki 

öyledir, belki değildir, bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de 

arkadaşımızın aldığı malfuııatı hakikat olarak kabul edi
yoruz. Fakat şimdiye kadar Avrupaya gitmiş olan b:itün 
tanınmış simalar hakkında gfiya Avrupaya gitmek bir suç 
imiş gibi hep bu ta birin kullanılmış olmasına bakarak oku
yucuların bu sebebi kabul edeceklerine inanmıyoruz. Fa
kat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, İSTER INANMAI 

• 
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30 Haziran 

\ 

150 lil<ler affedildi 
İngiliz kabinesi S~...-u 

ispanya meselesini At:;E ~ 
tedkik etti -.-B-irb-uç-uk_a_y-iç-in-de-

Mecliste kabul edilen kanun bir hafta 
sonra tatbik mevkiine girecek 

Londra 29 (A.A.) - Kabine, bu saoah 
bir içtima akdetmiştir. 

Harici noktai nazardan Frankist tay
yareler tarafından yapılmakta olan taar
ruzların tekerrürü meselesi nazırların , 

lngiltere iki defa bir 
Avrupa harbinin 
çıkmasına mani oldu 

?Bel§ tarafı 1 inci sayfada) 
kanun ile demek istiyoruz ki artık kim
seden korkumuz yoktur.> 

Mehmed Somer, heyeti mahsusa ka
rarile mahkfun olanların tamamen af
fını da Meclisten rica etmiştir. 

Torak (Erzurum), mütareke gün
lerinin feci akıbetlerini anlatmış, 150 
liklerin bu kara günlerde düşmanla na
sıl elbirliği ettiklerini izah ederek: 

c- Eğer ben Meclis dışında olsay
dım. onları kat'iyen affetmezdim» de
miştir. 

Torak (Erzurum), rejimin dalalete 
sapanlara kin değil, şefkat ve merha
met gösterdiğini anlattı. 
Ruşeni (Samsun), rejimin metanet 

'e salabeti üzerinde durarak vatandan 
uzakta kalmanın idamdan daha acı bir 
ceza olduğunu anlatmıştır. 
Ruşeni (Samsun) dan sonra kürs:iye gc 

len Vasfi Raşid (Sıvas) Atatürkün i
kinci defa cumhurreisliığine intihabı 
dolansile 150 liklerden Mehıned Ali
nin Meclise çektiği protestoyu hatırlat
mış ve ezcümle şunları söylemiştir: 

Qumhuriyetin mukadderatları zaviye- kayeseler yapmış, layihanın esasları ü-
iştigaıatı ruznamesine dahil bulunmakta 
idi. 

sinden tedkik eylemeğe mecburuz. zerinde de derin ve şümullü beyanatm-
cBizim yaptıklarımızı görsünler» dan sonra (150) likler hakkında: cFilan Bugün Almeriya limanının bitaraflaş-
Müteakiben Hakkı (Van) 150 tiklerin bir felsefe, falan bir edebiyat üstadı ise, tırılmasına müteallik bir raporu hfımi

dışarıda değil, içeride kalmalarının bir bizim bunlara ihtiyacımız yoktur, onla- len Londraya hareket edecek olan Sir 
ceza sayılacağını ve: cOnlar gelsin- rın yazacakları içtimaiyatın, onların ya- Rober Hodgsona gönder.ilmiş bulunan ta
ler, bu yaptıklarile bugün bizim yaptık- zacağı yazıların bizimle alakası yoktur. limat ile İngiliz gemilerine karşı hava 
larımızı görsi.hıl~r ve utansınlar> lde- Gelsinler, bu memleketin taşına, topra- hücumlarının durdurulması için general 
mı'ştı·r. Franko nezdinde İtalyanın teşebbüste 

ğına yüz sürerek af dilesinler> demiş+ır. 
Besim Atalay (Kütahya), affın yürek- Adliye Vekilinin nutku bulunmasını temin maksadile Lord Pört 

lerde minnet ve şükran hissini yarataca- Ankara, 29 (Hususi) - Af kanunurun tarafından Romada sarfedilmiş olan ıne-
ğını, rejimin bunlardan korkusu olmadı- müzakeresi esnasında söz alan hatiblcrin sai ve gayri askeri hedeflerin bombardı
~ manları hakkında mahallinde tedkikat 
gını söyliyerek ömrünün son günlerini mütalealarma cevab veren Adliye Vek:Ji 
yaşıyan bu adamlar gelip neler yaotığ1- ezcümle demiştir ki: yapmağa memur bir komisyonun tPşkil 

ve İspanyaya izamı hususları nazırhrın 

H JJ arselon hükıimetinin Parls v• 
Londra nezdinde yaptığı te:şcb· 

büs İtalya tarafından beklenen şıddetll 
mukabeleyi g::irdü. Almanyanın da bu 
cevabda İtalya ile hemfikir olduğunu 
söylemiye lüzum yoktur. Barselon hükü· 
meti, bu teşebbüsile hükıimetçi İspanyol 
şehirlerine yapılan tayyare taarruzları

na karşı bu tayyarelerin mensub olduk-, 
ları yabancı memleket liman ve gemile-
rini bombardıman etmekle karsılık vere
ceğini bildirmekte idi ki bunu~la hal • 
yayı kasdettiği açık bir surette anlaşılı
yordu. Çünkü, aradaki mesafenin pek 

mızı gör$ilnler> demiştir. Arkadaşlarım, 
Besim Atalaydan sonra Fikri (Adana), - Tedkik ve tasvibinize arzolunan ka- teclkik mevzulanndan olmuştur. fazla olmasından dolayı Almanya:}ı kas· 

Muhiddin Baha }(Bursa), '.Akagündüz mm layihası münhasıran üç hedefi istih- • tedemiyeceği aşikar bulunuyordu. Bar • 
(Ankara) sıra ile kürsüye gelerek heye- daf ediyor. ıçki aleyhinde kitab selon hükumetinin bu teşebbustlndn der-
canlı bir lisanla layiha hakkında fikirle- Bunlardan birincisi 150 likler, ikincisi hal haberdar olan İtalya, pek kısa bir za-
rini söylemişlerdir. heyeti mahsusa kararları, üçüncü hedef yazan sarhoş, arkadaşı man zarfında Paris ve Londraya müra • 

Akagündüz, bugün 150 likleri bir nıe- te istiklil mahkemesi mahkıimlarıdır. caat etti ve Barselonun tehdıdı tahakkuk 
bus sıfatile affettiğinden dolayı büyük Bunlardan birinci kısım sıkı kayıdl.ar tarafından yaralandı ettiği takdirde İtalyanın bu harekete ni>-
bir teessür duyduğunu beyan edeı·ek: ve şattlar altında affediliyor. ta vesaire vermek suretile değil, fülen 

cKocasını Anafartada, kardeşini Sa- İkinci kısım ufak tefek kayıdlarnan Dün saat 1 S de Yenipostane karşı- mukabele edeceğini bildirdi. İtalyanın bu 
karyada bırakan Türık analarından af di- sonra normal vatandaşların haiz oldıığu sındaki Hekim çıkmazı sokağında Ca- mukabelesine Almanyanın da iştirak ede
liyorum. Sizin bu akıbetinize sebeb olan- hakları iktisab ediyorlar. fer Tayyara aid 7 numaralı yazLhane- ceği tabii idi Barselon hükUm.etine bu 
ları affetmek için bir beyaz rey veriyo- Üçüncü kısım da yıllardanberi hapis- de kanlı bir hadise olmuş, ayni yazıha- tasavvurundan vazgeçmesi lazım geldi • 
rum. Benim hırsı.mı da siz affediniz• di- hanelerde yatan ve adedi 25 olan mah- nede müstahdem arzuhalcı Yakub oğlu ğine dair Paris ve Londranın verdıği ba
yerek sözlerine nihayet vermiştir. kıimlardır ki bunların cezası kafi görü- Halil, meslekdaşlarmdan sarhoş Hay- siretkar nasihatler, hadisatın feci bir şe

En sonra kürsüye gelen Cevdet Kerım lerek ·kayıdsız ve şartsız affediliyorlıır. ri namile maruf bir başka arzuhakıyı kil ~asını bu suretle önlem.iş oldu. 
İncedayı (Sinob), felaket günlerini, Türk Söz alan arkadaşlarım yüı.ellilikleriu. sustalı çakı ile kaI"nının iki yerinden a- Çünkü Barselon hükıimeünin böyle bir 
milletinin büyü!k savaştaki fedakirJı.k- fenalıklarını birer, birer izah ettiler. ğır ve tehlikeli bir surette yaralam~, tarzı hareket ihtiyar etmesi, Paris ve 
larmı, kurtuluş günlerini uzun uzadıya Onlar ve bütün dünya biliyor ki, yeni barsaklarını dışarı dökmüştür. Hadise- Londra bükfııneUerinin düşündüğü gibi. 

- Bu kanunu reyimize arzeden hü
kfımet, eminim ki asla bir hak ve haki
kat şehidleri ol.mıyan bu bedbahtların 
mukadderatından emsalsiz derecede 
daha büyük olan bir mükadderatının 
Cumhuriyetin ve miletin mukadderatı 
ile endişesini taşımaktadır. Onun için
dir ki biz de bu kanunu milletin ve izah etmiş, 150 liklerin fenalıklarile mu- (Devamı. 10 ncu sayfada) nin tafsilatı şudın: açık bir tahrikten başka bir şey olamaz-
===========-===========-======~===============~======~~~== Vak'aya sahne olan yazıhane müstah dı. Böyle bir tahrikin görebileceği cevab, 

Tokyoda 100 bı·n ev Tu''rk - Alman demlerinin iddialarına göre içkinin fe- Avrupanın itina ile kaçınmış olduğıı bir 
nalıklanı hakkında bir de eser nt?şret- Avrupa harbini bir gün ve saat meselesi 
miş olan Hayri kör kütük sarhoş oldu- haline getirebilirdi. Bundan dolavıdır ki 

Su altında kaldı tl•caretı•nı•n ı•nkı•şafı ğu halde yazıhaneye gelmiş, Halilden Fransa ile İngilterenin ve bu ar~da bil-
rakı parası istemiştir. Ricasının redde- hassa İngilterenin oynamış olduğu rol 
dildiğini gören Hayri buna kızmış ve ne derece memnuniyetle kaydedil:>e ye-

Şiddetli yağmurlardan bir çok nehirler taştı, Çinde 
Sarınehir de bin kilometrelik bir sahaya yayıldı 

Tokyo 29 (A.A.) - 10 senedenberi gö
rülmemiş olan yağmurlar, Tokyo yakı
nındaki ı:rrnaklafn#ı sulannı lkabartlrnış 
ve ırmaklar taşmıştır. 

Şehrin aşağı kısımlarında ve varoşla
rında 100.000 evi su basmıştır. 

Sarınehir de ta§tı 
Şanghay 29 (A.A.) - Hankovdan alı

nan resmi haberlerde Sannehrin taşmış 
olan sularınm hali hazırda takriben iOOO 
kilometre kadar bir saha işgal etmiş ol
duğu ve bu tuğyandan iki milyon kişinin 
müteessir bulunduğu bildirilmektedir. 
Tuğyana uğramış olan mıntakalann g:ır
bında Pekinden ilerlemiş olan Japonlar 
hali hazırda Hankovu ele geçirmek için 
yeni bir teşebbüste bulunmak rn.aksııdile 
Sarmehri geçmeğe hazırlanmaktadır. 

Nehrin şimal mıntakası, geniı bir müsel
lah kampı andırmaktadır. 

Japonlar muhasematın tatiline 
yanapnıyorlar 

Tokyo 29 - Hariciye nezareti m:lmes-
sili, ecnebi gazetecilere beyanatta bulu
narak muhasematın tatili için zaruri şa:-t 
olan Çang-Kay-Şek'in çekilmesinin da
hi kafi görülmemekte olduğunu beyan 
etmişfü. 

Hariciyenin mümessili, demiştir ki: 
«Japonyanın Çang-Kay-Şek'in azime

tinden sonra Kuomingtang'ın mukave
mete devam etıniyeceği hakkında temi
nat alması lazımdır.> 

Mümessil, Tokyodaki İngiliz sefirinin 
Çin - Japon ihtilafında tavassutta bulun
muş olduğuna dair haberleri de kat'i su
rette tekzib etmi§tir. 

Kudüste ilk Yahudi 
genci idam edildi 

Kudlls 11e 1·eı - Avlv'delıl Yahudi mağazaları 
Jıapandı, e11lere slgah bagrall. asıldı 

Kudüs, 29 (AA.) - Affedilmesi için Bu Yahudi genci İngiliz idaresi tara
gerek Fillstindeki ve gerek haricdeki fından idam edilmiş olan ilk Yahudidir. 
lfahudi teşkilatlarının sarfetmiş olduk- Halit, Yahudi mahallelerinde toplan-
ları mesaiye rağmen bu sabah Akka'da makta berdevamd Yah d. k _ 
1d dilmiş ı Yah di . h k ır.. u ı ma ama am e o an u gencı a - .. A 

kındaki hükmün icrasından dolayı Ku- tı, halkı sukuna davet ed~n yeni bir be-
düs ve Tel-Aviv'deki Yahudi mağaza yanname neşretmiştir. Ingiliz polisle
;ve kahvelerinin ekserisi kapatılmış ve ri ihtiyaten çelik miğfer ve sopalarla 
pencerelere siyah bayraklar asılmıştır. teclıiz edilmiştir. 

Maarif Vekili Doğu 
seyahatine başladı 

Aleviler 
kanlı 

arasında 
çarpışma 

Berlinde Türk - Alman 
Ticaret Odasında bir 

toplanh yapıldı 

çakısını çekerek Halilin üzerine hücum ridir. Çünkü onun tahziri olmasaydı, Bar
etmiş ve onu başının üç yerinden ha- selon tehdidini yerine getirir ve binneti
fifce yaralamıştır. İşte bu sırada haya- ce Fransayı İtalya ile Almanyaya karşı 
tının tehlikede olduğunu gören Halil mevki almıya mecbur etmiş olurdu ki i.!J
de taşımakta olduğu sustalıyı çekmiş tediği de, teşebbüsünün mahiyetine göre, 

Berlin 29 (Hususi) - Türk - Alman ti- ve olanca hızile Hayrinin karnına sap- bundan başka bir şey değildi. Şu hale g~ 
caret odasının kuruluşunun onuncu yıl- lamağa başlamıştır. re, İngiltere, 21 mayısta, Çekoslovak me
dönümü münasebetile yapılan bir top- Diğer taraftan yazıhane haricindeki selesinde olduğu gibi, bu defa da İspanyol 
lantıda, Türkiye büyük elçisi Hamdi Ar- kimseler Hayrinin gece gündüz sarhoş iç mücadelesinin arzettiği son tehdidkar 
pag iki memleket arasındaki ticari ye ik- olmasına rağmen üzerinde küçük bir safhada Avrupa su.Thunu iki defa arka 
tısadi inkişafı tebarüz ettirerek, 19:l3 se- tırnak çakısı bile taşımadığını iddia et- arkaya kurtarmış oldu. 
nesinde 75-milyon marka baliğ olan mua- mekte, ve hadiseden bir gün evvel ad- Selim Ragıp Emeç 
melatın, 1938 senesinde 230 milyom. çık- liyenin karşısında arzuhalcıların maki-
tığını söylemiş ve odanın faaliyetin.den nelerini koydukları arsaya Halilin de li ile Cerrahpaşa hastanesine kaldırılan 
sitayişle bahsetmiştir. eski bir makine getirip koyduğunu gö- ve ifadesini almak mümkün olmıyan 

Alman iktısad nazırı muavini Dr. Funk ren Hayrinin bir tekme ile makineyi Hayriye bir ameliyat yapılmış, bıça
da, umumi harb senelerinde silah arka- yere atıp: cSen bir daha buraya maki- ğm midesinin üzerinden geçerek ciğer
daşlığı yapmış olan iki memleketin dost- ne koymıyacaksın, burası yazıhanesi lerine kadar nüfuz ettiği tesbit edil
luğundan. hararetle bahsetmiş ve temen- olmıyan arzuhalcılara aiddir• demesi- miştir. Hadise etrafında zabıta ve müd-. 
nilerde bulunmuştur. nin kavgaya sebeb olduğunu söyle- deiumumilik tahkikata devam etmek-

Başvekil 
istanbula geliyor 

Ankara, 29 (Hususi) - Başvekil Celal 
Bayar önümüzdeki günlerde İstanbııla 
hareket edecektir. 

Gazetecilerin telgrafına 
Dahiliye Vekilinin cevabı 
Basın Birliği kanununun Mecliste mü

zakeresi esnasında gazeteciler ve gazete
cilik hakkında çok güzel bir nutuk söy
liyen Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrü Kayaya kanunun kabulü 
münasebetile İstanbul gazetecileri tara
fından bir teşekkür telgrafı gönderHmiş
tir. Kıymetli Vekil gazetecilerin telgra
fına şu cevahı vermiştir: 

mektedirler. tedir. Halil hadiseyi mü.teakib yakalan-
Vak'adan sonra sıhhi imdad otomohi- mıştır. . ... -. ............ . .......................................................................... _. 

Sabahtaa SahaM: 

Zavallı maarif 
Bir gazetenin cMevsim hastalığı> serlevhası altında verdiği yeni bir 

muallime tecavüz vak'asını içim sızlıyarak okud um. İstanbul orta 
mekteblerinden birinde gene bir haylaz talebe muallimine tabanca çe
kerek tehdid etmiş: 

Son ayların zabıta dosyalarını karıştırırsak imtihan mevsimine tesadüf 
eden bu vak'alann yalnız maarif teşkilatını değil memleket ahlakını 
tehdid edecek bir cereyan aldığı görülür. 

Hadiseleri basit bir zabıta ve adliye vak'ası gibi görmeğe imkAn 
y•tur. Dava tam manasile bir terbiye sistemi davasıdır. Yarını ken-
dilerine emanet edeceğimiz bugünün gençlerini çok fena yetiştiriyoruz. 
Bunun mes'uliyeti tamamile bu A, merikan sisteminde ısrar edenlen 
aiddir. Kanunlar gibi terbiye sistemleri-0.e muhite ve seviyeye göre de-
ğişir. Kenar mahallelerde, köy, kasabalarda fena hayat şartlan içinde ve 
fena aile tesirleri altında yetişen bir çocuğu serbest Amerikan sistemi 
ile adam etmeğe imkan yoktur. Almanlar bile bugünkü tahsil ve ter
biye sistemini sıkı bir inzibat altına almışlardır. Ahlaki zlflarından do-
layı iki defa tekdir alan bir çoc4ğu Alman lisesi derhal mektebden çı .. 

İstanbul karır. Ve böyle de olması lazımdır. Sonra il:k mekteblerimizdeki haylaz 
Ankara 29 _ c. talebeler arasında sınıf döne döne on sekiz yaşına kadar minimini yavru· 

Tü.rk gazetecileri 

Ankara, 29 (Hususi) - Maarif Ve
kili Saffet Arıkan yarın sabah Divar
bakıra gidecektir. Oradan Vana g~
rek teşkil edilecek Doğu Üniversitesi 
hakkında tedkikatta bulunacaktır. Ve
kile maariften ·bir heyet refakat etmek

Nihayet bir haki.katin tebarüz ett.iril- lar arasında okumağa çalışan delikanlılar göri.i1üyor. Bu koca heriflerle 
Latakye, 29 (A.A.) - İki Alevi reisi- mesinden ibaret olan vazifenin ifası mü- genç kız muallimlerin mürebbi ve talebe vaziyetleri de hem gülünç hP.m 

nin siyasi tarafdarlan arasında El Ya- nasebetile gösterdiğiniz arkadaşlığa te- feci oluyor. Bunları damızlık gibi saklamakta nJçin ısrar ediliyor.? Bir 
nie kasabasında şiddetli bir çarpı~ma şekkür eder, sevgi ve saygılarımı suna- gün gelip muallimine tabanca çekmesi için mi? 
olmuştur. rım. Maarif sistemimizde bozukluk bütün cephede ve bütün fecaatile gö-

Dahiliye Vekili ve C. H. P. rünüyor. Şu tatil mevsiminde maarif erkam haşhaşa verip bu illete bir 
Neticede 3 kişi ölmüş, 5 kişi de ağır Genel Sekreteri çare bulmazlarsa, gelecek yılın zabıta dosyaları daha kabarık olabilir. 

tedir_ ----- ı::uro.tto. vıu•.ı:al~nn\.uı:tı~·~------J---------""..u.ı.ı---..11&1ı1L..---J.-lll--"!ıl · n.ı:ı...tuuı'.raJLaJLmıamAli:u.i:ı~--------..llibılı ... ~~.i.1..-___; 



Nafia Vekili dün Ankaraya döndü 1 Şoförl~r. ~a~silerin 
tahdıdını ıstıyorlar 

Elektrik Şirketi yarından itibaren fiilen Nafiaya 
geçecektir. Bugün Şirket hey'eti umumiyesi topla

nacak mukaveleyi tasdik edecektir 
Belediye vaki müracaata 
nakil vasıtalarının senelik 

muayenesinden sonra 
cevab verecek 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün :;abalı 
Taksimdeki İstanbul Nafıa Başkomiser
bğine gitmiş, elektrik işleri üzerinde bir 
müddet meşgul olmuş, bazı zevatı davet 
ederek kendilerinden izahat almıştır. 

:Vekil, öğleden sonra Altınbakkaldaki e-

vinde bir müddet istirahat etmiş, ~k~am 
üzeri Haydarpaşaya geçmiştir. Haydar
paşada bir müddet garda tedkik ve tef-

tişler yaptıktan sonra da Ankara ekspre
şine bağlanan hususi bir vagonla, saat 
yedjyi on geçe Ankaraya hareket etmiş-

tir. Vekil, garda, elektrik umum müdür 
vekili Kadri, imtiyazlı şirketler umum 
müdürü Emin, Nafıa Vekaleti teftiş he
yeti reisi Şefik, dokuzuncu işletme mü
dür ve erkanı ve nafıa erkanından sair 
zevat teşyi etmişlerdir. 

Elektrik Şirketi 

Elektrik şirketi yarından itibaren fii
len Nafıaya geçmektedir. Elektrik umum 
müdür vekili K adri tesellüm evrakını 

b ugün devir alacaktır. Dün kendisile gö
rüşen bir muharririmize umum müdür 
vekili Kadri şu beyanatta bulunmuştur: 

- Elektrik şirketinin fabrika, bina ve 
tesisatını tesellüm eden komisyonun ha
zırladığı evrak ve vesaik, makamımızca 

hükumetçe satın alınmasına aid mulcave
leyi tasdik edecektir. 

Heyeti umumiyenin tasdikinden sonra, 
elektrik şirketi direktörü Dö la Krua sa
at on altıda vazifesini fiilen bana devir 
ve teslim edecektir. 

Yeni idarede esas itibarile bütün me
murlar ve vazifeler ipka edilmiştir. Yal
nız, gördükleri tercüme vesaire gibi v3-
zifelerin lüzumsuzluğu itibarile on, on 
beş memur açıkta kalacaktır. 

Şirket bir temmuzdan itibaren Nafıa 

Vekaleti elektrik umum müdürlüğü ta
rafından idareye başlandığı için, o gün, 
şirketten devir alınan bütün binalarımız 
bayraklarla, gecesi de elektriklerle dona
tılıp aydınlatılacaktır. 

Silahdarağa elektrik fabrikasının tev
siine aid tedkikler bir iki güne kadar bit
mektedir. Ankaradan gelen fen lı~yeti, 
birkaç güne kadar tevsi projesini hazırlı
yacak, derhal projenin tatbikine geçile
cek ve icab eden siparişler yapılacaktır. 

Telefon müdürlüğü 

Otomobil ve otobüslerin yıllık mua
yenelerine tammuzun on beşinden son
l'a başlanacaktır. Evvela otomobillerin, 
bilahare otobüslerin muayenelerine ge
çilecektir. Üç yüz kadar otomobil hur
c!a olduklarından ve kırılır fakat dağıl
maz cinsten cam takmadıklarından mu
ayenelere iştirak etmiyecektir. Son za
manlarda piyasaya yeniden dCrt yüz 
elli taksi çıkarılmıştır. 

Taksi sayılarının gittikce çoğalması, 
şoförleri endişelendirmektedir. Şoför
ler cemiyeti, taksilerin sayılarını tah
did ettirmek maksadile yeniden teşeb
büslere geçmiştir. 

Piyasada çalışan taksilerin sayısı do
kuz yüz elliyi bulmakta, alakadarlar bu 
mikdarın ihtiyacı karşılıyacak kadar 
olduğundan bundan sonra yeni taksiye 
izin veribnemesini istemektedir. Bele
diye, şoförler cemiyetine son cevabını 
otomobil ve otobüslerin muayeneleri 
tamamlandıktan sonra verecektir. 

Bir gelin 
kaynanasını dövdü 

Dün Şehremininde kanlı bir gelin 
kaynana kavgası olmuş, 40 yaşında A

~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~= rime,kaynanafil65ya~ndakiHahlme~ 

Deniz işleri: yehir işleri: sopa ile başından ağır ve tehlikeli su

yarın öğleden evvel komisyondan devir 
alınacaktır. Öğleden sonra saat on beş 
buçukta elektrik şirketi heyeti umum!

yesi Metro hanında toplanacak, şirketin 

Nafıa telefon müdürü Eminin elektrik 
umum müdürlüğü fen heyeti müdürlü
ğüne tayinile inhilal eden telefon mü
dürlüğüne, Nafıa vekalet merkezinden, 
eski posta ve telgraf İstanbul başmüdürü 
Mazhar tayin edilmiştir. Yeni müdür, bir 
temmuzdan itibaren vazifeye başlıyacak
tır. 

Şirketi Hayriyenin tenezzüh seferleri 
Şirketi Hayriyenin 71 ve 74 numaralı 

vapurları önümüzdeki cumartesi güniın

den itibaren eyh11 sonuna kadar dP.vam 

etmek üzere her cumartesi günü öğleden 

sonra tenezzüh seferleri yapacaklardır. 

Tenezzüh vapurlarından birinde 11 ki

§ilik bir caz heyeti, diğerinde de 8 kişilik 

Kabataşda bir meydan açılacak 
Kabataş vapur iskelesinin önündeki 

sahada meydan vücude getirilecektir. 
Meydana aid proje tasdik edilmiş ve tat
bike geçilmesi için Şirketi Hayriyeye yol
lanmıştır. Şirket, yakında meydanı aç
mağa başlıyacaktır. 

rette yaralamıştır. 
Şehremininde Mimar Kasım soka

ğında 64 numaralı evde oturan Azime 
dün öğleye kadar ev işleri ile meşgul 
olduktan sonra akşam yemeğini hazır
lamağa koyulmuştur. Tam bu sırada e
linde bir kahve cezvesi ile mutfağa gi
ren Hakime bir köşede üzeri küllenmiş 
olan ateşi karıştırmağa başlamıştır. A-

Fatih Balkevi Kitab sarayı ieşin bozulmasına sinirlenen Azime 
Fatih Halkevinden: Evimiz Kitabsarayı kaynanasına çıkışmag· a başlamış ve bu 

bir orkestra bulundurulacaktır. 71 ve 74 en yeni usullere uyularak hazırlanmış ve .. _ .. .. 
her gün saat 14ı den 21 e kadar herkesin yuzden başlıyan agız kavgası buyuye 
faydalanmasına açılmıştır. büyüye bir boğuşma halini almıştır. 

Bir aralık eline bir sopa geçiren A
rek muhtelif iskelelere uğrıyacak ve Bo- Kartal kaymakamlığının bir mektubu zime kaynanasının başına birkaç defa 

·25 haziran 938 tarihli ve 2838 sayılı nüsha- vurmuş, zavallı ihtiyarı bir anda yere 
nızın yedinci sayfasında okuyucu mektub-

numaralı vapurlar cumartesi günleri saat 

14,30 ve 14,45 de Köprüden hareket ede-

ğaz dışında bir cevelan yaptıktan sonra 

2,30 da Köprüye dönecektir. lan başlıklı sütunda Kartal - Yakacık sermiştir. 
otobüslerinin çok bozuk bir halde bulundu- Gürültüyü işiten komşular vak'adan 
ğundan bahisle vaki şikayeti okudum. Kar- zabıtayı haberdar etmişler ve polis ta
talda çalışan gerek otobüs ve gerekse oto- rafından çağırılan sıhhi imdad otomo
mobiller sık sık muayene ve kontrol ettlri- bili ile Hakime baygın bir halde Haseki 
lerek çalıştırılmakta ve en ufak bir arize 

Mahalle bekçileri maaşa bağlanacak 
Kaymakamlar mıntakalaırındaki bek-, 

çilerin sayısını, mahallelerden ne şekil

de, ne kadar para topladıklarını, uğra

dıkları müşkülatı tesbit etmiş, vilayete 

bildirmiştir. İstarıbul vilayeti sınırları 

dahilindeki bekçiler için ma~ş usulü ih

das olunacaktır. Bu husustaki tedkikat 

görüldüğü takdirde derhal seyrüseferden hastanesine kaldırılmış, suçlu yakala-
menedilmektedir. Otomobillerin hareket sa- narak tahkikata başlanmıştır. 

bitmek üzeredir. 

atlarile de şoförlerin arzusuna tabi olmayıp 
muntazaman trenlerin geliş ve gidiş saatle
rine göre hareketleri tanzim edilmiştir. Kar
tııl-Yakacık arasında seyahat eden yolcular 
emniyetle gidip gelmektedirler. Keyfiyetin 
bu suretle tavzihini rica ederim. 

Kartal kaymakamı: B. Öztrak 

lzmir için yaptırılan vapurlar getiriliyor 

r {Sur) henüz denize indirilmeden evvel 
Almanyanın Bremen limanında At- ri (33) er bin İngiliz ıırasına yap1 ·ıl· 

las fabrikasına ısmarlanan ve İzmir mıştır. 
körfezinde işliyecek olan Efes ve Sur_ Sur ve Efes'in yolcu istiab haddt 700 
vapurlarının inşaatı bitmiş ve vapur- kişidir. Her iki vapur temmuz ortalan
lar Almanyadan hareket etmişlerdir. na doğru İzmire gelecek ve İzmir - Kar
Ayni tipte olan bu vapurların uzunlu- şıyaka arasında seferler yapacaklar-

Ankara - Suriye 
telefonu hazırhkları 

Ankara - Suriye telefon hattının ha
zırlıklarına başlanılmıştır. Bu hat ik
mal edildikten sonra, İstanbulun da 
Suriye ve Hatay ile mükalemesi temin 
edilmiş olacaktır. 
Şimdiki halde, gerek Mısır ve gerek

se Suriye ile telefonla görüşebilmek, 
hem bir takım müşkülata tabi, hem de 
dehşetli pahalldır. Zira mükaleme Lon
dra telefon hattı vasıtasile yapılabil

mektedir. 
Yeni hat yapılınca bütün bu güçlük

ler ortadan kalkmış ve Türk Hatay da 
Ankara ve İstanbula bağlanmış olacak
tır. 

Bugünkü şerait içinde, bilhassa mu
habere fiatının yüksekliği yüzünden 
Suriye ile konuşmak isteyenlerin mik
dan azdır. Ankara hattı tamamlanınca 
rağbet artacak, çünkü fiat ucuzlıyacak
tır. .............................................................. 

Mısırlı atletler dün sabali 
şehrimize geldiler 

Cumartesi ve Pazar günleri Türk atletlerile yapılacak 
müsabakaları herkes parasız olarak seyredebilecek 

"jl.00 

f 

Mısırlı atletler Atinanın tariht stadında bir idmandan evveı 
Atletizm federasy<>nu tarafından da- 10.000, 110 ve 400 mania, uzw:ı, vükse1i 

vet edilen Mısırlı atletler dün sabah şeb- ve üçer adım atlama, gülle, disk, cirld 
rimize gelmişler ve öğleden sonra saat atma ile 4 X 100, 4 X 400, 100 X 
16 da abideye çelenk koymuşlardır. 200 x 400 x 800 şeklinde bayrak ya-
Mısır takımında dokuz atlet, bir kafi-

1 1 · · b" t k k b' d 1· ı· rış arı. e reısı, ır a ım aptanı, ır e sveç ı 
antrenör vardır. Mısır • Türk atletizm müsabakalarına 

Kafile reisi Ryat Şevki kendisile gö- bir Yunanlı atlet de iştirak ediyor 
rüşen spor muharririmize şunları söyle
miştir: 

- Atinada stadın şekli dolayısile de· 
recelerimiz biraz düşük oldu. 

Ywıanlıların yeni y~ş oldukları 
pisti beğenmedik. Sür'at koşucuları iyi 
değildir. Sür'at yarışları ile iki bayrak 
koşusunu da biz kazandık. En iyi atleti" 
miz 100, 200 ve 400 metreci F~um Ati
nada hastalandığı için Mısıra döndü, Yu
nanlılarla mutabık kaldık. Sizinle de an
laşabilecek olursak Tül'kiye, Yunanis
tan, Mısır maçını organize edeceğiz.> 

Antrenör, İsveçH Anderson ise: 
c- İki senedenberi Mısırlı atletleri 

çalıştırıyorum. 

Bugünkü derecelerin fevkine çıkmak 

için en aşağı daha üç sene ciddi surette 
çalışmamız lazım geliyor> demiştir. 

Mısırlı atletler dün akşam Taksim sta
dında hafif bir idman yapmışlardır. Mı
sır kafile reisi Türk takımını iadei ziya
ret maksadile teşrinievvel ortalarında 

Mısıra davet etmiştir. 
Mısırlılarla Kadıköy stadında yapıla

cak müsabakalar cumartesi ve pazar gü
nü olmak üzere iki gün devam edecektir. 

Atletizm federasyonu bu müsabakala
rı herkesin görebilmesi için hiç kimse
den dühuliye almıyacaktır. 

Tesbit edilen programı aynen yazlyo
ruz: 

100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 

.. 

Yunanlı Pantazi.s yüksek atlarken 

Mısır atletlerile yapılacak müsabaka· 
lara iştirak etmek üzere şehrimize davet 
.edilen Yunanlı yüksek atlama şampiyon
larından Pantazis dün şehrimize gel
miştir. 

Pantazis B~kan oyunlaırında yüksek 
atlamayı kazanmış iyi bir atlettir. Bu
gün ancak 1.80 atlamaktadır. , 

Pulat ve Süreyya ile ayni derece üze
rinde çok çekişeceği için bu müsabaka
nın ayrı bir zevki ve heyecanı olacaktıl'J 

Yeni hasta bakıcı hemşireler 

•t tı. .. Mektebde dünkü mera simden bir intıb·a 

Kızılay cemiyeti hasiabakıcı hemşi- Özer, Leyla Alöç, Lütfiye Kılıç1ı, Mah,. 
reler okulundan bu sene 38 genç kızı
mız hastabakıcı olarak diploma almış
tır. Genç mezunların diplomaları dün 
akşam saat on yedide Aksarayda Hase
ki hastanesi yanındaki okulun bahçe
sinde merasimle tevzi edilmiştir. 

Diploma alan hemşireler şunlardır: 
Bedriye Ayşen, Belkıs İtükey, Cemi

le Ertürek, Emine Altay, Fatma Yalçın, 
Fatma Altaş, Fikret Paktümer, Hacer 
Kınran, H~iyet Ali bey, Hamiyet Gök-

mure Esim, Mediha Yaşar, Mefharet 

Şarman, Melek Anafarta, Meliha Oğuz, 
Muhterem Sarıalan, Mükerrem Ece

vetli, Mükerrem Giray, Münevver Ün

ver, Muzaffer Aydincer, Nebiye Bos

tancı, Nevide Fıratlı, Ruziye Özerdinç, 
Sabahat Şarman, Saime Çağlar, Süade 

Suna, Şükriye Yalturak, Zeliha Bek
ret, Zeyneb Arıkkan, Zeyneb Tezişler, 

Araksi Malatalıiğlu, Muzaffer Coşkun, 



Konyalllar ve Alaaddin tepesi 
Şehir halkının hava alabilmesi için bu mesirenin 

belediye tarafından kiraya verilmemesi, halka 
tahsis edilmesi isteniyor 

Korıyada Alcie ddin tepesi 

Konya (Hususi) - Büyük ve ulusal şehir ormancığını küçük bir gelir karşı
zaferi müteakib Konyayı ~ereflendiren lığı kiraya verdiği için burası çalgılı 
Büyük önder çırıl çıplak gördüğü Ala - bir kahve haline gelmiştir. Şimdi halk a
eddin tepesinin ağaçlandırılmasını işaret ğaçların gölgesinde parasız oturamaz ol
buyurmuşlardı. muştur. Elli bin nüfuslu bir şehir halkı-

On altı yıldanberi muntazaman ağaç - nın hük.Umet konağının yanındaki küç~k 
landırılan bu eski çıplak tep~ şimdi gü- parkta dinlenmek ve hava almak ihtiya
zel bir ormancık halini almıştır. Konya - cını tatmin edemiyeceği aşikardır. Bu 
nın mesiresi Meram bağlarının şehre ye- böyle olduğu halde belediyenin küçük bir 
di sekiz kilometre mesafede oluşu dola - gelir mukabili halkın bu ihtiyacma mani 
yısile ve bilhassa bağı bahçesi olmıyan olması yerinde bir tedbir olmasa gerek -
halk ve memurlar sıcak tatil günlerinde 

~ la ının go"lgesı'nde yor tir. Belediyenin her şeyden evvel halkın bu korunun agaç r -
gunluklarını gidermeği itiyad edinmiş - istirahatini temine doğru çalışması her 
lerdir. Fakat Konya belediyesi bu yıl hu halde daha şayanı arzudur. 

Muşta bir kadın devletin 
atlfetini bekliyor 

Bahkesirde garib bir 
yağmur duası 

Balıkesir (Hususi) - İnönü mahalle -

sinden Azime ve Makbule adında iki ka-

Sayfa 5 

Muhiddin Üstündağın 
Atina seyahatı intibaları 

Samsunda çekirge y · t p t ht Nazırı ve Atina .. d l . unanıs an ayı a 
muca e esı Belediye Reisi Cumhuriyet 

Bafrada 35 bin, Samsunda Bayramında şehrimize gelecekler 
4700 kilo çekirge öldürüldü 

Samsun (Hususi) - Samsunun mer
kez kazasının on muhtelif köyünde ve 
Bafranın bir çok köylerinde çekirge 

müstevli bir halde tahribat yapmakta
dır. Alınan tedbirler ve yapılan müca-

dele neticesinde Oranya mahlıllü kul
lanılmak suretile Bafrada 35,000, Sam
sunda 4,700 kilo çekirge itlaf edi1miş
tir. Diğer taraftan mihaniki usullerle 
de mücadeleye devam olunmakta ve 
çok müsbet neticeler elde edilmekte -
dir. 

Bu hususa sarfedilmek üzere vila • 
yel mücadele tahsisatından başka zira-
at vekaleti taraf mdan Bafra için bin, 
Samsun için de dört yüz lira fevkalade 

tahsisat gönderilmiştir. Muhtelif kol • ı 
lardan başlıyan mücadeleye ehemmi • 

yetle devam olunmakta ve çok yakın 
bir zamanda bu beliyenin önüne geçi .. 
leceği tahmin edilmektedir. 

Kızılcahamamda bir köylU 
boğuldu 

Kızılcahamam (Hususi) - Çeltikçi na

hiyesinin Akçeören köyünden Mehmed 
1>ğlu yirmi beş yaşlarında Ahmed Öne1 
yol yapmak üzere arkadaşlarile birlikte 

Kışlak köyüne gitmiş, yolda çalışırken 

sıcaktan bunalmış ve oradan geçmekte 

olan Ya banabad çayına girip sermle -
mek istemiştir. Fakat suya atlar atlamaz 

şiddetli cereyana kapılmış ve sür'..iklen
meğe başlamıştır. 

Yirmi otuz metre gittikten sonra su -
lar cesim bir kayanın kovuğuna atmış 

ve buraya şiddetli temastan ve geçirdiği 

korku ve helecan üzerine inkitaı tenef M 

Muhittin Üstündağ Galata rıhtımında 

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Mu
hittin Üstündağ ile refakatindeki arka
daşları dün Atinadan avdet etmişlerdir. 
Yunan hükumeti heyetimize Atmada bu
lundukları müddet zarfında candan ge
len bir misafirperverlik göstermiş, halk 
her geçtikleri yerde kendilerini sevgi ile 
karşılamış, Muhittin Üstündağ, gerek 
varışta ve gerek dönüşte bir kıt'a asker 
tarafından selamlanmış, oturduğu otel
lere Türk - Yunan bayrakları çekilmiştir. 

Dün kendisini karşılıyan muharriri
mize Muhittin Üstündağ Yunanistan in
tıbalarmı anlatarak demiştir ki: 

Başta aziz dostum ve değerli arkada
şım payitaht nazırı Bay Kotzias olduğu 
halde tanımakla mübahi olduğumuz bü
tün halk mümessilleri kalblerinden coşan 
sevinci, kardeşlik sevgisini selamlarile 
birlikte İstanbul hemşehrilerine ve Türk 
vatandaşlarına sadakatle iblağını bizden 
ısrarla istediler. Bize tevdi edilen bu va-

zifeyi değerli delaletinizle bütün İstan
bullulara karşı ifa ederken bütün vatan
daşlarıma karşı da ifa etmiş olmakla de
rin ve sonsuz bir zevk duyuyorum. 

dın; Nihad adında on yaşlarında bir ço- füsten ölmüştür. 

- Yunanistan payitaht nazırı eksP.lans 
Kotzias'ın iki sene evvel İstanbula yap
tığı ziyareti iade etmek için Atinaya git
tik. Bu seyahat heyetimiz üzerinde her 
bakımdan mükemmel intıbalar bırakmış
tır. Kendilerini temsil etmekle iftihar 
duyduğumuz İstanbul hemşehrilerine 
her şeyden evvel şurasını kuvvetle teba
rüz ettirmeliyim ki, Yunanistanın gezip 
dolaştığımız bütün aksamında Türkiye
ye ve İstanbul hemşehrisine karşı çok 
derin ve şuurlu bir sevgi ve hürmetle 

Yunanlı dostlarımızın yakından gör
düğümüz bu samimi düşünce ve duygu
ları bizim kendi haklarındaki hissiyatı

mıza tamamen tevafuk etmektedir. Yu
nanistanın bilhassa son yıllar zarfında 

her sahada gösterdiği terakki ve inkişaf 
cidden büyük takdirlere layıktır. Her 
yerde yeni bir teşebbüsün temell<'ri a
tılmakta, yeni yeni halk hizmetlerin in 

cuğu çırçıplak bir hasıra sarmışlar, ba

şına da büyükçe bir tencere geçirerek 

belinden bağladıkları bir iplikle kapı ka-

pı dolaştırmağa başlamışlardır. 

Bahkesirde bir adam dostunu 
yaraladı 

Balıkesir (Hususi) Şevket oğlu 

Her iki kadın; çocuğun başından ko - Bahri adında birisi; - kıskançlık yüzün-

valarla soğuk su döktürerek yağmur den - aralarında çıkan kavgada Dinkçiler 

esasları kurulmakta veya me\•cudları ıs

lah ve tevsi edilmektedir. Resmi faali
yetlere yer yer büyük hususi yardımlar 
ve teşebbüsler de eklenerek geniş bir i-

karşılaştık. Gerek Atinada, gerek Delfi- mar manzumesi meydana getirildiği nşi
ye kadar geçtiğimiz yerlerde ve gerek kar bir surette göze çarpıyor. Bu eserin 
Mora yarımadasında heyetimize ayni sev- en değerli ve başlıca yapıcılarından biri 
gi ve hürmet gösterildi. de dostum Kotzias'tır. Bize karşı kalbini 

Atatürkün cihanşümul varlığının Tür- en geniş bir civanmerdlikle açmış olan 
kiye ve Türk milleti hakkında ne kadar bu mükemmel insan, bitmek tükenmek 
sihirkar ve hürmetkar tesirler yarattığı- bilmiyen enerjisi ve başarıcı teşebbüs 

================================ ~~k~&lıaph~~~G~~~~hhl~cl~~ndi~~Wllin~m~l~ 
miz gururla, iftiharla kabardı ve gözle- rına sevdirmiş ve hemşehrilerinin kalbi
rimiz sevinçle yaşardı. ni bihakkın kazanmağa muvaffak olmuş

duası yapmak suretile tarhana, bulgur, 

yağ, tuz vesaire gibi şeyler topladıkla -
nndan yakalanmışlardır. 

mahallesindeki umumi kadınlardan Le
manı yaralamıştır. Suçlu Bahri yakalan

mış, adliyeye verilmiştir. 

Mersinde umumi mağazaların temelatma töreni 

Muş (Hususi) - Pertak köyünden 75 
yaşında bir kadın Muşa gelmiş, bir i~ti
da ile hükumete müracaat ederek arntıli
yat olınası için operatörü bulunan bir 
şehre gönderilmesini dilemiştir. Bu ka • 
dının omuz başından .i.tiba,ren göğsüne 
doğru sarkan 9-10 kilo ağırlığında bir et 
parçası vardır. Kadında bu et parçası 22 
sene evvel bir mercimek tanesi büyük -
lüğünde ve bir sivilce halinde zuhur el -
miş. 22 senede deline deşile, iltihaplar. 
yaı·alar yaparak büyüye büyüye bu hale 
gelmiştir. Kadın şimdi de devletin te -
celli etmekte gecikmiyecek olan atıfetini 
beklemektedir. Resimde bu zavallı ka -
dın ve ı7.tırabmdan kıvrandığı ur görül
mektedir. 

Pazar 

Mersin (Hususi) -
Mersinde yapılması 
kararlaştırılan umu~ 

mi mağazaların t~ • 
mel atma töreni ya .. 
pılmıştı.r. Töreııde 

vali ve parti ba!?kanı, 
mülkiye başmüfptti • 
şi, belediye reisi, li .. 
man şirketi unıum 

müdürü, hükum.?t va 
belediye erkanı, ban .. 
ka direktörleri bu .. 

lunmuşlardır. Tö -

rende genel mağa· 

zen umum müdürü Fahri Atamer bir nu
tuk söyliyerek, yabancı memleketlerde 

bir asırlık hayatı olan bu kurumların 

memleketimizin iktısadi ve ticari bünye
sinde yaratacağı ilerleme imkanlarını ve 

faydalarını anlatmış; vali ve parti haş -

kanı da Mersin mıntakasının ekonomik 
ihtiyacına cevab veren mağazalardaıa bi
rinin temel atımını yapmaktan duyduğu 
şeref ve zevki tebarüz etfüerek temelin 
ilk harcını koymuştur. Resimde umumi 
müdür temelatma töreninde nutkunu 
söylerken görülmektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, en büyük ar-
2um nedir, biliyor musun? 

... Afrika ya giderek vahşi
lerin arasına karl§m.ak.-

.. . Onların dillerini, lehce ... 
lerini ted!Uk etmek .•• 

Hasan Bey - Afrikada ne 
yapacaksın dostum, bir plaja 
gitsene .. , 

En büyüğünden en küçüğüne kadar tur. 
bütün resmi makamların mümessilleri Nazır ile Atina belediye reisi ve arka
ile rnensubları tarafından her vakit ve daşları memleketimize karşı beslemekte 
her yerde gördüğümüz dikkat ve ihti- oldukları samimi bağlılıklarını ve sevgi 
marn; en yaşlısından en gencine kadar duygularını bizzat üade etmek ve gös
halk tarafından her imkan ve VP.silede termek için Cumhuriyet ıbayramımıza 
gösterilen alaka ve sevgi bizi hakikaten tesadüf eden tarihlerde şehrimize ve An~ 
müteheyyiç etti. karaya geleceklerdir. 

Ankara motörlü tayyare 
mektebi genişletilecek 

Yunan, Rumen, Efgan ve Iran gençleri Türkiyeye 
gelip Türkkuşu teşkilatında tayyarecilik öğrenecekler 
İnönü yelkenli uçuş kampına İstan- re teşkilatları bizdeki Türkkuşu faali

bul mekteblerinden iştirak edecek 95 yetini memleketlerinde kurmak üzere 
genç yarın, Ankaradaki motörlü tay- tafsilat i",.emişlerdir. Romanya da da
yare mektebinde tatbikat görecek ?n hil olduğu halde dört dost devlet genç
beş genç de temmuzun dokuzunda Is- leri muhtelif zamanlarda gelecekler, 
tanbuldan hareket edeceklerdir. Yel- Türkkuşu teşkilatımızda staj görecek, 
kenli uçuş kampına, liselerin on birin- mektebinde okuyacak ve sivil tayyare
ci sınıflarına geçmişlerle, bu sene lise- ci olarak vatanlarına döneceklerdir. 
lerden mezwı olanlar iştirak edebil- Türkkuşu Umum MüdürHiğü bu 
mektedir. ınaksadla Ankaradaki motörlü tayyare 
Türkkuşu talebelerine mahsus olmak mektebini tevsi etmeğe karar vermjş

üzere Türk Hava Kurumu ikişer kişi- tir. Ankarada Türkkuşu Umum Mü
lik on mekteb tayyaresi satın almıştlI'. dürlüğüne bağlı, sivil tayyare fabrikn
Tayyareler yakında teslim alınacak ve sı inşa edilecektir. Fabrikanın çalışma 
İnönüne yollanacaktır. Türkkuşu U- tarzı ve projeleri tesbit edilmiştir. 
mum Müdürlüğünün mekteb tayyaresi Eski tayyarecilerimizden Vecihi Al
sayısı böylece 42 den elli ikiye çıkarıl- manyada tayyare mühendisliği tahsil 
mıştır. etmektedir. Vecihi bu sene tahsilini 
Türkkuşu faaliyeti, haric memleket- ikmal edip Türkiyeye dönecek ,.e tay· 

lerde büıyük takdir uyandırmaktadu. yare fabrikasının inşası hazırlıkları iJe 
YW1anistan, Efganistan ve İran tayya- meşgul olmağa başlıyacaktır. 
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VCZ ELLİLÖKLIER 

V apura bindim, salonda bir ar

kadaşım oturuyordu. Sağında 

bir yer açtL 
- Gel otur. 
Solundakine döndü. Bir şey söyliye

cekti. Sonra birden, caymış gibi başını 
bana çevirdi: 

- Yüz elliliklerden bahsediyorum. 
Müsaade edersen devam edeyim. 

- Hay hay, ben de dinlerim. 
- Ha ne diyordum .. böyle olmala-

rında kendilerinin de kabahatleri var
dır ama, asıl kabahat hayatın icabında
dır.. Hayat onları bizden ayırrnıs. vüz 
ellilikler sınıfına koymuştur. 

Solundaki tasdik etti. 
- Hakkın var. 
Arkadaşım sözünü bitirmemişti: 
- Gerçi dikkatsizliklerinin, evvel -

den tedbirsiz, düşüncesiz hareket et
miş olmalarının cezasını çekiyorlar, a
ma nihayet kusur yaradılışlarında da 
var. 

Ben de tasdik ettim: 
- Evet. 
- Bakın siz de hak veriyorsunuz. 

Şimdi onlardan b ir ini görsek acıyarak 
bakarız.. şurada, yanmuzda bir yer 
var ya .. onlardan biri gelip de oturmak 
istese: cSen buraya oturamazsın•, der 
gibi yüzüne dik dik bakarız. Hatta da
yanamaz, cbayı.m, burada oturmakla 

bizi rahatsız ettiniz> sözünü de sarfc
deriz. 

- Bilmem ki! 
- Muhakkak, muhakkak.. tramvaya 

binecek olur, vatman, yer yok, diye 
kapıyı yüzüne kapar, otomobile bine
cek olur .. şoför, müşterim var, bahane
sile başından savar. Yolda yürür, gö
ı enler başlarını çevirir, bakarlar; kimi 
güler, kimi acır, kimi parmağile işaret 
ederek yanındakine gösterir. 

Hülasa fena, çok fena! 
- Evet, dedim, sokağa çıkmak üyle, 

fakat evlerinde olsun rahat otururlar 
ya ... 

- Ne münasebet efendim, evlerinde 
de rahat edemezler. sıkılırlar, terlerler, 
bir sandalyeye oturamazlar, bir koltu
ğa kurulup ayak ayak üstüne atamaz
lar. Dedim ya Ç<>k fena! 

- Peki ama, affa mazhar oldular. 
Arkadaşı~ _garip garip yüzüme bak

tı: 

- Affa mı mazhar oldular, ne affı? 
Neden bahsediyorsun? 

- Demindenberi neden konuşuyo -
ruz, yüz elliliklerden değil mi? 
Arkadaşım ve solundaki kahkahayı 

bastılar: 

- Yanlıs anladın. Biz o yüz ellilP{
lerden değiİ, yüz elli kiloluklardan kıh
sediyorduk. 

İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Müdhiş bir sür'atle büyüyen 

bir nebat 
Dünyanııı en 

garib nebatı Ca -
vada bulunmak -
tadır. Bu nebatın 
hususiyeti, diğer 

her türlü nebat • 
lardan çok çabuk 
r1e sür'atle büyü
mesidir. 

Yerliler bun -
farı seyyaMara 
para ile göster -
ınektedirler. 

Bu nebat top -
tağa dikildikten 
:;onra sür'atle bü-
9ümeğe başlar, 
yirmi sekiz, otuz 
gün sonra boyu -
:ıun dört metreyi 
bulduğu görülür. 
Fakat ondan son
ra nebatın büyü -
nıesi birdenbire 
durur. Diğer ne -
hatlar gibi tedti -
ci bir şekilde bü
yür, kema]e gelir ve nihayet kurur. 

! iri andahlar lngilizleri niçin 
sevmezler? 

İrlandalıları İn-
gilizlere karşı en 
fazla kin beslemi
ye sevkeden hadi
se altıncı Hanrinin 
bir fermanıdır. Bu 
ferman mucibince 
bütün İrlandalılar 
bıyıklarını traş et
miye mecbur edil
mişlerdi. Bıyığını 

traş etmiyen İr
landalı hemen i
dam olunurdu. 

* 
Dünyanm en koçuk köpeği 

Dünyanın en kü-

çük köpeği Ame

rikadadır. Bu, bir 

yavru değildir. 

Tamamen inkişaf 

etmiş bir hayvan-

dır. Fakat bir çay 
bardağına girebilmektedir. 
(150) gramdır. 

Ağırlığı da 

······················································-······································································ 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
(Orhangazi) de Bay (K. K.) ya: 
- Kızın mektubundan naklettiği

niz satırlar düşünürken gözönüne a
lınacak muhtelif noktalardan iki ta
nesini tenvir eder. Birincisi eğer bu 
satırlar aynen iktibas edilmiş ise kı.. 
zın iyi bir tahsil gördüğüdür. İkin· 
cisi de gene ayni kayıd ile hislerinde 
samimi olduğudur. 

İyi tahsil insanı ekseriyetle mantı
ki düşünceye sevkeder. Mantıki dü· 
şünceden doğan samimiyetin kurdu
ğu temel de sağlam olur. 

Elimde mevcud malumat mütalea
tanmda daha ileriye gitmeme müsa
id değildir. 

• Babaeskide Bayan (N. M.) ye: 
- Son sekiz sene içinde, müba

lağasız olarak söylüyorum, yüz bin
lerce mektub aldım, birçok derd din· 
ledim ,birçok sır işittim ve dinleyip 
işittiklerimi de derhal unuttum. Ba
na anlatacağınız hikay~nin bende 

kalacağına ve tavsiyesi yapılır yapıl
maz unutulacağına emin olabilirsi
niz. 

Hem efendim, madem ki bu kadar 
korkuyorsunuz, makine ile yazınız, 
isimleri değiştiriniz ve bana sizi an
gaje etmiyecek bir mektub halinde 
gönderiniz. 

• 
Nazillide Bay (C. D.) ye: 
- Fransızların Marsel Prevost is

minde bir muharrirleri vardır, kadın 
ruhunu en iyi tahlil etmiş bir edib 
olarak tanınır. Bir kitabında oku
muştum: 

- Kadın her şeyi affeder, hoş gö
rür. Fakat kalabalık arasında cküçük 
düşmüş· bir erkeği asla. ol erkek o
nun için ebediyen ölmüştür, kanaa
tindedir. Fakat hangi kadın, ve han
gi muhitte? Burası düşünülecek bir 
mesele. 

Bence ka t'i karar vermeden evvel 
hadiseyi biraz daha tedkik etmek la· 
zun. 

TEYZE 

~ 
Yazlık roblarda 1 

iğreti yaka 
~~ 

Yekta vapuru sahibleri lranyaya 
- -= (~ ---..... ) 

) ;,.-- \ haciz koydurmak istediler 
ll~ ~ 
~ ~ ,,,,,-...... 
~ ~-

Norveç acentası vekilleri bu talebe itiraz ettiler, 
mahkeme kararını bugün bildirecek 

Bir müddet evvel Köstence limanın
da bir müsademe neticesinde Norveç 
bandıralı İranya vapuru, Yekta vapu
runu haınulesile birlikte batırmıştı. 

Vapur İstanbulda tevkif edilmiş, 
Norveç acentası 22 bin lira teminat ver
mek suretile sefere devam edilebilmiş
ti. 

İstanbul l nci ticaret mahkemesinde 
görülen dava, hadise Türk kara suları 
haricinde olması dolayısile, Yekta va
puru sahihlerinin iddiasının reddile ne
ticelenmişti. Vapurun sahibleri, verilen 
karara göre, Norveç veya Romanya 
mahkemelerine başvuracaklardı. 

Bu karar Temyiz mahkemesince nak-
Bu yakayı - igretı olduğu için - icab e- zedilmiştir. Diğer taraftan İranya va

derse bir robunuzdan çıkarıp öbürüne ta- puru da son seferi esnasında Yunan su
kabilirsiniz. Orijinaldir, şıktır, çok ucuz- larında bir kazaya uğramıştır. Vapur 
dur. kazayı müteakib bir römorkör vasıta-

Üç buçuk metre kenarı pikürlü dar kor- sile çekilerek, İstanbula getirilmiş ve 
dela, bir merserize kuka, biraz kordone, burada Denizbank havuzlarında tami
bir çift on bir numara kroşe, bir parça- rine başlanılmıştır. 
cık ta emek size bu güzel yakayı temin Bu tesadüften istifade etmek istiyen 
edebilir. Yekta vapuru sahibi vekilleri 2 nci ti-

Önce zincir üstüne beş sıra seyrek ka- caret mahkemesine müracaatla, znrar
fes örülür. (İplik atılarak birde veya iki- ]arının 75 bin lira olması dolayısile, ge
de çekilen bir kafes) buna dört sıra miye haciz konmasını istemişlerdir. 
kordela, birer kenarları üstlistc gelmek Hadisenin duruşmasına dün bakıl-
üzere - yan yana dikilerek - ilave edilir. mıştır. 

Kordoneden yedi yuvarlak yapılır. Bu Karşı taraf vekilleri, buna itiraz ile: 
yuvarlakların her biri yedi zincirlik birer _ Evvelce 22 bin lira teminat yat:.-
daire üstüne örülmüş ikişer sıra sık iğ - rılmıstı. Mahkemenin verdiği kararın 
neden ibarettir. değişÜrilmesine ve bu mikda.rın. artı

rılmasına bir sebeb yoktur ... demışler-

Emprime kumaşlar 
için modeller 

dir. 
2 nci ticaret mahkemesi, bu hususta

ki kararım, bugün bildirecektir. 

Karısım yarahyan aşçı Ali 
tevkif edi idi 

Boğazkesende karısı Ayşeyi, kıskanç
lık yüzünden ve bıçakla muhtelif yer
lerinden yaııa.lıyan aşcı A'li atiliyeye 
verilmiştir. 

çocuğu avlıyarak, parayı alıp, savuşu 

muştur. 

Halid seyyar şekerci Neş'etin de, 
başka bir dolab çevirerek, 60 kuruşur · ı 
dolandırmaktan maznundur. 

Mahkemede, hakkındaki iddia • 
reddetmiştir. Bazı şahidlerin celbi iÇJt l. 

duruşma başka güne bırakılmıştır. 

Müddeiumumi Ankaradan döndü 
İstanbul müddeiumumisi Hikmet O

nat, Ankaradan dönmüştür. Müddeiu
mumi, dün kendisile görüşen bir mu
harririmize Ankaradaki temasları et
rafında aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

- Ankarada Vekalete, İstanbuldaki 
muhtelif adli isler etrafında izahat ver
diın. Üsküdar ~e İstanbul adliye bina
larının inşaatına bu yıl içersinde baş· 
lanabilecektir. Meşhud suçlar kanunu 
nun ağırcezalık işlere teşmili için, bu 
gibi suçların tahkikatı 3 gün içersin
de bitirildiği takdirde, derhal iddiana· 
me hazırlanarak, mahkemeye sevkedi
lecektir. Mahkemenin de bu gib i ha
diselerde, davaya tercihen çabuk ba§
laması kanun iktızasındandır. Son 
Kahtarcılar cinayeti tahkikatı buna en 
yakın bir misaldir. . ............................••............................... 
Denizcilik bayramı 

Denizcilik bayramı yarın büyük tö
renle kutlulanacaktır. Bütün deniz va
sıta ve müesseseleri yann gündüz bay• 
ral~lar, gece elektriklerle donanacak· 
tır. Bütün denizciler saat 11 de Taksim 
meydanında toplanarak Cumhuriyet . a
bidesine çelenk koyacaklardır. Gece Iz
mi::. vapurunda Denizbank tarafından 
bir ziyafet verilecektir. Dave~liler saat 
21 de Köprüden motörlerle Izmir va· 
puruna gidecekler ve geç vakte kadar 
eğleneceklerdir. 

l'oliste: Müddeiumumilik, suçluyu sorgusu 
yapılması için, 4 üncü sorgu hakimi 
Kasifin huzuruna çıkartmıştır. Hakim, Bir ot yığını yandı 
sor~yu müteakib, Alinin tevkifine ka- Sahrayıcedidde Tavuskuşu sokaltnda Şiik• 

rü oğlu Nurinin bahçesindeki ot yığını yol• 
rar vermiştir. dan atılan bir sigara ile tutuşmuş, ateş Ka• 

Tehdidciler mahkOm oldular ctıköy uraiyesı tarafından söndürülmüştür. 
BeyoiJ,lunda Bristol oteli sahfüi ö- Bir amele kolunu makineye lrapbrdı 

mer LUtfiden ölüm tehdidi suretile 600 Kazlıçeşmede iplik fabrikasında çalışan 

Abb İ1 Ag~ ırceza ameleden Çerkeşli Mehmed oğlu Hakkı ka-
lira isteyen as ve ya~ın . - z:ıen kolunu makineye kaptırmış, sağ bilelU 
da görülen muhakemelerı netıcelen- ezilen Hakkı Yedikule hastanesine kaldırıı-
miştir. mıştır. 

Suç sabit olmuş ve her ikisi de 5 er Bir kız dut ağacından düştü 
sene müddetle hapse mahkfun edilmiş- Şehremininde Nalıncı sokağında oturan 
}erdir. Hüseylnin kl!l 11 yaşında Server bahçedeki 

Bir dolandırıe1hk iddiası 
, Asliye J inci ceza mahkemesi, dün 
bir dolandın.~ıl~ suçfosunun, muha
kemesine bakmıştır. 
Şipşak Halid namındaki suçlu, iddia

ya göre, Şehremininde kovacı Nurinin 

dut ağacından düşerek yaralanmış, Cerrah• 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir ev birden bire yıkıldı 
Fenerde Kurakçeşme sokağında Evkafa a

id 8/ 10 numaralı ev kendi kendlne yıkılmış 
ise de gayri meskun olduğu için nüfusca za
yiat olmamıştır. 

Soldakinin: Kal>arık kolları, ön ve ar- dükkanına gitmiş ve: . 
Bir otobüsle bir tramvay çarpıştı 
Şoför Cemalin idaresindeki 3424 numaralı 

Şişli - Fatih otobüsü ile Harbiye - Aksaray 
arasında işleyen tramvay arabası arasında; 

Altınbakkalda bir çarpışma olmuş, ikisi de 
hasara uğramıştır. 

kadan dikişli verev eteği, fiyongolu kor- - Ben, mensucat fabrikası sahibi lb
sajı çok genç~r. En sade bir şekilde süs- rahim Ziyamn katibiyim. Fabrika için 
lüdür. iki 'kova alacağız. 

Sağdakinin: Kumaşın zemini ile desen- Demiştir. 2 liraya kovaları pazarlık 
!erine uygun iki renk ~ğı bu sene mo- etmiş, 5 liranın üstünü fabrikaya gön
dasının en göz alan tarafıdır. Japone, kı- dermesini söylemiştir. 
sacık kollarla büzgülü robada değişik bir Kovacı Nuri de, paranın üstünü oğlu-
tarzdır. na vermiş, fakat yolda Şipşak Halfd 

Bir otomobil kazası 
Balıkpazarından geçmekte olan 65 yaşın .. 

da Katına isminde bir kadına, Fransız ';{.on· 
tolosuna aid otomobil çarparak, ağırca yara
lamıştır. 

lı.....:B=a:.:ca=k~=.:..:sız_ı_n_m:..:..:.a.:...:s_k_a_r_a_ı_ık_la_r_ı_: _________ Kı_o_rk_u_l_u_k_.f 
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Doktorlar itham ediyorlar : 
Devlet kapısında elli yıl ''Suçlu, hocasına tabanca 

çeken talebe değil, biziz!,, 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

O sırada Konyaya Mihran efendi adında bir zat 
gelmişti. lıte bu zatın yazdığı 

alfabe ile ben Fransızca öğrenmej'e başladım 
~·· ························································································································································································~ . . 
· Neden mektebe giren çocuğun vücudu muayene edilir de sinirleri muayene ~-

edilmez, neden normal çocuklarla anormaller ·bir arada okutulur, neden : 
~ bunlar ayrı mekteblerde toplanmaz ? i . . 
;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Sınıfında kalan, kırık numara aiarı nıfların müteaddid şubeleri vardır. Ru- casına hürmet hissini silinmiş görliyo
mekteb talebelerinin muallimlerine, l'T'Ü- hi temayülleri birbirine benziyen çocuk- ruz? .. Gazetelerin içtimai bünyemizin 
dürlerine tabanca çekmeleri son günler- ları bu bakımdan şubelere tefrik etmek tashihe lüzum gösteren arazını biraz 
de moda haline girdi. Dün gene .ı,tenç bir gerek idare adamlarının, gerek hocaları- da tafsil \·e izam ederek neşretmclc-ri 
talebenin kılıfı içinden çıkarmadığı bir nın bu bünyedeki çocuklara karşı ala- bir bakıma göre büsbütün faydasız de
tabanca ile kendisine sınıfta kaldığını cakları vaziyeti tesbit etmelerini kolay- ğildir.. herkesi düşünmeye ve tedbir 
söyliyen müdürünü tehdid ettiğini gaıe- laştırabilir. almıya sevkeder .. 
telerde okuduk. Doktor Nazım Şalıirın likri Bence mücrim çocukların hepsi ta-

Bu hadiseler üzerinde haftalardanberi Bu gibi muayeneler Amerikada ve Av- mamile normal değildir. Zeka yanında 
gazetelerde sütun sütun yazılar nesredi- rupanın bazı memleketlerinde yapılır. bir de ahlak ve seciye sahası var ki ş&h
liyor. Münevverlerimiz muhtelif tecibir- Bedeni muayene ile beraber yapılan bu siyeti bu ikisi birleşerek teşkil ederler. 
ler tavsiye ediyorlar. ruhi muayenede iyi netice veremiyenler Zeki, fakat seciyesi bozuk bir çocuk da 

Biz bu hadiseleri bir kere de başka bir mektebe kabul edilmezler. Ruhan geri normal değildir. Eğer bunların zekala
noktai nazardan mütaleayı doğru bulduk ve mütereddi çocuklar için ayrı mekteb- rı gibi karakterleri de dikkatli ve ta
ve dün tanınmış terbiyeci ve asabiye ler vardır. kibkar bir müşahedeye tabi tutulsa 

Btt kaymakamlcır ocuıa: cMektebde iken biraz fransızccı okuttul4r, fakat sof!ra mütehassıslarımız arasında bir anket Y~- Fransa bu noktai nazardan çok ileride- şahsiyetini teşkil eden anasırın seviye 
1 vakit bulup ilerlete medik!> diyorlardı parak onlara şu sualleri sorduk: dir. O bu tip gençleri orduda diğer asker- ve vaziyeti daha iyi anlaşılmış olur-

.. ,. d h 1 1 . f .. 1 . da 1 ı - Bu hadiselerin mekteblerdeki ter- leri arasına karıştırmaz. Onları ıslah bö- a'u ... Bı'zde henu" z laA yık old··g-u kadar Onu takiben, bütun aza, er a , pa- erın ransızca şıır en arasın yapı an "' 
ilın . 1 eli H lb k' b' .. b kad h 1 lt'f biye sistemile bir alakası var mıdır, yok- lükleri denilen büsbütün başka böliikle- taam.mu"m edememış· bı·r bı'lgı· şubesı· de pya aksi sada kes ış er . a u ı, ır musa a a1 er nası sa i ı ata 

1 bulduk! b . h 1 t sa bu gibi hadiseleri yapan çocuklar esa- re sevkeder, orada askerlik ederler. sı·n; .. ve dımag- hafzıssıhhasıdır. Bu ilıil-
onların güze arı şey, enım maz ar 0 muşu. 1 kl ıdırlar? Bizde de askeri mekteblerimizde bu .... ' 
yazdıklarım değil, paşanın söyledik- Bu niçiz muvaffakiyetimi haber a- sen anorrna çocu ar m · giyi yirminci asır tamime başladı. AS-
' hm . t' 1 d 1 f 2 - Eğer bu çocuklar ruhan geri ise- muayene vardır. Kuleliden Harbiyeye rımıza gelı'nceye kadar hıfzıssıhha kı'· ıeriydi. Abdurra an paşa, maıye m- an ost arım, ransızcayı ne zaman, 

1 f d 1 d .. _ diw k ler bunları diğer normal çocuklarla bir- geçerken yalnız ruhi değil, asabi muaye- tablarında bı'r de sı'nı'r ve dımag· hıf-(ie bulunduğum sene er zar ın a, ya - nere e, nasıl ogren 'gimi mera et-
nız bir yazımı beğenmişti. Fakat onun mişler ve bunu benden ve akrabala - likte ve ayni şerait tahtında tahsil ettir- ne de yapılır, hafızasında zaf görülen zıssıhhası faslı yoktu.. bununla daha 

mek doğru mudur? genç mektebe alınmaz ve Harbiyede de-
bu imsaki, hiç şübhesiz hayırhahlık- rımdan soruyorlardı. 3 _ Mektebe giren çocuklar sıhhi bir vamlı bir ruh mütehassısı vardır. Bütü:ı ziyade sosyolog ve feylosoflar; din a. 

, tan ileri geliyordu. O yazdıklarım hak- Ben ,yazmakta bulunduğum satırlar- muayeneye tabi tutuluyor da niçin ruhi askeri mekteblerimizde de böyle. damları uğraşıyor, metafizik bir mevzu 
kmdaki kanaatlerini, sırf beni şımart- la onların bu meraklarını izale etmek b' tAb' tut 1 1 ? 'T' h Fakat henüz sivil mekteblerde böyle olarak inceleniyordu. Halbuki asrımız-

k d·ı · ı· d ı· ht' 1 · t' d · F k t b h t k' 1 ır muayeneye a 1 u muyor ar· · a - da bu da mu" sbet ve tecru" belı'k ı'lı'ml"'_r mamak ma sa ı e gız ıyor u. ıma , nıye ın eyım. a a u usus a ·ı rn.- r-

$il etmek için bir çocuğun sağlam ciğer- bir şey tatbik edilmemiştir. Galatasaray 
lltı.fatlarını ı'zhar ettig-i takdirde, dik- tıralarımı vazmaktan maksadım sadece sırasına alınmış· fizyoloJ·ı· klinik ve bi-

J lere, sağlam bir mide veya kalbe muh- gibi, Haydarpaşa lisesi gibi kalabalık ' ' 
katsiz ""·azmıya başlamamdan korku- bu meraka cevab vermek arzusu de- "'OloJ'i bulguları ile meydana yeni bir 

J taç olduğu kadar sağlam bir dimağa mekteblerde böyle müteliassıslann bt:r " 
vordu. Ne denir? Herkes, kendi düşün- g-:ldir. çıg~ ır konmuştur Artık bu bahiste de " - muhtaç değil midir? lunması icab eder. , · 
o~sine göre hareket eder! Bence, Avrupa dillerinden, hiç değil- 4 _ Böyle bir ruhi muayeneye tabi tu- Bitaraf vaziyette bulunan bir psikolog, müsbet ve tecrübeye dayanan ilmin ı-

• 
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KONYA 

Fra.:;ız dilini keneli kendime öfrenmi7e ne 
Qman, nerede başladım? - İtne ile kuyu 

kasar pbl nasıl çalıştım? 

Konya valisi Müşir Mehmed Said pa
şaya bir ecnebi lisanı öğrenmiye uğra
şacağımı vadettiğim zaman, niyetim ın
gilizceye çalışmaktı. Eğer Said paşaya, 
bu arzumu ifşa etseydim, ve: 

- Fakat, maalesef, Konyada b~ma 
ingilizce öğretebilecek kimse yok! de
seydim, bana ders vermek lutfunu bile 
esirgemiyeceğinden emindim. 

O zamana kadar, ingilizccden tercü
me edilmiş hiçbir eser okumuş değil
öim1 fakat Recaizade Ekrem beyin 
fransızcadan tecrüme ettiği Mes Pri
sons ·u, Şemsettin Saminin tercüme et
tiği Sefiller'i, ve kimin tarafından ter
cüme edildiğini şimdi hatırlıyamadığım 
«Monte Kristo» nun türkcesini oku-
muştum. 

Hatta o zaman, bu eserleri benimle 
birlikte okuyanlar: 

«- Fransızca, bu kadar güzel olrna
ına1ı. Bu eserler, türkceye tercüme edi
lince bu derece güzelleşiyordur!» di.
yorlardı. 

Bu eserleri okumak, beni ingilizce 
öğrenmek niyetinden vazgeçirdi. Bu 
şaheserlerin tesiri altında, derhal fran
sızca öğrenmiye karar verdim. Fakat 
:bu arzumu, bu kararımı nasıl yer!ne 
getirecektim? O devirde Konyada fran
sızca öğretecek bir mekteb, bir hoca 
aeğil. bir matbu elifba bulmak bile 
trıümkün değildi. 

se biri öğrenmek, gençlerimiz için ha- tulduktan sonra geri, psikopat ve anor- müdürün salahiyeti haricinde istedii!i yr:- şıkları içinde çalışılıyor... Kitabları, 
vati bir zarurettir. Ben, bu lisanı, ken- k t ım· • • rt n bı'r saha 1· J mal oldukları anlaşılan çocuklar ayrı re, istediği zaman girip çıkabilecek bir ·ıyme ve ver mı a ıra -
di kendime, hiç bir mektebe gitmeden, mekteblerde ve tedavi edilfr şekilde tcıh- mütehassıs... mecmuaları, oomiyeneri ile hergün 
hiç bir hocadan ders almadan nasıl öS!:- M · 'ndey'z 

~ sil görseler bu gibi m'üessif hadiselerin ektebe girerken yapılacak bu nevi ıçı ı .. 
rendiğimi anlatmakla, bir lisan öğı-en- önüne geçilemez mi? Ve bu suretle bir muayenelerde iyi netice vermiyen böyle Cürüm işledikten sonra tedbir almı
mek ihtiyacını hissedecek olan açık ve kaç anormal tipin yaptığı bu çirkin ha- gençleri tedavi şeklinde unutmak onları ya çalışmaktansa bu bünyeleri evvel
ileri fikirli gençlerimizi teşvik gayesi- reketlerden dolayı bütün bir tahsil genç- şehirlerden uzaklarda bulundurmak çok den teşhis ederek onlara uygun bir sis
ni güdüyorum. liği ıerkeşlikle itham edilmekten kurtul- iyidir. Zir~at tahsili onlar için çok fay- tem tatbikına uğraşmak elbette daha 

Ben, hayli uzun süren memuriyet maz mı? dalıdır. Açık hava, sükfuıet, şehrin dağ- iyi olur. Onun için değil midir ki bir si· 
hayatımda, Fransızca bilen yalnız üç Değerli münevverlerimizden aldığı- dağasından ve asab bozucu gürültüı;ün- nir hekimleri çocuklarımızın irsiyeti· 
kaymakama rastgeldiın. v h 1 kl 

mız cevabları aşağıda dercediyoruz: den uzak kalmak onların sinirlerini tah- ne, bünyesine ve geçirdigi asta ı ara 
Halbuki, temas ettigv im memur ar- k ,. b' t t l 

Çocukları Kurtarma Yurdu Müdürü ri etmez ve hasta ruhları üzerinde talJ- göre bir terbiyeye ta ı u u masmı; 
kadaşlar arasında, yüzlerce kaymakam Bay Kaım Zalirin fikirleri rik edici bir kuvvet olmaz, hem onıar muhtelif san'at ve mesleklere ayrılır-
vardı. Bu kaymakamlar, diplomalarını _ Bu hadiselere fazla ehemmiyet ver- kalabalıktan uzaklaştıkça kendi ruhları- ken kabiliyet ve istidadlarının gozcr 
mülkiye mektebinden almışlardı. Ve mek lazım değildir. Bunlar söylediğiniz nın geriliklerini başkalarını aşılamazlar. nünde bulundurulmasını; yalnız vücu-
mülkiye mektebinde, Fransızca okutu- b l B h d b 

gibi mütereddi ruhlu ir takım genç e- u ran yaşı iye ir yaşın bu gibi ha- de degvil; onun kadar da ruhi yaradılışa 
luyordu. Onlar, şu mazharivetlerine · 1 d B d' ı d t · · la -

J rin gösterdikleri tezahür er ir. unun ıse er e esırı o cagını zannetmiyorıını. ehemmiyet verilmesini istiyoruz. Bil-
ı ağmen, bu zengin lisanı ög"renmek fır- d b' · ·1 h' B .. d k k kl d evvela mekteb eki ter ıye sıstemı e ıç u neşvunema yaşın a er e çocu ar a hassa ruhi bünyeyi tedkik için çocuk-
satını kaçırmışlardı. b f ı b h .. · ı B bir alakası yoktur. Bence gazeteler u az a u ran goni mez. u daha fazla ve luk yasları en müsaiddir. Büyükler di-

Onlardan hangisine sebeb sordumsa: B k k tl k ı d h • meselelerden baıhsetmemeli... u gibi ço uvve e ız ar a issedilir. magwlarını bir fren gibi kullanarak ha-
- Mektebteyken biraz okuttular .. fa- B ·b· hAdi 1 be 

hadiselerin genişletilmesi kendisinden. u gı ı a 'se ere se b bunu yapan kiki şahsiyetlerini saklıyabilirler. Ço-
kat sonra, memuriyet meşgalelerinden, 1 k ı ,_ ki 1. uhA b" 1 · · l · bahsedi me arzusunu taşıyan arı t<!ı.- çocu arın evve a r ı unye erının o u- cuklarda ise bu fren henüz teessüs et-
hayat gailelerinden vakit bulup da · ı 'b b ·1 t b' · · b 1 b" 

rik eder. intihar mevzu arı gı i u ml'v- şu, aı e er ıyesının u anorma unyc mı·ş ''e kuunetlı' degwı' ldı'r. Hakiki sahsi-ilerletemedik! Cevabını verdiler. · ' ' • 
zu üzerinde de biraz temkinli hareket et- iızerinde şafi tesir yapamaması ve nıha- yetlerini, ruhi bünyelerini anlamak 

Dikkat edince gördüm ki, onlardan mek lazım. yet onlarla meşgul olan mürebbilPrin 
bir çokları, Fransız dilini değil, kendi Bana kalırsa maddi ceza bu gibi hadi- pediyat ve psikolog olmamalarıdır. daha çok kolay ve daha çok kabildir. 
memuriyetleri için elzem olan kanun- selerin önüne geçecek bir tedbir değildir. Böyle gayri kabili ıslah olanları hoca- Öyle ufak tefek şeyler olur ki bunlar 
ları, nizamları bile pek az öğrenmişler- Çocuklar mektebe girerken sıhhi ra- nın daha evvelden tanıyıp kendisin? te- dikkatli bir göz için beliğ bir ifade ka-
Jerdi. porlarında ruhi bünyelerinin de aranıl- cavüze meydan vermeden o.nları rnek- dar manalıdır. Normal büyüyen bir 

Mesela, Ebu Kemal kazasının genç ması zannedersem faydalıdır. Fakat ben tebden uzaklaştırması icab eder. gencin ahlakında, mizacında, tavır ve 
\'e mektebli kaymakamı da, bu husus- diğer memleketlerde de bu gibi gençler Mesela pisikoloji fifozofok okumalı- hareketi'nde, etrafile olan mÜ!nasebe-
taki sualime ayni cevabı vermişti. Hal- için ayrı mektebler olduğunu bilmiyo- dır. · tinde bir değişiklik, hazan yaklaşmak-
buki, görüyordum ki, onun, çölde cey- rum. Çünkü biraz psikopat olan bu ço- - Psikanaliz lazım mıdır? ta olan bir hastalığın tehlike işare~leri-
lan avlamaktan, kaza merkezindeki cuklar doğrudan doğruya ve muayyC'n - Bizdoktorlar onu tedavide tatbik dir. Zamanında tevessül edilecek ted-
kahvede tavla oynamaktan başka hiç bir hastalık grupd teşkil etmezler ki be- ederiz. birlerle bu tehlikeleri önlemek kahil 
bir iş yaptığı yoktu. raber bir yere konulsunlar. - Çocukları tanımakta faydalı de - olur. Bunun için aile, mekteb ve hekim 

Hatta hiç unutmam, üzerine el sü - Esasen bu vak'aları tedkik edecek olur- ğil midir? elele vererek müştereken çalışmalı, bir-
rülmemekten, kalın bir toz tabakasile sak vak'a kahramanlannın yaşlan naza- - Faydalıdır. likte uğraşmalıdır. 
örtülmüş olan çalışma masasının üze- rı dikkatimizi celbeder. Ekserisi on altı - Muallim olacakların böyle geri 
rine şahadet parmag-ile: Normal çocukların arasında ar.or-

ile on sekiz yaş arasındadır. Bu devir a- çocukları tanıyabilmesi için - şimdilik mallerı' bırakmak zararlı bir ı:eydir. 
- ,Ennezafetü mineniman hadisini w k b h d · kt d b kl .., 

şagı yu arı u ran evnne uyma a ır. u çocu arın ictimagöhı olan ıslahha- Zeki, kabiliyetli bir çocukla zekası ge-
yazmıştım. Bu vaziyet karşısında onun Binaenaleyh bu hadiseler esasen milsaid nel~rimiz olmadığından _ hiç olmazsa 
memuriyetinin mühmel meşgale - bünyelerde bu buhranın gösterdiği tabii emrazı akliye hastanelerine gidip ora- ri kalmış; moral sahasında sakatlıkblar 
sine iftira ettiği muhakkak değil miy- neticedir. Şu halde demek bu tezahürler da tecrid edilmiş olan çocukları gör - gösterenleri yanyana yaşamıya me<: ur 
öi? her gencin gençlik çağında geçirdiği buh- meleri ve ruh mütehassıslarından o ço- tutmak doğru değildir. Her yerde böy· 

Bereket tesadüf imdadıma yeti5ti: Bana sorarsanız, hakiki bir arzu ve ranlı seneleıjn tesiridir. Bazı müellifler, cuğun geriliğini izhar eden arazı fjö _ le anormal ve geri kalmış çocuklar için 
Çünkü tam o sırada, Konyaya, Mihran azim iie öğrenmek istenilen bir şeyin mesela (Clopered) bu gJ°'J)i devirl~rde renmeleri lazımdır. Bir çocuk ruhan ayrı rnekteb, ayrı teşkilat vardır. Ço· 
efendi adında bir zat gelmişti. Osmanlı -imkan ve kabiliyet nisbetinde- öğre- hatta böyle çocukları mektebden almağı geri olduğunu nesi ile tanıtır, mualli _ cukları hoca ve hekim müştereken ta-
aankası müfettişlerinden olan bu zata nilmesine mani olabilecek tembellik _ tavsiye eder. Bu yapılmış ve tatbik e.til- min bunu bilmesi icab eder. kib ederek zeka ve karakterleri hakkın-
bir cA1fabe» yazdırarak işe başladım. ten başka hiç bir engel yoktur! miş bir şey değildir. Yalnız müellif bu Doktor Şiilnii Hazım Tinerin ria bir .dosya tanzim etmek ve ona göre 
Bir müddet sonra da, elime, türkce, Ben Kon yada, kendi kendime Fı nn- teklifile bu buhran devrinin ehemmi ye- likirleri mekteblere taksim muvafık olur. Geri 
fransızca bir lfıgat kitabı geçti... sızcaya çalışmıya başlayışımdan bir tini tebarüz ettirmiş oluyor. - Evet ... Yeni bir hadise daha oku- ve mütereddi çocuklar için ayrı bir 

Bu arada, mühim bir noktayı, hatı- müddet sonra, Vali Abdurrahman pa- İçtimai hayatın değişikliği, bu buhran duk .. İmtihanda reddedilen bir talebe terbiye sistemi tatbik edilirse zal'arları 
rımdayken şuracığa sıkıştırmak iste- şanın mühürdarlığı, mektubi kalemi seneleri ve bir de müsait bünye. Bıı iiç hocasını tehdid ve hatta tabanca te~hir hafifletilmiş olur ve daha büyük ted. 
l'hn. mümeyyizliği. ve vilayet gazetesi mu- ajan birleşince bu gibi şeyler kolaylıkla etmiş.. birler için de sıra gelir .. 

Ben. bundan yedi sene evvel, fran- harrirliği ile Kastamonuya tayin olun- meydana çıkıyor. Eskiden de talebeler arasında buna Bence memlekette kuvvetli bir ~·nir 
sızca yazılmış şiirlerimden bir kısmını dum. Bu müddet zarfında, Said paşaya Onun için bu gibi çocukları diğerlerin- benzer hadiseler olmaz değildi. Fal~at ve dımağ hıfzıssıhhası mesaisine ihti· 
<ı:Les Fleurs Degenerees» adı altında ve \·erdiğim sözde durdum, ve şiir yazma- den tamamile tecrid etmeğe, ayrı mek- hocaya karşı daha ziyade hürmet h~sı;i yac vardır. Medeni hütün dünyanın git
bir kitab halinde neşretmiştim. Bu ki- dım. teblerde yetiştirmeğe hacet yoktur. Da- hakimdi.. haleti ruhiyemizde nasıl bir tiği yola girmek mecburiyetindeyiı 
ta lidaki şiir !erim, Pariste ecn_e_b~i _:ş:::a:iı:..·-_ l_ ________ ~(.:A:.:.r.:;k::ıısı:.:...:"::.:M:::.!.) __ Lh:.::a:..:b;:as::i:_t .!ç:.a r:.:e:.:ler::.::e~b::aş:ı.vu:.::ru:..:.:.:la:.:b::.:.il::.ir::·...::B::a::.:z:.:.ı ...::s:::ı-~b:.!::u~h:!..ra~n~h~a~sı!!l...::o!!l!!.du~k~i...!b:!!:a~z~ı ~ta!!!l~eb.!:!Eed~e~n!...!!h~o.:..- .l.lllııAJoll.lli:uı.ıw~U&L----------



Hamamların tarihi 
~ * * 

R~'!'~ ha'?amları gayet büyük yapılmıftı. BunlaTın arasında (1600) 
kiııyı aynı zamanda alanlar vardı. Bu hamamlarda önceleri kadın ve 
erkek ayrı yıkanırlardı. Fakat imparatorluk zamanında, hatta impa
ratorun emirlerine rağmen iki cinsin beraber yıkandıkları göriilmüıtü. 

Yazan: Ka dircan Kaflı 
Su ve sabun dün- reler en muhteşem bir imparator sarayı 

ya nimetlerinin kadar süslenmişti. 
en iyilerindendir. Romalıların yalnız imparatorluk de -
Yıkanmanın tadı- virlerinde değil, cumhuriyet devirlerin-
nı alanlar onu sık de de umumi hamamlar vardı. Romaya 
sık tekrarlamak bağlı şehirlerde bile hamamlar bulundu-
isterler. Bugürı yı- ğu, Roma hatiblerinden birinin valilerin 
kanına işinde bir keyfi idarelerini tenkid için söylediği şu 
inkılab var. Hava- J sözlerden anlaşılır: 
sı da suyu kadar c Yakında Kampanide Teanam şehrine 
sıcak olan eski sis. bir konsül gelir. Karısı erkekler hama -
tem hamamın ye- mında yıkanmak ister. Hamamdaki er -
rini havagazi, e .. RomadaJci Aglrippo keklere hemen dışarı çıkmaları söylenir. 
lektrik veya o- hamamını yapan im- Konsülün kansı erkekler çabuk çıkma -
dunla kullanılan paratoriçe Agrippine dıkları ve hamam istenildiği kadar temiz 
termosifonlar alıyor. İkisinin de olmadığı için sinirlenir. Bunun üzerine 
iyi veya eksik tarafları var. Fa- konsül o şehrin en büyük memuru olan 
kat her ikisini de görmüş ve kullan- Maryüsü yakalattırır. Elbisesini soydu -
mış olanlardan mühim bir kısmı yeni&i- rur, §ehrin meydanında bir direğe bağ • 
nin eskisinden zevkli olmadığını söylü - latır ve temiz bir dayak attırır.> 
yorlar. Bugün kenarda, köşede, otomo - * 
bile göre, beygir gibi kalan eski hamam- Romanın kudret ve büyüklüğü Bosfor 
ların tarihini gözden geçirmek bize me- kıyılarına geçtiği zaman adet, inanış ve 
raklı neticeler verdi. ldltürü de Bizansı merkezi yaptı. * Bizans hamamları da Yunan ve Roma 

Eski Mısırlılarda ve İranlılarda hamam hamamları gibiydi. Bunların başlıca kı • 
sımları şunlardı: 

vardı. İlyadanın sahibi sayılan Omirüsün l - Apoditeriüm == Camekan kısmı. 
şiirlerinde sıcak hamamdan bahsedilir. 2 _ Tepidariüm, yahud Alipteriilm .., 
Eski Yunanlılar yıkanmıya büyük ehem- Soğukluk. 
miyet verirlerdi. Bu banyolar arasında 3 _ Kaldariüm = Sıcaklık. 
mukaddes .. s~yıl~nlar vardı. ls~artalılar 4 _ Hypokaste = Külhan ... 
da daha muhımdı. Akşam .yemegıne otur- Dikkat edilirse bizim bildiğimiz Türk 
madan evvel yıkarunak adetti. Fakat 0 hamamları da bunlardan farksızdır. 
za~an banyolar yalnız z~nginlerin ev-1 (Mavroyani Paşa) nın şark hamamları 
lerınde bulunurdu. Umumı banyolar ilk hakkında yazdığı eserde Yunnn hamam
olarak gimnazlarda. yaptırıldı. 

1 
ıarından biri hakkında şu satırlar vardır: 

.. R?.malılar umumı ha~m ~apm~kta cMedhal kısmı yüksektir. Bnraya ge • 
buyuk ustalık ve fedakarlık gosterdıler. nişçe bir merdivenle çıkılır. Kapıdan gi
Bunların en meşhurları Agrippo, Neron, 1 rilince umumi bir yere girilir, burası u
Titüs, Trayan, Diyoklesken ve Karakalln şaklara mahsustur. Buradan sonra dnha 
hamamlarıydı. Bunlar imparatorlar ~ara-ı y.ü~sek ve epeyce aydınlık bir yere ge
fından yapılmışlardı. Romaya 428 kılo - çılır. Bunun iki tarafında soyunmağa 
metre uzaktan kanallar vasıt:ısHe ve 32 mahsus yerler vardır. Ortada iki havuz 
kilometre uzunluğundaki kemerlerden 

1 
olup, yanlarda )>eyaz merm2rden iki hey

geçerek getirilen suyun mugyyen bır I kel görülür. Bu heykellerin biri sağlık 
kısmı bu hamamlara ayrılmıştı. 

1 

t~nnsı ~Iiji, diğeri Eskülaptır. Buradan 
Roma hamamları gayet b:iyük yapıl- dığer bır salona girilir ki orası ılıktır. 

mıştı. Bunların arasında 1600 kişiyi ay- Bundan sonra daha süslü bir yere geçi -
ni zamanda içine alanlar vardı. lir, orada vücudleri oğdurarak rahat e -

Büyük havuzlar, soyunma ve terleme derler. Bu yerin duvarları tavana kadar 
salonları, localar ve odalar çok mükem- mermerdir. Başka bir salona girilince üç 
meldi. Bu hamamlarda vaktile erkek ve sıcak su banyosu vardır.> 
kadın ayn yıkanırlardı. Fakat impara - Görülüyor ki bu hamam da aşağı yu • 
torluk zamanında, hatta imparatorun e- karı Bizans hamamlarına model olmuş
mirlerine rğmen iki cinsin beraber yı • tur. 
kandıkları görülmüştü. Romada olduğu gibi Bizansta da ha _ 

Hamamlar Romalılar için ayni zaman- marn ayni zamanda bir eğlence yeri idi. 
da bir eğlence olmağa başladı. Yüzlerce Hele kışın, bütün bir gün, hatta g'..inler
insan hamamın ılık havası i~mde sıcak ce kalanlar olurdu. 
mermerlere uzanır, gezinir, sohbet eder- Bizansın en meşhur hamamları olan ve 

şimdiki Sultanahmed meydanında Al • 
lerdi. Hamamların kapılarında, köşeler
de heykeller olurdu. Duvar ve tavanların man çeşmesinin bulunduğu yerlerde ol -
renk renk nakışları ve resimleri büyük duğu sanılan Zöksip hamamları pek meş-

hurdu. Bu hamamlar Septim Seve1· tara-
itinalarla işlenirdi. O kadar ki hamam - fı.?d~n yaptırılmış, Kostantin ve büyük 
ların etrafına bahçeler yapıldı. Konser Justınyanos tarafından tamir edilmiş ge-
salonlan, lokantalar, okuma yerleri, nişletilmişti. ' 
spor yerleri bile bulunmağa başladı. Böy- cŞarl Dil> in bir kitabında 535 senesinde 
lelikle tam bir eğlence yeri oldu: Şimdiki büyük Bizans imparatoru Jüstinyanosla 
plajlar gibi... hipodrumda dansözken imparatoriçeliğe 

Kostantin zamanında Romada 856 tane yükselen Teodoranın neşrettikleri bir em-
hamam vardı. re göre erkeklerle beraber hamama gi _ 

Roma hamamlarının en büyüğü Kara- den kadınların, kocaları tarafından bo _ 
kalla hamamlarıdır. Ayni isimdeki im - şanabilecekleri yazılıdır. Bu itibarla Bi
parator tarafından yapılmıştır. Bu ha - zansta erkek ve kadının hamamlara be
mam kalorifer vazifesini gören büyük O· raber gittikleri açıkça anlaşılıyor. 

Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 
* * * 

CALi NAN 
TAC 

* Ekser cuma a~.şa~ları, Bu~, Pulter ve Barker, Karfaks evine giderek briç 
oynuyorlar. Dordu de aynı mahallede kom§udurlar. Gene bir cuma akşamı 
oyuna fasıla verdikleri bir sırada Karf aks, Bar kere dönerek: 
- Gelecek cuma karımla yolculuğa çıkıyoruz. Tok istasyonundan 8 trenine 
bi':~ceğiz. lf:.n fenası, perşembe günü akşamı, yani cuma gecesi ba1oya gide
cegız ve karım da: cllle, pırlanta tacımı giyeceğim!> diye tutturdu. Gidip 
bankadan. almak lazım. Bittabi ertesi gün de geri götürüp vermek gerekli
yor. Aksi gibi evde kasam da yok> dedi. 

l - Ve Karfaks sözüne devam etti: 
- Yeni bir kasa aldığını söylemi§tin. iyi ki 

geldl Ne olur, tacl sana versem saklar mısın? 
Barker bir pilro yakarak cevab verdi: 
- Şüphesiz dostum, balodan sonra getirirsin! .. 

ha tınma 

3 - Ertesi sabah §afak vakti de Barker kendi evının 
medhalinde baygın olarak bulundu. Üstü başı buru~ktu. 
Sebeb görünürde hırsızlıktı. Çantası yokla~, içindekiler 
aşırılmıştı. Kağıd paraları, ufakJAkları, ve saati ortada yok
tu. Polis fotoğrafiyi de, parmak izlerini de tesbite layıkile 
muvaffak olamadı. Ve bermutad tahkikata ve soru~turma
lara başlandı. 

• 
5 - Aradan üç gün geçti. Bir sabah Barkerin uşağı aşağı 

kata indi. Arka pencerelerden birinin kırılmış olduğunu 
gördü, kasa da kırılmıştı. Kasayı muayene etti, ve tahmin 
ettiğiniz gibi, tacın çalınmış olduğunu gördü. Hemen polis 
müfetti.sıiııo t~l~fnn etti. 

7 ..:. O gün öğleden sonra, ormanda kuş avlamıya giden 
bir çocuk Barkerin evinden 100 metre ötede bir fundalık 
içine atılmış olan ve markasız bir mendile sarılmış bulunan 
bir saat ve gümüş paralar buldu. Bunların Barkere aid ol-

duğu anlaşıldı. 

2 - Oyun hararetlendi. Pulton arkadaşlarından müsaade 
istiyerek bir araJık dıiarıya çıktı. Ortağı da oyuna devam 
etti. Misafirler evden çıktıkları zaman, vak.it ge~e )'ar~nı 
bir saat geçmişti. Karfaks kapıyı kilidledi, pencereleri ka· 
padı ve yatağına girdi. 

4 - Barker dayanıklı bir kafaya malik olmcısı yııL.un 
dendir ki, üç dört gün yatakta yattıktan so. . b.I' ı 
geldi ve ayağa kalktı. Polisin tahkikatı hiç bir semu <' \'~: 
medi. Perşembe gecesi, saat 12 ye doğru Karfaks elinôc t:ı . 
mahfazası olduğu halde Barkerin evine geldi. Barker ı:tt 
kıymetli mücevheri kasaya kilidledi. 

6 - Gelen müfettiş ilk olarak Barkeri dinledi. Barker: 
c- Bu kasanın bir anahtarı vardır. Onu da anahtar çan· 

tamda taşırım. Ve çıkardığımı hatırlarnıyorwn> dedi. 
Müfettiş, kasanın kilidini muayene etti, kilid tablasının 

etrafında çizgiler gördü ve bunu yapanın usta bir hırsız ol• 

duğunu anlamakta gecikmedi. 

8 - Milfettif, Barkerin aosyasını tedkik etti. Evvelce hl· 
dise yerindeki eşyanın çekilen fotoğraflarına uzun boylu 
göz gezdirdi ve Barkere telefon ederek bir sual sordu. 

M italea: Aldll'ı ee'fab tahmin ettlti ılbl kaı1 bir netice 
ftl'dJ. Derhal Ud polisle itham ettiti adamın evir.• 

ıittL Kendislnl Wtt1f eUI ve çalınmış tacı ela bu adamın e
ftllde lta14u. Acaba hını• kimdJ? Resimlere ayn ayn dikkatle 
balom4 eter l*nmı balamauanız (13) üncü sayfaya bakınl3. 

dalar üzerine kurulmuştu. Mavi damarlı Diğer garb memleketlerinde hamam VP. 

mermerden kocaman bir soğuk su havu- yıkanma zevki çok geç başlamıştır. Me
zu vardı. Halvet kısmı gayet büyük gra- sela 1715 de ölen on dördüncü Lüinin b:.i
nitlerle, pek ~jslü olarak yapılmıştı. Yı- tün ömründe yalnız bir defa _ 0 da vaf
kanma salonunun etrafında birçok loca - tiz münasebetile _ sudan geçtiği rivayet 
lar vardı. İki tarafı sütunlu galeriler, el- olunur. Ayni kral zamanında koca Pa - ' .. I _____ _ Yazısız hikaye : Aşcı kadın hokkabazlıta özeniyor 
bise konacak yerler, oğuşturma salonları riste yalnız iki banfo vardı. Onlar da pek 
da onlardan aşağı değildi. Her taraf mo- ufak ve ehemmiyetsizdi. 
zayiklerle süslenmişti. Kenarlard:ı ve ka- Kadircan Kaflı 
pılarda hamama yaraşan heykeller, du

varlarda tablolar bulunuyordu. Hamamın 
suyu üstü kubbeli altmış kadar depoda 
toplanıyor ve oradan kazanlara gidiyor
du. 

Gümrüklerde para değiştirme 
gişeleri bugün faaliyete başlıyor 
Yabancı memleketlerden Türkiyeye ge

lecek seyyahlara bir kolaylık olmak ü-

Diyoklesyen hamamlarının büyüklük zere Uzunköprü ve Kapıkule ve cenub 
ve güzelliği de daha aşağı değildi. Bu sahillerimizin bazı yerlerinde, Sirkeci ve 
hamamın 30-40 metre genişliğindeki ga- Galatada kurulmasına karar verilen pa
lerisi ayni yükseklikte yapılmıştı. Yerler ra değiştirme gişeleri yarından itibaren 
gayet san'atkarane mozayik ve mermer çalışrnağa başlıyacaklardır. Uzunköprü 
döşenmişti. Granit veya porfirden sütun- ve Kapıkuledeki gişeler gümrük memur
ların aralarındaki heykeller 0 devrin, bü- ları, Galata ve Sirkecideki gişeler de 
yük san'atkarlarının eserleriydi. Duvar- Merkez Bankası memurları tarafından 
lar, kubbeler, sütun başlıkları ve pence- idare edilecektir. 

' ' 
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1
BAL 

1,600 
Zaferin 
gallbl 

Aıkeri dilıi, Karta· 
calı büyü lider An• 
nibal oa bet ..... 
miiteaa.diyen, öz Jllrduadu lıiçbir yudım görmebi:ıin 
duımaa topraklarında harb etti ve biç blriııde de matlüb 
olmadı. 700 bin Roaah lejiyonlara mukabil 26,000 kiıilik 

'-ir ordulU vardı 

ve 

Amerikada 
yetiıtirilen bir 
mııır koçanının 

Üt:erınde kı rmıt:ı 

renkte bir ulıb 

nanı mı ya 

Cenubi Alaaııyada - Wolframı • Eachenbalı adını tqıyan 
ltu orta çatlardan kalma köyün 1,000 kadar abaliıi vardır 
va meıhur Parıifal muharririnin iımi ile anılır. Köyün 

ıe•iıliti .M0 metredir. Etrıfını kuşatan tarihi duvar 
daha bili durmaktadır 

Clement Hlll 
v•puru 

Am•rikan 
radyosu komik
lerinden Tom 
Howard'ın 

361 piposu 
vardır ve ·7 
tene zarfında 
bwlların 

hepıini 

kullanmııbr 

Honolulu'nun en genç adamı 
2.öOO defa Hattıüırlüvayı ıeçmİf, fakat bir lı:ere denizde yüt:memiftir. 
Çünlı:ü Afrikanın en büyük gölü olaıa Vilı:torya gölii11de itler. Ba göl 

250 mil uzunlutundadır. 

87 yaşındadır ve bergün 12 saat 
durmaksızın çalı§maktadır 

Deniz ve denizcilik : 

Geceleri büyük gemileri küçük 
teknelerin hücumundan koruyan ilet 

Bir Fransız tarafından icad edilen bu alet, karanlıkta 
7 kilometre uzaklıkta bulunan bir gemiyi ve 3 

kilometre mesafede dolaşan kayıkları haber veriyor 
1905 Rus - Japon 

harbinde Japonların 
ufak gemilerle Port B 
Artör limanına bir • 
gece baskını vere
rek birçok Rus zırh
lılarına mühim Zil· 

rarlar verdirdtkle
ri malUındur. Bü
yük harbde de Gol
yat ve bir iki A-
vusturya zırhlısı, 
karanlığın bah • 
,ettiği faydadan istüade edilerek batırıl
mıştır. Bugün bile büyük gemiler, gec:e 
seyirleri esnasında, küçükler tarafından 
yapılacak baskınlardan korkarlaı·. Fakat 
son zamanlarda (Ponte) ;sminde hir 
Fransız tarafından keşif ve icad edilen 
bir elektrik makinesi, bu gibi tehlikeleri 
bertaraf etmeğe yarıyacaktır. Deniz ale
minde büyük bir yenilik olan bu alet, 
denizciler kadar elektrik mütehassısla -
rını da alakadar etmektedir. Eğer böyle 
bir alet, muvaffak olup ta büy:ik gemi -
lere tatbik edilirse denizlerde, büyük ge
mileri korkutacak hiç bir tekne kalını -
yacaktır. Alet, karanlıkta, (7) kilometre 
mesafede bulunan bir gemiyi, (3) kilo -
metre mesafede bulunan balıkçı kayık -
larmı ve (1,5) .kilometrede buluna.1 şa -
mandıraları haber vermektedir. 

Sistmala .... 
Bu aletten bahsetmeden önce, kısaca, 

s1stemi anlatırsak, mevzu daha iyi an -
laşılmış olur. Esas- (ultre - corte) deni
len çok kısa elektrik mevcesine istinad 
eder. 

Bu aleti resim üzerinde tedkik cdelım: 
(A) çok kısa dalga ile neşriyat yapan 

bir gemi mürsilesidir. Onun dalgaları, ge
minin önünde hiçbir hail yokken, kaybo
lup gidiyor. Lakin geminin önüne bir 
hail gelirse, dalgalar, o haile çarparak, B 
ihizesine avdet ediyor ve bu ihizede bir 
sada h&sıl oluyor. Yalnız elektrik mev -
celerinin, radyoda olduğu gibi semanın 
her tarafına değil, muayyen bir isti ~ 
kamete, yani geminin başına doğru neş
redilmesi lizımdır. Başka türlü, (A) dan 
çıkan mevceler, doğrudan doğruya B a
hizesine gelir ve maksad basıl olmaz. 

Alet naaıJ bir teYdir? 
Gemiciler için yalnız geminin baş ta

rafında bulunan bir haili haber vermek 
lifi değildir. Çünkü düşman torpido ve 
hücum tekneleri Ufkun her tarafından, 
beklenilmedik yerinden hücum ve taar
ruz edebilirler. Binaenaleyh gemilere ko
nacak alet, yalnız baştan değil, geminin 
360 derecesinden gelecek mütearrızları 
vaktinden evvel haberdar etmelidir. Bun
dan başka istikbal~e Y~z bir torpido
nun hücum etmesı Varid değlldir. Rus • 

----

ça fazla telsiz ko
nuşması yapmazlar, 
Nitekim İngiliz bah
riye n••reti, mü
him mılzeme yük-
lü bir ticaret ge
misine cfalan yol· 
dan gel!> diye e, 

mir veriyor. Bu tel
sizi alan Alman ge

r ---- misi o yola gidere\ 
~ bu güzel avı yakalı· 

yor. Şu halde gece 
Japon harbinde olsun, Iskajarak muha· karanlığında telsiz veren bu alet düşman 
rebesini takib eden gecede olsun onlarqa tarafından dinlenirse, netice bizim aley
torpido bir anda saldırmıştır. Her halde himize olur. Ufak gemileri yakalıyalım 
bunların hepsi birden, gece karanlığında derken karşımızda büyük gemileri bu-
seçilemez. luruz. 

İşte B. Pontenin yaptığı Alet bu gibi ih- İkinci korku da gemilerin karanlıkta 
timalleri de gözden uzak tutmamıştır. yerlerini belli etmesidir. Bu suretle düş
Telsiz mürsilesi 16 santimetrelık mevce man yerimizi anlar, zulmet içinde h1cum 
neşretmektedir. Bu suretle muayyen bir ederek bizi mahveder. Bunun için gemi
istikamete verilen mevcelerin intişarı bir ler geceleri hiçbir ziya göstermeden sey
kaç dereceyi tecavüz etmez. Mevcelerin rederler. Bu, karanlıkta seyır yalnız 
bir hattı m:istakim üzerinde verilmeyip, harb maksadile değil, ticaret maksadile 
ufak bir şua şeklinde verilmesi düşman de yapılır. Bahusus bizde Zonguldaktan 
mevkiini bulmağa yardım etmektedir. kömür yüklemiye giden gemiler, yükle
Ahize ve mürsile birbirinin üstüne kon- me sırasını kazanmak için, diğer şileple
mak suretile mevcelerin şakuli bir müs- re görünmeden gitmek isterler. Bu mak
tevi üzerinde aksetmesi arzu edilir. Çi1n- sadla kurnaz kaptanların yolsuz tekne -
kil ufki olarak akseden merakibin bir lerle, ışıklarını söndürmek suretile, pek 
daha gemiye gelmesine imkan yoktur. yollu şilepleri geçtikleri vakidir. Bu ay
Gcrek ahize ve gerekse mürsile ayni mih- nen kaplumbağanın tavşanı geçmesine 
ver etrafında, muntazam bit sür'atle dev- benzer. 
retmektedir. Bunların sür'ati, muhtemel Şüphesiz muharebe senelerjnôe, harb 
düşmanın sür'atine göre tanzim edilirse, gemilerinin geçirdikleri korku, ticaret 
eğer düşmanın sür'atli gemileri bekle- kaptanlarının yarışına benzemez. Bun -
niyorsa aleti hızlı çevirmek lazımdır, ki dan dolayı harb gemileri kendilerini gös
hücum inkişaf etmeden mütearrızlar ya- termemekten başka, karanlık içinde 
kalansınlar. ışıklarını söndürmüş gemileri tanımağa 

Yapılan tecrübeler çalışırlar. Bu suretle, gecelere münhasır 
İlk defa olarak, yukarıda izah edilc:n olan, bü~k ~emi - küçük gemi mücade -

prensiplere m:isteniden yapılan makine lesinde ilk goren kazanır. 
bir gemiye konmuştur. 'Geminin su sat _ . ~u mil.c~dele pek mühimdi~. ı:ıar~ içe-
hlndan · t"f 8 t d" T ··bel rısmde sınırler o kadar gergındır kı ba-

ır ı aı me re ır. ecru er . . 
(Havre) ·ı (D k ) ı· nl zan görülen hayaleUerın bile gemı zan-

1 e un erque ıma arı ara- . . ·ı bö 
sında yapılmıştır. Daha ilk r.nlarda ma- nedılerek at~ş açıldı~. vak!dir. Ta~ı y-
k·ne 3 •ıA 7 k"l f d k" h "1 le bir hal, r.ıpheye duşenın aleyhıne o -

ı ı a ı ometre mesa e e ı aı - .. _ .. . . . 
!erden · · h be d t ~ b 1 lur Çunku luzumsuz yere yerını bellı et-

gemıyı a r ar e mege aş a • . · 
mıştır. Tecrübe gemisi limana inerken mış olur. 
a' let (5) k'lo t d (Ch 1. ) • İşte bizim şu yeni aletimiz de hata ede-

ı me re en arpen ıer .ım- . . • _ . 
lesinin mevcud"y ı· · ·· t . t· Bu cek olursa, gemı, kendını duşmana bellı 

ı e mı gos ermış ır. .. . . . . ki 
suretle muvaffakiyetle t" 1 ı"lk edecek ve boylelıkle bır ıntıhar va o-

ne ıce enen d i 'd ki d" 
alet (Normandie) transatlantiğine kon- lacaktır. Her hal e bu let, gemı e ı-
mak üzeredir. ğer aletlerden hassas ve doğru olmalıdır. 

Başka türlü deniztJilere hizmet değil, 
Aletin f enalıklan 

Denizcilerin gündüz ve gece iki kor
kusu vardır. Bunlardan bir tanesi düş -
manın, telsiz telgraf muhaberesini dinle
mesidir. Büyük harbde Alman kruvazör
leri, birçok ticaret gemilerini, telsizle 
fazla konuştukları için yakalamışlardır. 
Bundan dolayı harb gemileri olsun tl • 

' caret gemileri olsun, denizde bulunduk-

hiyanet eder. A. T. 

Herkes Yalovayı serbeste& 
gidip gelebilir 

Emniyet Müdürlüğünden: Yabancıla
rın Yalovaya gitmelerinde ve orada kal
malarında polisçe hiçbir f ormallteye lü
zum olmadıjı tebliğ olunur. 

C EDEBIVAT::J 

ZEYTINDAGI 
Yazan: lbrahlm Hogl 

cDenizaşırı» sında. Türk edebiyatına en 
güzel seyahat romanı nümunesini veren 
cTaymis kıyılarında> sı ile, pürüzsüz, 
berrak bir müşahedenin, nev'i şahsına 
bağlı düşünüşlerin en olgun örneklerini 
yaratan, son devir Türk edebiyatının, hiç 
şüphe yok ki en yaratıcı ve zeki unsuru 
Falih Rıfkı Atay, cZeytindağı> isimli ese
rini, yeni ilavelerle ikinci defa olarak 
bastırdı. 

Cılız, bodur yazı anarşisi içinde bunun 
manası şudur: 

Muvaffak bir eser, Türk ;ruhuna layık 
bir eser daima aranır ve okunur .. Ve ben, 
günlerdir, bir damla suya hasret kal • 
mış bir çöl gezgini gibi Zeytindağı'nı, iki 
kere okuduğum halde, bu sefer de ayni 
heyecan ile kana kana okudum; ve her sa
tmnda nice zamandır özlediğim reel bir 
edebiyatın bütün akislerini, zevklerini bir 
kere daha tattım. 

Falih Rıfkı Atay, mantığı yerinde, mu
hakemesi keskin, zeki görüşlü bir pole -
mikçi olduğu kadar, kafasında hazırladı- 1'alih Rıfkı Atay 
ğı, kanavasını çizdiği mevzuunu i'itediği k y ··n · d s k l d anca emen ço erın e, arı aıruş ar "t 
gibi işliyen, ve o akıcı, renkli üslubu ile Çanakkalelerde çarpışanlar, canlarını fe• 
de bezemesini bilen; bunu yaparken de da edenler bilir ve bunu da tarihin ezell 
asla yapmacığa düşmiyen bir yazı us- göğsüne tevdi etmişlerdir. İşte, Falih Rıf~ 
tasıdır. Son devir edebiyatının en olgun, kı Atay, kendisinin de dediği gibi, Zey
en mükemmel muharriri olarak kendisini tindağı'nda chatıralarında imparator .. 
tanıyoruz, derken mübalağa etmiyorum. luktan hiç bir iz kalmıyan 1914 çocukla· 
Zaten hakikat bundan yıllarca evvel de rına ve gene hiç şüphe yok ki tarihe en 
belli idi.. realist bir görüşle, saltanatın, Suriyede~ 

Evet, yıllarca evvel, Tanin gazetesine Filistin ve Hicazdaki son senelerinin man
yolladığı bir şikayet mektubundaki kul- zaralannı göstermek istemiştir. 
!andığı kelimeler, meramını anlatmakta- . Muvaffak olmuş mudur? .. Evet, yüzde 
ki gösterdiği orijinallik Tanin baş- yüz muvaffak olmuştur. • 
muharriri Hüseyin Cahiclin dikkat Büyük savaşta, vazifesi icabı harbi ida. 
nazarını çekmiş, ve onda mu - re edenlerin yakınlarında olmak, üstelil(: 
harririni matbaaya çağıracak ka - muharrirlik gibi de cidden nüfuz edict 
dar bir merak uyandırmıştı. Bir şikfıyet bir mesleği bulunmak sayesinde Falili 
mektubundan, fıkra muharrirliğine geçen Rıfkı Atay, 4 yıllık imparatorluk ciha • 
Falih Rıikı, o gün bugündür, yazıyor. dının? .. Perde arkasını pek iyi gördü. 
Türlü türlü ve her birisi öbürkünden da- Koca imparatorluğun, bayrağından maada 
ha ibret dolu inkılablara karışan, ve ni - hiçbir şeyi Türk olmıyan cMemaliki mah
hayet kendisini en fazla olgunlaştıran ruse> !erinde gezdi, dolaştı. Buralarda 
Kurtuluş inkılabında çalışan edip Falih sırf talihinin eseri olarak !stanbuldald 
Rıfkı, bu inkılab potalarında kaynattığı Sultandan daha üstün bir saltanat süren,' 
müşahede mahsullerini muhtelif cildler- eski.den de tanıdığı Cemal Paşayı daha 
de topladı. lzmirden • Bursaya, yer Y1

j - yakından tanıdı. Ve onu bütün kusur ve 
zünde yapılagelen en büyük mezalimin, meziyetlerile karşımızda görürken, Fa ~ 
Falihte bıraktığı intıbaların aY11asıdır. lih Rıfkının iki üç kalem darbesile b~ 
Eski Saat, muharririn yirmi yıllık tahas- verdiği Cemal Paşanın hüviyetini daha 
süslerini söyler. iyi anlıyoruz. Ben, Zeytindağı'nda Cemal 

Fakat Zeytindağı, bütün bunlardan Paşanın medhiyesini okumadım, bulma• 
başka, belki de üstün bir hatıralar desta- dım. Ben, bu eserde çöl destanının, birq 
nıdır. Öyle bir destan ki, dünya mukad • megaloman, oldukça kurnaz, zekası yet• 
deratının baştan başa değiştiği, milyon • tiği kadar demagok bir kahramanile kar .. 
larca insan oğlunun kanlı sahnelerinde şılaştım. 
rol aldığı, jönprömiyeliğini yaptığı, en o zamanki imparatorluğu idare eden • 
kanlı, en manalı bir piyesin ana çizgile- }erin ruhi haletlerini, ve dü~ncelerini, 
rini ebediyete perçinlemiştir. renksiz samisiyetlerini parça parça bize 

Bizim nesil Kanalı, Sina çölünü, Suriye, söyliyen. gözlerimizin önünde en ihret 
Filistin meselelesini, nihayet tarih ve coğ- verici levhalar halinde canlandıran Zey• 
rafya kltablarından bilirler. 1914 de, 6-7 tindağı'nda, binlerce klime yerine bU:kaf 
yaşında bulunanlar için büyük Düny.:ı yüz kelimenin belağati konuşuyor. Öyle 
harbi, korkunç bir hailenin, saman P.k - kelimeler ki, hepsi birer ateş, hızla sav• 
meğinin, petrolsizliğln, feci bir açlık, rulan bir kaçını, veyahud da keskin biıı 
kıtlık, ve beşeri bir sefaleün timsalidir. neşter ... (Mısır sıtması) parçasında bu 
O kadar. Lakin, bunun yanında, manza- neşteri, bütün kuvvetile Osmanlı impa • 
ranm lir ft İl wafa wds ki, cu u (OeNmı 10 ncu aayfada) 

1 
·ı 

1-
·-
k 
ı· 

1 



150 likler af edildi 
(Bq tarafı 3 aci aa.yfada.) 

ftrk Cumhuriyeti, yeni 'l'lrlt devJett. 
pfi1e, mecUsile, hiiktmeUJe, din•11ıit bir 
ttevtet yürüyen ..e hareket eden, amaftJ1'l 
lcablarına ıöre daima müteyakkız ve 11-

Jalllk bulunan, yerinde ft ammında 
tedbirlerini alan bir devlettir. Eter biz 
bunclan yirmi sene evvel millet, kanun, 
vicdan ve muahedelerle haklı olarak hü
küm y.emiş olan bu yüzelliliklerin talih
lerini tanzim ederken bunları münhası
ran virmi sene evvelki haklı kin ve gayz 
zaviyesinden mütalea etmi§ olsaydık di
namik devlet vasflle kabili telif olm1yan 
bir hareket yapmış olur ve elbet bu hare
ketimizi tasvib etmiJ olmazdınız. 

Biz aradan yirmi sene geçtikten sonra, 
meseleyi tedkik ederken gördük ki, o 
günlerde o zaman doğmamış çocuklu bu 
suçla hiçbir alakaları olmadığı halde bu
gün memlekette bayata atılacak çağa 

varmış bulunuyorlar. Benim duydnkla
nma göre, bunlar arasında babalardlın 
fenalıklarını yüzüne vuranlar bile var. 
Bu çocuklar istiyorlar ki, artık kendilPri 
ite babalarının hatasını tamir edebilmek 
ve memlekete olan borçlarını ödiyebil
mek için kendilerine fırsat verilsin, esa
sen bir cürmün ndcrimdaı bqkasına si
rayet etmesi hiçbir hukuk prensipine uy

olınadığı gibi sirayet eder gibi gö
rünmesi de ayni derecede muardlr. 

Hükfunetiniz düşündi. Bu yapılan fe
nalıkların tamamile, olduğu gibi artık 

hatıralara ve tarihe mal eclihnesini ve 
kanun damgasının kaldırılmasını miina
lib buldu. Sanırım ki bu. hareket yürü
ı-en devletin, hareket halinde bulunan 
Cievletin yapabileceği ve pıurlu bir hare
:kettir. Söylediğim gibi zaten bu hareketi 
Jıesabh, ölçülü olarak yaptık. Memleket
te rahat otururlarsa oturmalanna müsa
acle etmek ve çocuklarının da bu kanun 
tiamgasından kurtulmalarını istedik. Ba
J>alarının ailelerinin üstünden bu dam
ganın kalkmış olduğunu kendilerıne tcb
F etmek istedik. 

Kanunda i.kinai hedef, haklarında he
yeti mahsusa karan verilmiş olanlardır. 
Biiyuk harbin sonundaki çöküntü. zul
met, karşılıklı fikir ihtilllleri arasında 

-yük bir kısım teşkil eden o uvathlar, 
o kimselerdir ki, memleketin selimetini 
ilaület yolunda aramışlardır. Bu adam

yıllardanberi bu yanlış hareketleri
cezasını görmüşlerdir. Arzu ettik ki, 

artık dalalet yolları münakap edilmlye
• kadar açık bir şekilde meydanda ol

bir zamanda bunlann cürümlerin! 
adi ettik. İnsafla ve yürüyen dt>vJet 
riy.esile kabili telif olmıyacak.tır. ls

ik ki, bu yüzelliklerden sonra bunla
l"a nazaran daha çok hafif vaziyette bu

an bir kısım vatandaşlarımız tedricen 
ormal vatanda§lık hakkını iktisab ede-

Nihayet üçüncü hedef olan İstikW 
tnabkemeleri ınahkfunları. Bu zavallı

da büyük Türk zaferinden sonra 
ırf, keskin, sert ve şedid ve gen~ in

.. hamlelerile kar§! karşıya geldi
r. Bu kadar kesif, keskin, ve· kuvvet
inktlab hamlelerini tamamen hazme

·yenler bulundu. Bu hazmedemi-
ler arasında İstiklil mahkemelerin
mahkfun edilmiş bulunanları hiç 

bhesiz ki, geçirdikleri müddet zar
da, memleketin, inkılibm icablarını 

etmiş ve artık bu memleketin 
a layık bir seviyeye çıkmışlardır. 
arın da bu af kanunu içinde kayıd
ve şartsız affolunao kimse olarak 
· olsun. 

Arkadqlar, arkadaşlarım söz söy.ler-
, şimdi biraz evvel bendeniz de 

zatta bulunurken ve hattl an
a hasbihaller ederken dalına bu a
arm şahıslan gözümüzün önünde 

Affedilen 150 likler 
(Bepnıfı ı '9d .,,.,., 

5 - fltri, Ttübıelbap, V'ahdeddl
nln bendegimndan. san Bemo'da Olmilf· 
tür. 

8 - Yaver ....._ 8M'tarln.. Vahdeddl
nin başmabeylncfll, llJmdadır. 

7 - Avni. seryaver, Damad Ferid ka
binesi bahriye nazın. ım de Mısırda öl
müttür. 

8 - Refik, hazlnel hissa müdürü, 
defteri hakani midürl. San Remo'da öl
müştür. 

9 - Tahir, Yanyalı, yaverandan er
klnıharb mlralayı. Marsllyadadlr. 

10 - Hadi, maarif nazın, Mahmud 
Şevket pqanm kaJUl btraderl, Parilte
dir. Sevr mua.hedeslni lmsalıyanlardan
dır. 

11 - Remd, elkl Ucaret ft llraat na
zın. Sevr muahedeslal bmalı)'&nlardan
dır. 

12 - Fahreddin, eltl maarif nazın, 
8eTr muahedesini imla edenlerdendir. 

13 - Cakacı Hamdi, eakl bahriye na
zın. 

H - Cemal, eKl slraat ve ticaret na
zın. Damad Ferid kabinesinde dahiliya 
namhla etmlfUr, Rcmwayadadır. 

15 - All Rüı4ti. Herllkll, eski adliye 
na.mı. 11>38 da Saray - Bosnada ölmllf
tiir. 

11 - R• Tevfik, talr ft feylo,,of. Mı
mdadır. 

1'1 - Reşad Hl11s. ..tı Bem sefiri, 
Sevr muahedeslnl lmzalıyanlardandır. 

18 - Süleyman Şefik, kuvayi inziba
tiye kumandanı. 

ıt - Tabllıı (Bulgar), marı yttzhcı

fllll, halAski.raıı grupu müeulslerinden. 
20 - Ahmed Reflk. tuvayt inzibatiye 

erki.nıharblye relsl, 930 da tecennün e
derek Besarabyada 10.pıev'de ölmüştür. 

!1 - Z~lMdln. Konyalı, Ayan
dan, 8urtyededir. 

.n - Gümülclııell İsmail, eskl Bur.sa 
vallai, Marall7adadır. 

23 - Kaymakam Fettah, ltuvayl tnzl-

batiye mensublnlnden, Nemrud Mustafa 
divanıharbi azasından. 

2t - All Madlr, İzmir kolordu kuman
danı, kuvayl inzibatiye kumandanlann
dandır. 11.wrda sefalet lçlnde ölmüştür. 

25 - Tarık Miimtu. Damad Ferldln 
yaveri, kuvayi inzibatiye mitralyöz ku
mandanı, Yunanlstandadır. 

26 - Fanlsade Mea'ud, eski pebellbe
reket mutasamfı. 

2'1 - lıllralay 8acbk, bürri;ret ve ltl
ıu lideri. Romanpda &oqova köyün
dedir, kör olmQftur. 

28 - Halll Rahmi dledlrbant. cskl 
Malatya mutasarrıfı. 

2D - Glrldll misntl, astı Manisa mu
tasamfl. 

• - Nemrud llUSW-ta, sabık cUn.m
harb relsl. 

31 - HulOal. Ufak belediye reial 
32 - Hain Mustafp., aabı.k Adapazar 

kaymakamı. 

n - Hafız Ahmed, Teklrdalı sabılc 
müft686. 

M - Sabi&, nbıt M7on mutuamfl, 
ölmiiftür. 

35 - CelAl KadrJ, sabık Gulanteb 
mutasarrıfı, Halebdedlr. 

46 - Adil, i,yandan, sabık dahlllyeo 
namı, Viyanada ölmfiftllr. 

3'1 - Mustafa Na"*. altık İstanbul 
muhafm. Mıauda ölmiif'tlr. 

38 - Ahmed Asım, Bulıarlstanda öl· 
mÜ§tür. 

n - ömer Fevzi, sabık Bursa müf
tüaü, Mlmda ölmüştür. 

40 - .Azis Nuri, abıt Bursa vaıı ve
kili, Mımdadır. 
il - Ali Galib, sabık Harput Va1Js1. 

K&ltencede ölmiiftilr. 
42 - vun Hoca, Ayandan, sabık ev

taf nazın, 1928 da Romanyada 6lmttştür 
'1 - v.e,neılbWa., Ad9nah, htlrrl)'eı 

ve lWlf tltlblam1l!Dlll, Jıllllrdadır. 
'4 - Mebmld Ali. ublk c1ab.W1e ııa-

zm. 
n - Mahmud Kabir, •bık Qanattaıe ••lu&mfl, IDada ~. 
il - lllllln. ablk t,mn1ııa1 mera. tw-

men••n1 , Jıllllrdılubr. 

K - Omwa Kuri. Bola m11taaamfl, 
lllmdadır. 

55 - Sadullah Baml, Abat Xlıt.s tay
matamı. 

M - Çerbl Sdbeaa. Ummandadır. 

5'1 - Repd, Çerkes !:dhemln biraderi. 
Umma odadır. 

11 - Te'tflk, Çertes Bdhemln biraderi. 
Ummandadır. 

59 - XU1Cuba11 Eşref. 
60 - Hacı Sami, Kuteub&fl Btrefln 

biraderi, ölmilştür. 
81 - Tahain, sabık İ.stanbul polis mü

dür, Parlstedlr. 
a - Şanılı Ahmed Nuri, Çerlı:es, öl

müştür. 
63 - Bategog Said, İzmir dava vekll

lertnden. 
84 - Binbaşı Ahmed, mütetald, öl-

müştür. 

85 - Hafız Said cKonyalı., ölmiiştilr. 
66 - Limyah Yakub. 
8'1 - Kbmı, Adapazarmın Şahinbey 

karlyesinden. . 
68 - Blplı Nuri Bey oğlu Isa. 
89 - Safer Hoca, Bskişehirll. 
ıo - Baııınretld, Klrmastinln Kara-

oaman tarifesinden, 6lmüştür. 
ll - Maan Ali. 
72 - Hamete Ahmed, ölmüştür. 
'13 - Ba.kl Klmll, Adapazarı Tavşan

bey kariyesinden. 
74 - Koca Ömer oğlu Hüseyin, Söke 

Erellisl Tekkeli karlyeslnden. 
75 - Maan Şirin, ölmüştür. 
76 - Benot Tahir. 
77 - İbrahim Katkı, İlmlt muıuar

nfı. 

78 - Bat Osman, Hendeğin ŞWI ka
riyelinden. 

79 - Bacl Ahmed, Suaılırlıt Demir
kapılı, Amman'dadır. 

80 - Küçük Edhem, İzmir Althlsan 
kaymakamı, yüzbaşı. 

81 - Tar.susıu Klmll p~ sade Kemal. 
82 - Klmll paşa zade SelA.ml' 
83 - İzmirli Refet, Köylü ıueıeai sa

hibi. 
84 - Hasan Sadık, Haleb'de Doğruyo:. 

gazetesi sahibi. 
85 - Ömer Fevzi, Trabzonlu, Balıke

slrde İrşad gazetesi sahibi. 
88 - Bani zade Ali hmi, Adanada 

l'erda guetesl aahlbl. 
87 - PehllYan Kadri. 
88 - Refi Cevad, Alemdar gazetesi 

sahibi, Mlsırdadır. 
89 - Ferid, eski Köylü gazetesi sahibi. 
80 - Münir Mu.!tafa, Edirnede Temin, 

8ellnltte Ratlkat gazetesi sahibi. 
91 - Ali samı, bahriyell, Bandırmada 

Adile\ pze\est sahibi. 
92 - Refik Halid, muharrir, sabık 

posta ve telgraf nazın, Haleb'dedir. 
93 - İzm1rll Rafız İsmail, İzmirde Mü

l&Tat pııetest ıablbl 
H - Kemal, aabık İatanbul poUa mü

~iir mua rini. 
95 - İ.spartalı Kemal, Emniyeti umu

miye mtldtlr muavlnt. 
H - Şeref, sabık t.n&nbul polis mü

düriyeti birinci şube müdürü. 
fl'1 - Rafız Said, pollf müdürlyeü bl· 

rincl kıamı tefi, ölmilştür. 
98 - Hacı Kemal, sabık Arnavudköy 

merkez memuru, ölmilfttlr. 
98 - Namık, polis bqmemurlarından. 
100 - Nedim, Şlfll tomlaerl. 
101 - Fuad, Yalova taJmabmı, Bdlr

ne poUs müdürü, İzmir merkez memuru. 
102 - Çelebi Yusuf, Adana polis mu

dtırtı. 

103 - Satanı Cemil, Untapam mer
tez memuru. 

10. _. Mazlılm, ~re mertea 
memuru. 

105 - Fuad, Beyotıu lklncl komiseri. 
108 - Rıfat, Mevlluzade, 8erbelt1 ga

zetesi sahibi, ölmiftir. 
10'1 - Bald Molla, illl1Us mulılbler ce

miyeti müessisi, sefalet içinde ölmtiftür. 
108 - Kürd Hakkı. Silleymanlyell. 
109 - İbrahim Sabri. Mustafa Sabri 

hocanın oflu. 
110 - Bursalı CemD, fabrltat&'. 
111 - Rqıb «Qerkeıb, caaus. 

111 - Kaaat Basan. Baçlnll, l'ranm 
zab1tllll yapmlftır, öbn~. 

113 - Qerkel Dand, eşkıya relal. 
ııt - Qertes Bekir, blnbafı, esti mu-

1lullalerdn. S.lJede filldl'iir. 
ııı - Necib. Bunala falrrltatlr Cimi· 

1iD biraderi. 
Ut - AAmed B'll1ill, İlllür llm\ll'\1 

f.sıbı.bre ml.fettitl. 
Bundan sonra 150 ye kadar olanlar 

06nen, BHdmna, MmJU. 8Ulnl'n1ık 
laanUetnde AlllHur Abmed ile beraber unarak mütalea yürütüyoruz. Yürü

ğiz ve yürütmekte devam edeceğiz, 

ız reylerimizi verirken bu adamla- \...._"""---------------------------" 
ailelerini ve çocuklannı düşünerek afivlerinde daima büyiik hamleler ya- nun kabul edilmiştir. 

tablan tl,Jlilerdir. 

llsamahakar olmanızı rica ederim. J>arlar. Türk mlleti, onun Şefi çok bil- \ Ankara, 29 (Hususi) - Bugün Meclis
bedbaht adamlann çocuklarını dil- yüktür. Affı da eserleri gibi büyük o- te kabul edilen diğer kanunlarla beraber 

k reylerinizt istimal etmeniz, lacaktır. (Şiddetli alkışlar, Bravo ses- af kanunu da yarın Cumhurreisirun yük-
dileri hakkında söylenen sözler ka- leri). sek tasdikine arzedilecektir. Af kanunu 
yerinde olacaktır. Bundan başka Bu izahatı müteakib kanunun heyeti neşri tarihinde mer'iyete gireceğine göre 

e göstermiş olacağız ki, büyük nıil- umumiyesi üzerinde müzakere ki.fi gelecek hafta içinde Resmi guetede neş
r ve büyük şefler cezalarında ve görülerek maddelere geçilmii ve ka- rolunarak tatbik mevkiine konacaktır. 

Edebiyat : Zeytindağı 
(Baf&l&t'tıjı 9 ftct& •flladtı) Yazımın bapnda l'allh Bafbyı IOD de-

ratorluimı balrma soJnılllUlf buluyoruz. vir edebiyatımızın eıı oJıan, eıı deri bam· 
Zeyttn<falı bqlangıç, hatıralar - Zey- leli edibi olarak lellmlamıftım. Bunda 

tindalı, Çöl destanı, Ateş ve Güneg ve t. yanılr~ adJiıma eminim. 
tanbul.. gibi alb bölüme ayrıhmf. En akıcı, sade ve o niabette renkli bir 
Bapangıçta, muharrir 1915 den 1918 e iislubcu olan Falih Rıfkı, kelimelerini 

kadar hidiseleri gayet usta bir tasnifle bir kuyumcu titizliii ile l§liyen bir mu • 
anlatıyor, ve en yakından tanıdığı Cemal harrirdir. Onun yazılarmda ldzumsuz bir 
Paşanın, bozgundan sonra geçirdiği gün- kelimeye, boş, kof bir imaje rastlıya -
leri sıralıyor. Hatıralar kısmında, İttihat mazsınız. Her kelimesi tartıhdır, her 
ve Terakki fırkasının babayani ve şark cümlesi hesablı, düzenlidir. İki üç satır 
demagoku lideri Talat Pqanın canlı por- içinde yarattığı, el ile tutulacak kadar 
tresini Cemal Paşa ile vaki olan tanış • canlı manzara, ilem, bir tablo kadar ay • 
masnu', harbden sonra cİstanbul• u, ken- dınlık ve canlıdır. Onun size anla\ınak is
disine hAs pürüzsüz ve olgun bir görüş tediji şeyi, keçiboynuzuna benzetemez -
ile resimliyen Falih Rıfkı, (Zeytindajı) siniz. Bir parmak bal almak için, bir kilo 
bölümünde türlü unsm• ardan kurulmUf odun çilnemenize hacet yoktur. Bilikls 
bir mukavva kutu kadar muhkem olını- o bütün çakılları, molozları ayıklamış, si
yan kağşamış Osmanlı imparatorluğunu, ze vereceif şeyin bütün özünü hazırla -
bu imparatorluğun dayandığı cezbeli mışbr. İ§ bu (öz) ü J.ayıkile anlıy,acak kı
(din) siyasetini gayet ustaca filme çeken ratta olmaktır. Zira gayet zeki ve usta 
bir san'atkirdır. bir yazıcı olan Falih Rıfkı, kelimeler -

Bu, bölümdeki yazılardan hiç birini a- den vücude getirdiği zeka projektörünü 
yırd edememekle beraber; Mısır sıtması, yolunuza tutmuştur. Tasvir kudretini, ve 
Bizim imparatorluk, Muhammedin mezarı ruhunuza kadar sinen çöl uzletini mi duy .. 
,Hacı, Musa oğulları, Altın ve odun par- mak istiyorsnuz, şu satırları okuyunuz: 
çaları, nesir ve tasvir nümunelerinin en c- Ah bu çöl, kumauz çöl, tat ve di • 
şaheserleridir diye bir iddiada bulunabili- ken çölü, yeşili solmlll bir diken yığım 
rim. üstüne san boynunu uzatan çobansız de-

Çöl, destanı, çölde harbedenlerin; Tilr- ve, ve bir diken kümesinin üstünden ba
kün ezeli fedakarlık, feragat, ve teva • kır rengi hududsuz bir dağa doğru, sessiz 
zuunu birleştiren üçüzlü bir fiannın des- sadaSIZ giden kadınla çocuk, kalabalık -
tanıdır. thkesi ujrunda seve seve can ve- tan, süsten ve sesten ürkerek kaçan be -
ren, vazifesini sırf bu aşkla başaran, kum deviler, sonra çöl üstüne yavq yavq ya
ç6llerinde kanlan bir hiç uğruna boşuna yılan dağınık ve bo§ akfam, iri ve sayısız 
akıtılmış olan Türk çocuklarının desta- yıldızlı gece, çöl gecesi... Ve her istas -
nıdır. Onda İliadanın hacmi bulunmaz, yonda çil çeyrek serpen Enver Paşa. .• 
fakat daha zengin ve coşkun bir ruh, ifade Enver Paşa yalnız dekor bozuyordu ..• 
vardır. Çölü bilmiyenler, oradan geçmiyenler 
İstanbul bölümünde, Falih Rıfkı 1914 bile, bu tasvirle, onu gözlerinde canlan -

den 1918 ze kadar süren Türk hamase - dırabilir. 
tinin, ezeli ve ebedi kahraınanhlmın en Türk edebiyat tarihinin en canh bir e
net, en muciz bilançosunu çizmiş; ve seri, büyük savaşın en çıplak, en reel bir 
Zeytindağı şu satırlarla bitiyor: tablosu olan Zeytindajını bütün okuyu-

« Yemeni hiç bilmiyorum. Belki güneşi culara hararetle tavsiye eder ve muhak
Şeria güneşinden daha sıcak, çölleri Hi- kak okuyunuz, derim. Hem buna ne ha
caz çöllerinden daha kuru, daha niha - cet. Eserin başında vaktile ihtisaslannı 
yetsizdir. Fakat bunun ne ehemmiyeti söylemiş olan Hüseyin Cahid Yalçın, Ya
var? Her tarafta bir neslin kahramanla- kub Kadri, Nurullah Ataç gibi ustalar 
rı var, kahramanlar için ıklimler, düş - Zeytindağını zaten meı'alelendirmiyor • 
manlar, denizler ve karalar birdir ... > 1ar mı?.. ibralı.im Hoyi 

PARA BiRiKTiRENLERE 21.818 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aNı+Jd plba 
glSre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 .. 500 .. 
4 • 250 • 

40 • 100 .. 
100 " so " 120 " 40 " 160 " 20 " 

4,000 Ura 

2,000 " 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ,, 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alu wıedıe 4 defa, 1 EylUI, 1 Birind Maun, l Mart ve 1 llazlran 
tarlalerinde ~. 

4.800 " 
3,200 " 

iDENİZ :=:::=::· MAZON MEYVA TUZU'nu tecrlbe edlnls. lıllde ve bar atıan J(ll'lllaz '" aııaıır
maz. ~Oilmeal lltlf, tea1rl kolq ve mllenlndlr. mo
bJ.r milatlıhzaratla klyu kabul etmu, çüntii ıoıı de
rece teksif edflml§ bir tuzdur. On bln1erce kili pbi ala 
de MAZOH llt.eJlıdz ve mtl tabfh Jslmll ve taMdJed 
llddedtnts, - marbıaııa dlttat. 



Başvekil Meclisten alkıı;larla itimad aldı 
(BCL§tarafı 1 inci sayfada) ı den başlıyarak, elbette nazarınızdan kaç-

muvakkaten vatani vazifelerimize fa- mamıştır, bazı tahsisatları büdcelerinden 
sıla verirken, sizinle, memleketimizin çıkardık. Bunları mali müesseselerimizin 
umumi revişi hakkında bir hasbihalde itibarına terkettik. Oradan temin erlece
bulunmağı faydalı addediyorum. Ve ğimiz kredilerle memlekette yeni ve ke
bu maksadla huzurunuza gelmiş bulu- sif bir iş hayatı yaratmak istedik. (Al-
nuyorum. kışlar). 

Hüklımetimi~in tak.ib ettiği esaslar Bunun bir misali, Adana ovasınm su-
~rasında en mühim telakki ettiğim bir !anması meselesidir. Nafıa Vekaletiniz 
prensip, size ve sizin şahsınızda yük- bu iş üzerinde çalışıyordu. 30 milyon li
sek Türk milletine, programında vfı- ralık bir tahsisata ihtiyaç vardı. Bunu 
dettiği şeyleri, tatbik ve icradır. (Bravo büdcenin sırtından çıkardık. Ayni za
sesleri ve alkışlar) Bütün icraatımızda manda esas vazifesini de teşkil ettıği için 
neyi vadettik, neyi yapmak istiyoruz Ziraat Bankasının itibarı üzerine bırak
ve hangilerini yapabildik, daima bu he- tık. Ziraat Bankası finansmanile Nafıa 
sabı tutmaktayız. Beraber ve müşterek Vekaleti Adana ovasının iska ve irva işi
mesaimizin eseri olarak, bu senede ni üç sene zarfında bize temin etmiş ola
dahi bu celse·1e dahi hayli merhale al- caktır. İktısad Vekaletine aid büdce ted
dığ1mızı tahmin ediyorum. Fakat bun- kik edilecek olursa, görülür ki geçf'ın se
ları, birer birer tekrar etmek suretile, neye nazaran bu sene tahsisatın <la bir 
sizin de bildiğiniz ve hatta bizzat yap- noksanlık vardır. Hakikatte bu, noksan
tığmız şeyler olduğu iÇin, maruzatımı lık değildir, kendisine teminini vadetti 
uzatmak niyetinde değilim. ği'niz mikdar geçen senekinden 10 milyon 

Mali işlerimiz lira kadar fazladır. Bu, her iş için ayrı 
En mühim meşgalemiz şübhe yoktur ayrı vücude getirilen bankaların kredı 

ki mali işlerimiz ve mali vaziyetimiz ve itibarından temin edilecektir. Acaba 
üzerindeki kararlarımızdır. Yüksek hatıra gelir ki, devlet büdcesinden bu 
Meclis bu sene büdceyi, daha geniş, cia- kabil işleri ayırıp ta itibar müesseseleri
ha verimli olarak, hükumete tevdi et- ne tevdi ve tahmil etmekte mali nnktai 
miştir. Hükiunet bu büdceyi eline al- nazardan bir müşkülat ve zarar vardır. 
dığı zaman ne kadar ağır bir yükün al- Bana kalırsa bunun cevabı çok basittir. 
tında bulunduğunu hissetmektedir. Eğer bu müesseselere tevdi ettiğimiz va-

Geçen sene, yani 193 7 senesi büdce- zifeler ve yapılmasını emrettiğimiz işlt'r 
si 2 31 milyon lira olarak kapanm ıştı. bizatihi menfaat verici işlerse dava esa
Yani varidat olarak 231 milyon lira sından halledilmiştir. Eğer menfaat te
iahmin ve kabul edilmişti. Tansilatı- min etmiyeo, mukabilini vermiyen narı
mız ayni sene içinde 159 milyonu bul- kör işler ise onlara büdcede dahi yn ver-
du. Tam 28 milyon liralık bir fazla va- memek lazım gelir. · 
ı·idat kaydettik. Bu 28 milyon lira faz- Geniı bir it hayatı vficude 
la varidat da gene yüksek Meclisin ka- getireceğiz 
bul ve tasvibi ile muhtelif Vekaletlere. 
tahsis edilmiştir. İşte bu prensiplerle mahmul olarak bi-

zim büdced.€ verdiğiniz paralarla ve ay-
1938 mali yılı büdcesi olarak bağla- ni zamanda teminini imkan dahilinde 

Başvekilin 
nutkundan parçalar 

(B<ı§ tarafı 1 inci sayfada) 
e Dost İngiltere memleketin

de malzemei harbiye için serbest 
kredi yoktur. Millet meclislerin
den çıkan bir kanunla bu husus 
bize temin edilmiştir. 

e Cumhuriyet hükUmeti he
men şimdiden birinci beş senelik 
sanayi programını muvaffaki
yetle tatbik ettim, diyebilir. 

e Bizim maliyemizin takib et
tiği ve bize daima asarını gös
terdiği için kendisine tereddüd
süz iftihar payı ayırabileceğimiz 
bir prensip vardır: Vergileri i::ı

dirmek. 
e Dersimde bir ıslahat prog

ramımız vardır. Bu program yü
rümektedir. Yakında ordumuz 
Dersim havalisinde manevraiar 
yapacaktır. Bu münasebetle ordu 
Dersim için vazife alacak ve u
mumi bir tarama hareketile te
dib kuvvetlerine müzahir ola
raktan bu meseleyi kökünden sö
küp atacaktır. 

e Bizim sesimizde şefkat ol
duğu kadar kuvvet de vardır. 

e Cumhuriyet herkesin kal
binde ve fikrinde granitleşmiştir. 

e Hiçbir şeyden pervası yok
tur. Bir takım vatani hizmetler
den kaçmış bedbahtlara diyoruz
ki, geliniz, görünüz, sizin isteme
diğiniz, yadırgıadığınız veyahud 
ihanet ettiğiniz rejim ne yapm1ş
tır. 

dığımız rakamlar 249 küsur milyonu a
di büdce şeklinde ve 57 küsur milvo- bulduğumuz kredilerle biraz evvel söy- telif etmek içindir. Bu yaz tatilinde, bu-
nu fevkalade menabiden olmak üz~e lediğim gibi geniş bir iş hayatı vi.icude nunla meşgul olacağız ve ümid edıyorum 
307 milyon liradır. Bu rakam Cumhu- getirmek istiyoruz. Bu işlerimızi teshil ki hepinizin takdirini mucib olacak ve 

eden vasıtalardan birisi de hariçtf'n bul- d riyet büdcelerinin ihtiva ettiği en yük- milli ekonomi hayatın a memlPkete ye-

k d 1938 b""d d'uğumuz kredilerdir. Dün kabul ettiği- niden feyiz verecek eserler meydana ge-
sek ra am ır. u cesi, Cumhuri- niz kanunla İngiltere ile yapılan kredi 

t . b g··ne kadar ol b""d ı · · tireceğiz (İnşallah sesleri). 
ye ın u u an u ce erının meselesi üzerinde durmak istiyorum. 16 
· · d yalnız en yüksegv · d v ·ı · Sanayi hareketinde takib ettiğimiz ga-
ıçın e ı egı • aynı za- milyon İngiliz lirasına baliğ olan bu kre-
manda taviz itibarile en çok dikkate ye, milli ekonomi menfaat ve icablarını, 
değeridir. 1938 senesi zarfında faz!a tah- di, hepinizin bildiği gibi, lOO milyon Ti.irk milli müdafaa zaruret ve icablarile telif 

lirasr raddesindedir. Bunun 10 milyon be b ·· k · sisat olarak verdiğimiz rakamların en etmektir, ikisini ra er yurütme ısti-
. . ·ır .. d f İngiliz liralık mikdarı sınai ve ticari iş- yoruz. (Bravo sesleri). Bundan dnlayıdır 

yü.kseğını mı ıBmu a aaya tahsis etmiş ler, 6 milyonluk kısmı askeri ihtiyaç tarı- kı' memleket mu·· dafaasına aid olan bazı 
bulmıuyoruz. unun emniyet nokta-

f de tt••· mız içindir. Fakat bunun yapılış tarzın- maddeleri de bu tarzda, sür'at ve sühu-
sından i a e ıgı ~nayı elbette tak- da ve şeklinde diğer emsaline nazaran, Jetle, yapmak imkanlarını elde ettiğimizi 
dir buyurursunuz. illi Müdafaa Ve- farklar vardır. Burada söz alan kıymetli 
kfiletimi2'in 1938 büdQesindeki husu- şimdiden üade edebilirim (Bravo sesleri 

hatibler, bunu tebarüz ettirdiler. B11!lun ve alkışlar). 
siyetlerden birisi de, kısa bir zamanda .istibdad devrindeki, israfat devrind€kl is-
realize edilmek üzere kabul ettiğiniz tikrazlarla münasebeti yoktur. Meşruti- Vergilerin tenzili Ye hayabn 
12S milyon liralık fevkalade program yet devrindeki gajlara bağlı istikrazlara ucuzlatılması 
cebhesidir. Milli Müdafaa Vekaleti bu da benzemez. Bu kredi sadece Türkün im- Bizim JJlaliyemizin takib ettiği ve bize 
programı sür'ati mümküne ile ve her zasına, sözüne, itimad ve emniyet edik- daima asarını gösterdiği için kendisine 
şeyden istifade etmek suretile 'büyük rek yapılmıştır. (Bravo sesleri, alkıc:lar).' tereddüdsüz iftihar payı ayırabileceğimiz 
bir gayret ve faaliyet içerisinde, realize İstimali şekli şöyle olacaktır: Maliy~ Ve- bir prensipi vardır: Vergileri indirmek. 
edecektir. kaletinin vereceği bonolar iskonto edile- Şimdiye kadar, yani Cumhuriyet rejimi-

Orduınuzun kudreti cektir. Bunların bir kısmı yüzde 3, bir ne kadar, denilebilir ki her ne maksadla 
, Ayırdığınız tahsisatla ve bu progra- kısmı yüzde 5 buçuk faize tabıdir. Kar" olursa olsun bir vergi ihdas edildi mi, o 
mın yapılmış olmasile, ordumuz, e~a- şılıklarında, İngilterede de döviz el<le et- vergi ne kadar sakat ve ne kadar ağır o
sen kendi bünyesinde yaşıyan kudreti, miş bulunacağız ve peşin para ile orad:ı .lursa olsun, milletin omuzunda yük ola
teknik kuvvetlerini artırmak ve mez- istediğimiz yerden, istediğimiz malı sa- rak kalır ve bunu atmağa imkan buluna
cetmek suretile, kendisine milletin tev- tın alacağız. Esasını, ruhunu bu teşkil mazdı. Maliye Vekaletiniz takib ettiğı 
di ettiği vazifeyi, daha mükemmel bir etmektedir. Diğer bu çeşid istikrazlar la mali .sistemdeki .m.üla.~im ve daima .mem
surette, ifa etmek kudretini iktisab et- veyahud sınai kredilerle mukayese etti- leketın menfaatını gozetL ı usullerıle bu 
miş bulunuyor. (Şiddetli alkışlar) Or- ğimiz takdirde farkın büyük olduğu de- zinhniyeti yı~mı.ştır: (Bravo se~!~r~). Bu 
dumuzun kahramanlığına, ordumuzun rakap anlaşılır. Şimdiye kadar temin 0 _ sene ve hatta şımdı ka~ul ettıgınız ka
fedakarlığına, her zaman olduğu gibi, lunan krediler, uzun vadeli, serbest bir nunlarla: Hayvanlar, muvazene, kazanç, 
güveriniz. (Elbette sesleri) Fakat bu mali kredi değildir. Mal kredisine inhi- i~tih.lak, damga, s~em~ ve tiya~rol~r, ~P~ 
mümtaz orduyu 20 nci asrın, en mü- sar ediyordu ve malı muayyen fırmalar- tıdaı maddeler, gumruk muafıyetı gıbı 
kemmel silfilılarile mebzulen techiz et- dan satın almak şartile kredi temin edil- k~nunla:la, 10 milyon lira ~adrlelerind.e 
tiğimiz zamanda, kendimizi tamamen miş bulunuyordu, bittabi pahalıya ~alo- bır tahfif yapılmıştır. 10 mıly(ıtı tahfıf 
emniyet altına almış görmekle, büsbü- luyordu. Bu kredinin yapıhşındı:ı karşı- ~ar~ısında hatlt'a .gele?~lir: ~O milyonu 
tün zevk ve bahtiyarlık duyarız. (Bra- lıklı dostluk ve emniyetimizi ifade eden ındırmemek suretile dıger bır kısım da-

. vo sesleri, alkışlar). bir nokta vardır. Eğer bu ciheti huzuru- ha menfaatli işlerde kullanmak imkam 
Hükumeti:nizin mali sahada takib et- nuzda tebarüz ettirmezsem, vazifemi. nok- yok mu? Varsa bunu tahfif etmekte ve 

tiği programlardan birisi de memlP.kette san yapmış olmaktan korkarım. indirmekte ne gibi menfaatimiz vardır? 
vücude getireceği imar hareketlerini sa- Bitin . b lik i lln Verginin tarh, tevzi ve tahsilindeki ada-
dece büdcenin sırtında bırakmamak su- CI .eş ıene s~nay P 1 let prensipi buna kolaylıkla cevab vere-
retile hareket etmektir. Eğer her yapa- ~ost İ~gıl~r.e memleketınd~, malze- bilir. Bir vergi ancak kazanana ve vere-
cağımız şeyi büdcenin rakamları içerisine m~ı harbıy~ ıçu_ı, serbest kre~ yoktur. ne menfaat temin etmek şartile, tarho
sıkıştırmak istersek katedeceğimiz rner- Mıllet meclıslerınden çıkan bır kanunla lunabilir. Yani vergi veren zat, kazandığı 
balenin kısa olacağından ı'kor.kulabilir. bu husus bize temin edilmiştir (Alkışlar). ve yaptığı işde menfaat gördüğü takdir
Bundaın dolayıdır ki memleketin dahilin- Büdcede verdiğiniz tahsisatlara, yürü- de, hükUmet onun menfaatine istirak e
de kredi vasıtalarından istifade etmek mek istediğiniz işleri planlaştırmak bi- der. Bizim şimdi~ kadar tecrüh;lerimiz
umumi ve milli bir işbirliği tanzim et- rinci beş senelik sanayi programına aid de herhangi maddeden vergi tenzilatı 
mek gayesini takib ediyoruz. Bunun için olan kısım, son bir iki fabrikanın da in- yapmışsak, devlet hesabına, hPm biz, 
de kabul ettiğiniz kanunlar vardır. Bu şasma başlanmış olduğu için, bitmişti de- hem de mükellef, kazanmıştır. Bu müs
kanunlarla ayni zamanda vücude getirdi- nilebilir. Cumhuriyet hükumetiniz, size, bet netice karşısında vergiyi indirmek 
ğimiz müesseseler var.dır. Bu müessese- hemen şimdiden, birinci beş sene1ik sa- hesabımıza ve prensipimize uyduğu tak
ler, dahilde temin edecekleri kredilerle nayi programını muvaffakiyetle tatbik dirde, tereddüd etmeyiz. Ben vergi in
ve ayni zamanda hariçten bulmakta ol- etti diyebilir (Alkışlar). dirdiğimiz maddelerde Mali{ye Vekale· 
C!ukları kredilerle Yeni yeni programlar Elde ettiğim tecrübelerle ve mali im- tinizin ya doğrudan doğruya veyahud bil
tanzim ederek sizin arzularınızı ve emel- kanlarla ikincisine başlamış bulunuyq. vasıta mutlak kazanç temin edeceğine i
Jerinizi tahakkuk ettirmek azminciedir- ruz. Şimdiye kadar ilan edilmemiş olma- nananlardanım. Olabilir ki avrıi sene i
ler. Bu sene Nafıa ve İkısad Vekaletlerin- sının tek sebebi, işi, mali imkanlanmızıa çinde kazanç temin edemez. Fakat gele-

cek senelerde temin edeceğine şübhe ı Hatay davamız 
yoktur. (Bravo sesleri). Ankara, 29 (Hususi) - Başvekil Celfil 

Mali vaziyeti.mizin ve mali prensiple- Bayar nutkunun sonlarında Hatay mese
ri.mizin esasları hakkında, bu maruzatta lesine de temas ederek demiştır kı: 
bulunduktan sonra, size uiak bir mesele- cEğer davam1zı dostane bir şekilde hal
den dahi bahsedebilirim ve ondan sonra letmek imkanını bulursak herkf'sten ev
diğer lGsma geçebilirim. vel biz sevineceğiz. Bu milli dava ancak 

Bu da arkadaşlar, kuponlar meselesidir. Hatayı Türk eksetiyeti içensinde :bir 
Kuponlar meselesinin tarihi ve mazısı hükumet kurmuş ve Türk kültürile ida
hakkında birbirimize söyliyecek, zanne- re olunur bir halde görmekle halloluna
diyorum, tek kelime yoktur. Bu doğru- bilir., 
dan doğruya, bugünkü neslin omuzları- Başvekil Hatay meselesinin eskisine 
na yüklenmiş, bir ağırlıktır. (Bravo ses- nisbetle daha mülayim bir safhaya gir
leri ve alkışlar). İsraf devrinin seyyia- diğine işaret ettikten sonra şunları söy
tını biz ve bizim neslimiz çekmektedir. !emiştir: 
Geçen senelerde hamillerin miimessille- cBüyük Meclisin tatıli dolayısile siı
lerile konuştuğu.muz bır zamanda tedi- den bu iş için kat'i salahiyet istiyorum. 
yatımızın yüzde 50 si mal ve yüzde 50 (Hayhay sesleri). 
sinin döviz olarak tediye edilmesi k'a- cEğer bizi memleketin umnmi haya-
rarlaşmıştır. tında ve tahsisen Hatay davasında sizin 

Not: Anadolu Ajansı tabı saatimize 
kadar nutkun ancak yukarıda neşretti
ğimiz kısmını. verebilmiştir. Elimizde 
olmıyan bir sebebden dolayı nutkun 
mütebaki kısmını yarın dercedeceğiz. 
Okuyucularımızdan itizar ederiz. 

Spor teşkilatına aid 
(Baştarafı 1 incf sayfada) 

kabul edilmiştir. Bu münasebetle sö7. a
lan Dahiliye Vekili ve Parti Genel sek
reteri Şükrü Kaya ezcümle demiştir ki: 

c- Tedkik ve tasvibinize arzolunan 
spor kanunu hakkında bazı maruzatta 
bulunacağım. Beden terbiyesi, spor ve o
na mülhak olan diğer hareketleri biz, 
milli terbiyenin esaslı bir rüknü olarak 
telakki ediyor, her terbiyenin olduğu gi
bi beden terbiyesinin gayesi de ferdlcri 
milletler ve bütün beşeriyete hayırlı b5r 
eleman olarak yetiştirmek gayesini istih
daf eder. 

Beden terbiyesi ve spor Türklerde mil
li bir an'ane olmakla beraber her !f$'.vde 
olduğu gibi bunu da nizama almak icab 
ederdi. Türk gibi kuvvetli demenin el
bette bir sebebi vardır. Türk milleti kuv-
veti yalnız kendi ırkından almış değıldir. 
Türkler bütün sporları yapmış ve vücu
dünü kuvvetlendirmiş bir millettir. Cum
huriyet, onu pek zayıf ve perişan 11lara k 
buldu. Onu nizam altına koymak için bir 
takım kararlar aldı ve son üç sene zar
fında bunu kendi Partisine bağladı. Pa:
ti üç yıldanberi aranızdan seçtiği sayın 
arkadaşların devamlı himmetleri s<ıye

sinde spor sahasında da muvaffakiyetler 
gösterdi ve birçokJ fedafcarlıklar yaptı. 

Bugün vilayetlerimizin bir çoğunda spcr 
sahaları hazırlanmıştır ve hazırlanmak
tadır. 

Şimdiye kadar bu bir yıl zarfında yal
nız 937-938 seneleri arasında sırf bu sa
halar için sarfettiğimiz paraların mikda
rı 415.000 liradır. Kış ve kayak evleri1e 
türlü spor şubelerimiz mecmuu iki mil
yona baliğ olacak bir masrafı istilzam et
mektedir. Bu masraf dört seneye taksim 
edilecektir. Dört sene sonra bu saydığım 
vilayet ve kazalarda yüzme havuzları, 

tenis kordları dahil olduğu halde tan: 
teşekküllü spor sahaları tamamlanmış o
lacaktır. Bu meyanda diğer yerlerde dt> 
spor sahaları hazırlanmağa başlandı. 

Bizim kendi milli ve an'anevi sporları
mıza ayrıca ehemmiyet verilmektedir. 
Bunların başında güreş gelir., 

Şükrü Kaya memleketimizin çok sev
diği iki spor şubesi olan binicilik ve atçı
lıktan da bahsettikten sonra denizciljği
mize geçti. Milli bir sporumuz olan fakat 
bugün hemen hemen metruk bulun?n bu 
şubeden teessürle bahsederken derli ki: 

c- Barbaros Hayreddin Akdenizi bir 
Türk gölü yaptığı vakit gemilerini bır 

anda, bir saniyenin içerisinde elindeki si
hirbaz değncğile çıkarmadı. O gemilere 
memleketin hazırlanmış olan ele
manlarına tevarüs etti. Ve onları iyi 
idare ederken Akdenizi bir Türk havuzu 
yaptı. Bugün dünyanın en güzel derıizi 

olan Marmaraya herhangi bir seyah2te 
çıktığmız zaman kendinizi ıssız bir çnlde 
zannedersiniz. Halbuki orada kül halin
de bezenmiş ve Türk hakkını temin ede
cek bir yer olmalıdır.> 
Şükrü Kaya, bu kanun layihası müna

sebetile mütalealarını alkışlar içimie bi
tirdikten sonra Osman Şevki Uludağ söz 
alarak dedi ki: 

c- Dayanıklı ve sağlam yaşamak icin 
de bu teşkilatın mutlak surette dP.vlf'tin 
eline geçmesi şarttır.> 

Mihri Bektaş (Antalya) - Türkün 

arzularınızı yerine geti:receğımizi görü
yorsanız reylerinizi lehimize olarak ver
rneği esirgememenizi rica ederim.> 

itimad 
Ankara, 29 (Hususi) - Meclis alkışlar 

ve tezahürler arasında Celal Bayar kabi
nesine itimad ederek salahiyet v~rmiştir. 

kanun kabul edildi 
sporcu olduğundan hiç şübhemiz yok
tur. Bunun sonradan ihmal edildiğinde 
hepimiz müttefikiz. Son senelerde spor 
faaliyeti çoktanberi tıkanırm~ bir olu-
w .. 

gun açılması gibi su gelişi güzel akmış, 
başıboş, intizamsız cereyan etmiştir. 
Genclerimize spor namına bazı yanlış 
fikirler verilmiştir ki benim bilhassa 
üstünde durmak istediğim cihet budur. 
Spor dendiği vakit her .şeye rağmen kı
rarak, dökerek birincilik kazanmak 
mevzuubahs olmamalıdır. Binaenalevh 

v ' 

hükumet1rniz bu yeni teşkilatı kurar-
ken sportmenliğin ne olduğunu çocuk
larımıza tekrar öğretsin, güzel, dürüst 
ve efendi gibi oyun oynamanın esasını 
öğretsin.» 

Şükrü Kaya, kürsüye gelerek dedi 
ki: 

«- Bayan Bektaşın temas ettiği nok
tayı ben de tebarüz ettirmek isterim. 
Her rejim kendine lclyık bir vatandaş 
tipi bulmuş ve onu arar. İstibdad reji
minin vatandaşının tipi malUmdur. Bi
zim Atatürk rejiminin, Kemalist ~nkı
Iabının rejiminin adamı, güzel vücud
lü, sağlam düşünceli, cesur, vakur, 
hakkını ve fikrini her yerde müdafaa 
eder, neş'eli ve ciddi olmaktan ibaret
tir. Bizim aradığımız budur. Bu beden 
terbiyesinden maksad fikri seciye ve 
ahlaki terbiyedir. Bizim rejimin istil
zam ettiği tip budur. Müsabakalarda ve 
klübler ·arasında yapılan kaba tezahü
ratı bütün millet takbih etmektedir. 
Çok emniyetle itimadım vardır ki Bü
yük Meclis burada, o hareketleri mille
tin takbihine iştirak edecektir. (Elbette 
sesleri, alkışlar). 

Biz halkımızı hayatı hususiyede ol
duğu gibi hayatı umumiyede de ciddi, 
vakur görmek isteriz. Alem müvacehe
sinde terbiyeli, kibar, vakur ve ciddi 
olmak Türkün en bariz vasfıdır. Biz 
nasıl bu gibi fena tezahürler karşısın
da, ana ve babalarımızdan takbih gör
müşsek, bizim de nereden aldıklarını 
bilmediğimiz bu kaba hareketleri her 
vakit takbih etımekte olduğumuzu bu
nu yapanlar iyi bilsinler. (Bravo 
leri, alkışlar).• 

~~~~~~~~~ 

Orgeneral Asımın 
Halayda gezintileri 

(Baıtarafı 1 inci sayfadaJ 
Baylanda bir müddet tevakkuf etmişler
dir. Baylan halkı bu münasebetle de Ata
türke karşı olan sonsuz merbutiyet ve 
minnetlerini izhar etmişlerdir. 

Yüzlerce halk yarım saat kadar bir za
man hududsuz bir sevinç içinde mic;afir
lerile birlikte bulunmuşlardır. Türkiyeli 
bir muallimin bu sırada okuduğu cMeh
medcik> adlı kendi şiiri çok beğenilmi~ 
ve alkışlanmıştır. 

Heyet Baylandan alkışlar ve cyaşasm 
Atatürk> sesleri arasında ayrılmıştır. 

Bütün kasaba baştan aşağı Türk bayrak
larile donatılmıştır. 

Maliye müdürlüğü 
Antakya 29 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Açık bu
lunan maliye umum müdürlüğüne Cemil 
Baki tayin edilmiştir. 
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"Son Posta,, nın Hikayesi 

ESNEYEN KADIN 
Ligovo treni hiç bir vakit zamanında 1 

varmaz! .. Araya binbir sebeb girer, bu 
yüzden de tren gayet ağır gitmek mec
buriyetinde kalır. Bu trenle seyahat et -
mek cidden can sıkıcıdır. 

Bunun için bu trenin vagonları içinde 
vakit geçirmek te bir meseledir. Hiç dur
madan yolcuların suratlarını seyretmek 
te ınsana bıkkınlık verir .. üstelik te kı

l zarlar: 
- Suratımıza öyle dik dik ne bakıyor

sun, derler?. Tanıyamadın mı?. 

Sonra, kendi işinle de mütemadiyen 
meşgul olmana imkan yok. Mesela bir 
şeyler okuyayım dersen okuyamazsın!. 

' Çunkü ışık kifayet etmez!. Lambalar hem 
sonuk yanıyorlar, hem de pek yüksek -
tcdirler .. 

Neyse .. liıf olsun diye lambadan bah -
sedi) orum .. çünkü bu anlatacagım vak'a
nın lamba ile hiçbir ilişiği yoktur, Çünkü 
vak'a gündüz cereyan etti. Fakat ne ölur
sa olsun, bu trende gündüz de seyahat et-

e mck can sıkıcıdır. 
Cumartesi, gündüz, sigafa içilmiyen 

vagona Fekluşa işminde bir kadın bindi. 
Fekla Timofeyevna Baguveyeva. Kadı -
nın adı ve soy adı işte böyle idi .. 
Fekluşa, öteberi almak için Ligovodan 

Leningrada gidiyordu. Fekluşa Ligovo 
istasyonunda kabak . çekirdeği, elma ve 
buna benzer şeyler satmaktadır. 

İşte bu Fekluşa denilen hatuncağız, Le
ningradın Şçukin pazarına gidiyordu .. 
Niyeti buradan bir sandık kadar çürük 
elma almaktı. 
Fekluşa trene binince pencerenin ya

nına oturdu. Fekluşanın tam karşısında 
Fedorof Wikita isminde birisi oturuyor· 
du .. yanıbaşında da Anna İvanovna otu -
ı uyordu.. Bunların hepsi de Ligovo aha· 
lısindendi. Hepsi de 4 için Leningrada 
gidiyorlardı. Fekluşa başındaki örtiiyü 
çıkardı. Kendini hayalata kaptırdı.. Ala
cagı elma sandığının içinden, acaba, kaç 
elma çıkacaktı?. Bunların kaçı çürük, kn· 
çı sağlamdı.. Bunları kaça satabilirdi? .. 
Bunlardan kaç para kazanabilırdi?. 

Fekluşa, bu ve buna benzer mevzular 
etrafında uzun müddet dalga geçtikten 
sonra pencereden bakmağa başladı. Bun· 
dan da bıktıktan sonra, can sıkıntısından 
uyuklamağa koyuldu. 

Vagonun sıcak havasından mı, yoksa 
yeknesak manzaradan mı, her nedense 
Fekluşanın adamakıllı canı sıkıldı.. iyice 
uykusu geldi .. başı önüne sarktı. Uzun 
uzun esnedi. 

Birinci defa esnedi - kimse aldırmadı. 
İkınci defa öyle bir esneyiş esnedi, ki o
tuz iki dişi birden göründü. Fekluşamn 
karşısında oturan Fedorof Wikita ise, bu 
hale dayanamadı.. parmağını uzatınca 
kadının ağzına sokuverdi. Sizin anlıyttca
ğınız şaka yaptı. Meclisi şenlendirmek is
tedi .. Bu, olağan bir iştir. Birisi esneyincP, 
yanındaki veyahud karşısındaki parma
-ını ağzına sokuverir .. fakat bu keyfiyet, 

Son Poıta'nın edclıi tefrikHı: 6 1 

Fakat ne olursa olsun bu tren. de seyahat etmek caıJ. sıkıcıdır. 

bu gibi şakalar, ancak dostlar ve arka • mağa hakkınız olurdu .. fakat şimdi, bil -
daşlar arasında yapılabilir .. Halbuki Fek- tün bunlar olmadan parmağımı ısırmış 

luşa bu adamı ömründe ilk defa görü - olmanızı hiç beğenemiyorum .. 
yordu. Fekluşa bu sözlere büsbütün içerledi: 

İşte bu sebebden ötürü, Fekluşa, ağ - - Şayed, dedi, siz benim dilimden ya-
zında koskocaman yabancı bir şey hisse- kalasaydınız, o zaman da ben sizin değil 
dince fena halde ürktü .. ve korkudan, fa- parmağınızı, fakat bütün elinizi, ve ta 
raş gibi ağzını çabucak kapayıverdi.. bileğinizden koparırdım.. Hem ne dıyc 
Kadının ağzını kapamasile beraber va- parmağınızı ağzıma sokuyorsunuz? .. Kim 

gonun içinde müdhiş bir feryad koptu.. bilir parmağınızı bundan evvel nereye 
bağıran, Fedorof Wikita idi .. hepimiz, he- sokmuştunuz?. Belki de burnunuza sok
rifin parmağının tamamen koptuğunu muştunuz?. Sonra da bu pis parmağınızı 
sandık .. Fedorof, kadını dövmeğe kalktı.. ağzıma koyuyorsunuz! .. Bu sizin yaptığı
tabii biz araya girdik. Bahusus ortada ko- nız çok gayri sıhhi bir harekettir. 
pan mopan bir şey de yoktu. Parmağın Tren Leningrada varmış, münakaşa da 
üzerinde, şöylece birkaç diş izi kalmıştı.. yarıda kalmıştı. Fekluşa, parmağını ağ -
Sonra akan kan da yarım fincanı doldur- zına sokan adama okkalı bir küfür sa -
mazdı. vurduktan sonra trenden indi. 

Tabii arada ağız kavgası başladı. Fe -
dorof: 

- Ben şaka yaptım, dedi. Sizin dilinizi, 
şöyle bir makas gibi yakalasaydım, ve -
yahud ağzınızın içine yumruk falan so -
kaydım, haydi neyse ne!. O zaman ısır -

Lüleburgazda bir sürüde 
Antraks hastahgı çıktl 

Lüleburgaz (Hususi) - Kazamtzda 
bulunan koyun sürülerinden birinde 
Antraks hastalığı görülmüş ve veteri
nerlerce derhal icab eden tedbir alın
mıştır. Hatta bu hastalıklı sürüden bir 
koyun keserek yiyen çobanın birisi de 
bu hastalığa tutulmuş ve kendini teda
vi ettiremediği için ölmüştür. 

Erzurumda meydan saatleri 
Erzurum şehrinin muhtelif yerlerine 

üç tane büyük meydan saati konacaktır. 
Bu saatler elektrikle işliyecek ve herkes 
saatini bunlara göre ayar edecektir. Be
lediye bir de 12 de öten bir düdük ala • 
caktır. 

v 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

On sene sonra 
Çeviren: İsnıet HtılU.Si 

Trakyadan ar1eıhk kursuna 
gönderilen muallimler 

Edirne (Hususi) - Peşteye ikinci 
arıcılık kursuna gönderilen kültür ve 
zirnat muallimi Edirne istasyonundan 
uğurlandı. 

Kursu bitirmiş olan birinci posta ci· 

\ar köylerin köycülük işlerini, koope
ratiflerini hayvancılık ve ziraat hare-

' 
ketlerini görecek ve bir hafta sonra 

) urdumuza dönmü~ bulunacaklardır. 

Kursa devam eden munllimlerimizin 
Macaristanda büyük kolaylıklar ve pek 
çok kardeşçe sempati gördükleri ve çok 
faydalandıkları gelen mektublardan 
anlaşılmaktadır. 

Bütün tarihi edvarı değiştiren bizim 
mile:timiz, belki de bu yeni devre bir 

BABA -OGUL 
başlangıç koyacak. cEmperyalist dev
letlerin savletine karşı koyuş dewi» 
diye, kim bilir, belki bu devremize nd 
konacak ... Bütün dünyanın eski düze
ni bozulacak... Milletimiz eskiyi yık
n~ak, eski beynelmilel an'aneleri ve Ü.'· 

kamülleri yıkmak için çarpışan genç ve 
J- eni milletlerin, inkılabcı milletlerin 
safında anılacak. 

YAZAN: SUAD DERVİŞ 

Kütle insiyakile, ezilmek is - ı Onları arkadaşımın bakışlarından sak-
temıyen kü'tle insiyakı beni bu safa lamak istediğime göre her halde ben 
sürüklemşti. Ben bir uzviyetteki ufak yaşardıklarını zannetmiştim. 

Neden sana bunları yazıyorum. Sa
ua yeni İstanbuldan bahsedeceğim za
man neden, neden eski İstanbulu ha

diye tırlıyorum. Bıraktığım İslanbulu? 

bir hüceyreden başka bir şey değil- Karşımda duran iri gövdeli genç, ko-
dım ... Haricden gelen mikrobla canla raman ellerile omuzlarımı tuttu: 
başla mücadele eden bir hüceyre idim _ Iztırab çekiyor musunuz? 
ben.. Onu mücadelesinin sebebini sor- sordu. · 
.. rınız bunu izah edebilir mi?.. B E t d k · · ·· ·· 

,, • • p • • • aşımı: c ve ı. eme ıçın onume 
Ekon~:U~k, sosyal, tari:hı a_kışm hır doğru eğdim ve dilimle: 

Her halde yeni İstanbula henüz nü
fuz edemedim de ondan ... 

zaruretı ıdım ben ... Emperyalızm akm-
la rına ilk göğüs geren mağdur milletle
rın ılk baş kaldırma işareti veren şu
uı u 1 tabii bir neticesi idım ben. 

Benim o zaman mücadeleye neden iş
ak ettiğimi anlatmaklığım ve isyanı

bir dil verebilmekliğim mümkün 
mu idi? 

Bunun çin, ben mücadeleve beni 
~t!(lr,.~dPn d""r~ ··'" ·: .. , 1~ :nır issi vdeg~il O· 

-sunceyı ve b ' 
ı aya nasıl girdiğimi anı tt ·nı: 

- Vefik sizin nenı"zd·~ dı::- sordu. 
A w ı. l'-'e 

- gabeyimdi. J • (,. 

--:. Aslan çocuktu Vefik ... 
Gozlerim yaşardı mı b"l . ;urn. 

, ı mıyol 

Boğaz bana o günleri hatırlatıyor .. . 
- Eğer ben de uğraşmasaydım .. c- Sokaklar bana o günleri hatırlatıyor .. . 

ğer ben de çalışmasaydım .. atıl otur- Hatırlıyor musun? Bir gün seninle 
saydım bu ıztırabı daha kuvvetli du- tepede oturuyorduk. Beyaz mermer 
yar .. Vefiğe daha çok yanardım, de· sütunların karşımızda antiğin bütün 
dim. haşmetini taşıyan düz çizgiler, nısıf 

- (Evet, ıztu-ab çekiyorsunuz. f ztı- daireler ve daireler .. akla ve kalbe si.l
rab çekiyorum .. bütün bir millet ıztı- kfıt veriyordu. Gök maviydi. Mavi gök
rab içinde ... Bütün bil' millet diyo- de akşam yaklaştıkca huzmelerini içine 
ı um ... Yalnız Türk milleti mi? .. Şuur- toplıyan adeta içinde tekasüf eden \'e 
~uz ve isteksiz olarak bu toprağa sal- sarı bir portakala benziyen, harareti 
dırmağa sevkedilen binlerce, yüz bin- kuvvetsiz bir güneş vardı. Ve o gün 
lcrce düşman askeri ve onların yurd- sen bana sormuştun: 
larında kalan analar, kız kardeşler, ni- - Sen hiç sevmedin mi Feriha? .. 
şanlılar ıztırab içinde değiller mi?... Sana cevab vermcmi.ştim. .. Senden 
Dünya tarihi bir: dönüm noktasında. kendimi saklamıştım. Unutmak istedi-
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1668000 Adet 24 X 45 eb'adında şarap mantarı 
100000 > 26 x 48 > > > 

100000 ıı 23 X 35 > Likör > 

I - Yukarıda mikdar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şarap ve 100000 adet likör 
mantarı şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 6/VIl/938 tarihin .. ras!layan Çarşamba günü saat 11 de Kaba -
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakhr. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte c, 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adı geçel" komisyona gelmeleri ilan olunur. c3375· 

~ 

1 - Cibali fabrikasında Haziran 938 iptidasından itibaren altı ay zarfında tP
raküm edecek 150 ton kadar tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık ll/VII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Sat~ Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Satılacak mallar mahallınde hergün görülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte c;.. l t para-
lariyle birlikte yukarıda adı geçen ırnmisyona müracaatları iliın 0 1 c3114. 
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Bir nokta: 

Yemekleri mütcakıb her gece )'a -
tarken temizlenmiyen dişler mikrob
lara ve onlar derecesinde muzır olan 
yemek kırıntılarının muzır tesirlerine 
maruz bırakılmıştır, demektir. Gecele-

RADYOLiN 
Bütün hayat imtidadınca Jif
lerin güzelliğini ve aağlamlıiını 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi el. 

de edebilmek ıçın Jifleri 
«RADYOLINn ile •abalı~ öi
le ve akıam her yernelrt~n 

•onra munttuaman lır
çalamak lazurulu. 

o 

ri ağız dahilinde 35 dereceye varan lıa- • 
raretle bu mikroblar ve salya ifrazatı leyin temizlcmeğe kalkışmak, kınlan 
büyük tahribat yaparlar. Geceleyin fır- bir vazoyu cilalanıağa uğraşmaktan 
çalanması ihmal edilen dişleri sabah· farksızdır. Bunun için: 

• 
Sabah - Öğle ve Akşam her 

yemekten sonra 

Daima Radyolin 
gım şeyi hatırlamamak için senden yor, hatta bazı geceler onu kayıkhane-
saklamıştım: ye kadar götürüyordum. Biraz hava al-

- Hayır• demiştim. s111 d iye. Yoksa bodrumun havası onu. 
Hayır! . .. öldürecekti. Onunla uzun uzadıya ko-
Şimdi bugün yanımda olsan Mürüv- nuşuyorduk. İsmi Necati idi. Mühendis 

vet! Bugün bana gene ayni suali sor- mış, makinr, mühendisi. Almanyada 
san .. bilfıtereddüd: ahsil etmış. Tayyareci olarak çcıl!s

-:-- Evet, sevdim ... Hem de nasıl sev· mış. Milli mücadelenin benim gibi gö
dim! derim. Ne çok sevdim .. ne çok ız- nüllüsü ... 

tlrab çektim.·· Ailesinden bahsetmiyordu... Yalnız 
Onu sevdim Mürüvvet. O idam mah- bir iki kere yanımda çok eskiden ölmüş 

kılmunu, yirmi yaş içinde bulunan bir olan anasının ismini anmıştı. Başka ra
kalbin bütün ateşile ... Onunla her ya- bıtalarını tanımıyordum. Var mıyd;? .. 
rım saat konuşup odama çekildiğim ge- Yok muydu? ... Vardı da hatırlayınca 
celerde, onun hayatı için, onun içhlde zaf hizzetmekten mi korkuyordu? 
bulunduğu vaziyet için beni biraz daha Mücadele eden insanın en zayıf tara-
endişeye düşüren his yalnız korku de- fı sevgi bağları değil midir? 
ğildi. Yalnız ona karşı merhamet ve 
k d . h t h t t hl" Ben ona her şeyimi söylemiştim. Bu, en 1 aya ımı onun aya mm c ı- h •w. h .• 
k · b -1 ld - . h ~ b' er şey dedıgım ayatımın hıkayesı o 

esme ag amış o ugum çın şa sı ır k d . k ·d k' 
d . d w'ld' a aı ısay 1 ı. .. en ışe egı ı. . _ 
Ona karşı olan alakamın içinde b ir Esasen as:ı. b~ımle .. ko~uştugu mev-

başka .şey vardı ... Sanki ona seneler- zula~. ~-u degıldı. Bugunku ba~ınıın te
denberi aşina idim. Sanki onun yanın- ~ekkul.~nde onun bana tozl~ bır bodı u
da yetişmiş, onun yanında büyümüş, m.~m rutu~et k_?k~n k~raı:Iıgın~a an1at
ona alışmıştım ve eğer ona bir hal 0 _ tıgı şeylerın buyuk bır hızmeh olmu~-
lursa, ona bir fenalık yaparlarsa yalmz tur. 
bir mücadele arkadaşı kaybetmiş gibl O zamana kadar ben yalnız duygu i
değil, çok yakınımı, yakınlığına çok ih- dim. Bana bir başım olduğunu hatııla
tiyacım olan birini kaybetmiş gibi ya- tan ve bu başı harekete getiren kuv
nacaktım... vet onun sözleri oldu. Tefekküre ben, 
Akşamları, tehlikesine rağmen onun onun telkinlerile başladım. 

yanında yarım saatten daha fazla kalı- (Arkan vor) 
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Nafia Vekaletinden: 
AZRAiL Nafıa Vekaleti Su Eksiltme Komis)lonunca saat on beşte ihalesi yapılacağı 

ilan edilen aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere aid ihalelerin İcra 
Vekilleri Heyetinin yaz çalışma saatleri hakkındaki 2/9067 sayılı kararı gere· 

ğince saat on ikide yapılacağı ve teklif zarflarının da Komisyonca saat on bıre 

Yazaıı: Ve41ad tiril kadar kabul edileceği ilan olunur. c21 64> .4028> 

Hind saraylatıiun filmi İşin mevzuu 
Marmara gölü tağdiye kanalı hafriyatı, 
ile sedde inşaatı 

İhale günü İhale .saa li 

1/7/938 12 
P rens, bu latifelerden · çok hoşlan

mıştı: 

- Benim tara:fıından da birer viski?. 
Film yıldızı memnuniyetJQ kabul et

ti. 
Prens: 
- Film neye aid? ... 
- Hindde bil' sevda hikayesine. 
- Orijinal bir şey mi? ..• 
- Bizce öyle ama .....• 
- Muharriri? ..• 
- Bir İsveçli. 
- Böyle bir eser yazdığına göre 

liindistanı görmüş olmalı!... 
- Bilmiyorum!... 
Herkes bu konuşmayı merakla din

liyordu. 
- Peki. .. Hind mihracesi filmde ne 

• .. .. ? 
ış goruyor .... 

- Seviyor, seviliyor... Ama, bütün 
zenginliğine, gücüne rağmen bunaltı 
içinde ömür tüketiyor!... Saadetle bir 
türlü tanışamıyor!. .. 

Prensin gözlerini müstehzi bir ı§ık 
sardı: 

- Para her şeyi yapar nazariyesine 
şu halde eserin muharriri inanmıyor! ... 

.. l 'b'I - Oy e g1 ı .... 
Fransa gazinolarındaki tezgahla!.'da 

çalışan kadınlar, her nedense umumi
yetle geveze oluyorlar. Buradaki de 
söze katıldı: 

- Böyle demeyin, Baylar!... Para 
ne yapamaz kil ... Benim vaktile, genç
lik hali bu ya, bir sevdiğim vardı. Bir 
gün ..... . 
Kadın, açmak istediği bilmem kaç 

yıllık hikayesine devam edemedi. Al
dıran olmadı bile. 

Prens, sorguya devam ediyordu: 
- Bir nokta daha ..• Hind sarayında 

ne gösteriyorsunuz? .• 
- Her şeyden fazla kadın! .. 
- Demek Prens ... 

Tabiri mazur görün ... Şehvete su
s, i bir canavar!. .. 
Delikanlı birdenbire kendi kendisi
topladı: 

- Oooh pardon ... Belki bir terbiye
sızlik ettim! .. 

- .!Hayır.. bayır!... Sami.mi konuş
. 'anız öyle hoşuma gidiyor ki .. yalnız, 
.. -~nsi temsil eden size, baş artiste bir 
şey sormak isterim: Mihracenin karak
Terinde en fazla canlandırmağa çalıştı-
~ h . t ? •mız ususıye ne .... 

- Rejisörün emrettiği: İhtiras! .. 
Prens güldü. Bir viski daha ısmarla-

1L 
- Dostum!.. dedi ... Filmciliğin stüd

yolarda saltanat sürmekten ziyade 
•mahallinde> çalışmasını çok is ter
diın! ... Yanlışlıklara ancak bu sayede 
son verilebilir. Bilinmedik neler öğre
nilmezdi!... Filminize gelince: Muhte
rem rejisörünüz unutmamalıdır ki bir 
Hind mihracesi insandan fazla bir şey 
değildir. İhtiras bir canavarlık telakki 
ediliyorsa o da bir canavardır. Bir Av
rupalının duygusundan fazla bir husu
siyet aramayız onda! ... 

Delikanlı bu sözü çok doğru buldu: 
- Ben, dedi, rejisörü mazur görü

yorum. Affedilemiyecek .kabahatli mu-
h . d.' arrır ır .... 

Prens acı acı güldü: 
- Bunun içindir ki her yazı yazana 

tam bir muharrir diyemem. İş eser bas
tırmak değil, hakikate dayanan eser 
ortaya koymaktır. Muharrir odur ki 
yalan yanlış işittiğini değil, bizzat gör
düğünü kağıd üzerinde tesbit eder. Bir 
ınemleketin adetlerini, şahsiyetlerini, 
görmeden tasvire yeltenmek, edebiya
tın en affedilmez bir hatasıdır ve bunu 
yapana muharrir bozuntusu adını ver
:rnek bile çoktur!.·· 

Öbür artistlerden birisi bir kahkaha 
salıverdi : 

- Bu, dedi, benim Çin köylerini tas
\rir etmeme benzer!..· 

İçkinin ınüvaz:ncsi olur mu?... En 
Ciddi konuşma, bırkaç dakika içinde en 
havai mevzular ar~1;11da Yok olabilir. 
l:debiyat derken bızimkiler lafa yeni 
Çıkan dansları ~a~ış!~dılar, dans der
ken içki nevilen üstunde karar kıldık. 

A vucumım içinde saklaCl ığım kağıda baktım 

Bir ara, fırsat buldum. Bir merakımı hala anlıyamıyorum. Babam, otelin sa-
yenebildim: lonunda kaldı. Bir kahve içecekmiş. 

- Burada mı oturuyorsunuz, Bay? ... Yorgunluk bahanesile hemen asansöre 
Güldü. Parisin ta öbür bucağında o- atladım, odama koştum. Avucumun i

turuyonnuş. Meğer biz, Fransanın kü- çinde sakladığım kağıda baktım: 
çük «Hollywood» una gelmişiz. «Juan- cServet ve ihtişam sizi bekliyor. Bin
vil> film stüdyolarının birçoğunun •bir Gecenin göz kamaştırıcı hayatına 
merkezi imiş. Karanlıkta pek iyi farke- ckavuşmak isterseniz yarın sabah onda 
demedim ama, şirin bir yer olduğu an- cVagraın> caddesinde «Seramik> oteli 
!aşılıyor. «Önünde bulununuz!. .. Kırmızı bir oto-

Birkaç dakika daha. cmobil sizi bekliyecektir. 
Yeniden otom0bilde idik. (Arkası var) 
Neş'eler ~yerli yerinde. Çakır }{eyif ····.:.::.:::·· ................................................. . 

olrnıyan yok gibi. Hele babam ... U!lu
tamıyacağım hiç! ... Bu gece gezintisi o
na öyle zevk vermişti ki!.. Kendi iste
ğile şoförün de yanına oturmuş, yarım 
yamalak sesile pesten bir de şarkı tut
turmuştu: 

Mestolduın bu gei:e amanın aman!. 
İçkinin elinden, Tanrım, elaınan!. 
Gene uçtuk ... Uçtuk. .. Uçtuk!. .. 
Nerelere? . .. Kim farkında! .. 
Opera meydanından geçerken saatin 

biri bulduğunu ancak farkedebildim. 
Otomobil otel önünde durduğu vakit 

babamı birkaç dakikadanberi daldığı 
tatlı uykudan güç uyandırabildik. Ruh
sarı hiç soı·mayın ... Pelte gibi bir şey 
olmuştu! ... Bereket versin, babası iç
kiye kolay kolay mat olacak takımdan 
değil! ... 

Prense tesekkür ettik. Veda ederken 
elimde bir ş.ey hissettim. Prens bir ka
ğıd parçası sıkıştıımışiı!. .. Öyle ani bir 
heyecan duydwn ki bu kağıdı nasıl o
lup da şaşkmhkla yere düşürmediğ1mi 1 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Müfettiş, Barkere aid .saat ve paraların 

fundalıktan bulunduğunu öğrenince, 

kendi.sine vakı olan tecavüzün hırsızlık 

kastile yapılmadığını gözden kaçırm:ı.dı, 

ve hakiki gayenin kasa anahtarının ka
lıbını almak olduğunu anladı. 8 numara
lı resmi iyice mütalea eden müfettiş 
şunu meydana çıkardı ki, mütecaviz ki
lidin kalıbını almak için, bir çakmak 
kullanmıştır. Ve bu çakmağı da yere 
dayamıştır. Fakat çakmağın dlbl oldugu 
gibi toprağa çıkmıştır. Müfettiş, Barkere 
telefon ederek arkadaşlarının arasında 

kimln çakmak kullandığını sormuş, al
dığı cevab üzerine de mütecavizi ve hır
sız olan Pulterl meydana çıkarmıştır. 
Pulterin bir aralık dışarı çıkmasına sc
beb at:ıahtarın kalıtımı alabilmek için 
bir parça sabun temin etmek kaygusu
dur. (2 numaralı resme bakınız.) 

Tokatta Kaz ovasının sulanması için 
yapılacak gömemek regülatörü lle sula
ma kanalı inşaatı ve sınai imalat 
Çür'.iksudan Sarayköy ovasının ::ulan· 
ması için yapılacak kanal ve sınai imalat 
M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 
ovasının sulanması için yapılacak inşaat. 

MEYVA 

7/7/938 12 

13/7/938 12 

15/7/938 12 

TUZU 
En hot ve t•z• meyv•l•r1n uearelerlnden latlheal 

edllmlt t•bll bir merv• tuzudur. 

Emıaltiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - M. Kemalpaşa deresinden Karaca bey ovasının sulanması için yapılacak 

inşaat keşif bedeli 335 051 lira 87 kuruştur. 
2 - Eksiltme 15/7/938 tarihine rasfüyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka

leti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltm~ komisyonu odasında kapalı :zarf usu
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni şartname ve projelrri 16 lira 75 kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17152 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 100 000 lıralık Nafıa su işlerini veya buna muadil nafıa işle
rini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini ba~aı· 
makta fenni kabiliyete dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhidlik ve~i
kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl962> .3794, 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis Balık Avcılığı Şirketi mas;ısına 
gelen alacaklı hazinenin istediği 1184 lira 
27 kuruş hakkında idarece yapılan ted
kika t neticesinde ibraz edilen vesaik ala
cağın sübutuna kafi görülmediğinden a
lacak kayıd talebinin reddine karar ve-
rilmiş olduğu ilan olunur. (8658) 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 

Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
25 - Haziran - 1938 Vaziyeti 

30 Haziran 1938 Perşembe 
Ölle neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk musikisl. 12.50: Hava

d18. 13.05: Plakla Türk musikisJ. 13.30: Muh
telif pl!k neşriyatı. 

AKTİF 

Kasa: Lira 
Sermaye: 

PASİF 

Lıra 
15.000.000,-

Alqam neşriyata : 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Spor 
mili>ahabeleri : Efref Şefik tarafından. 19.55: 

Altın: Safi kilogram 
BANKNOT 

17.153.165 24.127.298,40 
17. 730.454,00 

1.376.847,71 

Adi ve fevkalade 2.712.234,11 
Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: Grenviç; ra
sadhanesiuden naklen. Sadi Hoşse.s ve arka
daşları tarafından Türk musiki.si ve halk 
§arkıları. "'l.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza Doğrul ~arafından arabca söylev. 21: 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil .seı best 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllİing 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tedlyat 

Senedat Ciizdam : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilılt Cüzdam: 
(Deruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
<Tahvilat itibari kıymetle> 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

34ı4.840,72 

12.736.038,33 

6.150,43 

9.678.370,95 

158.748.563,00 

15.057.949,00 

3.100.000,00 

53.510.658,00 

40.024.990,48 
6.906.473,14 

47.330,84 
9.299.263,42 

Yekun 

İhtiyat Akçesi : 
43.242.600,11 Hususi 

344.840,72 Tedavüldeki BanknotlaT : 

22.420.559,71 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılı~ı tamamen altın olarak 
llı'tveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabW ilaveten ted, 
'Vazd, 

Türk Lirası Mevduatı : 
143.690.614,00 Döviz taahhüdatı : 

56.610.668,00 

46.931.463,62 

9.346.594,26 

4.500.000,00 
13.831.697,73 

340.919.028,15 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı .klirlng 
bak1yelerl 

Muhtelif: 

6.000.000,00 

158.7481i63,00 

15.057.94a,OO 

143.690.614,00 

19.000.000,00 

13.000.000,00 

700,36 

32.550.210,75 

Yekfm 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

8.712.234,11 

175.690.614,00 
23.292.749,38 

32.550.911,11 
85.672.519,55 

340.919.028,15 

lıkonto haddi % Si , Altın üzerine avanı % 4i 

Semahat Özden.ses ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 21.45: 
Orkestra. 22.10: Novotniden naklen konser: 
M. Kemal idaresinde orkestra. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• ANKARA 
30 Haziran 1938 Perşembe 

Ölle neşriyatı: 

12.30: Karışık plak neşriyatı, 12.50: Plak: 
Türk musikisi Vt halk şar1 ıları, 13.15: Dahl-
11 ve harici hab rler. 

Akp.m neşriya.tt: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
mwıikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza "e 
arkadaşları). 20: Saat ayarı ve arabca neş 
riyat. 20.15: Radyofonik temsil (Gençler gru
pu). 21 : Havacılık hakkında konuşma: (Şa
kir Hazım Ergökmen). 21.15: Stüdyo salon 
orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın
ki program ve İstiklö.l mar~ı. 

······························································ 
CemalSahirOpereti 

Bu gece Beylerbeyinde 
Cumartesi Şehremininde 

Vasi lOks bahçede Afk Rea111la•• 
çldl te111slllerln• b••l•nıyor 

A Ş K R ESM1GEÇ l D1 
operet aleminin bir şaheseridir. 
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«Son Posta1> nın abı&a romaaı: 1 

y" 
Ad sındald Hayal~t 

Esrarengiz bir ölüm 
-1-

PARTİ BAŞLIYOR 
A bay Talbo sandalyesini iterek ma

sadan kalktı, karısı tiyatroya gittiği 
için bu akşam ) alnız yemek yemek ye
miştı ve refikası: 

Söz gümüş ise sükfü altındır, kai
des ' ne riayetkar olmadığı için bu gece, 
bilhassa bu gece yalnız kalışına müte
e<:sıf de değıldi. 

H i dan geçerek bürosuna gı.rdi \ e 
bir sıg ra yakarak uzun boyunun mü
saadcs nisbetinde derin bir koltu va 
gömuldü. Yemek sa onunda kulağına 
haf f bir kadeh şıngırtısı geliyordu: 
Daire müdürü sofrayı topluyordu. Fa
kat bu, ve şöminenin üzerindeki saatin 
t;klakı hariç olarak apartıman sükun 
içindeydi. 

On dakikalık bir zaman albay gözleri 
sömineye dikilmiş .olarak hareketsiz 
kaldı, sonra cebinden bir kağıd çıka-

Ya.-ı: l!lapper 

rara k, çatık kaşla mtihteviyatmı göz- Şöminenin. ü.z.crindeki saatin tıktakı A cıriç. olarak apartıman ıükuıı. içindeydi 

den geçirdi ve birden yüksek sesle: mektub aldım. Bana çok iyi eğlenmekte ları ilanihaye bekletip du..rmak müm-
- Hayır, bu bir tesadüf değildir, di- olduğunu, hatta Monte-Karloda rulet- ltün olmadığına göre Dorman vapura 

ye söylendi. ten birazda para kazandığım anlabyor, tekabül eden trene binecek bütün yol-
Şöminenin ıskarasından dışarıya bir ayni zamanda çok nuik bir genç ka- cularm sarih isim ve adreslerinin Lam 

kömür parçası fırladı ve albay maşa dının kendisine kumar karını harca- bir listesini aldı. Sonra Jimmy1nin ce
ilc kömürü yakalayıp şömineye atar- makta yardım ettiğini ihsas ediyordu. sedin.i karaya indirtBek maruf bir 
ken alevi ince ve net yüz çizgileri ü- Dün akşam saat üçe doğru burada doktor çağırttL Ve tekrar vapıra çıb-
zerinde dalgalandı. tel~on çaldı. Paristen geliyordu. Telin rak tahkikata devam etti. 

- Hayır, bu bir tesadüf değildir. eli- öbür ucunda bizzat Jimıny vardı. Ba- Fakat bar .memumnun tevkifinden 
ye tekrarladı. na muazzam bir işin üzerinde olduğunu başka bir şey yapmadı. Ve csabahın 
· Dıvar saati dokuzu çaldı. Sonuncu söyledi, 0 kadar muazzam bir ~ ki ken- biri~ doğru rmımy':nin kamarasından 
darbenin aksi sönerken dışarıda sivri disi bile inanmakta zorluk çekiyordu. bir adamın çıktığını gördüğünü sanan• 
bir çan sesi çınladı. Koridorda bir mı- Sen Lazar istasyonundan saat 8,5 7 de bir tayfanın sözlerinden başka malU
rıltı işitildi. Sonra daire müdürü ka- kalkan Nev-Haven'e giden trene bine- mat elde edemedi. & tayfaya gördü
pıyı açarak söyledi: cek Nev-Havenden vapurla İngiltere- ğünü tasrih etmesi söylendiği laman 

- Efendim, yüzbaşı Drummond ile ye geçerek sabah saat altıda Londrada o derece mübhem bir ifade verdi ki bu 
ba~· Standiş teşrif ettiler. bulunacak ve doğruca bana gelecekti, malumattan da bir şey kalmadı. 

Iki misafir içeri girerlerken albay büroya g't.me saatinizi bekliyemem Dorman işin bu safhasında Jimmy'-
Ta bo yerinden kalktı, daıre müdürüne diyordu. nin eş) asını toplattıktan sonra dokto-
hita b ederek: Jimrny Lati.mor kolaylıkla heyecan- run raporunu beklemek üzere kaI"aya 

- Mallovs kahve ile likörleri bura- lanact!k bir adam olmadığı için bu mu- indt 
ya getiriniz, dedi, zira tahmin ederim hi\"!renin beni endişeye düşürmekten Fakat burada dahi hiç bir .netice el
ki her ikiniz de yemek yemişsinizdir?. halı kalmadığını tahmin edebılirsiniz. de edilmiş değildir. Hiç bir zehir izi 
Drumınond ateşe yaklaşarak: Bunun içindir ki Mallowsa sabah kah- bulunamamıştı. Ne midede, ne de l=an
- Evet albay, yemek yedik ve bizi valtısını erken hazırlamasını ve Jımmy da bir şey yoktu. Doktor -bütün U4UV

buraya ne sebebie davet ettiğini merak gelir gelmez bana haber ''ermesini ten- ların mükemmel vaziyette olduklarını 
edı~oruz, cevabını verdi. bih ettim. halbuki Jimmy gelmedi. Va- tesbit etmış olmasına rağmen- tabii bir 

Albay sordu: pur Nev-Havene yanaştığı zaman ka· ölüm karşısında bulunduğunu söyle -
- Ümid ederim ki bu davet her iki- marasında ölü butdular. miye mütemayil bulunuyordu. 

niz de rahatsız etmemiştir? Standiş elinden geld'ği kadar stikfı- Drummond albayın sözünü keserek: 
Bu defa Standiş söyledi: netle: - Ben de Jimmy'nin teşekkülatında 
- Kat'iyen! Yalnız bizden ne istedi- _ Cınayet mi? dıye sordu. bir adama ender tesadüf ettiğimi söy-

ifı4 .~· merak ediy~ruz. İstiyeceğiniz Albay cevab verdi: liyecektim. dedi. Albay~ 
sej ın de büyükce bir iş olmasını te - _ Haberi alır almaz tabii ben böyle - Muhakkak. cevabını verdi. O za-
menni ediyoruz. di.i.1ilndüm. sonra ellinize mütemmim man Standiş sükWıla sordu: 

Albay gülmiye başladı, fakat çabuk malumat geldi. Bugün biliniyor ki va- - Albay, bütün bunlar hakkında siz 
ciddileşti: pura gece yarısına doğru binmişti. Ka- ne düşünüyorsunz? 

- Tahmin ederim ki akşam gazetele- marasına gidip yatmadan evvel barda - Ben bu teşhisten kat'iyen mem -
rjnı okumuşsunuzdur? bir bardak sulu viski içmişti. Tama- nun değilim. Fakat iz bırakmadan öl-

Drummond: men sihhatli ve keyifli görünüyordu, düren zehirlerin ancak romanlarda 
- Doğrusunu SÖylemek 1izım gelir- hatta bar mem.Ul'tll'l'UD söylediğine na-- mevcud olduklarının söylendiğini bili

se ben okumadım. Ya siz Standiş? d'ye zaran içkisini içerken göz ucu ile kapı- rim. Bunun için de doktorun haklı ol-
refikine döndü. O: yı gözetlemesine r~en! duğunu söylemek mecburiyetindeyim. 

- Ben Londraya ancak saat sekizde Alelade zamanlarda ben bu gibi taf • Bununla beraber eğer bar memurunun 
\ardım, diye söylendi. Ne varmış ak- silata hiç ehemmiyet vermem. Çünkü söylediği doğru ise Jı.mrny takip edil-
f8.ID gazetelerinin içinde? bilirim ki, bu gibi tafsilat dalına hadi- diğinden korkuyor olacaktı. 

Ku·çu"k 'L:- su'"kiltu müteakip Jba v vu- a Y seden (sonra) .göze çarpan tafsilattı. Ciddi bir iz üzerinde bulundugunu, 
anlattı: Fakat meselede bar memuru gözilne sihhatınin de mükemmel olduğunu bi-

- Jimmy Latimer ölmüş. çarpan noktayı vapur garsonuna hadi- liyoruz. Buna rağmen ölmüştür. Bu bir 
İki ağızdan bfrden bir sürii sual senin bu sabah meydana çıkmasından tesadüf eseri olamaz değil mi? 

fırladı: (evvel) söylemiştir. Standi.ş muhakeme şeklini kabul et· 
- Nasıl, nasıl? Nerede? Ne vakit? Ve bu sabah kamarot kamara kaplSl- ti:. 

Ne münasebetle?. m tıkırdattıktan sonra içeri girib de - Eğer tesadüf ise çok garip bir te-
Daire müdürü elinde tepsi ile içeri zavallı dostumuzu yatağında çırılçıp- sadüftür, değilse bir cinayettir. Bu 

ginniştL Ev sahibı ona hitap etti: lak ve ölü olarak bulduğu zaman olup takdirde ise katil vapurun içindeydi. 
- Mallovs tepsiyi masamın üzerine biten işler hakkında elimizde bulunan Sizde yolcu listesinin kopyası var mı-

koyunuz, kadehleri kendimiz dolduru• malumat bundan ibarettir. dır? 
ruz. Vapur rıhtıma yanaşınca tabıi zabı- Alban yazıhanesine giderek bir ka-

Daire müdfuünün odadan çıkmasını taya haber verilmiş, tahkikata da kıy- ğıd alıp Standişe uzattı: 
bek edi, sonra sırtını şömineye döne- metli bir polis zabiti olan müfettiş - Göreceksiniz ki, yolculann çoğu 
rek inançsizlıkla dolu gözlerle kendini Dorman memur edilmiştir. Dorman üçüncü sınıfta oldukları için vapur he-
bekliyenlere anlattı: bereket versin Jimrniyi tanıyordu. En- men hemen boş gibi idi. 

- Jimmy Latiınor bir ay evvel me- tellicens servise mensup olduğunu bili- Dru.~mond müdahale etti: 
z)un'yet ist~tf, bilirsiniz. Mesleği1ı yordu. O derecede ki elinden geleni - Oyle. Esasen Nev-Haven postası-
mızde mezuniyet kelımesi ekseriya bir yapmıştır. Fakat bulabildiği hiç bir sey na binenler umumiyet itibarile bu yolu. 
başka şeyi saklamak için kullanılır, fa- yoktur. Ne ~ara, ne de silah. Elbis~le- ucuzluğundan dolııyı tercilı edenlerdir. 
kat bizi işgal eden hadisede hakiki ma- rine dokunulmamıştı, saati ve cüzdanı (A'lktı8ı oo.r) ·····························-------··-··········· nasına geliyordu, tatil demekti. Jimmy rn~anın üzerinde duruyordu, hülasa 1 1 
cenubi Fransaya gitmek arm.sunday- her şey tabii Dir iXümü gösteriyordu. _ Yeni •ewı iJal 
dı ve kendisi için bu müddet zarfında Bununla beraber Dorman memnun .. trklr lıllll'i 4 ıtaı _ Bayındırlık 
çalışmak bahs IDl!V2ll1l dejildi. değildi. Geriye Jimminin !elıirienmiş B&=ItlJmn b1l meal.; mecmn ... •nua ha-

Türiblll cm bet ala evw1 mdıllD bir olmım iMi-etiı ıehipi Bmiia yQlm. *- ..,_ 1at1111r etmlfUr. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüjü llinıan \ 
300 kilo Ferro Titan 
2GO kilo Ferro Silisyum Aleminyum 

2608 kilo Ferro Wolfraın 
Tahmin edilen bedeli cl8500» lira olan yubnda mikdan ve cinsi yazıh 

zeme Askeri Pabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyo 
15/8/1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart 

parasız olarak komisyondan verilir. Talib lerin muvakkat teminat olan cl387 
cSO. kuruşa havi teklif mektublannı me zkfır günde saat 10 na kadar ko · 
vermeleri ve kendilerinin de 2480 numaralı kanunun 2 ve 3. maddeleri 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. c3799> 

~ 

300 ton Katod Bakır alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 120,000 lira olan 300 ton Katod bakır Askeri Fabr' 

Umum Müdürlüğü Ankara Satmalma Komisyonunca 12/8/1938 Cuma günü 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 liıa mukabilinde komisy 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 7250 lirayı havi teklif mektubl 
mezJWr günde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 249 
maralı kanunun 2 ve 3. madd !erindeki vesaikle mezkılr gün ve saatte ko 
yona müracaatları. c3800 .. 

~ 

273 lira muhammen bedelli 1660 .. det Küherçile çuvalı 12/Temmuz/938 
günü saat 14 de Salıpazarınd.1 Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınalnı 

misyonunda açık arttırma ile S3tılacaktır. 
İsteklilerin muvakkat teminatı olan 21 liranın her hangi bir Malmüdürl1 

yatınlarak. makbuzu ile o gun ve saatte komisyonda bulunmaları. 

gü.m.rük resmi verilmiyecekür . Nümune her gün komisyonda görül b 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava Okadlıuı talimatının 86 ıncı ma.wesin&le yazıh prtlan hab W 
Dilek ki.ğıdı ve vesi.kala ı ile Temmuz başlangıcındap Ağustos sonuna kai 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kiğıdl 
ile vesika.la.rını posta ile okula gönderi!'ler ve alacakları karşılığa göre h 
ederler. 

Madde 88 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme şartlan şunlardır: 
A - Türk olacak. 
B - Ortamekteb cı.e sekizinci sınıf• tahsilini bitirmiJ en az 17 ve en ç 

yaprıda olmak. t 

C - &hhi vaziyeti uçuculukb ve uç U§ iflerinde kullanılmaja elverişli 

duğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu 
mak. Boy 1,65 den aşalı olnuyacaktır. 

Dışarıda~ 

:Bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaaUa muayeneye ıönderilirl: 

Tam teşkilitlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük kumandanına uı 
racaatla muayeneye ıönderilirler. 

D - Ahlikı sağlam old•ığunn ve hrç bir surette suçlu ve mabk\ım olmadığı 
dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasd 
li vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 sa:l 
kanun mucibince muamele göı eceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müd~ 

le Hava Gedikli Erbaş olarak vazife gareceklerini taahhüd etmek. 
F - Mektepçe yapılacak s,,,çm(? imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi çok vey3 imtihanını kazananlar alınacak mikdardan 

olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil bile"ller yeı 1 

nir.. Hava mektebleri okuyucuları askeri liseler okuyuculan g·• 
giydirilir. Kitab ve diğer ~ers için lilJm olanlar parasız verilir. ~ 

V - Bava Okullanna kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaf:fakiyeU~· } 
renler arasından, kabiliyetlerine göre uçucu, makinist, telsiz, fotograiçtt atJ.i n 
bomtııardımanalığa ayrılırlar. c358'ia 1 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

istanbul semtindeki müşterilerimize kolaylı~ 
iş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadaı y 

rnlmama}an için tahsile verecekleri senecllenien başka wtün pıbe ve ajanslaıe 
nm ii7!ft'ine verecelderi havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, Mun 
Çarpa civannıda Tahmis sokalındaki eıntea depomuz büfOIUDda idi günlerin 
aaat dokuz buçuktan on lıeş buçuğa, cwnartesi günleri doku.ı buçuktan on '1 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sııiratle yap1calmn:a anıederiı. c3t91h 

Bitlis Belediyesinden: 
1 - Nafia Vekaletinin tasdikine arıedilmiış olan proje mucibince kasabac t 

yapılacak elektrik tesisatından 23200 lira kelit bedelli Altenıatör, tevzi taht 
su, işler bir halde techizatı ile muhavveı ,eh.ir şebekesi mabeme ve morıtajiy 1 

beraber 1 Hazirandan itibaren 45 gün müddetle kapah za.rfla .,münakuaya ko 1 

nulmuştur. Y 
2 - İhale tarihine tesadüf eaen 15/Temmuz/938 günü saat 15 de Bitliste bel k 

diye encümeninde yapılacaktır. r 
3 - Projeler Bitlis belediyesinoen veyahud İstanbul .Asikürasyoıü Generı 

hanında m6heııdis Hasan. Halet lpkpınardan alınabilir. 
4 - Talihler ilanda gösteril~ t~atın heyeti umumiyesine talih olabilecekle e 

gibi parça parça da tellif yapabilirler. 
5 - 'J'a:tıbler ihaleden nvel '1 '1',5 iha~yi müteakı'l> % 1~ nisbetmde temini i 

vereceklerdir. 
6 - Talil>ler bugüne kadar bu işleri yaptıklarına dair Nafia Vekiletinden rn\ 3 

saddak müteahhitlik ehliyetnamesini ibraz eclecelderdir. 
7 - Talihlerin 2490 sayılı kanım mucibince icab eden vesikalariyle blrlikt 

15/Temmuz/938 gWıiıi. saat 15 de Belediye Encümenine müraraatlan. 
cl6%8t c31~. 

Naha Vekiletinden: 
l/Ağustos/938 Pazartesi günü saat 10.30 da Ankara'da Vekalet binasında Mal 

zeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komi&yonunda 12000 ı. 

muhammen bedelli iki seyyar tq kırma makinesi ile iki aded bitim teshin ır. 

zanının kapalı zarf usuli1a eksilt.mai yaplacaktu. Eksiltme prbaalnlli w t 
ferrüatı bedelsiz Ankarada Vekalft MaUe.me lılüdirlüi\indım abnabfür. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 

1 

İsteklilerin teklü mektublarını talimatumealme- a&e Veldlettea almmt1 m ..... 
zeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 81J1i &in .. t Ui a kH9r komi.s) 
reislijine vermeleri lizımdır. c 18:r7a .--. 



Harici Askeri Kı ilanları 

ırklareli Tümen Birliklerı ıçb. 60000 kilo No~alı zarf usulıle eksilt
f;lye konulmuştur. Beher kılosunun muhammen kuruş 50 san.~i~ olup 
!tarı 8100 lira, ilk teminatı 608 liradır. İh 1 . 1 Jıuz/938 Salı gunu saat . a esı !:1.1 K . d .. 

. d~dir. Isteklıler şartnamesini her gün Tüme t ma. ~mısyo~un a go-
.ı,ınrıer. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddele/vesaik ıle temmat ~ek

nUblarını havi zarflarını belli gün ve saatten en saat evvel Kırklarelınde 
rtllJmen Satınalma Komisyonuna vermeleri 
87• Kırklareli Tümen Birlikleri için 24000 kil~ k ıam kapalı zarfla eksiltme

m.isy konulmuştur. Beher kilosunun muhamm ~6 luruş olup tutarı 6240 
rinra, ilk teminatı 468 liradır. Şartnamesi . henl'ümen Satınalına Komisyo-

nda görebilirler. Taliplerin kanunun ~1 

3 elnaddelerindeki vesaik ile 
'minat mektublarını havi zarflarını bnl}. ' .. atten en az bir saat evı;clıne 
d 

'"' ı gun_ 1 . 
il ar Kırklarelinde Tümen Satıııalma Komµıa verme erı. 

rikı c54, c4000, 

nü ~ 
yon Bitlis garnizonundaki kıt'aJarın ihtiy 10 ton fabrika unu kapalı zarf 
bla;ulü ıle münakasaya konulmuştur. T:~ .• 062) lira 50 kuruştur. İsteklile

•90tn mahye veznelerine yatırdıkları temi )>Uzlannı ve banka mektubtannı 
koıtale saatinden üç saat evvel komis;,"' slim edeceklerdir. İhale Bitlis 

aş mahallesinde satınalma Ko. N ıasında 15 temmuz 938 cu
ıa günü saat 14 dedir. İstekliler ':bıarını bu saatte vermeğe mec -
urdurlar. Şartnameyi görmek istiyenle ~n Ko. na müracaat etsinler. 

a ,_,, 
Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için !r ~ilosu~a tahmin edilen 25 kuruş 

rl:.ilan 63000 kılo et ile, beher kilosuna ta edılen fıatı 12 kuruş olan 254000 
\:aUo un kapalı zarfla ayrı ayrı alınact E~. şartnamesini parasız ve un şart-

amesini 152 kuruşa almak ıstiyenleri· gun alay satınalma komis~onuna 
3921iiracaatları. Etin ilk teminatı ll8J w kuruş ve unun ilk teminatı 2286 lira

r. Unun ihalesi 16/7/938 Cumartesi (saat 11 de ve etin ihalesi avnı günün 
aat 12 dedir. Eksiltmelere gireceklef90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

: rinde yazılı vesika1ari1e beraber t~ektublarını ihale saatinden en az biı· 
• at evvel Safranbolu alay satmalm :nisyonuna vermeleri. c4002, 

kal "' 
l Kırklareli Tümen birlikleri için ı kilo pilavlık pirinç kapalı zarf usulu 
e eksiltmeye konulmuştur. Behepsunun muhammen fiatı 24 kuruş olup 
utarı 21600 liradır. İlk teminatı ıH radır. İhalesi 21/Temrnuz/938 Perşem
e günü saat 17 dedir. İstekliler şrPI esini hergün Tümen Satınalma Komis· 
onunda görebilirler. Talihlerin ~'lu n 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 

okcminat mektublarını havi zarflar>elli gün ve saatten en az bir saat evveline 
tadar Kırklarelınde T::imen Satııa Komisyonuna vermeleri. 

li Kırklareli Tümen birlikleri içiı'OOO kilo bulgur kapalı zarf usulu ile eksilt· 
neye konulmuştur. Beher kilos'1 muhammen fiatı 14 kuruş olup ilk temi
atı 1680 liradır. İhalesi 20/Te~/938 Çarşamba günü saat 17 dedir. İstekliler 
artnarnesini hergün Tümen stlma Komisyonunda görebilirler. Talihlerin 

l:anunun 2, 3 üncü maddelerin vesaik ile teminat mektublarmı havi zarfla
ırını belH gün ve saatten en az saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Sa-

malma Komisyonuna verme}fTutarı 22400 liradır. .4029, 

ılı ~ 
Beher tanesine tahmin ediıfiatı 188 kuruş olan 12000 tane yün fanila ka

alı zarfla eksiltmeye konulfur. İhalesi 7 /Temmuz/938 Perşembe günü saat 

:j5 dedir. İlk teminatı 1692 lı r. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergün 

ğleden sonra M.M.V. Satırla komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekıe
in 2490 sayılı kanunun 2 v üncü maddelerinde gösterilen vesaikl~ teminat 

ve teklif mektublarile birJ• ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
a..&.M.V. Satınalma komisyda müracaatları. ~3897> 

~ 

. e alayında ~tırılacak cF, tipi bir çift hangar inşaatı kapalı 
~siltmeye konuım'1r. Keşif bedeli 252901 lira 25 kuruştur. Eksiltme 

Temmuz 938 Salı günü8t 15 de An karada M. M. V. Satınalrna Komisyo
nunda yapılacaktır. İlk tınat 13866 lira 5 kuruştur. Keşif, proje ve p.rtname
ler 1265 kuruşa M. M. V. tınalma Komisyonundan alıruı-. Eksiltmeye girecek
er kanuni teminat ve P sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle müteahhitlik :ıikalan ile birlikte teklif mektublarını eksiltme saa
~inden behemehal bir t evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko
ftlJlisyonuna vermeleri. c3856a 

~ 

Y Kırklareli Tümen ıJklerinin ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
aıeksiltmeye konulmuşt Kilosunun muhammen fiatı 115 kuruş olup ilk temi-
11natı 4125 liradır. İhalı 8/Temmuz/938 Cuma günü saat 17 dedir. İstekliler şart
rinamesini 300 kuruş J1tabilinde Satına! ma Komısyonundan alabilirler. Talil>
lıerin kanununun 2 veüncu maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını 

havi zarflarını belli n ve saatten en az bir saat evveline kadar Tüm Satına!· 
ma Komisyonuna vtoeleri. c3775> 

~ 

H2 ton otomobil bzini kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloya 
tahmin edilen bedel9 kuruş olup ilk tE>minatı 2023 lira 50 kuruştur. ~artnamesi 
135 kuruş mukabnJle M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. İhalesi 
13/Temmuz/938 çaamba güniı saat 15 dedir. Eksiltmeye girecekler 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3ncü maddelerinde istenilen belgelerle teklif mektublarını 

l kanuni tarifat dabmde en geç ihalE: saatinden bir saat evveline kadar Anka -
rada M.M.V. Satırlma komisyonuna vermeleri. c3896, 

MıW 

Kırklareli Tüm'l birliklerinin ihtiyacı için 840000 kilo kuru ot kapalı zarfia 
eksiltmeye konulıuştur. 

Beher kilosunu muhammen fiatı 3 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 2205 lira, 
ı ihalesi 11 Temını; 1938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini 200 
kuruş mukabiline satınalma komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 

l 3 üncü maddelerndeki vesaik ile t minat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bu saat evveline kadar Kır klarelinde Tümen satınalma komisyo-

t nuna vermeleri. .~626, 

~ 

22000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt meys konulmuştur. Tahmin bedeli 24200 
liradır. İlk teminatı 1815 liradır. Eksılt-ne 11/Temınuz/938 Pazartesi günü saat 
15 de Erzincan Askeri SJ•ınalm:ı Koı'ıisyonunda yapılacaktır. Şartnamenın her
gün komisyonumuzda gÖ?ebilirler. Teklif mektubları belli gün ve &aatten bir 
saat evvelıne kadar komisyon başkanlığına veya posta ile gönderilmı~ buluna
caklardır. İstekliler ihale gi.ın ve saatte komisyon başkanlığına tecim ve endüstri 
odasında kayıdlı bulunduklanna dair vesika ibraz edeceklerdir. c24> c372h 

"""""" Bursa garnizonu için 50 bin kilo koyun eti kapalı zarf yolu ile 13/Temmuz/938 
çarpınba günü saat 17 de Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda eksiltmeye 
konacaktır. İ!k tutarı 22500 lira, ilk teminatı 1688 liradır. Şartnamesi parasız 
Bursa Asken Satınalma Konıisyonu ile Ankara, İstanbul Levazım Amirliklerı 
Satınalına Komisyonunda &örebilirler. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2. 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği lanları 

50 gramhktan bin grarnlığa kadar yüz bin aded ilaç şişesinin kapalı zarfla ek
siltmesine talih çıkmadığından tl/Ternmuz/938 Çarşamba günü saat 15,30 da Top
hanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5650 lira ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanwıt 1Vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. c403h 

tııltl/ıllll 

İstanbul Levazım Amirliğ~e bağlı müessesat hayvanatı için beş bin liralık .ka
dar yulaf l/Temrnuz/938 Cuma günu saat 15 de Tophanede Satınalma Komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Yulafın ilk teminatı 375 liradır. Talihlerin n~-
munelerile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c4030:t 

~ 

Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e<1ilen 180 ton meşe .kömürü 15/Temrnuz/938 
Cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklılerin kanunt vesikalarile beraber ~eklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c4033, 

~ 

Levazım Amirliğine bağlı müessesat için sur harici ve sur dahili birlikleri
nin 80181 kilo yoğurduna talib çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 4/Temmuz/ 
938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
T~hmin bedeli 14031 lira 67 kuruş, ilk teminatı 1052 lira 37 kuruştur. Şartna

~esı komisyonda görülebilir. Sur dahili ve sur harici ayrı ayrı ihale edilebilir. 
Isteklilerin kanuni vesikaJarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c4032, 

~ 

190900 adet kemik ceket düğmesi ll/Temuz/938 Pazartesı günü saat 11 de Top
hanede İstanbul levazım amirlığı Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 954 buçuk lira ilk teminatı (71) lira 59 kuruştur. 

Şartname ve numunesi komısyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. .3393, 

~ 

100 aded bezli lastik band, 150 aded lastik simit, 2000 aded lastik eldiven, 100 
aded lastik tüp eşmark, 300 aded lastik balon şırınga, 600 aded lastik parmak, 
500 aded lastik mantar, 1000 metre lastik boru, 1000 metre tefçir enbubesi 2 a
ğustos 938 Salı günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3487 lira, ilk teminatı 261 
lira 52 kuruştur. Şartnamesi komutanlıkta görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (3593) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Komisyonumuzda hergün göriıleb ilccek olan numunesine göre cl460, 
adet ceketlik deri, 5/Temrnuz/938 tarihi ne rastlıyan Salı gö1nü saat 14 de pa • 
zarlık.la alınacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ka sımpaşada bulunan Komisyona müra -
catları. c4036, 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresı ilAnları 
Muhammen bedeli 2672 lira 50 kuruş olan muhtelif mikdar ve eb'adlarda kır

mızı ve yeşil adi bina camı, duble süt beyaz cam ve tel örgülü cam 15.7.1938 
Cuma günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa gar binası içindeki satınalma ko
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 200 lira 44 kuruşluk 
muvakkat terninatlarile birlikte eksiltrn e günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (4039) 

3 üncü maddelerindeki istenilen vesaik ile teklif ve teminat mektublarını belli 
gün saat 16 ya kadar Bursa Askeri Satm alma Komisyonuna vermeleri. 

c25a c3722:t 
11#///111 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 15 ton sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 

İhalesi 6/7 /938 Çarşamba güniı saat 16 da Çoduda Kor karargihında yapıla
caktır. İlk pey parası 1035 liradır. Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergün 
İstanbul, Ankara Levazım Amirlikleri Satınalma Komisyonlarında ve Çorluda 
Kor Satınalına Komisyonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektublannı komisyona vermeleri. 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 80000 kilo sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 6/7 /938 Çarşamba günu saat 15 de Çorluda Kor kararg&hında yapılacak
tır. İlk pey parası 1620 lindır. Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergün 
İstanbul, Ankara Levazım Amirlikleri ve Çorluda Kor Satınalma Komisyonun
da görebilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle bir
likte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektubl~ını komisyona verme-
leri. c26, c3723, 

11#///111 

Cinsi Mikdan M. Bedeli 1 Teminatı Ek. şekli Eksiltme tarihi Saati 
Ton Lira Lira Ku. 

Kuru ot 360 6300 472 50 Kapalı zarf 5/Temmuz/938 11 

> 360 7200 540 > • 15 
> 180 3600 270 • • 1'1 , 492 9840 738 > 6/Temmuz/938 11 , 360 9000 675 > > U5 
, 240 4800 360 > , 17 

2. SV. Tümen Birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı altı kalem kuru ot 
ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak itisyenler hergün münakasaya 
gireceklerin 938 senesine aıd Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat 
evvel Lüleburgazda Tüm Satınalma Komisyonuna müracaatları. c22, c3728• 

~ 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli İlk teminau Ek. şekli Ek. tarihi Saati 
Ton Lira Lira 

Yulaf 240 12000 900 Kapalı zarf 7/Temrnuz/938 ıı 
• 360 18000 1350 , > 16 
, 360 18000 1350 > 8/ • 11 
, 480 26400 1980 > 8/ • 16 
• 480 24000 1800 > 9/ , 11 
> 720 36000 2700 > 11/ > 16 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Şarap - me.slek. 
2 - Taharri - p.t.ranca benzer bir oyun. 
3 - SarhOfUn attığı-anne. 
• - Bir iki kelimeden mürekkeb elimle 

cüzü - ifade ettiği. 
'l - Yürümlye yarıyan uzuv-bele sarılan, 
8 - Varmak mastanndan ismi fail-mu-. 

vafık gorme. 
9 - Adalar ve Anadolu hattına vapur it"< 

leten ldare-yuk taşıyan. 

10 - İnsanların yaptıkları Boğazlar-koku~ 
lu bir nebat «Şekerlde olur.• 

TIJıtARDAN AŞAÖI: 
ı - Kuran-uzun ağaç. 
2 - Atlı nakil vasıtası-gomleğin boyun~ 

gelen kısmı. 
3 - Meşhur bir İran hukümdarı - Ya~ .. 

mur. 
4 - İşaret-taş. 
7 - İnsan-kurmak mastarından lsmi fall.j 
8 - Cahll-çlzgllerle gösterilmiş örnek. 
9 - Hırlstiyanların dualarda tekrarladık1 

lan kelime - İçinde öttıberi dovulenli 
mutfak aleti. 

10 - Saç tarama Aleti-eski şehirlerin et>. 
raflarını kuşatan duvarlar. 
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Nöbetci eczaneler 
Ba ceee nöbdel olan eesaneler şun .. 

larcbr: 
istanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: CA\>. 

dulkadir), Beyazıdda: (Belkıs), Samat -
yada: (Erofllos), Eminönunde: ( Meh
med Kazım), Eylibde: (Hikmet AUamaz>, 
Fenerde: (Husameddin), Şehreminlndeı 
(Hamdi), Şehzade başında: Cİ. Hakkı), 
Karagümrükte: (Arif), Küçükpazardat 
(Hu1Qs1), Bakırkoyünde: (Hllll). 
&eyotıu cibetlndekller: 
İstlkli.l caddesinde: (Kanzuk), Gal9.• 

tada: ctsmet), Taksimde: Nizameddln, 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenl§ehirde: CPa• 
runalll,yan), Bostan başında: (İtimad), 
Beflktaşta: (Ali Rıza). 
Bota~I, Kaclıköy ın Adalardaldlerı 
Üskildarda: dakeleb&.fl), Sanyerder: 

(l\Saf), Kadı'kö~de: (Büyüt, tiçler>t 
Büyükadada: (Şlnaal Rıza), Heybelide. 
(Tanaş). 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi -···--Yerebatan, Çatalçef!lle sokü, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

ABONE FIATLARI 
1 & a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 100 
VUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştut". 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me.'uliyet alınmu. 

Tümen Birlikleri ihtiyacı olan yukanda yazılı altı kalem yulaf ayrı ayrı ihalt' 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi 18zımdır. 

••·············································• edilecektir. Şartnameyi okumak istiyenler hergün münakasaya fştirak edecek
lerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat evvel 
Lüleburgazda Satınalma Komisyonuna müracaatlan. .23. c3729• 

( Diğer Askeri ilAnlar 14 Uncu sayfadadır ) 

f Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
i Telgraf : Son Posta ! 
l Telefon : 20203 1 . . 
~ .............................................. ,, 
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ll Sarfa 

Buz parçafarı hemen ve zahmetsizce çıkarılır. 0
/ 0 20 nispetin. 

de fazla buz temin edilir. Manıvela yukarıya doğru kaldırıl· 

dığı vakıt. buz parçalari istenlldiqı veçhile ikışer ikışer veylJ 

hepsi birden çıkarılır. 

Çekmece tamamile madeni (olumınium anodise) olduğun· 

·dan, donma daha sür' atlı olur. 

Artık eski usul kalkmııtır. Eski sistemlerde olduğu qibi artık 

buz parçaları su musluğu altına konmayacak eller donmaya

tak. Bu tertibat YALNIZ FRIGIDAIRE'de bulunur. 

Kulpo dokut)ulur. dokunulmaz. çekmece yerinden çıkarılabi· 

lir. Yaln ız FriQidaire " ın sahıp olduğu bu otomatik sıstemle. 

bir çekmeceyi yapı~tığı höcereden 

sokup çıkarmak işten bıle değildir 
Bu tertibat her modelde mevcuttur 

ve yolnıı Frıgıdaıre ' e münhasırdır. 

• 8 O U· R L A 8 1 R A O E R l E R İstanbul - Ankara - İzmir 

ADEMi iKTiDAR 
.. 

ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 
SERVOİN 
-- . -------

ADEMİ iKTiDA 

HORMOBiN ve BC.'-GEVŞEKLIGİNE en 

te!>ıı lı bır ılaçtır kutusu 

1 8 S :oe.11 • u~ ~ ırkeci Merkez 

r._._c:ı.nesi, Ali Rı;ı:.a 

Tabletleri her •.czanede arayınız. (POlta kutula 1255 Hormobin) 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulAbmızı prmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannm alma. 
yınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek Ye hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan sabş yeri: Tıhtakale eaddesi No. 51 

fOKOLAK81N 
Bir adedi mOleyyl!" lki adedi mnsbildir. 

En ~uanold kabızlarda bıJe tesiri kat'f lezzeti gayet latif rakibs1z 
mOleyyın mOshil ÇlKOLAT ASIDIR. ' ' 

8 •dedi 20 Kr. l!cz•••lerden •r•rınız. 

iSMET SANTONrN BISKOVITI ~ 
Çocukların ve b&yiiklerin bağırsaklarında yaııyan ıolucanlan dtl-

ttlrmek için en birinci devadır. Eczanelerde kutusu 20 Kr. tur. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman HeKlm) 

DallllJe ....... .-~ Puaf.dan maada 
MllQD <I - I> DlftDIOl• amnara 1"9 n le· .... - ..... 

Son Posta Matbaa11 . ............................... . 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHiPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem VŞAKLIGlL 

Kendine oeyhude yere 
eziyet ediyor 

var en ıstırap 
çelılllr mi? 

Baft dit •inlan 
ve oşntmekten motevellid 
botnn ağrı, sızı, sancılada 
nezleye, romatizmaya. kup 

EVROZiN 
kaşelerini alınız 

mda gtinde 3 kqe almahiliı 
lsMINE DiKKAT. 

'"aldidlerinden Sakınınız. 
Nevroztn yerine başka bir 
ıarka verenleri tlddetle 

reddedlnlz. 

----,,.aktilo aranıyor ~ 
Tnı, almanca iyi bilen tercO 

m~muktedir bir bayan aranı 
yor-ıı plerin Yenipostane karp 
sındumarvedad caddesi No. ~ 
Rad)\ diş macunu fabrikasını 
ı:ıOrat.ıerJ. 

~-Doktor 

BtiM RUŞEN 
Cernhp. ı.ıuta..-i dahil ip mib' n 

ç.,...ht Ahuwbar •P. ile. ~ 
J»u:ard'-fka berfiia ötledea _,.. 

~-··· kabul eder. -
,......._..~~~~~~~~ ' 

ll~ Tarifemiz 
Birinci sahile 
llıinci sahile 
Ogünci aalail• 
Dördiincultil• 
iç ıahilel 
Son sahil• 

400hnıı 
250 » 
200 • 
100 » 

60 » 
40 • 

Muayyen ir müddet zarfmd~ 
fazlaca mikrda ilin yaptıracak· 
lar aynca \zilatlı tarifemizden 
istifade edederdir. Tam, yarını 
ve çeyrek sfa ilanlar .için ayr: 
bir tarife de~ edilmiştir . 

Son Posta'n ticari ilinlanna 
aid işler içinu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlintk Jlollektlf Şlıbtl 
lhramamade Baa 
Uıkara caddesi 


