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Yeki Cumhuriyetin 
15 Y.ılda başardığ! 

!_şleri Mecliste anlattılar 
Mecliste muhtelif büdceler kabul edildi. Dahiliye, 

Adliye Vekilleri mühim beyanatta bulundular 
t)~hiliye Vekili: " Ne bir elektrik, ne bir tramvay, ne bir otobüs şirketi ferdin 
thnde kalamaz, bunlar belediyeler hududu dahilinde ise belediyelere verilir." dedi 

····················-·························-·········--
Yugoslav Harbiye 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: s kuru§ 

. 

Atatürk Adanadan 
Ankaraya dönüyor 

. ····------

Piyade ve topçu kıt' aları 
dün Atatürkün önünde 

geçid resmi yaptılar 
Adana 2f (A.A.) - Büyük Şef bu -

gün 16 ya 10 kala hususi trenlerile 
Mersinden Adanayı ıereflendlrdiler. 
Büyük Atasının geleceğini geç vakit 
haber almasına rağmen Adananın 
çehrcsI bir anda değişti, her taraf bir 
anda bayraklarla süslendi. Sanki si-

hirli bir ses bütün şehri dolaşml§ ve 
hallt Büyük Şefine karşı duyduiu 
hasreti gidermek için caddelere ve 
meydanlara dolmuştu. 

Tren istasyona girer ıirmez bln -
lerce halk, Atasının her i§aretine, her 

(Devamı 11 inci sayfa.da.) 

Nazm Bandırmada Sütten zehirlenenler dün 
muayene edildiler 

Mecliste bildce muzakere edilirfcen 
ıız.n~ra 24 (Hususi) - Büyük Millet rlik ve İnhisarlar VekAletl, Dahiliye Ve
Ue i~in bugünh.-ü toplantısında sıra kfiletl, matbuat umum müdürlilğü, em
lap taliye Vekaleti, düyunu umumiye, niyet işleri umum müdürlüğü, jandarma 
~adastro umum müdürlüğü, Güm (Devamı 11 inci sayfada) 

Hataydaki tazyiklerin 
hariçte bıraktığı akisler 

!elgradda çıkan hükllmet partisinin ıazetesi: "Her 
' olursa olsun Hata1 işi Atatürkü şahsan alakadar 

eden bir meseledir " diyor 
l'ieı 

tete.fgrad 24 - Hükftmet partisinin ga- Atatürk, halkı teskin için üç günden-
h~ta; olan Saıno Prava, Hatay hadiseleri beri mezldlr mıntakada bulunuyor. As -

arını mevzuu bahsederek diyor ki: (Devıımı 3 ncü sayfada) 

Muhterem misafirimiz 
bu sabah Kocatepe ile 

Mudangaga geçecek 

General Mcıriç Eıkifehlr i.Btıııyonıında 
Millt Müdafaa. Vekilimizle beraber 

(YUlSI 2 nci sayfamızdadır) 

Sokaklarda hesab 
meseleleri yaparak 
para kazanan adam 

Fransa Lübnanı tamamen benimsedi mi 7 

Berut büyük bir harb 
ı;- lirnanı haline getiriliyor · 
tansa Başvekili bir proje hazırlatb, bu iş için şimdilik r 

100 milyon frank tahsis edilecek 

Yukarıaa g6rdüğünüı resim, Kon -
yanın Cihanbeyli kazasına bağlı Yapa
lı ltaryesinden İsmail oğlu Hasana atd-

l> Şanı 2l (li Berut limanın.dan bir görilna, dir. · 
l' -":) - Fr ususı muhabirimiz yazı • vermi§ olduğunu anlamak için, mlitema- Hasan şimdi, Tophanede, Necatlbey 
erı~ l:e ansanın bu memleketlerde d1 ıurette ittihaz etmekte olduiu ıiyasi caddesinde, kahveci Muradın yanında 

ne kadar kat'i surette karar (Dewm.ı 3 ncü .,ay'fa.da) (Devamı 8 noü aay/4441) 

Kimyahanenin verdiği raporla vaziyet bugün 
kat'i surette tavazzuh edecektir 

Sütle zehirlenme hadisesinin tahklka- len aütleıin bakiyeleri t'Oplattırılarak 
tına dün bütün gün devam ed.ilmljtlr. tıbbı adlt klınyahancsine göndeıWn.lf • 
Sütçü Cemil tarafından evlere tevzi edl- (Devamı 'l inci sayfada) 

1 Gonun Meseleleri 1 ıııll 
Elektrik Şirketi şehre 

devredilmelidir! 
Bu harab şehrin mamur olabilmesi 
için alınacak başka tedbir yoktur 

Yazan : Muhittin Birgen 

AU Çe4inkaya evvelki gün Ankara da Elektrik şirketinin satın alınma 
mukavetenamernıı imzalarken 

[Yamı Udncl aayfatla Herrfuı sUhıumnuzdadll'] 



2 Sayfa 

Hergün 
Elektrik şirketi 
Şehre devredilmelidir 

,_ __ Yazan: Muhittin Birc~n 

lektrik şirketini hükfunet satın 

aldı. İki taraf arasında yapılan 

SON POSTA 

Resimli Makale : Unutulmıgan hatıra .. = 

:Mayıs 25 

Sözün Kısası 
----

Yazı Çok· Olduğu için 

Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Yugoslav Harbiye 
Nazırı Bandırmada 
İzmir 24 (Hususi) - YugosıavY8 

Harbiye Nazırı General Mariç bu sa • 
balı dokuz buçukta Gaziemir askeri ııa 
va meydanını ve tesisatını gezdi, taY ' 
yare defi toplarının tatbikatında bU ' 

lundu. ~. 
Muhterem rnisafirımiz dönüşde ~ 

zılçullu köy enstitüsüne uğrıyarak k01 
çocuklarile çavuş öğretmenlere suallel' 

pazarlık, gönül hoşluğu ile bağlanan bir 
neticeye vardı. Hükumet, Türkiyenin bir 
köşesinde mühim bir umumi hizmet işini 
elinde tutan imtiyazlı bir ecnebi serma
yeyi daha ortadan kaldırmaktan mem -
nun, -şirket de şimdiye kadar kazandıkla
nna cbereket versin!> diye kanaat etmek
ten başka çare bulunmadığını anlamak
tan mütevellid bir tevekkülle, bundan 
sonra cebine koyacağı paradan dolayı 
müteşekkir, anlaştılar. Bu netice, hiç 
~phesiz, Ali Çetinkayanın bu sahada 
§imdiye kadar elde etmiş olduğu mu -
vaffakiyetlere bir yenisini zammetmiş 

bulunuyor. Bu suretle Tanzimat iktısa - İnsan hayatı muhtelif saflıalara aynlınış bir sinema fil- Umumt meclislerde gülünç olmak istemiyorsanız bilme-
d. ae· sordu. Sualler askeri mevzuda i ı. ·x 

neral Türk köy çocuklarının askerlı 
sevgisi hakkındaki sözlerile aliıkadıır diyatının en son müesseselerinden biri mine benzer, içinde acı, tatlı, neş'e veya ıztırab veren muh- diğiniz bahse karışmayınız, ı.'iııirlenmeylinlz, fazla gülüp, 

daha ortadan kalkmış ve geride kalanla- telif parçalar vardır, zamanla bunların hepsini birer birer fazla söylemeyiniz, bilhassa hiddet etmeyiniz. Neş'esinde oldu. • 
Misafirimiz saat 13 de Orduevind~ı nn sayısı da artık azalmış bulunuyor. unutursunuz, fakat içlerinde yalnız bir hfidise vardır ki asla ve ıztırabında olduğu gibi umumi yaşayışında da itidalden 

Şirkete verilen para bizim bakımdan hatırınızdan çıkmaz. Bu hadise sizi hele umumi bir meclis- ayrılmamış olan bir adamın başkaları yanında küçük ve ki ziyafette ~ulundu. 14 de Bayral< 

çok ehven, onun bakımından da çok mü- =t=e=gu=-=liı=·n=ç===y=ap=a=n=h=a=di=sed=ir=.================g~ü=l=ün=ç==d=ü=şm=e=si=m=ü=m=k=ü=n=d=eg=yil=d=i=r.========== 
.kemmeldir. Allah, taksiratını affetsin, 

vapurile Ege denizinde bir gezinti ~ıı~ 
tı. Civardaki askeri tesislerimizi gor 

merhum şirket, her halde bugünkü tesi-
satını bu kadar pahalıya maletmiş değil-
di; fakat, biz bu tesisatı bugün yapacak 
olsak her halde yirmi senede ödiyeceği
miz paradan pek çok fazla para sarfet -
meğe mecbur olurduk. 

Demek oluyor ki iki taraf ta neticeden 
memnundur. İki taraf ta, haklı olarak, 
kendisini kfirlı sayabilir. Arada uzun se
neler içinde aldanmış olan da İstanbul 
şehirlisidir; o da, buna razı olsun: Hangi 
millet kendi işini kendi yapamaz, hangi 
şehir halkı başkasının kostümü ile ziyafe
te gitmek isterse netice böyle olur: Uzun 
seneler, elektrıği pahalı yakar ve pek 
büyük ziyafetlerin hesab notalarını öde
meğe mecbur kalır. Her neys~ geç ol
sun da güç olmasın: Bundan böyle kendi 
işimizi kendimiz göreceğiz! 

* HükQmetin şirketle bu suretle anlaş -

Senede 30,000 lira 
Harcıgankadın bugün 
Meteliksiz kaldı 

dü. 
Öğleden sonra Bayan Mariç, Bayııı' 

Kazım Özalp, Bayan Behcet Uz, bel~ 
diye reisimizle birlikte Karşıyakada g, J'_.......................................................... Süsü için kocasını zinti yaptılar. Çocuk yuvasında kimse 

H ·· b • f k ll il h d siz çocukların şarkılarını dinledılef• ergun ır 1 ra apse a ıran a lll Bayan Mariç çocuklara çikolata ikrıı,11l 
1 "Kabahat benim" diyor etti. ... 
şte buna tahammül Buradan sonra sağır, dilsiz, ve kor_ 

edemem ler enstitüsüne gidildi. İşitmeyen ço ~ 

Merhum Ahmed Rasim musikiyi 
çok seı·erdi. Bir gün bir mecliste bu 
bahis üzerinde konuşulurken: 

- Ben, dedi, bir yerde bir çalgı ça
lındığını, yahud bir şarkı söylenildi -
ğini duysam, hemen durur dinlerim. 

Münasebetsizin b.iri guya bir nük
te yapmak istedi. 

- Evet öyledir. Hatta bir eşek a -
nırsa gene durur dinlerler. 

Ahmed Rasim derhal cevab verdi: 
- işte buna tahammül edemem, 

susunuz. 
\ . . 

cukların senfonik konserini hazla d~~ 
leyen Mariç mütehassis oldu. Körlerı 
el yazılarından hatıralar aldı. İ _ 

Geç vakit Küçük Yamanlardan z _ 
mirin gurubunu seyreden Bayan Ma 
riç hayranlığını üade etti. ta 

Gece belediye reisinin Kültürpark .. 
misafir General şerefine verdiği ziY9 

1 
fette Milli Müdafaa Vekili, Orgener·~i 
Asım, generaller, Vali, Belediye :ııeı 

3 
bulundular. Belediye Reisi Fran" ıc 
söylediği nutukta dedi ki: . re mış olduğunu görerek memnun olur ve 

bilhassa Ali Çetinkayayı, bu neticeyi ko
layca elde etmek için gösterdiği basiret
ten, şirketi can alan yerinden yakalamak 
hususundaki dikkatten dolayı tebrik e- Zamanının en parlak dansözlerinden 
derken, biraz da, meseleye İstanbul şeb- olan Misis Konstans Yang vah~ile, se
ri bakımından bakalım. nede otuz bin lira harcayacak kadar 

'························································•" 

cBu kısa seyahatiniz biz İzmırlile • 
Yugo<;lavlar hakkında be~lediğiıniZ ~1•11 
cak dostluğu ifade fırsatını verdif(ı ıçı. 
ayrıca seviniyoruz. Memleketimizi do .. 

Kaybolan kocasını ıaştığınız Slrada gördüğünüz gibi ~01_ w yıı 40 Senedir goslav ve Balkan ittifakı dostlu~u. t1 

B nız siyasi münasebetler çerçeveS1Il1 J1l" Gazetelerde neşredilen bazı haberlere zengin bir kadın iken, bugün, borclan 
inanmak lazım gelirse devlet şirketi beş yüzünden mahkemelik olmuş ve iflas 
sene kadar müstakil bir müdüriyet ha- masasına düşmüştür. Mahkemede, ge
linde idare ve sonra da İstanbul şehrine çirdiği zevkli anlan hatırlıyarak ahlar 
devredecekmiş. Bunun neden dolayı böy- çeken, ve başından geçenleri anlatan 
le olduğunu veya olacağını, esas itibarile kadın: 
bu haberin doğru mu veya yanlış mı ol- _ - İnsan ne oldum değil, ne olaca _ 
duğunu bilmiyoruz. Aııcak, şunu biliyo- gıın demeli. Dün oluklarla para dağı _ 
ruz ki, bu elektrik müessesesi İstanbul tırken, bugün meteliğim kalmadı. U -
şehrinin malı olmak lazımdır. Dünyada çan kuşa borcluyum .. demiştir. 

ehliyen kadın haiaza etmemiş, halk tabakası arasın 
Bundan kırk sene evvel, bir pamuk Bir manastırda büyüyerek, doğru- da geniş bir şekilde yayılmıştır.~ ,.6 

fabrikasında çalışan bir kadının kocası dan doğruya kocasının evine giden bu İki millete bu kıymetli d?.s~_ıu~u :13ii· 
ortadan kaybolmuş. Kadın, kocasının genç kadın, yeni gelinlik hevesile, yor- ittüakı kazandıran yüksek goruşl~ .. jj1' 
bir gün muhakkak surette evine döne- ganına göre ayak uzatmamış, kocası - yük Şefimiz Atatürk1le onun bU)1' _ 
ceğine 0 kadar emin imiş ki, geceleri nın gelirinden ziyade harcayarak, ken- dostu merhum büyük Kralınız Ale, 
sokak kapısını kilidleıneden yatar, gün disini çok "Seven erkeğini sahte~arlığa sandr'ı h_ürmet .v.e minn~t~e. a~rıtl'l·ıe .. 

bunun kadar tabii, bunun kadar basit ve 
iptidat bir hak tasavvur edilemez. Tür
kiyenin bütün şehirlerinde, pek az müs
tesnalarla, bu İ§ bu haldedir; yalnız, İs
tanbulda, şehir, elektrik şirketine ya -
hancıdır. Bu bakımdan, galiba, bütün 
Avrupada İstanbul şehirlisi kadar talih
siz bir şehirli yoktur. Kendi yaktığı e
lektriğe kendisinin hakim olamaması, bir 
şehirli için eğer en iptidai bir haktan 
mahrumiyet demek ise İstanbul şehirlisi 
işte bu vaziyettedir. 

Ben bir şehirli sıfatile bunu söylemeği 
ve tekrar tekrar söylemeği bir vazife bı
liyorum ve bundan böyle de, İstanbul e
lektriğine sahih oluncıya kadar söyle -
mekte devam edeceğim. Bu harab şeb -
ıin mamur olabilmesi için İstanbul şe -
hirlisinin bu davayı elinden bırakmama
sı lazımdır. Çünkü bu elektrik işinin pek 
derin hesabları vardır. 

* Acaba, İstanbulun sahibsiz bir §ehir ol-
duğunu mu kabul edelim? Yoksa husu
si bir talihsizliği mi var? Mesela, fzmirde 
bir telefon §irketi vardı, kolayca bele
diyenin eline geçti. Halbuki İstanbuldıı 
telefon §irkeU devletin elindedir. Niçin? 
Neden dolayı belediyenin umumi hizmet
leri b3kımından İzmirdeki ölçü, İstan -
buldaki ölçünün ayni değildir? 

Denilebilir ki İzmirdeki şirkette beie
aiyenin zaten alakası vardı. Fakat, her 
ne olursa olsun prensib ayni prensibdir. 
fstanbuldaki şirkette belediyenin aliikası 
bulunmaması şehrin bu prensibden is -
tifadeslne mAni olmamak lazım gelirdi. 
Denilebilir ki, devlet, bu şirketlere karşı 
bir takım mali taaQl'lüdler altına girmiş
tir, bunun için işi şehre teslim edemez. 
Bu bir sebeb değildir. Ayni mecburiyet
leri ve taahhüdleri İstanbul şehrinin Ü· 

sevketmiş, erkek, yaptığı hilelenn he - Beledıye Reısı kadehını ıki rncIJ'l 
düzleri, kocasının sağ ve selfimet dön- sabını adalet huzurunda vererek l 5 ay ket reisleri .şerefine kaldırmıştır. . ti· 
mesi için dua edermiş. hapse mahkfun olmuş. General Mariç cevabında sıcak ıflıe· 

zerine devretmek müşkül bir iş değildir Ad 1· d k a· · · rtı 
ve İstanbul şehri bu taahhüdlerin altın- am eve ge ıp e en ı~ının_ ya - Genç kadın şimdi: «'Kabahat benim. balarını tebarüz ettirerek, iki ıne erele 
d taktan kalkmasını bekleınesın, diye ka 0 ht kA lığ t 'k d b 1 _ ket arasındaki dostluktan babsed _ an kalkmıya pekala kadirdir. d • k k ıl tak .. .. .. nu sa e ar a eşvı e en en o te 

Gene denilebilir ki İstanbul şehri bu ı~cabg~·zı·· ır y l y~ . b"yukzult gkodrme - dum. Ona çok bağlıyım. Hapisden çı - gösterilen misafirperverliğe karşı 
b mış, u un gece erını ır o u a ge- . _. !':ekkür etmiştir , .... 

gi i müesseseleri muvaffakiyetle işlet - çirmiş kınca ya kadar beklıyecegım .. yuvamızı "' M h · . f. . . Milli 1fıil 
mek kudretine sahih değildir. Bu fikre · .. yeni baştan kuracağım > demektedir. u terem mısa ınmız ve • erıl• 
de iştirak edemem. Bugünkü devleti mu- Yoldan yorgun argın donecek olan ' dafaa Vekili gece 12 de hususı tr u • 

f ' kocasının temiz elbisesini hazır bulun- Bandırmava hareket ve meraslınle ., • va fakiyel11e idare eden unsurların hiç J J l t b k J J "lf C•· 
duran kadın, nihavet evinin kirasını spanya aev e an asznua - 1 1 d G al Mariç ~0 olmazsa yüzde ellisini bu şehir yetiştir _ J gur anmış ar ır. ener }\f ı.l • 

miştir. Ayni şeh\z' bir elektrik şirketini, veremez olmuş, ve daha kız olan hem- altın mikdarı azaldı tepe torpidamuzla Bandırmadan 
bir telefon şirketini de muvaffakiyetle şirelerinin yanına gitmiştir. Buna rağ- danyaya geçecektir. 
"d d b"l' N"t k b men kocasından ümidini kesmemiş, ge- İspanyol devlet bankası dahili mu - --;-1 ] ı are e e ı ır. ı e im üyük varidat ge- d b k d B dd b J e 
t' . . . ce gündüz dua etmiş, günün birinde de harebenin başladığı gün en eri il e- elgra a eyne ını 
ırmıyen su ışıni pektlla idare ediyor. Gc- . t ld'I d' ld k ··1 .. fa olarak bir bilanço neşretmiştir. • • 

ne nitekim, Haliç şirketi vapurları bıra- tcur~ş.e ge ı ... > ıye çı ırara o muş - tayyare sergısı r.rı 
kıp kaçtıktan sonra, devlet, şehre esen İhtilale tekaddüm eden Ağustos 1936 efJc'1 
bö tarihli bilançosuna nazaran bankanın Belgrad 24 (A.A.) - Yugoslav btı' yle şeyleri idare edemezsin onu ben t n 
işleteceğim!> demedi ve yük Şehrin sır- Bir su habbesi aslan sesin- o zaman 2 milyar 200 milyon altın pe- umumiye-si, 28 mayısta mutan 8 birillcı 
tına yu-klendı·.ı fi çetası vardı. Bugün neşredilen son bi- surette açılacak olan beynelmilel Jı1' ' den daha azla gürültü B 1 d . . ·d hazır 

Ha h b lançosunda kaydedı.len - ıtın mikdarı i- e gra tayyare sergısıne aı ktc " yır, iç ir sebeb, telefonun, elek- ~ tJJ'lC 
triğin, Akayın devlet elinde bulunması- çıkarabilir se ( 1) milyar 600 milyon peçetadır. lan büyük bir alaka ile takib e 1 1'etlf1 

h kl - t ğ '-~1' t Demek ki aradan geçen müddet zarfın- dir. Bu sergiye '11 ecnebi ınerrılte ede-
m a 1 gos erme c ıuııi gelemez. stan- Almanyada İyena Üniversitesinde ik l ktfra 
bul şehri hakkını istemelidır ve bu vazi- .. . ya- da kaybolan mlkdar 600 milyon altın muhtelif tayyare fabr' a arı oy 

f İ ta b 1 al .. in h" . . pılan bir tecrube esnasında, moto.sıklet- M afih ··ı h 1 b cektir. • •••••• -e s n u v ısın ve şe ır cemıyetı- peçetadır. aam mu e assıs ar u - •••••••• 
nin en büyük, ifası en mübrem ve daha 1e bir su kabarcığının benzine karışmak rakamı dahill harb masraflarını kat'i ........... T ....... A········K·······v··· .. ··~.···İ\'I 
ziyade ihmali en gayri caiz bir vazife _ suretile yaptığı tarakenin aslan sesinden olarak gösteren bir rakam mahiyetin -
sidir. Muhittin Birgen daha kuvvetli olduğu tesbit edilmiştir. de kabul etmemektedirler. 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
İstanbul şehrinin muhtelif semtlerinde sn~ı.sı düzüne - idaresi bu medrese binalarından istifade edilmesi mümkün 
leri geçen medreseler vardır. Önlerinden geçerken çoğunun olanların bir listesini yapmış: 
harab ve metruk olduğunu görürsünüz. Geçenlerde bun - - Bunları tamir ettirerek kiraya veriniz, demiş. Müzeler 
}ardan bir kısmının ilk mekteb olarak kullanılması düşü- idaresini bu müracaati yapmıya sevkeden Amilin ne oldu
nülmüştü. Mektebi bir bahçe, sevilecek bir yuva olarak ğunu bilmiyoruz, fakat bu binalann tarlht kıymeti haiz 
görmesi icab eden yavruyu gayri sıhhi bir binaya sokmanın olanlarını ayırdıktan sonm geriye kalanlannı · yıkarak 1 
mahzuru meydana çıkmış olacak ki bilahare tasavvur üze- yerlerine modern bintilar yııptırtmaJd du.nır'ken tamirl~ ı 
rinde durulduğunu duymadık. rine sarfedllecek paranın yazık olacağına inanıyoruz, ey 
Şimdi yeni çıkan bir habere bakılacak olursa müzeler okuyucu sen: 
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Çör çil, Tuna ve Balkan 
devletlerinin bir araya 
getirilmelerini istiyor 

Demir muhafızlar 
reisinin ınuhakemesine 

başlandı 

Bu Sabahki ?J 
Gazetelerde 

Görduğumuz Fikirler 

Yeni Sa.hah - Hüseyin Cahid Yalçın 

Fransa, İtalya görüşmelerinden bahsederek 
İtalyanın Fransadan Çcko.;lovnk YC nus 
dostluklanndan feragat gibi iki mühim fe -
dalı:Arlık l.'!teme.slnln lkl devlet arasında bir 

• Çekoslovakya ve 
bilnetice Avrupa 
tehlikeyi tamamen 
atlatmış değildir 

E 

Bükreş 24 (A.A.) - Eski Demir mu - dostluk tcstslne m!lnl olacağını, ı:nkıı.t Fran-
hafızlar reisi Codreano mahkemede rei - sa bu fedakarlıkları yap.sa bile lkl devletin 
sin suallerine ve :müddeiumuminin id - arasında devamlı bir dostluk tesisine imkan 

İngiliz siyasisi: "1939 da ve 1940 da ne olacak? 
latikbalde daha kuvvetli bir ekipe muhtacız,, diyor 

"t~r~ 24 (A.A.) - Çörçil, Çinkfortta 
iı bir nutukta demiştir ki: 

~~k llleselesinin sulh yolu ile halle -
~ Ueceğini hala ümid ediyorum. Çün-

~enıaynin Londrayı ziyaretinde bana 
~ tttği neviden planlar Çekoslovak 
~ fırneu için hiç de kabul edilemez ma-

~~te ~eğildir. Eğ~r ümid ettiğim gibi 
tlıırı ın onüne geçilmiş ise bu, kolektif 

ıvetin kaba taslak da olsa bugünkü 

~den m:itevellittir. Çekoslovakya -
~cebren ele geçirilmesinin önüne ge-
~eee.k şey Flransanm azimka:r hattı 

etı ve ingilterenin de buna ayni 

derecede azimle müzaheret göstermesi
dir. 

Sovyetler Bil'liğimn, Poloııyanın ve 
hepsinin üstünde Çeklerin memleketle -
rini müdafaa için harbe hazu bulunma
ları birinci derecede ~mildir. 

Yüksek makamat Almanyanın henüz 
büyük bir kara harbine hazır olmadıkla
rı kanaatinde bulunuyorlar. Fakat 1939 
da ve 1940 da ne olacak? istikbalde daha 
kuvvetli bir ekipe muhtacız. Ne için sulh 
lehinde Tuna ve Balkan devletlerini bir 
araya getirmiyelim? Ve ne için bunlar -
dan birisine bir hücum olursa İngiltere 
ve Fransa onlara yardım etmesin?• 

Çekoslovak meselesinde 
gerginlik zail oldu 

transa, silah altına alınan ihtiyat efradının terhis 
edilmesini Çekoslovakyaya tavsiye etti 

~ ~ag 24 (Hususi) - Başvekil Hod
~n e ~.enıayn arasında dün cereyan 
llıu~ nıuıakat, Südetler meselesinden 
~ f\'ellid end~e ve gerginliği hayli 

etmiştir. 

~~İ.ilakat samimi bir hava içinde ce'n :trniş ve her iki taraf ta uzlaşma 
aYUllen göstermişlerdir. 

' ~t hattaya kadar esas müzakere -
1:) aşıanacağı temin edilmektedir. 

~ ~n .öğleden sonra Çekoslovakya -
~t t-'arıs sefirini kabul eden Fransız 

~ e Nazırı Bone, geçen Cumarte
Unu · ı·h i er sı a altına alınmış olan ihti -

~ı .. _ -radının terhis edilmesini tavsiye 
-.:ıtlıştir 

lı.~g 2~ (A.A.) - Pazar günü inti
~ ıı rı ~··neticeleri Çekoslovakya hal -
'1İılı. Udetıerle anlaşmak hususundaki 

1 
arzusunu göstermektedir. 

~\rrııpadaki talebemiz 
ltkında yeni esaslar 

~\t kabul edildi 
~- .\\Pr ta 14 (Hususi) - Vekiller Heye
~tr01~Pada okuyan Türk talebesinin 
~r. ~hakkında yehi esaslar kabul et
... "~e u_ esaslara göre kendi hesabına 
~tit ~.denJer, gittikleri yerlerdeki 
~ llıoı0 ~Ufettişlerinin, elçiliklerin ve 
~l~l'hl: a~ınızın kontrollerini kabul et-

lid edbır senedle alakalı dairelere Uı-
Qltı ~eklerdir 

'ı ıfta. k . 
~-tı alan, derslerle alakadar ol -
tıı ~ t 

1 
lllektebe devam eder gibi gö-

~t>k~· ebeye döviz müsaadesi veril -
~. ır. 
~ r tahs·ı .. 
ıı...· ~dıı ı ınuddeti dört yıl olarak ka-
~ııı d'~<!ek, bundan fazla kalan tale -
~~1 O\riz lll .. ftt %ıı usaadeleri kesilecekti!". 

-. l~ı~r tan talebelerin velilerine mü-
. arafından malUmat \"erilecek -

ita .....___ ____ _ 
"-G;~hir havalisinde dün 
~ ~~ addid zelzeleler oldu 
e lt ta 24 (li 
~~ oşlterd ususi) - Kırşehir, Niğde 

leler 0~ bugün tekrar mü tcaddid 
S ~ur. Hasar yoktur. 

'ııayide kullanılacak 
"'11t Yuınurtalar 

" &ta. 24 • t~t ~llıUrt (liususı) - Sanayie mah-
ı. a · aların ·· · ·~ ~ın edil . uz.erme konulacak işa-

ra.llda b llllştır. lşarctin tatbikine bir 
b· aşlanacaktır 
Qll' - . 
, ~ ~docuk otobüs · alt nda öldü 
~a 1Yekö .. 

lc.te. ıllQak· !Unde oturan Fehminin 
r~. ıogJu V h"b 

't tı ın<leki 33 e 1 , şoför Hulfısinin 
'~a kal.mı 89 

nu1:°a.rwah otobüc;ün 
llıde · 1 ş.'. nakledıldıgi çocuk has-a rnuct .. . 

'ı: ur. 

Siyast müşahidlerin wnuıni kanaa
tine göre Çekoslovakların kahir ekse -
riyeti Südetlere pek yeni imtiyazlar 
verilmesi taraftandır. 

Hududıda bir hadise 
Berlin 24 (A.A.) - Alman istihba

rat bürosu bildiriyor: 
Pazartesi sabahı Lanz'in şimalinde 

kain Ulrihsburg W! Hohenfurth kasa
balarında Çek askerleri iki hudud köp
rüsüne baştanbaşa gaza bulanmış sa -
manlar yaymışlardır. Bu köprülerden 
her birinin yarısı Almanyaya aid ol -
duğu için Çek askerleri bu suretle Al
man arazisine girmiş bulunmakta idi -
ler. Alınan hudud muhafızlarının hl -
dise mahalline koşrnalan üzerine Çek 
askerleri kaçmışlardır. 

Çek askerleri üçüncü defa olarak 
Alman hududuna tecavilz etmektedir
ler. 

Vekaletler hesabına 
tahsillerini yapanların 

mecburi hizmetleri 
Ankara 24 (Hususi) - Vekaletler he

sabına memleketimizde veya ecnebi mem 
leketlerde okuyan ve tahslllerini bitir -

dikten sonra, muayyen müddet tahsilini 
yaptıran daire emrinde çalışacaklarını, 

senedle taahhüd edenlerden muayyen 
mecburi hizmet müddetini ikmal etme -

den, alakadar dairenin muvafakatile baı
ka bir daireye geçen kimseler hakkın -

da yapılacak muameleye esas olmak üze

re,, Şurayı devletin istişarl mütaleasının 
alınmasına hükılmet lüzum görmüştür. 

Şura tanzimat dairesinin bu hususta 
hazırladığı mazbata bugünkü Resmi Ga
zetede neşredilmiştir. 

ispanyada hükumet 
k uvvetleri taarruza· geçti 
Londra 24 (Hususi) - Bir müddetten

beri müdafaa vaziyetinde bulunan is -

panya hükfımetçileri, şimali şarki cep -
hesinde faaliyete geçmişlerdir. 

Hükumet kuvvetlerinin bu hareketten 
maksadı, Barselonun elektrik cereyanını 

istihsal eden ve halen Frankocuların i~

gali altında bulunan elektrik fabrikaları
nı istirdad etmektir. 

Frankocular, hükumet kuvvetlerinin 
bu mıntakada harekete geçtiğini kabul 
etmekle beraber, yapılan hücumları püs
kürtmüş olduklarım söylemektedirler. 

Oç tayfa peynirden zehirlendiler 
Gemlik ile İstanbul arasında işliyen 

Gülbaba motöründe tnyfa İ_!:mail, Hü
seyin, Muharrem yedikleri peynirden 
zehirlenerek hastaneye kaldırılınışlar
dlr. 

dian · b k ı endı" sı· n·ın olmadığını yazmakta, bunun sebeblerlni tah-
amesıne t.:eva verere K lil etmektedir. 

devletin emniyetine karşı harekette bu- ,.,.,.,. 
lunduğu ithamının kimse tarafından Tan _ Ahmed Emin Yalman tabiye ve 
yapılamıyacağını, başında bulunduğu ha- normale dönüş başlıklı makalesinde son 
reketin daima kanun çerçevesi içinde kal- 1".redi anlaşması dolayısile İngiltere ile ara
dığını ve hiç bir vakit ihtilal hazırlamağa mızda beliren dostluğun dikkatle karşılana-

cak bir hadise olduğunu, bu hareketle Tür -
teşebbüs etmediğini söylemiş~ir. kiye lle İngllterenln yanlış yollarda bir çok 

Codreano, taraftarlan nezdınde bulu - vakit kaybettikten sonra normal yolu bul -
nan siliihlar hakkında da, bunlarııı eski muş olduklarını yazmakta ve blr asırdanberl 
silahlar veya 'harb hatırası olduklarını ve Türk-İngiliz münasebetlerinin geçlrdlği saf
bugün bu modası geçmiş silahlarla dev- haları mevzuu bahsederek varılan neticenin 
lete karşı bir ihtilal ve isyan hareketi ba- hükümetlmlz lçln baş~ı başına bir muvaffa-

w k d 1 . t' ktyet olduğunu tebaruz ettinnekt.edlr. 
şarılamıyacagını ay ey emış ır. 

Bir genç ölüm 
halinde bulundu 

Fransa Lübnanı 
tamamen benimsedi mi? Sokaklarda hesab 
~birı!!ı"' !~!:n 1o= :a~~:~l size meseleleri yaparak 
yazmaktayım. Fakat, bu nevi Fransız pa a kazanan adam 
faaliyetleri arasında hiç biri yoktur ki r 
Berutun Fransa için bir harb limanı ha- (Baıumıfı ı tACi aayfado) 
line getirilmesi kararı kadar ehemmi - oturmakta, ve küçük mikyasda criyazt 
yelli ve kat'i ifadeli olsun. varyeteler• yaparak geçinmektedir. 

Filhakika, salahiyettar makamlardan Koluna bağladığı kırmızı tenekenin 
alındığı kaydile neşredilen haberlere gö- üzerinde şu cümle yazılı: 
re, Fransa Berut limanının büyük bir cCanlı, seyyar hesab makinesi•. 
harb limanı haline ifrağına karar ver - Kendisini bizimle ta~ıran safdil 
mi§tir. Ayni zamanda milli müdafaa na- delikanlı, mucize görmüş bir insan hay 
zırı olan Fransa başvekili, bu işin bir an retile şu cümleleri söyledi: 
evvel tahakkuk ettirilmesi için bir proje _ Hayatında bir tek saat bir mekteb 
hazırlatm~tır. Bu proje mucibince Be- dershanesine girmemiş olan bu cahil 
rut, şarki Akdenizin ve bütün Kızıl de - köylü mintarafillah her hesabın altın
nizin en büyük harb limanlanndan biri dan kalkıyor. istediğiniz kadar büyük 
haline getirilecekmiş. Bu hususta şimdi- darb, cem, tarh, taksim ameliyeleri ve
ye kadar sarfedilrniş olan meblağlara ıli- rin: Şıp diye hallediyor. Hüllsa, bu a -
veten yeniden yüz milyon franklık bir damın sihirli bir dimağa sahib olduğu 
tahsisat alınacaktır. Benıtun ötedenberi 

muhakkak! .. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r ekoslovnkya vaziyetinin Avru -
V paya geçirtmiş olduğu tehlike bir 

bakıma göre atlamıştır. Fakat bu tehli
kenin tamamen zail olduğunu sanmak 
hatadır. Davanın mevzuu bu sütunlarda 
dcfaatle izah edilmiş olduğu için buna tek 

rar dönmenin manası yoktur. Fakat hır 
taraftan Almanya gibi 80 milyonluk bir 
kütlenin Çckoslovakyada sakin üç mil -
yonluk kan kardeşine karşı duyması ta-
bii olan alakanın doğurabileceği karışık 
durumun kolay kolay bir hale, yola ge
tirilmesi imkansızlığıdır ki ortalığı şa -
şırtmıştır. Çekler, tabii olarak milli ha
kimiyetlerini muhafaza etmek gayretin.
dedirler. Südct Almanları, bu hakimiye
tin kendileri için boğucu bir hava yarat
mamasını isterler. Buna, yıllarca karşı
lıklı mevzilerde bulunmanın hasıl ettiği 

kindar zihniyeti ilave edersek işin nasıl 
girift bir safhaya intikal etmiş olduğu 
görülür. 

Hakikati söylemek lazım gelirse bu • 
günkü durum, dünyayı ikiye ayıran ga
lib - mağlub zihniyetinin müessü bil 

ifadesidir. Hadiseleri yazı ile ve lakırdı 
ile kapatıp bertaraf etmek mümkün ola· 
bilir. Fakat hisleri ve onların doğurduk 
ları vaziyetleri silmek mümkün değildir. 
Bundan ötürüdür ki Çekoslovakyadald 
Südet Almanları meselesi, nihayet bu · 
gün veya yarın için tesviye olunabilir 
Bu davayı, bir siyasi ve iktısadi dava ol· 
maktan çıkarıp ortadan kaldırmak müm· 
kün olamaz. Demek oluyor ki bugün ber· 
taraf edilmiş olan harb tehlikesi, yarın 

için bakidir ve Çek başvekilinin dediği 
gibi binbir mihnet iktiham ederek istik
Ialine kavuşan Çekler, bu istik.lali elde 
ettikten yirmi sene sonra, ilk mücadele 
devresinden çok daha çetin yeni bir im· 
tihanla karşılaşmış bulunuyorlar. Bu 
hazin hakikati saklamıya lüzum yoktur. 
Bunda, birinci mes'uliyet muahedeleri 
yapanların, ikinci mes'uliyet te galib -
mağlub zihniyetini idame etmekte men· 
faat görenlerindir. - Selim Ragıp Eme~ 

Hataydaki tazyiklerin 
hariçte bıraktığı akisler 

(Baş tarafı 1 inci sayfadaJ 
keri kıtaatm bazı hareketleri ve halkın 
silahlandığı bildiriliyor. 

Türk matbuatı Hatay Türklerinin ma· 
ruz bulunduğu tazyikleri kaydetmekte · 
dir. Bu tazyikler ciddi hadiseler vaziye
tini almaktadır. Türk matbuatı bu yüzden 
Fransaya şiddetli hücum eylemektedir. 

Her ne olursa olsun Hatay işi Atatür
kü şahsan alakadar eden bir meaeledir. 
Çünkü bundan on sene evvel Türk ana 
vatanından ayrıldıklarından dolayı ma
teme bürünmüş olan kadınlara Atatürk 
onları kurtaracağını vadetmişti. o za -
mandanberi on sene geçti. Atatürk gibi 
millet mevzuu bahsolunca hiç bir tered
düd tanımıyan bir 3dam için bu, çok u
zun bir devredir. 

Samo Prava gazetesi, Atatürkün yamı 
da tereddüd edip etmiyeceğini soruyor? 

(A.A.) 
güzel bir sun,i limanı vardı. Bu l~a~ın Filhakika İsmail oğlu Hasan 40 se-
dalgakıran hattının, evvelce temdıdıne ed k . ld gunw u yanın daki- çok adamlar vardır ki, hMızalannın 

. . d b ' . n e aç sanıye o u d' -1 h b ·· · · karar verilmış ve bu iJ yakınlar a ıtı - .. led" Y'" nede kaç dakika ve ımag arının esa mumaresesını 
rilmişti. Yeni projeye göre liman yeni bir kadaw soy h 1' u\~~irdi Ve 8786S hislerinden çok fazla arttırmışlardır. 
dalgakıran hattı il~ ~~ edilmiş ve bu oldug~~~954e;;e~in ~aç ettiğini üç da _ Onlar, ço~ büy~~ darb,. tarh~ ~em, tak
sureUe sahası genışletilmış olacaktır. Bu k~re k dı Ve bize rakam hah _ sim amehye1ennın neticelennı, p~aıu 
suretle genişliyecek limanın için~ en bü- k.ıkada çdı kar ·k etli 'bir zeka sahibi hayret bir sür'atle bulurlar. Ve mun -

'"k.l · d d hil l k ·· b' k sınde 01 u ça uvv k ı 1 ğr ın ve bu ~d erı ~ kka bob~ah ubzerf~l ır çoğ ~e- olduğunu isbat etti. Fakat bütün gay- basıran ra. am ara u a~dadn t 'ıa1ım· e 
mı en mure e ır ar ı osu sı ahı - w b' . . t"d • tahsT .. hususta hafızayı uzun mu e , 
lecektir. retine ragmen,d ızı, ıpd ı aı ı ı gor - ı"dmana çekmenin tabii bir neticesi o -

d... inan ırama ı 
Yan resmi olarak neşredilen ve hiç bir me ıgıne . . w. . · lan bu mecnunane marifeti, bir çok 

taraftan da tekzib edilmiyen bu haber - Neyle geçındıgını sorduk: safdillere bir mucize diye yutturarak 
lerdcn anlaşılacağı veçhile, Fransa Lüb- - Hergün, kahvelerde dolaşınm. para, hatta servet kazanırlar!. Hasan. 
nanı artık kamilen benimsemiş bulunu- Merak edenler çağırıp meseleler ve - memleketimizde hesab varyetesine çı
yor. Uykuda mı, mezarda mı olduğu belli r irler. Halleder, buna mukabil bahşiş kan ilk aktördür. 
olnuyan mahud istiklal ve ittifak mmıhe- alırım. Bu suretle, günde birkaç lira Eğer hesabını bilirse, bu hesab mu-
desi bir tarafta yatndursun, Fransa Be- kawnıyorurn! cizeleri (!) sayesinde hesabsız para k• 
rutta böyle bir harb limanı tesisine ka - Bizce, Hasanın yegane marifeti, bi- zanabilir. 
rar vermiştir. Yüz milyon franklık talısi- zim memlekette bu şekilde para ka - Ve o takdirde biz de,.servet lcazan
sat, bu işe sarfedilecek paraların ancak zanmayı ilk defa düşünen adam olma- mış bir aktör yüzü görmekle, hakDd 
bir ikinci kısmını teşkil ediyor. Bunun sındadır. bir mucizeye astlamış olunu:f 
bir üçüncü ve bir dördüncü kısmı da ar- Avrupanın bir çok yerlerinde, bir ,/ · .._ ·~"-ıwwa-• 
kadan gelecekmiş. 



Belediye Çırağan sarayrnrn 
yıktınlmasrnı istiyor 

Gümüşsuyu caddesinin açılması için de 
mektebinin bahçesinden yer ·istenildi 

Ve aletine müracaat edildi 

Mühendis 
ve Nafia 

I 

Çırağan sarayı 

Taksimden itibaren Gümüşsuyunu ta- gi binası yapılacağından buradan itiba
;kiben Beşiktaşa kadar uzıyan saha mun- ren Maçka sırtlarına kadar tekmil arazi 
taznm bir şekle sokulacaktır. Mühendis tanzim edilmiş olacaktır. Beş senelik 
mektebini takiben Dolmabahçeye inen imar programına bu kısmın tanzimi de lo 
yol on yedi buçuk metre genışliğinde as- kulmuştur. Seyrüsefer işini de buna göre 
falt olacaktır. Yolun genişlemesi için mü- uydurmak lazım gelmektedir. 
hendis mektebi bahçesinden bir kısım ye- Çırağan sarayı hakkında İstanbul be
rin terkedilmesi için Nafia Vekaletine lediyesinin Maarif Vekaletine yapmış ol
rnüracaat edilmiştir. duğu müracaatta buradan istifade edile-

0 civarda bulunan Gazhane kamilen miyeceği, her şeyden evvel ilk fırsatta bi
kaldınlacak, bur alan yeni modern fut -
J:>ol sahasına terkedilecektir. Hasahırla, 

şol üzerinde bulunan çeşmenin arkasın
.daki kısım yeşil saha şekline sokulacak -
tır. Bu şekilde yeşil sahalar İstanbulun 
bir çok semtlerinde yapılacaktır. Halk, 
.npartımanlarda sıkışıp kalmaktan ku1'
.tulacak, buralara çıkıp gczinebilecektır. 

Bütün yeşil sahaların denizi görmesi te
min edilecektir. 

Taksim kışlasının yerinde modern ser-

Gümrüklerde : 

nanın yıkılması doğru olacağı fikri ileri 
sürülmüştür. Maarif Vekfüetinden bu 

hususta müsbet cevab verilirse Çırağan 
~arayı yıkılacaktır. Burasının tekrar ih -
yası kabil olamıyacağından Boğazın gü
zelliğini temin için binanın yıkılması da-

ha doğru olacağı ileri sürülmektedir. Bu 
suretle elde edilecek geni'ş aırazide de 
modern bir fubol sahası tesis edilebile -
cektir. 

Müteferrik : 
Gümrük muhafaza komutanı Avustralyalılar Türk kadınlan 

ıehrimizde hakkında malumat istiyorlar 
Gümrük muhafaza genel komutam Ge- Bir müddet evvel Avustralya ordu-

neral Seyfi Düzgün Ankaradan şehrimize suna rnensub malfıl zabitan cemiyeti 
gelmiştir. General evvelki gün muhafaza rnensublanrun umumi harbde Çanak -
başmüdürü Hasan ile teşkilata aid işler kalede ölen yurddaşlarının mezarları
üzerinde bir müddet görüşmüş ve mu - nı ziyaret etmek üzere Türk.iyeye gel
hafaza ambar ve muameHitmı teftiş et - mek istediklerini yazmıştık. Cemiyetin 
miştir. Genel komutan şehrimizde bir Belediye Turizm Şubesine gelen son 
kaç gün kalacaktır. 111cktubunda hey'etin Çanakkaleyi A -
Bağcılıkta kullanılacak kükürdler ğustos ayında ziyaret edeceği bildiril -

gümrükten muaf rniştir. 
Etibank tarafından memlekete idhal Avustralya Üniversitesi dünyada 

edilecek üç bin tona münhasır bağcı - mevcud hükfunetlerin kadınlarının ya
bkta kullanılan kükürdün beher yüz şayış tarzları hakkında etüdler yap -
kilosundan dört lira yerine 25 kuruş maktadır. Belediye Turizm şubesin -
resim alınmasına karar verilmiş, key - den de Türk kadınları hakkında malı1-
!iyet alakadarlara bildirilmiştir. mat ve resimler istenmiştir. 

Sirkeci garındaki gümrük idaresi 
islah edilecek 

Gümrükler başmüdürlüğü Sirkeci ga
rında gümrük idaresinin işgal ettiği şim
diki yerde bazı tadilat yapılarak ihti -
yacı karşılıyacak yeni bir şekle konul -
masına karar vermiş ve Nafia Vekaletine 
müracaat etmiştir. Nafia Vekaleti burada 
yapılacak tadilat için muvafakat cevabı 
vordiğinden yakında faaliyete geçile -
cektir. 

Deniz işleri: 

Şehir işleri: 

lnıaat komisyonu faaliyete başladı 
İstanbulda bundan sonra yapılacak 

inşaatı kontrol edecek olan belediye reis 
muavini Ekremin reisliği altındaki ko -
misyon toplantılanna başlamıştır. iıa -
veten inşaat ve ufak tefek yapı işleri ile 
mahalli kazn mühendisleri meşgul ola -
cak. şehrin güzelliği ile alakadar inşaat 
komisyonu tarafından gözden geçirile -
cektir. 

16 yaşındaki katil 
dün yakalandı 

Tepebağında bir futbol topu yüzünden 
19 ya .ında Sabahaddini öldürerek kaçan 
Ahmed Surların haricinde bir duvar di
binde gizlenmiş olduğu halde yakalan
mıştır. Ahmed yakalanacağını anlayınca 
ağlamağa başlamıştır. SaHihaddini vur
duğu bıçağı nereye koyduğu sorulduğun
da o civarda bir çöplüğe gömdüğünü söy
lemiş ve yerini göstermiştir. Yanm saat 
sonra bıçağile beraber emniyet müdür
lüğüne getirilen Ahmed o gün kendisi -
nin fena halde sarhoş olduğunu ve ne 
yaptığını bilmediğini, ancak suçu i_şle -
dikten sonra aklının başına gelip yapn[,rı 
işin fenalığını anladığını, fakat pek geç 
kaldığını söylemiş ve hıçkıra hıçkıra ağ
lamıştır. Vak'adan sonra geçen iki gece-: 
yi nerede geçirdiği sualine cevaben de: 

- Hadiseden sonra koşarak eve git -
tim, elbisemi değiştirdim ve sokağa çık
tım, akşama kadar şurada burada dolaş
tını. Gece olunca sur haricine çıkarak du
var diplerinde yatmak suretile geceyi ge
çirdim. Ertesi günü karnım pek acıkmıştı, 
eve gitmek istedim. Kapının önünde bir 
bekçi dolaşıyordu. Eve giremedim, kaç -
tını, fakat işte nihayet yakalandım de -
miştir. 

Hadiseye müddeiumumi muavinlerin· 

Katil Ahmed 
den Kemal el koymuştur. Katil hakkın
da polis tahkikatı bugün ikmal edilecek 
ve müddeiumumiliğe teslim olunacaktır. 

Denizhan kın 
ısmarladığı vapurlar 

Denizbank tarafından Denizyolları için 
Alman şantiyelerine ısmarlanmış olan 
vapurların inşaatı ilerlemektedir. Bun -
lardan Sus vapuru yakında mahallinde 
teslim edilecektir. 

Vapuru teslim alacak olan Denizyolları 
kaptanlarından Vedadfo başkanlığında.
ki heyet Almanyaya hareket etmiştir. 

Denizyolları için yapılmakta olan va
purlar büyük, orta ve küçük olmak üze
re üç tiptir. Büyükler Karadeniz hattın
da işliyecek olan vapurlardır ki bunların 
isimleri Arnur, Hadsusas ve İçdenizdir. 
Orta tip vapurlar Mersin hattında çalı
şacak olan Kades, Ertüsk, Tirhan, ŞaJon 
vapurlarıdır. Küçük tip vapurlar da Mar
mara hattında işliyecek olan Sus ve Ma
rakas vapurlarıdır. 
Denizbankın ısmarladığı vapurlardan 

birinci partiye dahil olan sekizi 938 yılı 
içinde,diğerleri de önümüzdeki yıl içinde 
geleceklerdir. Denizbankın İzmir kör -
fezi için yaptırdığı Sur, Efes adlı dizel 
motörlü gemiler de 10 güne kadar İzmi
re getirilerek, çalışmağa başlıyacaklar -
dır. 

······························································ 
Haliç tersaneleri 

Denizbank tarafından Haliçte kurula

cak yeni tersane ve Alman tezgahlarında 
yapılmakta olan vapurlar hakkında tcd
kikatta bulunmak üzere bir müddet ev
vel Almanyaya gitmiş bulunan Deniz -
bank umum müdur muavinlerinden Ha
run İlmen şehrimize dönmüştür. Haliç 

Floryaya yeniden 30 bin fidan 

dikilecek 1 Yeni neşriyat 1 
Floryada belediye tarafından 44 bin , .. ______________ __. 

tersanesinin hazırlanan projeleri etraiın
da yakında faaliyete geçilecektir. 

Macaristandan damızlık 50 kısrak 
satın alındı 

Ziraat Vekaleti Macaris tandan 50 baş 
cins damızlık manirus kısrağı mübayaa 
etmiştir. Yakında memleketimize geti!'i
lecek olan bu kısraklar muhtelif mınta
kalar.:ı dağıtılacaktır. 

liraya yaptınlmakta olan gazinonun in- Varlık - Ankarada çıkan bu edebiyat, 
şasına devam olunmaktadır. Vali ve be- san'at ve fikir mecmuasının 117 inci sayısı 
lediye reisi Muhiddin Üstündağ, şehirci- tanınmış imzaların şllr. hlUye ve makale-

lerlle intişar etmiştir. 
lik mütehassısı Prost, fen heyeti müdürü 
}Jüsnü ve imar işleri müdürü Ziya Flor
yaya gitmişler ve inşaat işlerini yakın -
dan tedkik etmişlerdir. 

Florya civarına eylul ayı zarfında ye
niden otuz bin fidan dikilecektir. ······························································ 

Konser 
Fatih Halkevi tarafından bu akşam Bey

oğlu Fransız tiyatrosunda bir konser tertib 
cdllmlştir. 17 ve 18 lncl asır Türk bestekD.r -
ıarının yüksek san'at eserlerine tahsis edl -
len bu geceyi kaçırmamak musiki sevenler 
için bir borçtur. 

······························································ 
~- Kiralık ve 

Satılık kltk 
Oöztepede, Ortabahar sokağında (50) 

numaralı ve ıı odalı elektrik ve terkosu 
beş dönüm çamlık bahçeyi, ahır ve u -
şak odasını havi istasyona yedi, sekiz 
dakikalık mükemmel kftrglr köşk satılık
tır. Bu köşkün ayrıca bir mutfak, dört 
oda ve bir salondan mürekkeb kısmı ki
ralıktır. Tafsllt\t almak isteyenler için -
deki ev sahibine müracaat edeblllrler. 

tayıs 7.":I~ 

------

Eski Maarif Vekili Esad Sagay 
dün ihtilalle defnedild. 

Cenaze ala11ı Harbiyede 

Cenaze alayı Beyazıdda b 

Ölümünü teessürle haber vermiş oldu- sım talebeleri ve merhumun dostları 
ğuınıh eski Maarif Vekili Bursa saylavı lurunuştur. ~rJl' 
;Esad Sagay dün ihtilalle defnedilmiştir. Cenaze Maçkadan Beyazıda götı.l 1 • 

Merhumun cenazesi saat on birde müş ve cenaze namazı Beyazıdda }<ı • 

Maçkada Narmanlı apartımanından kal- mıştır. Bilahare Merkezefendi :ıne~ ~ 
dırılmıştır. Cenaze merasiminde İstanbul ğına götürülmüş ve merhum ebedı I< i ' 

!enine terkedilmi~ir. Cenazeye ,,e ' ·r 
vali ve belediye reisi Muhiddin Üstün - letler ve resmi müesseselerden bnşl<~ ~ 
dağ, İstanbul komutanı Orgeneral Halis, çok yerlerden elliyi mütecaviz çc 
vali ve belediye reis muavinleri, polis gö~derilrniştir. d 5" 
müdürü Salih Kılıç, Parti, komutanlık, Olümü büyük bir ziya olan Esa ıte ' 

l • d "1JC vi ayet, bele iye ve şehrimiz kültür di - gayın ailesine ve dostlarına tazı, 

rektörlüğü erkanı ile mekteblerin bir kı- mizi bildiririz. 

Ankara borsası 
-···-

Açılış- kapanış fi atları 24 - 5- 93 

ÇEKLER 

Açıh, Kapanı, 
Par.!.! 28,3725 28,3R5 
Nev-York o,789012 0,7880 
MlH'mo 14,995J 15, 
Brüksel 4,6382 4,69 
Atına 67,0226 86,0570 
Cenevre S,4614 S,4626 
Sof ya 63.77~ 63,7992 
Amsterdam l,4292 l,43 
Prag 22,77 ı2,78 

Viyana -. -. 
Madrtd tS.0576 1S.Otı2li 
Berlin J,9690 l.96"'7 
Varşova 4-1942 4.191\0 
Budnpeşte S.981ıJ l .9825 
Bükreş 1G6 05 106.09SO 
Belgrnd 34,6735 S4,6875 
Yokohama 2,7134 2,734fi 
Stokholm 3.0.,51 3.l896 
Londra 628, 627, 71> 
Moskova 3,96 23 95 

ESHAM 

Anadolu §Dl. ~ 60 
peşin 

A Şm. % 60 va'iell 
Bomontı - Nektnr 
Asl:ı.n çimento 
Merkez Bankası 
1 Bankası 

·rele!on 
İttihat ve Değir. 
Şark Değirmeni 

Terkos 

Açılıı K•p•ıı•ı 

91 91 
lG ~ 10 60 
8 50 
ı~ lt1 

1 
7 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu ı 'Pt'ln 
» • ı 'faJeiJ 
• • n ndcll 

' Açılı' 

19 80 
19,80 

K•p•nıt 

19 80 
19,(Jfi 

TAHVİLAT 
AçJış K•paıııı 

Anadolu I pe. 40 20 40 20 
• I vadell 
• n pe. 41) 20 40 20 
• nva. 

Anadolu mü. p~ln 

traş 
biçaklan 

ve J 1 LE T 
traş maki ne
leri iki ayn par-

1 
r 

çad1r. Buna 
birleşmeyif!Cet 

mükemmelrye _ 
temin oıun° 
maz 11 



furdda 19 Mayıs 
Bayramı şenlikleri 

8amsu'll9 geçid resminden ve jimnastik hareketlerinden intı.bala.r 

Sıvastaki idman şen liklerinden btt- intıba 

Ortada gençlik ve idman. bayramı na 1ştirak eden talebeden bir grup 
~~SUNDA yapılan 19 mayıs mernsiml lml talebeleri direktör Tahirln ve öğretmen 
~ıtı l>arıak olmuş, Atatürk heykelinin sarıl- Mehmedin idaresinde Jlmnnstık hareketleri 
~irç0~1Yah tül yırtılmış, heykelln etrafında yapmışlardır.ERBAADA spor blrllğt başkanı 
lur 

0 
nutuklar söylenmiş, çelenk konulmuş- Tevfik Demirel 11e kültur memuru Miimtaz 

l'tı lr ece de Halkevinde güzel bir balo veril- Yavuz nutuk söylemişler, beden hareketleri 
l'tı114 b SIVASTA da şenlikler pek güzel ol- yapılmış, Tavoşaspor blrllğlnln A ve B ta
lab;ı'.lı: u tnünasebet.le gnreş ve atletizm mü- kımlan maç yapmış, gece fener alayı yapıl-

aıarı yapılmıştır. ARABICinDE orta o- mıştır. 

Eskişehirde bir ~ıi;~~e~i boğuldu 
getirilmiş, muayenesinden sonra def -
nine müsaade edılmiştir. İzzet arka -
daşlrırının omuzları üstünde asri me -
zarlığa götürülmüştür. Aysel 

Bir telgraf hane ile iskele
lerine \'apur uğrablmasını 

i~tiyorlar 
Temre (Hususi) - Fenikeye 30 ve 

Kaşa 10 mil mesafede olan bu şirin na
hiye mühim mikdarda portakal, manda
rin ve limon yetiştırir. Buğday, arpa, 
mısır gibi hububatı, sebze ve meyvalan 
da boldur. Böyle olduğu halde buraya 
vapur uğramamaktadır. Malların ikinl!i 
bir iskeleye sevkinden dolayı halk zarar 
görmektedir. İhraç mevsiminde Temre
nin iskelesi olan Kaya dibine on beş gün
de bir kere vapur uğramasının temıni 

halkı pek sevindirecektir. 

Temrenin diğer bir noksanı da bir tel
graf merkezi bulunmamasıdır. Halk tel
grafhane binasını kendileri yapmağa ha
zırdır. Ticart v e iktısadi bakımdan bir 
noksanı tıı.mamlıyacak olan t elgraf işi 

de halledildiği takdirde Temre büyük bir 
inkişafa matlıar olacaktır. 

Bir kız çocuğu tren altmda 
parçalandı 

Eskişehir (Hususi) - Saat t 7 rad
delerinde istasyonun birinci geçidinde 
çok feci bir tren kazası olmuş, 8 yaş -
larında bir kız parça parça olarak öl -
müştür. 

Hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 

8 yaşlarında Emine adında küçük 
bir kız çocuğu kömür toplamak üzere 
tren yolundan geçerek giderken o sı -
rada geçen trenden ürkerek vagonla -
rın altına girmiş ve kendıni kurtara -
mıyarak, vagonun tekerlekleri altında 
parça parça olmuştur. 

Hadise mahalline müddeiumumi Ra 
gıb ve muavini İrfan gelmişler ve tah
kikat yapmışlardır. 

Bu hadisenin manevra sahasında 

gelişi güzel dolaşanlar için idareyi ve 
çocuk velilerini daha esaslı bir tedbir 
almağa sevkedeceğinden şüphe yok -
tur. 

Bir çoban bir bekçiyi öldürdü 
Niksar (Hususi) - Belediyenin 

mahsulat bekçilerinden Yeşilli oğlu 
Şevket bahçeler arasında dolaşırken 

bir bahçeye bir sürü koyun girdiğini 

görmüş, bu koyunları çıkarmak ister -
ken iki çoban gelmiş, bekçi Şevket ile 
kavgaya başlamışlardır. 

Kavga esnasında çobanlardan biri 
bıçağını çekip bekçiyi kalbi üzerinden 
vurup öldürmüştür. Katil çoban yaka
lanmıştır. 

~ ~kisehir (Hususi) - Ş~rimiz li
~ I /\. sınıfı talebesinden Izzet bir -
ders~n evvel mektebdeki İngilizce 
1İ\teın;1en kaçarak iki arkadaşile bir -
~tci 0 tsuk suyuna ) üzmeğe gitmiş -

l'. 
u 

~ı çl arkadaş soyunarak yüzmeğe baş-
Erzincanda ortamektebe ilaveler yapıhyor 

ları İ ar ~·e bir müddet sonra arkadaş
~ l Zzetın ortadan kaybolduğunu gör-

1 erdir. 
~~ıet suya gömülmüş ve ortadan kay 
b t Uştur. Derhal vak'a .zabıtaya ha -
t • Verı~rniş, ~apılan bütün aramalara 

en ı nitk ZZet bulunamamı~tır. 
bı~ aç gün sonra Izzetin şiş
tıe ç ~Sedi saat 6 da suyun yuzu
t :h. 

1~ ve kayıkcılar tarafından gö-
~. %İzzetin cesedi hastaneye 

Sayfa a 

Cumhuriyetin en 
güksek büdcesi 

Maliye Vekili 
söylenen 

tarahndan evvelki gün Mecliste 
şayanı dikkat nutkun metni 

Maliye Vel..'ili Fuad Ağralı tarafm -
dan C'lroclki gün Mecliste büdce nı.ü
zakcrcsine başlanma.n münasebetile 
soylenc.>n şayanı dikkat nutkun ilk kı~ 
sımlarını dıin koymuştuk. Nutku neşre 
bugün de devam edıyonı.z: 

Emniyet ve jandarma 
Dahili cmnıyet ve inzıbat teşkilatımı

zın muhtelif ihtıyaçlan içın emniyet u
mwn müdürlüğu ve Jandarma büdceleri
ne 1,736,383 lira zam yapılmıştır. Bu su
retle geçen sene yüksek meclisce kabul 
buyu"rulan, emnıyeti umumiye teşkilat 
kanununun sür'atle tatbıkıni temin ede
cek tashihat 1938 büdcesinde azami de -
recede nazarı itıbara alınmış bulunduğu 
gibi jandarma teşkilatını tanzim ve tak
viye için hükOmetin çizmiş olduğu be§ 
senelik bir programın önümüzdeki se -
neye nid icablan da tamamen karşılan -
mıştır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Zammın 1 milyon lira& Sıhhat ve İçtimai 

munvenet hizmcUerlne tefrik edilmiştir. va
kıa bu büdcenin 1937 ve 1938 umum! yekün
ları arasındakl fart, 1.400.000 lira ise de bu
nun 400.000 lirası şlmdlye kadar hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürluğu mülhak 
büdcesınde iken bu sene umumi müvazene
ye alman merkez hıfzıssıhha müesseselerlle 
hıfzıssıhha mektebi masnınıırı karşılığıdır. 
1937 senesinde es:ısen umumi milvazeneden 
yardım şeklinde temin olurfan bu masrafın 
sıhhat ve içtima\ muavenet büdceslne ko -
nulması hakiki blr zam nıahlyetlnde değil -
dlr. 

:Maliye 
Maliye büdceslndeki 1.300 küsur bin lira

lık farkın 500 000 lirası posta ve telgraf ve 
telefon, 400 bin lirası orman umum müdur
lJkleri mulhak büdcelerıne yardım olarak 
1037 bildccsindc mevcud tahsisata lll\vedlr. 
Gerisi umumi muvazeneye dahil dairelerin 
muşterek lhtıyaçlarına mahsus muhtelif ter 
t:plere konulmu tur. 

1038 btidce indeki zammın 4 milyon llra
• ı da, geçen senelerde alınmış ve önümüz -
d ki sene nlınacak fevkalade tahsisat kar -
şılığını teşkll eden borçların ödenmesi için 
1937 de duyunu umumiye budceslne konulı:m 
6 milyon liraya eklenmiştir ki, bu suretle 
mezkür borçların ödenmesine 1938 senesin
de 10 milyon lira tahsis edllmlş oluyor. 

Şu noktaya bilhassa yüksek nazarlannı
zı celbetmek isterim ki, Cumhuriyet mallye
si gerek kısa, gerek uzun vadeli olarak te -
mln ctt.ıği ve edeceği kredileri münhasıran 
memleketin lktısadl lnkl§afında ve sanayi 
programının tatbiki lle fabrikaların kurul -
ması, mndenlertmlzln lşletUmesl, deniz tlca
retımlzln llerlemesı gibi derhal semeresini el 
de edeceği faydalı hlıınıeUer için kullanmak
ta ve bu borçların ödenmesinde büyük bir 
hassasiyet ve dikkat göstermektedir. 

Bu faslın bu sene ıo milyon liraya çıka
nlm!lSl bu sözlerimin kat1 ve fllll dellllnl 
teşkil eder. 

Önumüzdeki senenin inkişafından da ge
ne buyük bir hisse ayırmak suretlle bu fa
sıldaki tahsisatın arttırılması emeUmlzdir. 
1\1'üfredatını bu suretle arzetmlş olduğum 
rakamlar haricinde kalan ve yekilnu 2 mll
yon llrnya yaklaşan diğer zamlar da. muh-
1:.elif d lrelerln müteferrik ihtiyaçlarına tah
sis edilmiştir. 

1938 malt yılı masraf büdceslne yapılmış 
olan znmlnrın tahlUI burada bitmiş oluyor. 

Fevkalade varidatla karşılanan 
hizmetler 

Varidata ald izahata geçmeden evvel ma
hiyeUcri ıtlbarile adi büdcede yer almıyan 
ve esasen lkl senedenberl tevkal!ı.de varidat
la karşılanmakta olan hizmetlerden önü -
müzdekl sene programına dahil bulunanlar 

diğer 1ht1ynçlara terclhan yer ayırmakta ol
duc;umuzu bu rakam dahi ifade eder. 

1''evkalA.de tahsisatın 2.300.000 llra.sı büdce 
haricinde bırakılan maden tedk.lk ve arama 
enstUüsü ile elektrik işleri ·etüd dairesi ih
tiyaçlarına, 2.000.000 lirası muhacir lskfuı 
masraflarına, 1.200.000 Ur!L!l Ankara tıb fa
kültesi lnşaa t ve tesisatına, 1.000.000 lirası 
ıstanbul - Edirne yolunun l.nşasına, 1.000.000 
lirası Ha vayoJJarı devlet işletme idaresi ih
tiyaçlarına, 4.000.000 llra kadarı muhtelif fn
!';aat ve imar hlzmetlerlle müteferrik ıttısa
dl, zira! Jşlere- tahsis edllmlştlr. 

Su işleri 
Cumhuriyetin lş programında yer alan bl 

yük mevzulanmndan biri de su işleridir. Ev
velce hususi kanunlarla verllen sallhlyet da 
hlllnde ihalesi yapılmış olan Küçük Men -
deres havzası bu sene tamamlle bitmiş, ceı
lil.d bataklığı kurutuımuı bulunacaktır. NllQ
fer nehrinin Bursa ovasında yaptı~ tahri
batın önüne geçilmesi ve Terme bataklığının 
kurutulması 111 de bu aene ikmal ed1lmlş o
lacaktır. 

3031 numaralı kanunla verilen aalAhiyete 
istinaden Adana, Iğdır, Tarsu.s - Mersin, 
n:ermastı - Menemen mıntakalanndald su 
işleri kısmen ihale edllmlş, bir kısmının da 
projeleri hazırlanmıştır .. 

Yüksek meclisin üzerinde ehemmlyeUı 
durduğu bu büyük işin istilzam ettiği kar -
şılıklann, bfidce!erde derpiş edllmet sureti -
le tahakkuk ettirilmesi uzun senelere mil -
tevakkıf olduğunu hesablıyan hükflmet, mem 
leket ist1hsnlatının artmasında büyük b1r l
mll ve kuvvet olacak olan su lşlerlnin fl -
nansmanının ziraat bankasına devrini daha 
faydalı gormliş ve umumt büdceden her se
ne iki buçuk milyon liraya yakın sermaye ile 
takviye edilmekte bulunan bu loymeUi mtı
essesemlzln geçen sene kabul buyurduğunuz 
lmnunln iştigal mevzuuna giren bu işlerin da 
ha sür'atle başarılması istihdaf olunmuş -
tur. Bunun için icab eden kanuni salAhlyet 
Encümenlerde tedklk edilmektedir. 

Sümer bank 
Sanayileşme faallyeUmiz, programı dahi

llnde ilerlemektedir. Çimento, porselen ve 
kimya sanayllne atd müteaddld fabrikaların 
~cslslne önümüzdeki sene başlanacağı gibi 
demir sanayli inşaatı meyanındaki yüksek 
fırınlardan blri de lşlemlye başlamış olacak
tır 

Bu mali sene zarfında Sümerbank'ın sa
nayileşme sahasmda sarfına mühtac olduğu 
paralar bu müessesenin haiz olduğu ltredller
le temin olunacakt.ır. 

Eti bank 
Maden işleri: 

Etlbank tarafından işletilen Zonguldak 
kömür madeninin 1937 deki istihsal mlkdan 
400.000 tondan ibaret iken lstıhsalltm tez
yidi için alınan tedbirler sayesinde 1938 mall 
yılında istihsal edilecek !Ava kömür mlkdan 
600.000 tonu bulacaktır. Bu mlkdar ve prog
ramı dahlllnde her sene artmak suretile 1941 
senesinde .ı.100.000n 1 bulmuş olo.caktır. 

Ergani bakır madeni önümüzdeki kAnunu
saniden ıtıbaren faaliyete başlıyacaktır. Se
r.elik kapasitesi 7.500 - 8.000 ton olan bu ma
acnden 1938 malt yılı içinde 3.000 ton elde 
edeceğimizi tahmln ediyoruz. 

Divrlk demir madeni lşleme~e başlamıştır. 
Önfimilzdekl mo.li yılı içinde 100.000 ton ma
den cevheri istihsal edebileceğiz. Elyevm ball 
faaliyette bulunan krom madeninin 50 000 
tondan ibaret olan lstlhsallnln indel'lhtl.yaç 
100 000 tona çıknrılması lçln Hl.zım gelen tesi
sat şimdiden tamamen ikmal edilmiştir. Se
t elik kapasitesi Ergani gibi 7500-8000 ton o
lan Murgul bakır madeni ile Bulgardağ Ke
han altın ve kurşun madenleri için lcab eden 
teslsnta da önfimuzdeki sene başlanacak ve 
bunlar dahi programlarına göre lşletllet:ek
tlr. Ayni zamanda da döviz bakımından yenl 
bır memba teşkil etmekte olan maden işleri
nin çizilen mes:ıl programının tahakkuku için 
önfımiizdeld sene de ihtiyarı IA.zım gelen bü
tün sar!lyat Etlbank'ın mevcud tredllerın

den temin edllfnlş bulunacaktır. ~ernalpaşada bir vak'a 
~· Cliıısust) - Kemalpaşa jandarma 
c !tıııttıırn Yanındaki cezaevlnde bir ha.dlse 
''il k Gece yarısı Mustafa isminde biri 
lıret.ı.ı.e ~~şu duvıınnn merdiven dayamak 

hakkında maruzatta bulunayım: 
Temel atma merasiminde bulunanlardan bir grup Bu hususta taltdlm etmiş oldutumuz ka- Denzibank 

~ llltıa llnıahkünılardan Bn. İpck'I kalem o
:~lıaı faaı~Qtır. HA.dise haber alınınca adliye 

btı Ya Yete ceçmlştir. Suçlu hakkında 
Pllnıaktadır. 

Erzincan (Hususi) - Bina bulunama- li yılından kalan beş bin lira ile ilk pav- nun lA.ylhaslle mevzuubaha hlzıneUer için 
dığından orta mektebde çift tedrisat ya- yonun temeli merasimle atılmış, temele sarfına mezuniyetinizl 1.stediğlmlz tahsisat Deniz ticaret filomuz için husus! kanun-

ö mlkdan 57.900.000 liradan 1barett.lr. Bunun la verilmiş olan aalA.hlyet istimal edllmiş ve 
pılmaktadır. Maarif idaresi mektebe de- ilk taşı vali Fahri zen atmış ve mera- 25 milyona yakın mikdan demlryollan in - sipariş olan vapurlardan blrl bu ay içinde 
vam eden çocukların rahatça okuyabil- simde vilayet, parti, belediye, maarif ı:aat ihtiyacı içindir. Demlryollan inşaatı ı _ getlrllmlş olduğ"u gibi, bir tısmı da önümüz-
meleri için orta okul binasının yanma erkanı, halk ve talebe hazır bulunmuş- çln 1938 mali yılında sarfı !Azım gelen mlk- deki sene teslim edilmiş bulunacaktır. Mllll 
pavyonlar yaptıracaktır. Geçen sene ma- lardır. dar 30 milyon llraya yakındır. bankalarımız tarafından teşkil edilen .sos-

Pazar Ole Hasan Bey Diyor ki: 
Bunun 4,5 mllyon lirası Sivas _ Erzurllltl teye Şilepa faaliyete geçmiş ve şimdiden 3 

ısUkrazlle karşılanmaktadır. Bakiyesi de rev- şllep mübayaa etmiş bulunmaktadır Gerek 
kalfidc tahs!saUa karşılanacaktır. harlct ticaretimiz, gerek dovtz sarfiyatı ta

.ı;-=: liasan B 
·~etd . ey bana bu -

e bır şey oldu ..• 
... Eskiden hep kahve, 

çay içerdim. .. 
... Şimdi canım her gün 

süt içmek istiyor. 
Hasan Bey - Anlaşıldı, 

canından bıkmış olmalı -
sın!_ 

Memleketin içtimai ve 1ktısadl vazlyetl 
bakımından olduğu kadar mfidafaası bakı -
mından da demlryollar inşaatına ötedenberl 
verdi imiz ehemmiyet yuksek hey•etınlzln 
malilmudur. 

Bunun için çizilen programın tamamen 
tatbikine şimdiye kadnr olduğu gibi ayni hız 
la devam edilecektir. 

Önümüzdeki sene içinde Şark vllAyeUeri
mizln muhlm bir merkezi olan Erzlncana var 
mış olacağız. 

İstediğimiz fevkalAde tahsisatın 21.220.000 
lirası da mllli mudafaa hizmetlerine karşı
lıktır. Bu sahadaki lhtlyaclanmıza, gerek fi.dl 
büdcede, gerek ıevkalAde programda bütün 

sarrufu bakımından memlekette bu sosyete
nin temin edeceği faydalar çolı: ehemmiyet
lidir. 
Yukarıda nrzetUğlm kanun ile sartına me

zuniyet verilen 10 milyon liradan şimdiye 
kadp.r hazinece temin edilen 6 milyon Ura
nın üst tarafı Denizb:ı.nk müessesesinde ken
di kredilerinden temin edilmiş bulunacaktır. 
Denizbank mevzuuna giren işlere temas et
miş iken, önümüzdeki mali yıl içinde İstan
bulda azami beşer bin tonluk ve defaten 12 
bin tona kadar gemi inşa edebilecek kapa
"itey1 haiz yeni bir tersane kurulmağa baş
lanması mukarrer bulunduğunu da arzede
yim. 



1 Hldiaeler Karııımda J 
GCNCN VAKASO 

Caddede yürüyordum: 
- Eğer HAhı aellmet derkenareat 
Diyerek yaya kaldırımına ceçmiftim. 

Müveui 7anıbaşımda bağırdı: 
- Son Poıta ! \' 
Henüz aazeteyi aörmemiftim. 
- Ver bir tane! 
Ayaküstü aöz gezdirdim: 
•Bir adam karwnı evinin üçüncü ka

tmdan ıokaAa attı. Kadın param puça 
oldu .• 

1 İçime bir korku geldi. Yaya kaldırı • 
mında kendimi ıellmette zannetmekle 
meler hata ediyormuşum. 
Başımın üzerinde yükselen fU kat kat 

apartımanların üçüncü, dördüncü, beıin
ci katında oturanlardan fU anda kim bi
lir kaç tanesi kavga ediyorlardır. 

Meseli bir erkek bağırıyordur: 
Bu kadar masrafa tahammül edemem .. 

Sen beni mahvedeceksin. 
Karısı biraz evvel fapkacıdan gelen ve 

bu kavgaya sebeb olan şapkasını elinde 
evire çevire cevab veriyordur: 

- Mecbursun efendim, evlenmesey -
din! 

- Evlendlkse başımıza beli mı aldık? 
- Vay ben beli nuyım? 
- Ya nesin ya! 
- Yazık senin gibi ahlaksız bir ada-

ma varmııım. 
- Ahllksız sensin! 
- Alzını topla! 
- Ajzımı toplamazsan ne yaparmıı • 

tın? 

- Ne mi yaparmışım, seni burada bı
rakır, btedlğim yere giderim. 

- Gider misin, peki öyleyse daha ça -
buk gitl 

Ben bunları düşünürken bir pencere 
açıldı, kendimi caddenin ortasına dar ıt
tun ve dü§ilyor mu, diye baktım. Dil§en 

yoktu. Pencereden aarı saçlı bir baş u • 
zandı. Güler bir yüzle etrafa baktı, bo
ıuna korkmuşum. 

* Yürüdüm. Yeni yapılınıı bir apartıma-
nın sekizindi ka~mda ckiralıkt levha~ 
vardı. Bir an için kendimi evli bir kadın 
yerine koydum. Kocam bu apartımanı ki
ralamak istese ne yapardım acaba? Ya • 
pacağun basittl Derhal polise koşar: 

- Kocam beni öldürecek, hayatımı 

kurtarın, derdim. 
Gene yürüdüm. Bir kallı bir kulübe -

nin önünden genç bir kadın geçiyordu. 
Elindeki alyanstan evli olduğunu anla
dım. Kadın kulübeye istihfafla baktı. 

Kendimi tutamadım. Yanına sokuldum: 
- Affedersiniz bayan, dedim, evli bir 

kadın için ideal bir evdir. Gazeteyi u -
zattım, okuduğum havadisi eliml& işaret 
ettim: 

- Okuyun! 
Ve ilave ettim: 
- Frenklerin apartımanların alt katı

na rağbet ettikleri de bu yüzden olacak! 
Kendi evime döndüm. (Aklıma gelmiş

ken söyliyeyim. Ben de bir apartımanın 
alt katında otururum). Karım karşıladı. 
İlk &ÖZÜ: 

- Apartımanın sahibi haber yollamış, 
kirayı on lira arttınyor. 

Demek oldu. Bizim apartıman sahibi 
her halde gazetede çıkan havadisi oku -
muş olacaktı. 

c- On lira fazla verecek değiliz ya çı
karız.• 
Karım surat astı: 
- Ben buradan çıkmam, rahatım, hem 

ne diye çıkacakmışız; yoksa ... 
Sustum; her halde karımın da hava -

disten haberi vardı. 
ismet Hult'lsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Saatleri ne zaman kurmah? 
Btr çoklarımız ... 

0
. · , -. 

ıaatf.mi%i akşanr ' . -' 
~ 

ları kurarız. Hal- ., ' ' 
bukl ıaat kurma- ' 
aın en muvafık 

samını ubah vak
ti lmif, çünkü sa
ati kurduktan aon
n sokağa çıkarız. 

Oerilmif bir saa~ 
11mbereli gevşek 

Kar niçin beyazdır ? 
Su ıeffaf ve ma- , . I' ,, t, 

vimt'irak olduğu - ~ -::. o '! 
~:~~:d:;r c:~: §"-1,,,,.::: 
kar küçük küçük 
~ista1 tanelerin _ ~rmrumn. 
den mürekkebdir 
ve bu zerreler ziyayı aksettirmek hassa-

• sına maliktir. Güneşin ziyası yedi esas 
renkten mürekkeb olduğu ve bunlar da 
beyazı teşkil ettikleri için, kara çarpa -
rak akseden bu renkler beyaz olarak gö
rünürler. 

bir zemberekten, daha ziyade aarsıntıla
n mukavemet ede.r. Sonra akşamlan ku
rulan aaat cebden çıkarılır, zembereji, 
böylece ani bir hararet tebeddülilne ma-

ruz bırakılır ve çok defa zembereğin bo
zulmasını intaç eder. 

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

imzasız mektublara 
ltimad etmeyiniz/ 

cPost restanb rumuzlle mektub ıön .., 
4eren bir okuyucum: 

- Ben, diyor, kazancı, tahslll, tecril
besl, vuiyetl, yaıı evlenmeye müaald bu
lunan bir adamım. Fakat izdivaç bahsin
de çot müşkülpesendlm. Bundan blf 
müddet evvel, bir ıenç kızla talllftım. 

Bu ıenç kız, bayat arkadatı edinmek 
llted111m muhayyel bayanın bütün me • 
lllyeUerine aahib. Genç, ıüzel, tlfl dere· 
Gede tahslll var, namuslu, hassaa, zekl, 
~e ıörgülti. icabında mutteaıd ,.. bece • 
rltll bir n tadını, ve icabında urt bir ıa
lon tadını kesllebilecetıne tanllml Hilll· 
la, onun, ideal bir zncenln blitün mez1· 
reUerlne aahlb bulunduğundan eminim. •e kendlslle evlenmek arzusundaJUD. Fa· 
bt geçenlerde elime gec;lrlltn bir met .. 
kıbda fU aatırıar yazılıydı: 

cBayım: 

Evlenmek tlzere bulundutunua kıl, bil' 
b9 sene enel bir akıl lıastaııtı aUatm11 .. 
tar. Bu hutalıt llerlde hem nataedecet• 
ilr; hem de ıürrlyetln1H intıtaı edecek .. 
tir. Bu hususta ıı::at't kanaat edinmek 11 ... 
tıtyor.sanıs, meıhur mtitehuaıa Mazhu 
Omıana da dan1fab111ra1nlzb 

* Bugiln, evlenecek olan klmatler, bireJ 
rapor almak mecburiyetindedirler. Bll' 
tok tım..ı- ıtbl 81z de bu raporlann to• 
ıt.Jlıkla ele ıeçlrllebildlAfni zannediyorıa· 
mz, evlenmek ıstediğinlz bayanın ıılD Tt 
amuml blr muayeneden geçirilmesini, 
-onun izzeti nefsini :tırmadan- tem1n t • 
deblllrsinh. Fakat enelA, aldığınız mek .. 
'ubun kimin tarafından ve ne mak.sadla 
7QZıldıtınJ arattırın. 

Mettub imzalı mıdır? imzası• mıdır? 

imzalı ıse, imza sahibi, p.yanı 1t1mad bit 
ınsan mıdır? Dostunuz mudur? Detll mi
dir? Bllmlyorum. Fakat eter hiç tanıma .. 
dı~ınız bir insansa, niçin bu işe burnunu 
sokuyor? Dostunuz.sa, niçin mektub yaz .. 
mak lüzumunu hissediyor da, ıellp slzln
le konuşmuyor. 

Hele mektub imza.sızsa, mektub sahi .. 
binin suiniyetine, hlç tereddüd etmeden 
hükmedebnırsinlz. Bana sorarsanız,. im
zalı da, imzasız da olsa, bu kabll mek -
tublar kat'iyen şayanı itimad değlldlr, 

Mektubu yazan mahlflt, ya ılzde gözU o .. 
lan bir kadın, ya alacatınız kızda gözü o
lan bir erkek, yahud da alacatınız kızı 

.tıskanan bir huuddur. HattA, bu tabll 
mektublarla hayırlı bir iti bozmaktan, 
mes'ud bir JUVa yıkmaktan zevk duyan 
tötU yüretll mahldtlar da vardır. Onlar, 
bu 1frenç -aulkasdcılıtı, ldeta bir meşga
le, bir etlence, bir aan'at edinmişlerdir. 

Bize o mektubu yazanın da, almak ü
sere bulunduğunuz .tıza düşman olduğu 

muhakkaktır. 

Bu itibarla, o mektubun ihtiva ettlll 
aatırlara, birer dtifman sözünden fazla 
Joymet vermememiz llzmıdır 1 

Bana aorarsanız, bu mektubu, samı .. 
mlyeUe müatakbel sevcenlze ıösterıntz. Ve 
kendisine llaanı münulble, bu mektubun 
bir müfteri tarafından yazıldıtına emtn 
olduğunuzu aöyleyinlz. Bu hareketiniz n
velA, o kızcağızı s1z1n aamlmlyetınlze 1 .. 
nandıracaktır. Sonra, lehin1zdeki hisleri
ni arttıracaktır. 

Ve nihayet o, ıllze bu mektubun bir 
müfteri tarafından ıı6nderllditlnl 1sbat e
decektir. 

Hem bu mektub bahsi, bu tehlikesiz 
tekilde aranızda bir tere açıldıktan aon· 
ra, liz, tellınelerıe ustaca oynamak p.r • 
t.lle. her latedllinlsl anlayablllrslnlz. 

XEYZ• 

~/ 
Sade bir takım 

Emprime rob, düz kumaştan ceket. 

Robda kalçalar dar, kollar, korsaj yan

lan, etek büzgülü. Ceketin iki geniş re

verinden başka süsü yok. 

Kolay bir Brode 

Çocuğun i§tiha ile yemek yemesi için 

hiçten bir süs, bir eğlence kafidir. iıle

rneli bir önlük, bir peçete, bir masa ör

tüsü onda çok defa umulmadık bir neş'e 

uyandırır. Bu brodeler daima çiçek, kuş, 

bebek, kelebek gibi çocuğu alakadar e

den ıeyler arasından seçilmelidir ve en 

göz alan renklerle işlenmelidir. Yorul
mamak için en kolay örneklerden, sık 

sık yıkanabilmek için de açık renk keten 

gibi yıkanmaya gelen ve her zaman taze 

temiz görünen kumaşlardan yapılmalıdır. 

Şu fantezi ckelebek - çiçekt brodesin

de bütün bu saydığımız noktalan bula

bileceksiniz. İşlenmesi size, kullanması 
çocuğa bir zevk olacaktır. 

Kansmı pencereden sokağa atan 
adam tevkif edildi 

Ümidsi.z bir halde hastaneye yahrılan kadın "Ko~ 
metresini eve getiriyordu, bu yüzden kavga ettik" di,a' 

Kuruçe§Dlede oturan kunduracı Hazım ıs- tırmatııyarak, ıüzelllttnı bozacak bir il ~ 
m1nde bir adamın karısı Zeynebl OldtlrmeJt raktıtını iddia ve tazminat taıeb etııılf , 
mabadile evlnin üçüncü tat pencerulnden 4 üncü Asliye cezada muhakemeleri 1fıl1l 
sokata attılmı ve kadının hurdahaş bir va· Dll§tı. " 
ziyette hastaneye kaldırıldığını dünkü nils - Bu davada Hüseyin Cahld, Abidin . ~..., 
hamızda yazmıştık. Kunduracı Nazım dtin ve Mesud Cemll ehlivukuf tayin edllJll"""' 
adliyeye verilmiştir. ve JClide yüz gUzelllğinl bozacak "", 

İddiaya ıöre evvelld ıece Nlzım tansı bir eser kalmadığına dair rapor ve~ 
Zeyneble bir kavga sırasında hiddeUenmlş dir. 
ve karısını yakaladıtı eibi pencereden ıo~a- Duruşma dün sona ererek, her 1t1 ~ 
b fırlatmıştır. Kadın havada döne done da 3 çer gün müddetle hapse mabkQJD , 
6 metre 10 santim mesafedeki, öndeld küçük mişlerdlr. Fakat cezalar karşılıklı oıdul" 
bir evin damına düşmüş ve a~ır yaralan - dan iskat edllml§tir. -
mıetır. Beyoğlu Belediye hastanesine kal • Hayriye karar mucibince Ellye ayt'A' 
dırıla.? Zeynebln hayatı tehUkededir. lira tazminat verecektir. 

Muddeiumumi muavinlerinden Fehmi tah 
klkata el koymuş, adliye doktoru Enver Ka
ran da yaralıyı muayene etmiştir. Müddei • 
umumi Fehmi, ifade nremlyecet bir halde 
olan kadının ifadesin! ıüçlükle alabllınlt 
tJr. 

Zeyneb, hldlseyi fÖyle anlatm11t.ır: 

- Kocamın Emine isminde bir metre& 
vardır. Bu tadını sık sıt eve getirir, ıece ev
de kalır. Dün gece çocuklar uyurken, gene 
bu yüzden kavgaya tutuştuk. Beni dövme -
te başladı, sonra da yakaladığı glbl sokala 
tırıattı.11 

Kunduracı ise, karısının pencereden ken
di kendini attığını iddia etmiş, bu hu.susta 
5 yaşındald kızlarının dinlenmesini bteml§
tir. 

4 üncü sorgu hA.kiml Nazımı tnltlf et -
mlştlr. 

Gayrimubadiller komisyonu 
hakkmdaki tahkikat 

Oayrimtıbadlller tomJsyonunda sahte -
klrlık yollle 1 milyon 134 bln liralık aullsti
mal yapıldığına dair mOddelumumlllte bir 
ihbar yapıldığını dünkü .sa~ızda yazmış -
tık. 

Yapılan ihbarda, sull3tlmalln ve buna bal 
lı sahte işlerin yapılış ,ekline ald bazı iddi· 
alar da llerl sürülmüştür. 

İtalyan tebaasından bir adamın, Türk te
baasından eösterllerek 103 bin lira delerln
de bono ve nakid verlldi~i, Yunanlst.anda 
Kofrino çlftllğln1n iti defa satılarak para -
.sının alındılı ve Oameniça, Mar~lıç çift -
ilkleri için de ikişer defa istihkak tesblt e -
dlldlti iddia edilmektedir. 

HA.dlsenln suçluları hakkında müddeiu -
mumlllkçe yapılan tahkikata devam edil -
n ektedir. 

Diğer taraftan gayrimenkuller tomlsyo -
nunda iki memura da ilden el çektirllmlş • 
tir. 

Adliye levazım mutemedi 
tevkif edildi 

Adliye levazım kalemi mutemedi Asım 

hakkında bir mlkdar parayı ihtllAa etmek 
iddlaslle müddeiumumlllkçe yapılmakta o • 
lan tahkikata devam edilmektedir. 

Müddelumumillğln gördüğü lllzum üzerine 
Aııım sorgu hakimliğine verllmif, yeniden 1-
fadesl alınmıştır. 

Yapılan ıorguyu mütealdb hlldm ıuçlu
nun tevldtlne karar vermiştir. 

Şoför Koço tahliye edildi 
Çatalca •1varında, Haramiler dere.sinde 

bir kamyon devrllml,, Ali isminde biri öl -
müş, diğer üç ltlşl de yaralanml§tır. 

Kamyonun şoförü Koço, Afırcezada ıa
rUlen duruşmasında öntıne çıkan 1t1 araba
ya çarpmamak için, yaptığı manevrada bu 
kazanın vukua geldiğini söylemiştir. Dün 
Dlyarbakırda Bekir tam.inde bir sübarı.n 1.!· 
tlnabe yollle alınan ifade.si okunmuo ,.. ıuç
lunun lddlaaını teyid etmlttlr. 

Bunu müteaklb, suçlu veldll Cemllln ta
lebi, mahkemenin tararlle Koço 800 llra ke
falete bağlanarak, tabliye edllml.fUr. 

G·uzellik davası sona erdi 
Beyollunda Eli ve BaJriye ilminde 1k1 ta

dın kavga etmişler, ım Hayrlyenln yilztınü 

• Şüpheli ölüm 
Oazl köprüsü inşaatında çallfan ._.J 

tmıinde bir amele, teneffils neticesinde ı 
ıun tesemmümünden Alman hastan~ 
dırılmış, az sonra ölm\ittür. , 

~tane doktoru Mu.stafanın zatıırst' 
den öldüğüne dair teşhls koymuştur. ,!_ 

Fakat, cesedi muayene eden adllY' _.._. 
toru Enver Karan, ölümü §Üpheli bıP~ 
diler iddiayı da, nazara alarak, cffl" 
Morga nakline karar vermiştir. 

Tahklkata devam edllmektedir. 

Sıhhi imdad otomobilleri bllli' 
sinirlerini bozmıyacak , 

Sıhhi imdad otomobilleri vak'a ~ 
rine gidip dönerlerken canavar dil of 
çal.maktadır. Bilhassa geceleri, bal]c, 41' 
kudan uyanarak rahatsız oıına~..ıt' 
Hele sıhhi imdad otomobilleri gar~ 
na civar semtlerde oturanlar, beıne0 rıP • 
gece bir kaç defa bu şekilde uykul~ 
dan uyanmakta ve rahatsız olınak ;ı,.ı 
lar. Bunun için, hassatan geceleri, t' 
imdad otomobillerinin vak'a döniişl~ 
de canavar düdüğü çalmamaları; .,.~ 
yerine veya oradan hastaneye gi.der ti 
de, yalnız kalabalık olan ve önlerille l!Jıt' 
hangi bir vasıta veya insan çıkına~ ol 
mali .bulunan yerlerde canavar dud ~1~ 
nü çok devamlı olmamak üzere çaltO" 
temin edilecektir. 

Sofyada bir ıimendifer 
kongreai yapılacak . . cıf 

Balkanlar arası şimendifer nalilıY' t 
da doğru navlun tarifesi hazırlanın~ 
zere Sofyada yapılacak olan konfe ,J 
~ haziranda toplanması kararlaşııru;·· 
tır. Şimdiye kadar her hükfunet bO ıı'' 
dundan geçtikçe ayrı bir tarife ve ,-
luna tabi olan yük ve yolcu nakli)'~ 
konferansta verilecek kararlar ve "1.Ş 
edilecek esaslar dairesinde tek ıı• ti 
tabi olacak ve bu tarifeyle, es)dSill;., 
zaran daha ucuz navlunla nakllyııt 
lacaktır. ~ 
Şimdi Bükreşte bulunan murabbJ:.,.11 

mız Naki ile Ferid de, Bükreşten SOD .. ,. 
gidecekler ve bu konferansa da jjti~ 
deceklerdir. 

Poliste: 

iki amele toprak çöklnttlfl 
albnda kaldılar ~ 1 

Bulgurluda taş ocatlannda çal~~oo ~.JI" 
Ahmed lslmli iki amele ocakta ~ 
!ten birdenbire yı.tııan bir toprak ~ 
altında talmlf}araa da yettıen ar ,.. ' 
tarafından turtarılmıflardır. vnco " 
muhtelif yerlerinden yaralanan .Ali_:,.. f 
med Nümune hastanesinde tedavi .. 
lınmlf}ardır. 

1 Bacaksızın maskaralıkları : 

I 
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Çocuk Terbiyesi: 

Çocukların kusurlarını 
şiddet göstererek değil, 
tatlılıkla düzeltmeliyiz! 

Garib ~ Zehirlenenleri dün Adliye 
~ Haberler doktoru da muayene etti 

Bir çırpıda 7 milyon dolarlık 
çek yazan kadın 

Nevyork (Mayıs) - Amerikanın en 
meşhur kadın elbisesi ressamlanndan 
Madam Kramer cebindeh çıkardığı bir 
çeke, en ufak bir heyecan eseri bile 
göstermeksizin 7 milyon dolar rakamı
nı yazaralt, kaqısmda azamı heyecan 
ile bekli yen zata uzatmış, ve N evyor -
kun 1400 odalı en meşhur otelinin ta
pu senedini almıştır. 

Kimyahanenin vereceği raporla vaziyet bugün 
kat'i surette tavazzuh edecektir 

(Btı§tarafı linci ıtıyfada) 

tir. Diğer taraftan da hastalardan tıhhl 

lardan hıfzıssıhha mütehassısı 
Zeki dedi ki: 

doktoı 

I YAZAN---~ I ÇEViREN 
~L_A_n_ne_Pa_dl_er_-..al • L K. Neyyir 1 

vaziyetleri yürümeje müsaid olanlardan c- Bu gibi htdiseler olabilir. Zira, ıı· 
kadınlar ve erkeklerden dokuz ki§i adli- cak günlere girmekteyiz. Sıcağa karp 
ye doktoru tarafından yeniden muayene mütehammil olmadığından haricden si• 
edilmiflerdir. Bunlardan bir kısmının üç ren mikroblarla derhal bozulabilir. Bu 
gün sonra tekrar muayenelerine lüzum gibi sütleri içenlerde de tesemınüm ali• 
görülmüı ve kendilerine bu hususta 11- metleri görülebilir. Kab çalığı sütlerden 
zım gelen tıbbi tenbihat verilıniftir. başka tarzda bozulanları tefrik etmek k&· 

Oeçenlerde Lon • 
draya yeni ıeien biıı 
athdqmu ziyareta 
litıni§tim. Baktım 
karısı bir yanda Be9-

liz sessiz ağlıyor, ye
di Yaşlarındaki otul· 
ları da üst katta hıç
kırıp duruyordu. Me 
ler bu ağlamalara 
lebeb şu imiı: Çocuk 
lffolunmaz bir ıu9 
l1iıünden ınektebde 
itibardan dügmüı. 
Çocuğunu küçük bir 
•niyete düşnüı ,a. 
l'e.n anne kendini de 
lerl!fsiı bir mevkide 
laYJyormUf. 

- Peki ama, de • 
4iın, bu yaramaz bu 
kadar yüz kızarta 
tak ne yaptı? 
. Anne: 

- Daha ne yapsın, 
dedi, arkadaşların -
tın birinin kalem kutusunu, ikisinin ça
kısını, bir ikisinin de kalemlerini gizlice 
~§. Yani çalmıJ, aman yarabbi ne fe
-.qt çalını§. 

Zavallı kadın yıldırımla vurulmuş gi
.bl idi. Bir türlü gözyqlannı tutamıyordu. 

- Üzülmeyiniz, dedim, çocuğunuzun, 
IÖıünüzde bu kadar büyüttüğü-
ll\i kusuruna çocukların çoğun-
- rastlanır. Bu, iyi olmaz bir aerd de
liıdir. Yolunda bir terbiye usulü tama
~~. giderebilir. Küçüklerin hatalarını 

Yüklerink.i ile bir tutmamalı. 
Bu sözleri meyus anneyi teselli için 

~Yleınif delildim. Aynen bir hakikatti. 
Biz anne, babalann en büyük hatamız 

IUradadır: Yavrularımızın kusurlarını 
kendt ölçümüzle ve kendimizle ölçer, o
llt göre hükümler yürütürüz. 

~ llresell fU anlattıtım vak'ayı tahlil e-
liın: Dojruluk insanın doğuşunda mev

tııd olan bir feY delildir. Cemiyet içinde 
hfaınaya mecbur olan insan, onu sonra
~ Öğrenir. Çocuklar, cemiyet hayatına 
'1r tıbak edebilmek için yıllara muhtaç
~ar, dofru olmayı da tıpkı temiz ol-

Yı öğrendikleri gibi öğrenmek mecbu
~etfndedirler. Daha minimini iken ona 
ll .... ~te oynadığı bebeklerin oyuncağını 
ı::~ası, alırsa kendi oyuncaklarını da 
-ttalarmm alacağı öğretilir. 
~'"Sazı çocuklar bu doğruluk mefhumu
~ daha çabuk bellerler, bazıları daha 
k:.'.. Bunun meseli temizliği kiminin er, 
~ geç öğrenmesinden bir farkı 

ur. 
'l!aıııan da arasıra hataya düşerler. 
~atayı erginler tarafından işlenen cü-

erıe bir tutamayız. 
._~lun dofruluğu bırakıp eğriliğe 
~ sında dalına bir sebeb vardır: Ken
~ Ya içinden çıkılmaz bir güçlükle 
ıa.J1 hı:tıya, ya hakıızlıja uğramış, ya
lbe1t klıçük bir vaziyete dü~ü~ gibi gör
~ ledtr. Hüllsa mutlak manevi bir hu-
~uk duymaktadır. 

~;aınıı çalmaların en bariz sebebini, 
~ dil§tüğü müşkülden sıyrılmak 
"2iktır da aramalıdır. Bu vaziyet pek 
'11 .. _ -- • Büyük bir itina ve dikkatle ele 
~k iater. 

~ olarak demin IÖylediğim dostu
~d Çocuğu Jonatham alıyorum. Bu aile 
)'tı·/'Ya gelmeden önce bir kasabada 
fale1tı:~~u. Çocuk ta oranın küçük ilk 
16ıd uıe lfdip geliyordu. Bu mektebin 
~~Si idi. Kasabanın büyük şehirlere 
'tarı~en serbest yapyışına alışmıştı. 
l~tlı ' kırlan seviyordu. Londrada 
'ıt.ı~.~yük bir koleje yazdırdılar. 
'tiaı.rı~utUlII. mektebde herkes kendi ha
~\teb idi. Ona pek aldını eden olmadı. 
hçı11i e lidip gelirken gördüğü evler, 
laltl'ord •okaklar da kasabanınkine benze
~e ~· Çocuk bütün muhitini rnuhi
~ ~lg~rdüklerini yadırgadı ve 

1

kendini 
illi. Bua ~lık içinde hapsedilmiş gibi duy-
' ~k bir huıurıuzlufa dilştü. An

fvkında dellldi Çünkü ona 

Madam Kramer'in Kan'da, Malibu 
sahillerinde ve Nevyorkun en mutena 
caddesi olan Beşinci caddede mütead -
did binaları vardır. Ve kendisi de Na-

polyon'un Jozefine hediye ettiği ya -
takta yatmaktadır. 

* göre Londraya yerleşmek bir nimetti. 100 kilometre ginen OfOmObillden 
Fazla olarak kocası terfi de etmişti. telefonla kORUŞUlabilecek 
Jona~a~ kederinde yalnız kaldı. Her- Paris panayırında birkaç gündenbe-

kese kustu. Hele oyunlarına dalıp,~~- ri teşhire başlanmış telemobil isminde 
dini ihmal eden arkadaşlarından outun bir ilet vardır ki ihtira eden zatın id -
bütün nefret et~ye başladı. Onların diasına bakılacak olursa hatta yüz ki
meydanda bıraktıgı kalem, defter, para lometre sür'atle giden bir otomobilin 
gibi ufaktefek §ey~er~ aşır~a.y~ b~r~- içindeki yolcuya istediği bir telefon a
dı.• Daha a~ıııı:a bır ış olacagı ıçı~ gı gı- bonesi ile muhavereye girişmek ve o -
de açıktakılerı almaktan vazgeçtı, kur- nun cevablannı dinlemek imkanını ver 
nazca palto ceblerini karıştırmaya, ora- mektedir. 
da ne bulduysa iç etmiye başladı. Mak- Bu, kısa mevceli bir radyo makine -
sad §U idi: Çocuklar kaybolan eşyalarını sidir. Harekete getirildiği zaman ken
ararken o kendini kasabadaki gibi mu- di eşi olan diğer bir makineyi de tah -
ltitine hukim, göze çarpar bir vaziyette rik eder. Farzedeliın ki bu makinenin 
görecekti. İşin manevi tarafı aklından bi- eşi telef on dairesindedir, harekete gel
lc geçmiyordu. miştir, artık oradan istenilen telli bir 
Tanıdığım çocuklardan bir başkası da telefon abonesini almak işden bile de -

Jonathanın girdiği yola başka sebeblerle ğildir. 
sapmıştı. Anlatayım: * 

Doris adındaki bu kızcağız on yaşında 
idi. Küçük kardeşi hastalanmıştı. Tabü Şapka hwsızhgı yapan papaz 
gerek annesi, gerek babası hasta yavru- Londra (Mayıs) - 38 yaşında bir 
larile fazlaca meşgul oldular, Dorisle es- papaz şapka hırsızlığı yaptığı için 6 
kisi kadar alakadar olamadılar. Küçük hafta hapse mahkfun olmuştur. 
kız avunmak için Jonathanın yaptığını Papaz başında bir kasket olduğu hal 
yaptı: Kağıd bıçağından kalem kutusuna de büyük bir mağazaya giderek melon 
varıncıya kadar eline ne geçerse aşırma- şapka görmek istemiş. Birkaç dakika 
ya başladı. Tabii bu arada parayı da seç- muhtelif boyda şapkaları tecrübe et -
rnedi. tikten sonra kendi kasketini pantalonu-

Bu hal aylarla devam etti. Nihayet bir nun cebine tıkıştırarak başında yeni 
taraftan öğretmeni, bir taraftan da an- şapka o1duğu halde gayet tabit bir yü
nesi işin farkına vardılar. Sebebi bul- rüyüşle mağazadan çıkmıştır. Fakat 
makta gecikilmedi. Doris, evde daima İngilterede büyük mağazaların husu -
pek çok sevildiğine inandırıldı. Yüreği st sivil polisleri aldıklan aylığa hak 
rahat edince hırsızlığın da arkası kesildi. kazanan insanlardır. Bunlardan birisi 

Gene sekiz yaşlarında bir oğlanın an- papazın manevrasını görmüş ve ken -
nesi uzunca bir zaman için dışarı gitmlş, disini sokağa kadar takib ettikten son
onu hizmetcilcrin eline bırakmıya rnec- ra cadde ortasında durdurmuştur. Pa
bur kalmıştı. Çocuk annesini son derece 
özlüyordu, yesini unutamıyordu. Arayıp 
bulamadığı o b:iyük şefkatin boşluğunu 
belki doldurur diye para çalmıya alıştı. 

Bütün bu misallerden fU neticeyi çı

karmak lazımdır: Çocuğun arasıra dü
rüstlükten ayrılması büyük cezaları is
tilzam eden bir cürüm değil, ancak yü
reğindeki gizli bir kederin, bir ukdenin 
garib bir tezahürüdür. Bunun içindir ki 
kendimizle kıyas ederek hüküm vere
mez, cezalandıramayız. 

paz: 
- Hakkınız var, şapkanın bedeli 150 

kuruştur, buyurunuz, demişse de lıu -
sus! polis papazı zabıtaya teslim et -
mekten geri kalmamıştır. 

maması kolay ,ey değildir. Bütün arka
daşları gibi kendinde de harcamak hak
kını duyan yavru ergeç hırsızlığa meyle
debilir. 

Bu mevzuda dikkat edilecek bir nokta 
.daha var: Çocuk, ailesinin büdcesine en 

bildir.> 
Kuınkapı polis merkezi tarafından, Kü-

çükpazarda toptan süt ticareU yapan Bir dahiliye mtitebaaınnın 
Petro ile Ayayorgi köyündeki mandıracı mfltaleuı 
Mehmede aid kazan, gülüm ve süt koy- Dahiliye mütehassısı doktor Ali Rıza 
mağa maruus bütün kablar toplanarak da bu hususta ıunları söylemektedir: 
merkeze götürülmii§tür. Bunların içinde c- Sütten zehirlenme hadiselerine te
fazla mikdarda kalayları silinmiş kaplar asdüf olunabilir. Fakat böyle bir kaç sem
olup olmadığı tedkik: edilmektedir. ti birden ıztm;\ılar içinde kıvrandıran 

Dün sabah saat ona kadar polis tara _ ve hastaneye koşturan hAdiseye ömrüm· 
fından hastaneye kaldırılıp tedavi altına de rastlamamıi1ım. Sütten zehirlenince 
alınanların mikdarı 23 kifiye balil ol _ hemen ilk tedbir olarak hastayı kustur• 
muştur. Yeni tesbit edilen isimler fUI1 _ malı, midesini temizlemeli ve zehirle • 
]ardır: nene can vermek için enjeksiyon yap • 

malıdır. 
Küçük Ayasofyada Medrese "ıokağıncla 

6 numaralı evde Eftalya, Llngada 41 nu- Süt ifi çok mühim bir iştir. Eğer bele-
marada Kigork, Ungada 115 numarada diye fiddetli tedbirler alırsa temiz süt 
55 yaşında Anna, Nuruosmaniyede Sofçu ir--bilir. aksi halde bu gibi hadiselere dai-

ma rutlarız.• 
hanında oturan 1628 numaralı polis me-
muru Asaf, ayni handa mukim Agop kı- .., r :>utçünUn söyledikleri 
zı Turista, L'-ngada 2 yaşında Marika. Sütçüler cemiyeti idare heyeti azasın• 

Bundan başka zehirli sütten az mik - danbir zat ta fU fikirdedir: 
darda içip hafif surette zehirlenenler ve «- Sözlerime batiamadan evvel bir hl • 

kAye anlatmak isterim: Vaktlle köylünün bl• 
kendi kendilerini muayene ettirenler de ri istanbula gelmiş, süt satarak zengin ol .. 
vardır. muş, blllhare bir semiye binerek köyüne 

Vaziyetin aydınlanabilmesi için dün dönmil§tür. 
geç vakte kadar kimyahanenin vereceği Gemi 101 alırken adamcağız abdesthane-

ye girmek zarureUnde kalmış ve kemerln1 
rapora intizar edilmiş ise de rapor henüz geminin direğine a.mıl§tır • 
gelmemi§tir. Vaziyetin bugün kat'f suret- Gemideki yolculardan birinin blr maymu• 
te tavazzUh edeceği ümid edilmektedir. nu varmış. Oralarda dolaşmakta imi§. Ke • 

Zehirlenme hadisesinde gerek mandı- rnerl direkte asılı görünce hemen tırman ... 
mış, almıf ve diretin daha yüksek yerine 

racı Mehmedin, gerek toptancı Petronun çıkarak beklemele başlamış. Köylünün 1tl 
ve gerekse sütçü Cemilin bir ihmal ve bltmiş, direğin dibine dönmU§, fakat keme
dikkatsizliği tesbit edildiği takdirde bun- rlni maymunun ellnde ıörmü§. Bu esnada 
lar hakkında derhal takibata başlanacak maymun kemeri açmış, içinden bir altın a .. 
ve fiddetle cezalandırıl caklardır. lıp denize, blr altı~ da köylünün kucaıtma 

a atmaya başlamıf, toylü de bu vazJyet kar• 
Sibhat Müdürlilğü de tahkikat flSında teryad ve tısana başlamıı. 

Yolculardan blrl hale 11Utrabla bakarak 
yapıyor temerln ah1bine aormuı: 

Sütten ı:ehirlenme hicliseıi etrafında - Ne lf yaparsın sen birader? Bu para • 
İstanbul sıhhiye müdürü Ali Rıza tun- tarı nuıl kazandın? Kemerin sahibi ceva]) 
ları söylemiştir: vermlf: 

c- Sabahleyin gazetenm okuyunca - Siltctı idim. Şimdi aılaya gidiyorum. 
Boran yolcu mukabele etmiş: 

hadiseye muttali oldum. Hidiae ıece ce- _ Öyleyse baluıp çağırma. Maymun iti 
reyan ettiği için ve tahkikat ta hemen dotru yapıyor. Suyun kazandığını suya, ail• 
sona erdirilememif bulunduğundan ala- tiln kazandıpnı ıana veriyor. Ne dövünüp 
kadarlar derhal bizi haberdar etmeie lü- duruyorsun? 
zum görmemi~ler. Zehirlenenlerin kal _ Bu hltlye biraz rartb ama, ne yapalım? 

Şehirde stıt ı.vıerını blran evvel tanzim et • 
dırıldıkları veya başvurduklan hastane- mek lçln lcab eden tedbirlerin alınmasını be• 
lerle birer birer temasa geldik. Kendile - ljdlyeden ıatedtk. Henüz müsbet cevab ala • 
riı1den lAzım gelen malQmatı aldık. madılc. Süt satışları bu •ekilde devam eder-

Sütten zehirlenme vak'alarına öte • ae böyle bldlselere dalma rastıanz. Biran 
denberi tesadüf olunmaktadır. Fakat bu evvel tedbir alınmalıdır.• 
kadar fiimullü olana pmdiye kadar tı -
aadüf edil.me!:liştir. Hldiseye aıhhiye mü
düriyeti derhal lazım gelen al&kayı gös
termiş vı bu hususta icab edenlere di -
rektifler verilmiştir. İçenleri zehirliyen 
sütten de br nümune alınrnıı, tahlil e -
dilmek üzere kimyahaneye gönderilmiş
tir.• 

Doktorlann mütalealan 
Bir sütçünün ıattıfı sütle bir kuım p

hir halkının zehirlenmesi fimdiye ka -
dar görülmüş vak'alardan olmad.ıfı için 
bu hususta bazı doktorlarla konuımayı 
faydalı bulduk. Görüştüğümüz doktor -

Halk Bankası mUrakıblikleri 
Ankara 24 (Hususi) - Halk Bankası 

mürakıbliklerine Etibank muhasebe mü
dürü Fuad Denker ve Emlak Bankası 

muhasebe müdürü Sermed Çifter seçil • 
mişlerdir. 

Sıvastı bir kaçakçı yakalandı 
Sıvas (Husust) - Eski kaçakcılardan 

Rıza Süzer ıehre 40 kilo kıyılmış 41 kilo 
yaprak tütün sokmak isterken yakalan
mıi1ır. KaçakGınlrl b5.r Alman filintası 
kırk kurfUDu ile beraber müsadere edil· 
miı ve hakkında takibata başlanmıştır. 

ha: Öyle anneler, babalar tanının ki ev- ti diye - çocuk hiçbir vakit kendini mu• 
lAdlarının haline hiç kıymet vermezler. hltlııden tardedilmiş bir insan gibi gör· 
Paralan ebllir, çocuğun kumbarasını a- . . . . 

t kr k .,,.... di 1 . d '-=-• .Jllemelidir. Aksi takdırde bir çocuğu de-.gar - e ar oyacag.z ye - çın eA.llu . 
alır harcederler. Bir daha da ya verir, ya ,Jil, bir lsiyi yola getirmek güçlüğile kar· 
vermezler. Kitabını alır, hırpalarlar. Ka- il kar§ıya geliriz. 

Garibdir, biz büyükler umumiyetle 
para çalan çocuğa, paradan başka şeyler 
aşırandan daha çok kızarız. Hatta para 
çalmadıkça onu pek te hırsızlık ediyor 
saymayız. Çocuk bu düşüncemizi bir 
türlü kavrıyamaz. Çünkü ona göre pa
ranın hususi bir kıymeti yoktur. Gözün
de bir parça çikolata ne ise bir ellilik te 
odur. Bunun için para aşırdığı vakit da
ha fazla hiddet gösterilmesini haksızlık 

Yapılacak §ey ıudur: Acaba çocuk ne
den meyus, neden kendini mağdur gö
rüyor. Bunun &ebebinl bulmalı. Sebeb 

uygun mektebe verilmelidir ki kendini lemini kullanır, kaybederler. Sonra da 
arkadaşlarından aşağı görmek ıztırabına .onun neden ıunun bunun malına teca
ve bunun doğuracağı yanlışlıklara dilı- vüz ettiğine ıaşar, kızarlar. Düfiinmez
mesln. Bir kız çocu~· tanırım. Annesi, ler ki çocuk, ba§kalarının hakkına bür-

6.... ortadan kaldırılınca - onda dokuz - hır· 

sayar. 
Bazı anne baba, alışmasın diye, yav

rularına para yüzü göstermezler. Çocuk 
mekteb dönüşü arkadaşlarının şunu bu
nu aldığını görür. Kendini onların ya
nında küçük bir mevkie düşmüş sanar. 
Böyle bir çocuğun ötekine berikine ım
rene imrene bakıp ta eline geçeni aıır-

babası - gösteri§ için - onu gelirlerinin meti annesinlıı, babuının hareketlerin-
d ··ı · 11ılık ta ıona erer. Yeter ki uzun bir za._ 

~rişemiyeceji masraflı bir mektebe ver- en o renır. 
diler. .Aırkadqlarmın çoju zengin ço- Çocukların hırsızlık etmelerindeki e- man ve yılmaz bir aabır göze alınsın. 
cuklarıydı. Süslü giyiniyorlar, bol para 1&s sebebler bunlardan ibarettir. Sıra bu 
harcıyorlardı. Kızcağız onlar gibi yapa- kötülüğü giderecek terbiye sistemine gel
,Jnadıkça üzülüyor, umudsuzlanıyordu. di. Her ıeyden önce ıunu hatırdan çıkar
.Nihayet aıırabildlğinl almaktan geri pıaınalı: Çalan çocuk ergin bir hırsızdan 

Niksarda bir çocuğu 
otomobil ezdi 

durmadı. Yaşı on dördü bulduğu lçln, tamamen ayrıdır. O sadece ya teselli a- Niksar (Hususi) _ Yaşar isminde 
küçük bir çocuk gibi, hırsızlığın bir cü- rıyan bir lrliskün, ya da utanç &aydığı bir şoför otomobilile Dağdelen oğulla
rüm olduğunu bilmiyor değildi. Kaba- ;maddi mahrumiyetini telAfiye özünen 
hatlı düşmemek için çantaları açmıyor, yanlı§ bir sistem kurbanıdır. Ona şiddet nndan Bay Ahmedin 1 O yaşındaki ÇO· 

kllidll gözlere yanagmıyor, fakat fırsatı göstermemelidir. Şiddet bu kusuru dü- cuğuna çarparak ağır surette yarala -
da elden kaçırmıyordu. .zeltmez, daha berbad bir hale koyar. mış, çocuk birkaç saat sonra ölmüştür. 

İtte ebeveynin bu yolda bir batuı da- :- Bizim dolruluk ölçülerimize aykın ait- Şoför tevkif edilmiftir. 



"Son Posta,, nın Hikayesi 
---- SENE ---

• • 

-- -
~m nnumn mmm Yazan: Muazzez Tahsin Berkand A01111111111ffc 
Bahçeden Semra'nın nq'eli .lesi 

selmişti: 

- Anne ... Anne ... 
Bayan Nezihe pancurlan iterek balko

na çıktı. 
Bulutsuz. rüzgarsız, masmavi bir yaz 

günü .. deniz ve gök lekesiz ..• 
- Ne istiyorsun kızım? 
Genç kız başını kaldırarak annesine 

gülümsedi 
- Sant dörde geldi, daha kalkmadın. 
Bayan Nezihe tatlı bakışlarile kızını 

süzüyordu. Mavi gök altında ve bahçe
nin yeşillikleri arasında o busbütün daha 
genç ve mes'ud görünüyordu. 

- Acelen ne Semra? Saat beş buçı:k
ta gelecek değı1ler mi? 

- Evet ama onlar gelmeden evvel bir 
defa daha ortalığı gözden geçirelim di
yorum. 

Bayan Ne2ihe kızının maksadını anla- Yorgun bir sesle: cBen yirmi beı senelik yoldan geliyorum!» diye mınldandı 
dığı içm bu sefer neş'eli bir kahkahayı 
zaptedemedi geçirmişler, ne bulunmaz saatlar yaşa- da, çektiğim acılann izleri var. Çok şü-

- AnlaşıJdı, senin için içine sığmıyor mışlardı. O günlerin tatlı hatırası uzun kür ki vücudüm pek yıpranmış değil, ha
kızım, yoksa onları ka~ul etmek için köy zaman. Nezihenin k.albınden silinememiş, la narin ve genç hatlarını muhafaza e
evinde fazla bir hazırlığa ihtiyaç olma- hattA evlendikten sonra bile ufak sebeb- diyor; yoksa ben bugün yirmi beş sene 
dığmı sen de benim kadar bilirsin. Yapı- lerle vakit vakit canlarunıştL Hele hah- evvel beni sevmiş olan bir adamın kar
lacak her şey yapılmıştır. Kızımı ben- çenln iki köşk arasındaki geniş gölgt:!li şısına ihtiyar bir kadın olarak çıkmak-

d . t k . . 1 k . fi 1 bah çınarı altında oturduğu zaman, seneler- tan utanacaktım. en ıs eme ıçın ge ece mısa r ere -
le sonra bile, yeşil gözlü Suadı hatırlar, * çemiz açıktır, buyursunlar .•• 

Semranm dalgalı kumral saçlarına, onun: Semra birdenbire telaşlanan sesile: 
- Senin yanında ve §U gu-zellik kar- Gelı"yorlar dedı· kolsuz çiçekli esvabına tatlı tatlı baktık- - · ·· · 

tan sonra ilave etti: şısında ebediyen mes'ud yaşıyabilirim, Bayan Nezihe, başını elindeki işinden 
_ Maamafih, yanm saata varmaz aşa- diyen kalın sesini duyuyormuş gibi ür- kaldırarak şişman bir çiftin ağaçlar ara-

ğıda olae<ığım yavrum... Sen çiçekleri perirdi. sından eve doğru gelmekte olduğunu 
sulamasını Ayşeye tembih et. Köy evinde Sonra.. senelerle sonra bir gün, dün- gördü ve bilfıihtiyar: 

Yada biricik bağlantıs1 sevgili Semra'sı Ne kadar ı"htı"yarlamış kansı da ne misafir ağırlıyacak bir şeyimiz yok; hiç ., - ·· 
olmazsa onlara bu sıcak günde biraz se- ona: çirkin... diye düşünmekten .kendisini 
rinlik verebilelim. - Anne, demişti, ben bir genç mühen- menedemedi. 

disle sevic:iyorum.. evlenmeg~ e karar ver- Yarım saat so"ra kahveler f,.;lmiş ni-
Odasın::ı girdiği zaman Bayan Nezihe v " .,.. • 

dik.. bir hafta sonra annesile babası ge- şan mes"'lcsi go··ru-şu··ımeğe b"slam1c:t1 bir iki dakika dalgın durdu, sonra dola- " .. v • 
lip beni senden resmen istiyecekler... Suad Cevdet şimdı· kalın ve tatlı scsile 

hının kapısını açtı. Kendi kendisine: 
_ Hangi esvabımı gıysem? .. diye dü- Kalbi ve bütün ruhu uzun yalnızlık Neziheye çocuklanndan, onların müşte-

şünüyordu. senelerinin, genç dul mes'uliyetinin ge- rek hayatlarından, müstakbel saadetle-
Başının içinde bir şimşek çaktı: tirdiği acılarla dolu olarak hayatta yal- rinden bnhsediyor, gençlerin birbirlcrıni 
_ Ona hala ihtiyarlamadığmu göster- nız Semra'sını, onun saadetini düşünmüş, sevdiklerini söyliyerek onlan birlcştir

me.k için bann çok yaraşan şu emprime onun sevgisini her şeyden üstün tutmuş- memek için bir sebeb görmediğini ileri 
tu. Onun evlenme çağına gelmiş olması sürüyor, Neziheden Semrayı oğluna ver

fistanı giysem nasıl olur? 
F'ikat birden bire gözleri .buğulandı; birdenbire varlığını sevinçle doldurmuş mesini rica ediyordu. 

ve büyu'"k bir sevgi ve merakla sormuştu: Bu seste '-'İrmi be~ sene evvelki genç 
kızını evlendirmek üzere olduğunu ha- J ~ 
tırladı ve karanm verdi: - Bu genç mühendis kimdir? Kimin kıza ebedi bir aşk ve saadet vadeden tat-

- Hnyır, olduğumdan daha genç gö- nesidir? Bana biraz ondan ve ailesinden lı heyecan vardı. O kadar ki, gözlerini 
rünmek niçin? 0 buraya karısı ile bir- bahseder misin? kapasalar, Suad ve Nezihe kendilerıni 
likte, benden kmmı istemek için gell- - Ek.remle bu kış klüpte rastladık ve mehtablı bir gecede çınar ağacının altın

seviştik anne ... Çok temiz, kibar ve ter- da el ele başbaşa bulacaklardı 
yor; kim bilir, belki de artık benim kim ' • 

biyeli bir nenç ... Babası da memleketin B"yan Nezihe yavaş yavnş başının 
olduğumu bile unutmuştur .•. Yirmi beş "' u 

tanınmış doktorlarından Bay Suad Cev- döndüğünü, kulaklarının uğuldadığını 
sene geçti... d l. 

Evet yirmi beş sene ..• Bayan Nezihe e ·· duyuyordu. 
düz beyaz esvabını giymiş, saçlannı ay- - Suad Cevdet mi? Semra kaynanasile kainbabasının elle-
na karşısında düzeltirken şimdi yirmi - Evet, Cevdet Paşanın oğlu. rini öperken o, gözlerinden akan yaşlan 
beş sene evveli düşünüvordu. O zanran Hayat ne tuhaf ve acib tesadüflerle do- göstermemek için oradan uzaklaştı. 

ludur ... Yirmı beş sene evvelin Suadı * 
yirmi ynşmda idi.. vücudünde, kalbinde 

bugün oğlunu kızile evlendirmek istiyen Suad Cevdet başını vagonun pence-
ve yüzünde genç yaşının bütün neş'e ve b 

yıs 2& 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekalltmeye konulnn it ı 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
cl.564.863 .. lira c86:t kuruştur. 

2 - Eksiltme: 8/6/938 tarihine rastlıy an Çarşamba günü saat 15 te Nafia 1/t:
kıileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3 - fsteklıler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık işleri genel , ~ 

§artnamesi, fenni şartname ve projeyi c50:t lira mukabilinde Sular Umum Mil'" 

dürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklıl erin c60.696:t liralık muvakkat temniat 

vermesi ve c500» bin liralık Nafia Su işlerini veya buna muadil nafia işlerini 
taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta 
fennI kabiliyeti olduğuna dair Nafia•ve kaletinden alınmış müteahhidlik vesi-

kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek tublannı ikinci n. dede yazılı saatteıı 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüı,,., rr.akbuz mukabilinde ver.ınt:
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul PdiJmez. cl343:t c264711 
-----------------------------------

evlet Demiryo 1 rı va ı.manları işletmesi Umum idaresı Hanları 
Beher metre mikabı 45 lira muhammen bedelle 5,00 X 0,11-0,12 X 0,05 eb'a .. 

dında 2300 adet beyaz çam kalas açık ek siltrne usulilye 9/6/938 Perşembe gtın'1 
saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İşletme Komisyonunda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin % 7,5 "lisbe tinde teminat mektublan ve nizami ve
sikalariyle Komisyona müracaatlan llizımdır. Şartnameler Komisyondan pat•'" 
sız olarak verilmektedir. c305h 

Denizbank Denizyolları 
işletmesi MüdUrlUgUnden: 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Yolcu salonu 

Tel 22740 ·---·> , ___ .. 
Mudanya Postaları 

23/MA YIS/1938 Pazartesinden iti
baren Mudanya hattında yaz tarife
sinin tatbikine başlanacaktır. Posta
lar Mudanyadan Cumartesinden ma
da hergün saat 8,30 da ve İstanbul
dan Cumartesi ve Pazardan mada 
hergün saat 16,30 da kalkacaklardır. 
Cumartesi postalan Mudanyadan sa
at 15 de ve lstanbuldan saat 14 de 
kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 
İstanbuldan Pazar günleri saat 8,30 

da kalkacak vapur Armutluya uğrı
yarak 11,10 da Mudanyaya vanp 
Gemliğe gidecek ve Gemlikten dö
nerek saat 19 da Mudanyadan kalkıp 
Armutluya uğrıyarak 21,50 de İstan
bula gelecek ve saat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemliğe dönecektir. ls
tanbula 21,50 de gelecek bu postanın 
şehir dahili vapur ve tren iltikası t~ 
min edilmiştir. Mudanya postaları 

Karaköy rıhtımından kalkacaklar
dır. İşbu postalara aid her türlü ko
laylık ve teferruatı ihtiva eden risa
leler acentalanmızdan ve AKAY İş-

. !etmesi ve ŞİRKETİ HAYRİYE gi
şelerinden tedarik edilebilir. (2946) -.. , 

MAFSAL AGHILARI 

• 
Çok müdhiş anlar geçıt"' 
tir. Fakat bir tek kaşe 
G RİPİN almakla, bütüıı 
şiddetine rağmen roJlltl"'k 
lizma ağrısını çabuca 

sindirmek kabildir. 
Çünktl hususi bir tertible yapıl~ 
GRİPİN kaşeleri en muannid ağrıla 
kısa zamanda geçırir. 

G R.i Pi N 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrıl~~: 
nızı, acılarınızı defeder. İcabında gu '
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dik;:rı 
Taklidlerinden sakınmız. Ve GRİ ·d
yerine başka bir marka verirlerse şı 
detle reddediniz. ~ ir baba olarak karşısına çıkacaktır ve resinden dışarıya bırakmış, gözlerini ka

.saadetini taşıvordu .. tıpkı bugünkü Sem-
yirmi beş sene evvelin Nezihesi de şimdi pamış, içinin düşüncelerine dalmıştı. Ka- kadar yarım saat bile yürümedik. 

ra gibi... Komşu köşkü iki yaz arka ar- b y ............... ,... ... ..+~8,,,.A ... ~oA·. ir dul kadından başka bir şey değildi. rısının sesi onu çok uzaklardan çağırdı. Bay Suad karısının ytizüne onu gör- Al\.U~.ı-..&. l'4U .D.n.m.u. 

kaya doktor Cev.clet Paşalar tutmuş ve Bayan Nezihe, içinde isimsiz bir acı - Ne oldun? Hasta mısın? Rengin pek miyen gözlerle baktı ve sonra dudakla- (k• · \ 
Nezihe ile Suad iki yaz çılgın bir ac:kla d k l Ctnaye . "" uyara aynaya baktı: soluk. nnm arasından: ııUlS• 
evişrnişlerdi. - Ne kadar değiştim ... Gözlerimin et- - Hasta değilim, yorgunum yavrum. - Ben yirmi beş senelik yoldan geli- Çeviren: lsmet H 
Ne güzel senelerdi ... Ne tatlı günler rafında ince çizgiler. ağzımın iki yanın- - Yorgun musun? Köskten istasyona yorum ... diye mırıldandL ~ 
========~===============~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~;;;;;;;~~ 
~ 'Son Post:ı .. nm edebi romanı: 21 ~~ Bu sabah hem erken, hem yalnız gel- şünmek, onun gibi duymak lfızım. - Köyde başka erkekle konu.ştl19 

Öyle kadınlar tanırım ki genç, zen
gm ve yakı.şıklı kocalarını suratsız, kart 
ve içtimai mevkıi düşük erkeklerle al
datırlar_ bunu izah etmek için kadın 
ruhiyatını bilmek ve tahlil etmek la
zım. 

Bazı kadınlar doğuşta yarım dişi, 
tam dişi doğuyorlar. Yarım dişiler içli, 
heyecanlı, gönüllü oluyorlar. Tam di
şiler, et, ve sinir kadını oldukla;, için 
cemiyetteki mevkileri ne olursa 
olsun yalnız. adali zevklerile yaşıyor-

lar. Böyle bir kadın için aşk sadece 
adalenin taharrüş ve takallusundan 
ibarettir. 

Jale bunlardan değil. Fakat içli, gö
nüllü takımdan da değıl. 

O bir sınıf kadınlardan ki genç k1z
l1klannda kafaları tatlı hülyalarla dol
muş, hayata gırınce bu hayalleri 
birer birer kavbetmiş Bir zaman o ha
yalleri bulmak için uğraşmış ve niha-

yet bütün çabalamalarına rağmen ha -
yatta birer oyuncak olduklarını anh
yarak küsmüşlerdir. Bu kadınlar ken
dilerini para kuvvetile, mevki, şöhret 
nüfuzu ile elde eden erkeklere istemiye 

Bürhan Cahid ~ 

istemiye düşman olurlar. Çünkü bu er
kekler, gönüllerınden taşan ümid ve 
hülya alemini kapatmışlardır. Onları 
paralarının kuvveti ile şık bir otomobil 
güzel bir radyo alır gibi adeta satın al
mışlardır. Güzellikleri, di.şilikleri böyle 
bir alış verişe vasıta olunca ruhlan is
yan eder. Vücudlerine tasarruf eden 
erkl"kleri aldatmak için kendilerini 
haklı görürler. Çünkü o erkek hislerine 
ccvab veren erkek değildir. 

İşte Jale de bu smıf kadınlardan .. 
Daha ilk gördüğüm gün gözlerinde 

parlıyan ışık kalbinin bu taraflarını o 
kadar aydınlamıştı ki bugünkü neti -
ceyi bir hafta evvel keşfetmekte gecik
memiştim. 

Tesadüflerin ne garip cilveleri var. 

• 
Bugün Kestanelik günü .. 
Hasan dayıya gözükmeden köşkten 

fırladım. Yanaşmalara pek uzaklarda 
olm1yacağımı söyliyerek kır atı malı -
muzladım. 

Kestaneliğe geldiğim zaman Sıdıka 

orada idi 

mişti. Ondan hoşlandığıma şübhe yok .. fa- mı? 
Oraya benim için geldi~i halde bunu kat bu zevkin hududunu tayin etmek - Hiç! ister11es 

bir tesadüfe vermiş gibi beni görünce müşkül.. yoluma Jale çıkmasaydı bu kız - Zehir Ali ile evlenmek 
öyle bir hayret edişi var k bu bir be- belki de benim için emsalsiz bir eğlen- misin? . 

11
bire 

yaz gül kadar temiz kızı sevmemek ka- ce olacaktı. Jaleye tesadüfüm onun i- Bu sakin ve ifadesiz kız .. ~~rd: b9tc• 
bil dt?ğil. Ömrü salon kadınlarının iğ- çin belki bir nimet oldu. Ama bu kız- başını kaldırdı. Dikkatle yuzurn Jlltsııs 
reti, hilekar, entrikalı" aşklan arasında da, bu durgun, ıfadesiz, hareketsiz kız- lL Onun mavi bir gök gibi bil rııısr 
geçen bir adam için tabiatin bu bakir da beni için için tahrik eden bir hal de gözlerinde ilk defa garib kıvıl~ 15ti'" 
mahluku öyle enteresan ki! var. Suallerime o kadar saf cevablar çaktığını görüyordum. Ne de!Ile 

İki ellerinden tutup alnından öptüm. veriyor, hareketlerime o kadar masum yordu? .. rıyot" 
Ne sürmesi, ne allığı, ne korsası olını- hareketlerle mukabele ediyor ki koşu- Bu altın saçlı baş neler düş~~ 8t<'t 
yan bu dipdiri, taptaze genç kız eski ma gidiyor. du. Frenkler durgun sular d~rı }leyt° 
Ekol Holanda ressamlarının yarattık- Ona takılmak için dedim ki: derler. Bu ifadesiz, hnreketsız. rile ıı• 
ları melek resımlerine benziyor. Hani _ Zehir Ali senin nişanlınmış, öyle cansız görünen gözler bu bakışlıı 11 sil• 
orman içerisinde, berrak su başlarında, mi Sıdıka? anlatmak istediler .. aramızda .. 0~ezdl. 
yarı çıplak, omuzlarına beyaz kanad- Yuvarlak omuzlarını kaldırdı: ren sükut bu muammayı çoz 
lar iliştirilmiş masum yüzlü melek re- _ Öyle diyorlar ama ben istemiyo- Onu söyletmek için dedim ki:k utı gı· 
simleri vardır. işte onlar gibi. rum ki onu! - Sen sevilecek bi~ ~a~!u :aııtiY'~ 

Hislerini ifade edecek kelimeleri, _ Peki, nişan olmadınız mı? dıka. Seni sevecek er e . değil rtı 
cümleleri bulup çıkaramadığı için ar- _ Hayır. olur. Erkeğini mes'ud ede~~1?.verdi. 13~ 
zularını tam bir itaatle anlatan bu gü- Altın başı omuzuma duşu . rrı8 tılt) 
zel mahluku birkaç gün evvel sığındığı- - Baban söz vermiş ona! ham, işlenmemiş ve içlenm;rnış ınas~ 
mız yeşil mabede kadar götürdüm. - Beni çok isteyen vardı. Zehir Ali kun hislerini ifade eden oyle . L 

Yer, gök ve biz. de istedi. O isteyince başkaları korktu- hareketleri var ki! )<atbifl. 

Bu taze vücudlu genç kız öyle yu- lar. Tam bir teslimiyetle r J(1 
N d ? .. 1 gerı" ~r-

muşa k bir kalb taşıyor ki.. - e en· vermeğe hazır bu guze b yağı ı::·· ıı 
İçimde bu kıza karşı garib bir - Bilmem, Zehir Aliden çekinirler. zın önünde kendimi o kadar ~ırn- Otı 

düşkünlük var. Seviyor muyum, hoşla- - Sen kimseyi sevmedin mi hiç? meğe başladım ki dayanar:ı~. 1 .. nıyor muyum, yoksa ona karşı yalnız Yanaklarını pençe pençe kızartan bu tekrar tekrar alnından öptu htiyıır ;r_ 
bir erkek duygusu mu besliyorum .. onu sualime cevab vermeden önüne baktı. _ Sen Sevilmeye tayık, b~edirıt· d 
sevmek içi~ anlamak liizım .. bu masum - MeselA Zehir Aliyi sevmedin mi? mıya layık bir kızsın Sıdıka(Jlr7cal' tıd 
köy kızını anlamak için onun gibi dü- - Onunla konışnadım kil ni mes'ud görmek isterlın· 



25 MaYJ5 SON POSTA 

Tefrika numar ... ~ı: 1~ 

<Her haktı mahfuzdur) 

es Je .. çüncü kurşunu bulmakta! 
Doktorun yerine parmak izi memu

ru cevab verdi: 
- Evet, 6.5 çapında Vebley kurşu

nu. Bilıyorsunuz ki Vebley markalı ta
bancaların kurşunları diğer kurşunlara 
benzemez ve bu kurşunların diğer ta
bancalarda kullanıldığı vaki değildir. 

Doktor bu malfunata kendi gördük
lerıni ilave etti: 

- Kurşun kafa tasını parçaladıktan 
sonra arka tarafta, hemen derinin al
tında kalmış. Kolayca çıkarttım. 

Serkomiser, Rıdvan Sadullaha baktı, 
Sonra heyecanla tekrarladı: 

- 6.5 milimetre çapında Vebley 
kurşunu, ha! Garib şey... Peki doktor, 
J'a öteki maktul? 

- İnkıtaı teneffüsten ölmüş. Çelik 
teı ete adeta gömülmüş. Ölüm seri ol
l'l'ıuş. ( 4.5-5) dakikada. 

Parmak izi memuru doktorun sözü
tıü tekmilledi: 

- İşin garibi hiçbir yerde bir tek 
~a:ınak izi yok. Katilin eldiven kullan
ıgı anlaşılıyor. Zaten eldiven kullan

~~sı mecburidir. Aksi takdirde uşağı 
ogarken kullandığı telin kendi par

~akiarında da iz bırakması Iaz.ı.nı ge
r. 
- Sigortalara baktınız mı? 
- Baktım, tertemiz. 
- Ya ayak izleri? 

D·:- Bunlardan biri maktul uşağa aid. 
b·ıgeri ise 41 numara ayakkabı giyen 
dır kadının ayak izleri. Bu numara ka-
ın ayakkabılarının en büyük numara

:dır. Sağ ayakta sakat bir nokta var. 

1"akkabının orasında köselenin delik 
0 ?nası muhtemel... 
nıavan Sadullah sordu: 
- Bahçedeki izleri de gördünüz mü? 

tı - Ben de bunu söylemiye hazırla
t 1Yordum, ef endım. Bahçedeki izler 
h<>Prak ıslak olduğu için gayet net bir 
d a:de ... Pencereden bahçe duvarına 
e ogru uzayıp gidiyorlar. 41 numara bir 
l'kek ayağının izleri... 

- Duvar yüksek mi? 
lir~ Hayır, bir adam kolaylıkla aşabi-

tn. :- İzler geliş ve gidiş istikametinde 
Ukerrer olarak mevcud değil mi? 
- Evet. 

,
1
;-. Bu izlere oda içinde de tesadüf 
ınız mi? 
- llayır. 
nıdvan Sadullah doktora dönerek 

&ordu: 

dııı- Ani ve müdhiş bir sarsıntı bir ka
ltab· ~ıldırtabilir ... Bu nevi bir delilik 

ılı tedavi değil midir doktor? 

cı; .Zamanla tedavi edilebilir, efen
J'ı · Fakat bu nevi delileri iki kısma a
hi~ak lazımdır. Bazıları vardır ki ani 
dır sarsıntı neticesinde deli olınuşlar
~Gs fa~at ayni zamanda irsen buna 
Yalı taıtlcürler. Baba veya analarında, 
~e:d daha evvelki batınlarda delilik 
l'rıe CUddur. Böylelerinin tedavisi he
de]~e h~en imkansızdır. Diğer kısım 
trıad; böyle bir mirasla malfil bulun
dav· lan için uzun ve dikkatli bir te-
~ neticesinde iyileşebilirler. 

daıı 
3
Bu ~.ekilde deliren bir kadın ara

tflezse O ~u.sur yıl geçtiği halde iyileş
aayıı bı.rınei 'kısım hastalar arasında 
deli~ ~u halde ... Yani ayni zamanda 
ll'ıek ı~ege ınüstaid olduğunu kabul et-

azun. 
- Öyledir 
- :p . ltıan beki doktor, bu kadına zaman za-

~IYor. ;hran .geli~·.?r, fakat sonra iyile
ll'ıen u iyıleştıgi zamanlarda tama-

- ~onnaı haldedir denebilir mi? 
enebilir... • 

.ı - Bu kad d w w ~eliliğe . . ının ogurdugu çocukların 
_ 

0 
.. 15~.ıdadlan ne derecededir? 

bilirıe unun birinde birdenbire delire-
r. 

i \razifel .. 
~ nı crını bitiren doktorla parmak 
Odaa~~ru b~az sonra çekilip gittiler. 
1'11is(r h ort kışi başbaşa kaldık. Serko-

- 1\1 ay.ret ve şaşkınlık içinde: 

~arışıyo~l~a: gen~şledikcc mesele de 
ltı~i llıi? ,Evedı, katıllcr bir kişi mi, iki 
tn.i? 'had halkından mı haricden 

.ı.vı enı ki "k• . ' 1 ı çeşıd ayak izi var, iki 

Pencereden bahçe duvarına doğru uzayıp gidiyorlar. 41 numa.ra bir erkek 
ayağının izleri ..• 

de katil var, diyeceğiz. Fakat bunlar- sine imkan yok. Aya-kkaıbı numarası 
d~~ ~irinin gel~~i ve geri dönüp git- 44 ... Bir insan kendi ayağından büyük 
tJgını .?ah~e.deki iilerden anladığımız ayakkabı giyer ama kendi ayağından 4 
h~lde otekinın mevcudiyetini yalnız ze- numara küçilk ayakkabı giyerek 41 nu
mıni tozlu odada gördüğümüz izlerle mara bir ayakkabının izlerini vücude 
far ketmiş bulunuyoruz. İçeri nasıl gir- getiremez ... Hay Allah bel~sını versin .. 
di, buradan nasıl çıktı? Yoksa bu izler Arab saçı gibi bir mesele bu, be! .. 
uydurma da k8:.t.iller veya katil ev hal- Rıdvan Sadullahın alaycı sesi yüksel-
kından mı? Degılse bir yabancı Subhi- di: 
nin odasından elektrik telini ınası1 a- - Me'yus olına, Allah büyüktür, 
lır? Elektrik sigortalarının yerlerini Osman bey! Dur bakalım, daha işin ba
nası! tayin eder? Subhinin tabancasını şındayız. Henüz araştırmamız lazım ge
nasıl kullanır? Evet tabancanın Subhi- len çok mühim bir nokta var .. 
ye aid olduğu muhakkak ... Vebley mar- - O da nedir? 
ka tabanca herkeste bulunan bir taban- - Üçüncü kurşun... Katilin taban-
ca nev'i değildir. Maamafih bunu biraz casından çıktığı vakit sesini duyduğu
sonra kat'iyetle tayin edebiliriz, ya ... muz üçüncü kurşun nereye gitti? Bunu 
Farzı muhal, katil Subhidir, diyelim. araştıralım. Bulamazsak ondan soll!ra 
Hayır, hayır, bu da olamaz. Bahçedeki davayı halletmekten ümidi keser, otu
ayak izlerini Subhinin vücude getirme- rup beraberce ağlaşırız. (Arkası var) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

200 Ton Elektrolit Bakır 

Tahmin edilen bedeli (80,000) lira olan 200 Ton Elektrolit Bakır Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 8/7/1938 Cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde Ko

misyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (5250) lirayı havi teklif 
mektublarmı mezkOr günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkilr 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. (2949) 

i J 

•' J ' . . . ' ı; • 

Kallaaılaa ber,eyla 
Omrl lıısalır ı 

yalnız 

R·ADYOLiN 
~. :. . . 

ile fırçalanan beyaz, parlak ve 
temiz diıler müstesna 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 

fırçalaymız. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçınlntan scbebler

den birisi de apış aralannın ter 

ve saireden pişe. • , kızararak 

çocuğu rahatsız etme.sidir. Bu 

itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazırlanmı~ pahalı pudralar. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhaa
sa yavruların cildleri ve ifra

zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştır. 

Kayıp: Emed Gazl Kemal 1lk okulundan 
1/7/933 tarihinde ve S sayılı ıahadetnameml 

aftanbul ikinci icra Memurlu- kaybettım. Yenlslnl aıacağmıdnn esk1.s1nln 
hükmü yoktur. (1075) 

ğundan : Şişli Osmanbey Balk Ç&yhanestnde 

Dairemizin 938/753 No. ıu dosyaslle mer - ======fsına==D=X=o=ç=er=.===== 
hun olup paraya çevrilmesine karar verilen yilzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 1k1n
Beyo~lunda Ağnhamamı üçiincfi vakıf han el açık arttırması Sl/5/938 tarlhll Salı g{infi 
7 No. ıu dairesinde 20 parça ev eşyasının bl- ayni saatte icra edileceğinden tallb olanla -
rlncl açık arttırması 27/5/938 tarlhll Cuma nn muayyen gün n saatte mahallinde ha -

güntl saat 15 den 17 ye bdnr icra edilecek- zır bulunacak memurumuza müracaat etme
tlr. O gün satış tutarı muhammen kıymetin lerl llAn olunur. 0076) 

Sayfa 9 

lstan bul Askeri Leva:t.ım 
.... 
Amirliği ilanları 

Maltepe Piyade Atış Okulunun unu ciheti askeriyeden verilmek suretiyle 
ekmek pişirmesinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen teklifler kanuna uygun 
olmadığından reddedilmiştir. Pazarlıkla eksiltmesi 27/Mayıs/938 Cuma günü sa
at 14,30 da Tophanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5184 lira ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve sikalariyle beraber belli saatte Komis-
yona gelmeleri. c530> c3050> 

,,,,.,.,,,,, 
İstanbul levazım imirliğine bağlı müessesat için 113985 kilo sütün kapalı zarf

la eksiltmesine talib çıkmadığından pazarlığı 27/Mayıs/938 Cuma günü saat 
15,30 da Tophanede levazım amirliği Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 12538 lira 35 kuruştur. İlk teminatı 940 lira 37 kuruş-

tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. Sütün hepsi bir müteahhide ihale edi
lebileceği gibi Anadolu ciheti, Rumeli ciheti, Sur harici olmak üzere üç grupa 
da ayrılabilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri. c522> c2936> 

~ 

İstanbul levazım Amirliğine bağlı müessesııt için 113316 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesine talib çıkmadığından pazarlığı 27 /5/938 Cuma günü saat 15 
de Tophanede levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 18130 lira 56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartııame• 

ai Komisyonda göriilebilir. Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği gibi 
Anadolu ciheti ve sur harici ve sur dahili olmak üzere üç grupa da ayrılabilir. 
İsteklilerin kanunt vesikalaıiyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

c523> c2937> 

1 H rici Askeri Kıtaatı İlanları 1 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 300000 metre yatak kılıf 

bez kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13/Haziran/938 Pazarte
si günü saat 15 dedir. İlk teminat 5750 liradır. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruşa 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

• kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesikalarla teminat ve teklif' 
mektublannı birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

c872, c3030> 

"1NW 

Bir milyon kilo çam odunu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli 25000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10/Haziran/938 Cuma günü 
saat 10 da Erzurumda Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname-
ıi hergün Komisyonda görülebilir. Teklif mektubları belli gün ve saatten bir 
saatten bir saat evveline kadar Erzurumda Satınalma Komisyonuna verilmiş 
bulunmaları. c876> c3048> 

,,.,,.,.,. 
Siirtteki birlikler ihtiyacı için bir milyon iki yüz bin kilo odun 20/Haziran/938 

Pazartesi günü saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün iş sn
atinde eksiltmeye gireceklerin mezkur günde saat 8 e kadar teklif mektubları-
nı komisyona vermeleri. c877> c3049> 

,,,,.,.,,,,, 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 7000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Sadeyağı beher kilosu 100 kuruştan 7000 lira biçilmiştir. İha
lesi 9/6/938 Perşembe günü saat 16 da Çanakkaledc Müstahkem Mevki Satınal-
ma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat ak· 
çeleri olan 525 lirayı ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle bir sa-
at evvel komsiyona müracaat etmeleri. c873> c3031> 

Kartal Malmüdürlttğünden: 
Tarholunan Aid olduğu İmla olunan Mahallesi Alakalı mükellefin 

vergi 

12 27 
1 50 
7 50 
3 60 

6 58 
7 75 

2-1 30 
99 36 
14 04 

6 
33 
1 

20 
17 

32 
2 

39 
H 
1 
3 
2 

13 
3 
2 

3 

00 
25 
32 
49 
60 

5 
25 
12 
25 
50 

19 
96 
46 
77 

06 

sene 

934 
934 
934 
934 

934 
934 
934 
934 
934 

934 
935 
935 
936 
936 

936 
936 

937 
937 
937 
937 
934 
934 
934 
934 

934 

ihbarnamenin 
T. N. -11/5/938 8/28 

11/5/938 3/29 
10/5/938 3/26 
12/5/938 3/35 

12/5/938 3/36 
12/5/938 3/32 
13/5/938 3/38 
13/5/938 3/37 
12/5/938 3/33 

22/11/937 
11/3/937 
25/9/937 

19/10/936 
8/9/936 

1/91 
6/42 
1/53 
5/42 
4/92 

28/11/936 5/82 
31/5/937 7/87 

20/1/938 
12/2/937 

11/10/937 
10/2/936 
13/1/936 

15/11/934 
15/11/934 
15/11/934 

2/56 
1/83 
1/66 
1/55 
6/32 
5/25 
5/26 
5/27 

1/12/934 5/45 
21/5/934 5/3 

Maltepe Çeşme S. 
> Cami S. 
> İskele 

Pendik Yasemin S. 
> Gazipaşa C. 
, Badat C. 
> Gazipaşa C. 
> Gazipaşa C. 
> Badat C. 

Yakacık çarşı 

Kartal Fettah S. 
Paşaköy 

Pendik Gazipaşa 
> Badat C. 

Maltepe Çiftlik C. 
Bostancı Badat C. 
Yakacık Çalkantı 

Kartal İstasyon C. 
Yakacık Ayazma C. 
Kartal Hamam S. 
Maltepe Belediye C. 
Kartal Çarşı 

> 

Maltepe İskele C. 
Pendik Mekteb S. 

ismi 

Kahveci Mustafa 
Tenekeci Mişon 
Sebzeci Ali 
Nalbant Sellin 

Şerbetci Receb 
Manav Mustafa 
Gazinocu ihsan 

> Ali 
Bakkal İsmail 
Hakkı 

Aşçı Manuk 
Fırıncı Asım 

Kahveci Ömer 
Berber Sabri 
Kahveci Hüsnü 
ve Ş. 
Bakkal Mehmed 
Tenekeci Şerif 

Otelci Nazım ,, 
Avukat M. Nuri 
Yemişçi İsmail 
Eskici Mustafa 
Kahveci Fahri 
Kahveci Hasan 

> Nazmi 
> Süleyman 

Mestan 
Marangoz Şevket 

Kahveci Ahmed 1 
23 

62 
10 

934 
934 1/12/934 3/64 Maltepe Zincirlu-

kuyu Ka. Muttalip 
6 63 937 8/2/938 1/25 Kartal Çarşı Kasab Tevfik 
2 10 937 8/2/938 1/2 > , Terzi Naci 
2 9 937 8/2/938 2/20 Pendik Badat C. Köfteci Musa 
7 60 936 8/7 /936 4/78 Kartal Çarşı Gazozcu Faik 
Yukarıda isimleri ve iştigal nevileri yazılı (31) mükellefe aid ikametgahla-

rının meçhul olması hasebile namlarına tarholunan kazanç vergisine mahsus 
birinci ihbarnamelerinin kendilerine tebliğ edilememiş olduğundan mezkur teb
ligatın ilanen icrasına karar verilmiş olduğundan ihbarnamelerin parçalı birer 
kısımlannın daire salonuna talik kılındığından tarihi ilandan itibaren (30) gün 
zarfında altıkalı mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergilere itiraz 

etmedikleri takdirde verginin kat'iyet k esbedeceğinden tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (2982) 
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Son Posıa•nın tarihi Wrika.lı: 28 SPOR 
G. Saray 5 aç yapmak 

Be grada gi •• uzere • 
ıyor 

Yazan: .A. R. 

Maskeli asilzade istirahate çekildikten sonra, başrahib Per Mişel derhal emir 
verdi : "EHeri bağlı olan meıvkufu, buraya getiriniz! ,. 

Şu sazan balığı yumurtasından yapıl

mış sucuklar, yalnız bizim manastırımıza 
mahsustur. Bu kaz çiğerleri salamura, 
herhalde hoşunuza gidecektir. Bilmem, 
şu bir haftalık domuz yavrusu kızart
ması sizi memnun edebilecek mi? Bıl -
dırcınlar, pek tazedir. Daha bu sabah, 
ağla tutulmuştur. 

- Bunlar, nedir? 
-- Ah, Monsenyör.. bunları sormak-

ta, çok hakkınız vardır. Parçalanmış 

tarla kuşuna benziyen bu etler, manas
tırın havuzunda sureti mahsusada ye
tiştirilen bir cins kurbağanın budları
dır. Lezzet ve nefaset itibarile, keklik 
etme faik olduğu gibi, vücude ve sinir
lere bahşettiği k'Uvvet itibarile de, bü
tün av etlerinden çok kıymettardır. 

Hangi şaraptan takdim etmeme müsa
ade buyurursunuz? Bu, halis misket 
şarabı, biraz hafütir. Ancak, on ~ene
liktlr. Şu ı..,rmızı şarabı, benim gençlik 
zamanımda, kilerci rahib Frer Batist 
ile bizzat imal etmiştik. Bu sarı renkli 
şarabı da, rahmetli rahibimiz, Per Fi
lek5., sureti mahsusada Kıbrısda imal 
ettirerek buraya getirtmişti. 

Bu izahatın çoğu, rahib Löyolanın 
kulağına girmiyordu. O, mütemadiyen 
yiyor ve önüne sıralanan bardakların 
içindeki şarapları, birer birer içiyordu. 

Birdenbire Per Mişelin sözünü kes
mişti. 

- Azizim, Fer Mişel! Biliyor musu
nuz, ben buraya niçin geldim? 

- Monsenyör! .. Zatı asilaneleri söy
lemiye lüzum görmedikce, ben bunu 
öğrenmiye nasıl cesaret edebilirim. 

- Şu halde kısaca izah edeyim. Bir 
şahıs var ki, bu, kilisemizin yüksek 
menfaatlerini altüst etmiş. Bilhassa 
mu'kaddes kilise tarafından ölüme mah
küm edilen bir mürtedin o cezadan 
masun kalmasına sebebiyet vermiştir. 
Vah.1a bu adam, la.yık olduğu cezayı 
çekmişti. Fakat bu, ona kafi gelmemiş
tir. Bu# adam, bizimle gizli mücadele -
sinde devam etmektedir. 

- Ne cür'et? 
- Şimdi bu adamın, hainane bir 

hayat, ona ecdadının dinini unuttur
muştur. İşte, buradan başlamak lazım 
gelir. Bu adam, bize mühim bir hizmet 
görecektir. Yani, efendisi olan o Türk 
asilzadesini, kandırıp buraya getirecek
tir. Bu asilzade, bugün sakattır. Bir kı
lıç darbesile, bacağının biri kesilmiş; 
yarı meflıic bir halde kalmıştır. İşte, bu 
Türk asilzadesinin, ibu şatoya gelmesi 
ve burada heyetimiz tarafından muha
keme edilerek cezasının verilmesi ıa
zımdır. Anladınız mı, Per Mişel? 

- Çok iyi anladım, Monsenyör. Bu 
hususta tamamile emin ve müsterih o
labilirsiniz. O Türk asilzadesi buraya 
gelecek ve cezasını da görecektir. 

- Pekfıla .. ben bu gece burada kala
cağım. Tarikatimize aid mühim bir i
şin tesviyesi için, yarın akşam erken
den (Pnvi) ye müteveccihen hareket e
deceğim. Ve sizden, orada haber bekli
yeceğim. 

- Siz, müsterihane teşrif ediniz. Ve 
benden, çok yakında haber bekleyiniz; 
Monsenyör. 

• Rahib Löyola istirahate çekildikten 
sonra, başrahib Per Mişel emir vermiş
ti: 

- Elleri bağlı olan mevkufu, bura
ya getiriniz. 

İki rahib, elleri arkasına sımsıkı bağ
lı olan Antuvanı başrahib Mişel'in oda
sına getirmişlerdi. 
Başrahib, onu görür görmez, derhal 
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maksadla gönderdiği uşağı, elimize 
geçmiştir. Hiç şübhesiz ki bu adamı öl
durmek elimizdedir. Fakat, ben bu a- · 9 ..__._._ 
damı öldürmek fikrinde değilim. BilA
kis, onun vasıtasile, asıl bize engel o'lan 
adamı ele geçirmek istiyorum. 

- Monsenyör!.. Size sual sormak 
haddim değil Fakat, meseleyi iyice an
lıyabilmek için sormak küstahlığında 
bulunacağım. Mukaddes kilisemizin 
menafii aliyesini haleldar etmek cür'e
tinde bulunan bu dinsiz, yakında mı? .. 

- Hayır. 
- Nerede?. 
- Tulonda. 
- Tulonda mı? Fakat işittiğimize 

göre; dinsiz Fransa kralı, bu Hıristiyan 
beldesini Türklere tahsis etmiş. 

- Çok doğrudur... Esasen bizimle 
mücadeleye girişen bu adam da bir 
Türk asilzadesidir. 

- Hayret.. bir Türk asilzadesi, ha ... 
- Evet ... 
- E, şu halde? ... 
- Mücadeleye devam edeceğiz. 
- Bu hususta bize tevdi buyuraca-

ğınız vazife ne olacak? 
- Elimize geçmiş olan o uşağı bu

rada hapsetmek, size vereceğim tali
mat dairesinde hareket ederek ona 
maksadımızı lervic ettirmek. 

- Şimdi bu uşak nerede? .. 
- Kendisini, Şeri şatosundan aldım. 

Buraya getirdim. Şimdi, kapıcı rahib
lerin bulunduğu yerde. 

- Kafi, Monsenyör... Lutfen tali
m:ıtınızı veriniz. 

- Vereceğim talimat, şundan ibaret
tir: Bu adam, son derece zeki, ve son 
derece de cür'etkardır. Şiddet, onun ü
zerinde çok az tesir husule getirebilir. 
Belki de, büsbütün fena netice verir. 
Onun için bu adamın hissiyatını tahrik 
c·tmek, onu bir takım menfaatlerle elde 
etmek Hlzım. Kendisi, esasen İsyanyol
dur. Katolik doğmuştur. Fakat yaşadığı 

SOLDAN 8AÖA: 
1 - Kısmen seferberlJk Uln etmlf olan bir 

devlet. 
2 - İnsan ve ~ya taııyan atlı nakil nsı

tası • Ceriha. 
8 - Babanın fransızcuı - Güzel san'atıer. 
4 - Ced - Beygir - Adam. 
5 - Kokulu blr ot, ıekerl de yapılır - Beyn. 
6 - Zaman - Mahal. 
7 - Bir nota - İlk insan - Neli lAhlkası. 
8 - Bisikletin eğeri. 
9 - TJyatro sahnesinde yapılan ev, oda 

vesaire - Kumaşta kalmış 7a~ ızı. 

10 - Kesri A.flrinin esa.s rakamı - Mısır-
dakl nehir. 

YUKARIDAN AŞAÖlı 
1 - iç elbisesi - Bir nota. 
2 - Efrad - Eski İnglliz hariciye nazırı. 
3 - Top çeken at. 
4 - İzci manıası - Rakı71o konulan koku

lu madde. 
5 - Harmanda buğda7 ayrıldıktan sonra 

kalan ıey - Clld. 
6 - Binanın yer altındaki duvarı. 
7 - Yemenilerin kenarlarınıı. dikilen süs 

- Arzu. 
8 - Hedefe vasıl olmak - İlhe. 
9 - Güzel san'ıı.t - Tıı.harrl etmek. 
10 - Evli erkefln karı.sının annesi - Ge

nı,ııt. 
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Evvelki bulmacanın halletlilmfı ı•lıli 

ellerini semaya kaldırmış: 
- Aman yarabbi, ne görüyorum! 

Elleri bağlı bir adam.. benim manastt
rımda.. bu merhamet ve şefkat yuva
sında, elleri bağlı bir adam. Ah, bu ne 
acı şey yarabbi! Çözünüz bu zavallıyı, 
çözünüz! Ne kadar mücrim, ne kadar 
günahkar olursa olsun ona bu rnanas· 
tır dahilinde işkence etmek, eza ve ce
fada bulunmak, bizim için mümkün 
değildir ... diye bağırmıştı. 

Rahibler, bağları çözer çözmez, An
tuvanın elleri yanlarına sarkmıştı. U
zun zaman bağlı kaldığı için Antuvan 
bir müddet kollarını kımıldatamamış
tı. Sonra, yavaş yavaş harekete getire
rek, söylenmiye başlamıştı: 

- Hay.. doksan dokuz aziz senden 
razı olsun, muhterem peder... Komşu
nun atını çalarken yakalanmış becerik
siz bir hırsız gibi, kollan bağlı kalmak
tan beni kurtardınız. Şimdilik size te
şekkür ederim. Görünüşe nazaran, be
ni buraya getiren asilzadeye benzemi
yorsunuz. İnsana, daha tatlı hitab edi
yorsunuz. Doğrusunu söyliyeyiın. Ra
hibleriniz de fena adamlar değil. Aşa
ğıda, ağzuna bir parça domuz sucuğu 
ile. birkaç lokma siyah çavdar etmeği 
verdiler. Zavallı rabiblerinizin siyah 
elanek yemekten şikayete hiç hakla
rı olmasın. Bilhassa benim gibi kırk se
kiz saattenberi aç kalmış olanlar için o 
kadar leziz bir ekmek ki. .. 

(Arkası var) 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

25 Mayıs 1931 Çarşamba 
Öğle n~iyatı: 
12.30: Plll.kla Türk mwıiklsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plft.kla Türle musikisi. ı3.SO: Muh
telif pllik neşriyatı, 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pllikla daruı mwlltlsi. 19.1~: Konfe
rans: Dr. Salim Ahmed {Hayat. nedir?) . 19. 
55: Borsa haberleri. 20: Nezihe ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halle tar
kıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza 
tarafından arabca söyleY. 21: KlAslk Türk 
musikisi: Nuri Halil n arkadaşları tarafın
dan, (saat il.yarı>. 21.45: Orkestra. 22.15: A
jans haberleri. 22.SO: Plftkla sololar, opera 
ve operet parçaları. 22.50: Son haberler ve 
ertesi güniln programı. 

""""""' 
ANKARA 

Galataıaray fut bol takımı 
Üç a7 evvel §ehrlmlze ıeıerek Galata -

sarayla bir müsabaka 7apan cYugosl&YJa• 
klilbüniln yirmi beşinci yıldönümtl münııae -
betile Belgrada gidecek olan Galatasaray bi
rinci futbol takımı seyahat hazırlıklarına 
başlamıştır. 

Üçü Belgradda, iklsl muhtelif ıehlrlerde 
olmak üzere beş maç yapacak olan Galata
saray takımı sekiz Haziranda Belgrada ha
reket edecektir. 

Yeni mevsim lig maçları 
eyhllda başhyor 

İstanbul Futbol Ajanı yeni mevsim llg 
maçları programını bu yakınlar.da tesbit e
edecektlr. 

Her sene Teşrinisani sonlarında başla -
makda olan lig maçlarına bu mevsim Eylill 
iptidasında başlanması için ı:ılmdiden hazır
lıklar yapılmcıktadır. 

Fikstür ve hakem lşlerinln bundan böyle 

Hallemlere dayak 
Atmıyalım, futbol 
Ognıyalıml 

Fenerbahçe klübünUn mllll kümeden çe
kilmesi üzerine bo.ş kalan haftalardaki maç-
lara devam edilmesi maksadlle teşkil edilen 
Altılar muhtelitlnln yaptığı son mo.çlardan 
birinde blr hAdJse olmuştu. Yan hakemler -
den biri Altılar muhtelitlne kar§ı oynayan 
lnkım oyuncularından bazılan tarafından 

dövilldil. Okuyucularımızdan blrl, bu hldi -
seyi mevzuubahsederek Ankaradan bize yaz
dığı bir ınektubda diyor ki: 

er- Futbol sahası san'at n enerJI 7er1 -
dlr. O sahada hangi taraf daha usta, daha 
enerjik, fırsatcı ve zeki ise o taraf maçı ka
zanır. Yoksa hasım oyunculan sakıı.tlamalt, 
incitmek, hatalı hareket eden hakemi bin -
!erce kişi huzurunda dövmek lçtn aaha7a çı
kılmaz. 

Ben, bugün hiç bir klüp mtlnteslbl dell
llm. Dayak yiyen yan hakemi claysınenb au
retl kat'lyede tanımam ve Altılar muhtellU 
içinde de hlç kimse lle ülfetim yoktur. Fakat 
hfldlsenln vukuu anında ağla7acak hale ıel
dlm, kim blllr belkl a~layan da olmuştur. 

Blr an için kabul edellm ki, 1an hateml 

doğrudan doğruya AJ anlık tarafından Cd .. 
bit edilmesi de bir yenilik olarak dlifllotll • 
mUştür. 

Hakem yüzünden yarıda 
kalan maç 

Bakırköy Hnlkevl tarafından tert1b edl· 
len kupa maçı geçen hatta Barutgücü P • 
hasında yapılmıştı. 

Barutgücü - Denılrspor arasındatt :o:ıa .. 
çın hakem tarafından ylrınl seltlz dakika ef• 
vel tatil edllmesl dolayıslle bu mOsabata p•• 
zar günü tekrar edllecektır. 

Yeni hakem komitesi seçildi 
Futbol Federasyonu tarafından fstanbııl" 

da teşkil edilmiş olan cHakem Konıitesb 
Cumcı akşamı Uk toplantısını yapacaktU'· 

Hakem Komitesi Relsll~e Nllzbeı Ab .. 

bas, ftzo.lıklanna mıntaka iklncl reisi Jııfub • 
tar, futbol ajanı Abdullah, hakeınterdeıı 
Basri ve Nuri Bosut seçllml.şlerdir. 

Diğer memleketlerde 
spor hareketler.i 

FUTBOL: 

Dünya kupası maçlarına hazırlık 
Yakında başlıyacak olan dlinya tuı>•: 

mnçlarına iştirak edecek olan mtUeUerde 
blr çoğu bu vesUe ile İngiliz taıamıartıe bO· 
susi karşılaşmo.lar yapmaktadır. 

İsveç seçme takımı İngiltere bırtnc:l 11 ; 
glnde beşinci vaziyette olan Obarlt.oD il 
yaptı~ı maçı s - 2 kaybetml§Ur. B1riDd 111· 

ıı· de olan Chelsea takımı Kopenhag ınubte 
tini 2 - O mağlüb etmiştir. _ .. ..r.eı 

Dünya kupası maçlarına }§tırak ~-
Macar, Alman, Yugoslav, Rumen tatı:o:ıl•rı 
bütün hazıl'lıklarını ikmal etmlflerdlr. 

BİSİKLET: 

Bisikletle Fransa tana 

21 merhaleden ibaret olan otus :l):ltlcl 

ıblslkletle Fransa turu11 için 1apıl&D ıı::;; 
!ıklar sona ermiştir. Müsabaka 6 ıe:o:ıtl1 
başlıyacnk, 31 temmuzda bltmlt oıacattır· 

YÜZME: 

25 1\layas 1931 çar,,nmba haksızlık etti ve blr gol yend.1. Onun hD.k - Fransa - İtalya 7üzn1e mü.sah~ 
İtalya .ııe. Fransa nrnsında MU&noda :: 

pılan yüzme müsabakaları tıı.manılle 1 
yanların gallblyetlle bitmiştir. 

ötıe neşriyatı: kında icab eden takibatı yapma~a vt ceza 
12.30: Karışık: p!Ak neşriyatı. 12·50 : Pllle: vermeğe salahiyetli bir makam olduiu nasıl 

Türle musikisi ve halk ıarlı:llıırı, 13.15: Dahi- unutuldu? 
il ve harici haberler. 

Akşam neşrlyntı: 

18.30: Karışık pldlt neşriyatı. 19.15: Türle 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları). 20: Saat lyarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Nihal ve arkadaşları). 21: Musiki konuşma
sı: Ham Bedi. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. 22: AJaruı haberleri. 22.15: Yarınki 
program ve İstlklll mar'L . ............................................................ . 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbetel otan eczanelet' şunlar
dır: 
İstanbul cılbetindekllerı 
Aksarayda: (Ziya Nurll. Alemdarda: (E
sad>. Beyazıdda: (Belltıl>. Se.matyada: 
(Erofllos). Emlnönünde: CMebmed Kl
zım>. Eyübde: {H!kme' Atlama.a>. Fener
de: (Hüsameddin). Şehremininde: (Ham
di>. Şehzadebaşında: (İ. Halll>. Kara
gUmrUkte: (Arif). KOçükpazarda: CHu
ıosn. Bakırköyünde: <Hlliil). 
Beyoğlu cihet.indekiler: 
istlklAl caddesinde: (Galatasara1 - Ga
rlh). Gala.tada: <mdayet). Kurtu.luşta: 
(Kurtuluş>, Maçkada: (Feyzi), Befikta1-
ta: (Ali Rıza). 
Bo!'azlçl. Kadıköy .,.. Adalardaldlerı 
'Ö'sküdarda: (Sellmlye). Sıınyerde: (A

saf>. Kadık.öyllnde: CB1i7ük - Öçler>. Bti
J{ikadada: (Şinasi Rız&). Heybelide: <Tt.-
nat>. 

Hakeme vuran iki futbolcuyu Ye hasmına 

tokat atan kaleciyi oyundan çılı:armadıtı ve 
çirkin hMlsenln husulüne sebebiyet nrd.IA1 
için hakem ve kalecinin da nazarı dikkat -
ten uznk tutulmamasını Türk Spor Kuru -
mundan bekliyoruz.» 

Neticeler şunlardır: oO 
200 metre serbest: itai7an: U3.I. ~

metre sırtüstü: ltalyan: ı.ıu, 100 aıeıte rıs-: 
best: İtalyan: 1.U, 3XlOO bayrak: rr-
3.7.1. ~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
f)l•· 

I - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve mikdarı gösterilen 60,000 adet ıı 
yetsiz §erit pazarlıkla aatm alınacaktır. şt' 

lI - Pazarlık 27/5/938 tarihine rutlayan Cuma günü saat H de ıc.at>atı 
levazım ve mübayaat fUbeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her sUn sözü geçen şubeden alınabllif· eııt'1e 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 ,U\I' so2•• 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona•gelmeleri ilAn olun~ 

FERAH SİNBMADA 

Buıiin matinelerden itibaren ı büyüıc 
tıım birden 

1 - BONATB AKREUTZEll 
BETER BETEBSEN 
ALBRCBT SCBOENJULS 
İbretamlz büyük dram 
• - Ötilm u. kartı k&l'flY• 
lUNE TRAVİS. BOB LİVİN8TOK 
8 - fABLO: l\IASKELİ B&LODA 

Blbilk Komedi 

BALK OPBBB!!,.ı 
• · Bu akşfllD _ _., 

U.i~.-. .... ~;1111 suııd Pıu· 

Perşembe dl 
Bakll'kOY ldil~~tı 

Cuma paos-
Kurtuıuş 1 

PERDE ARKA~ 
operet S peıd 

üstad Muhlisin en guzel e:ıeıi 

• 
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Vekiller Cumhuriyetin 15 yılda başardığı işleri anlattılar 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) rafında izahat vermiş ve adliye büdcesi 

~etıeı komutanlığı, Sıhhat ve İçtimai kabul edilm~tir. 
bü uavenet Vekaleti ve Adliye Vekaleti 15 yılda. 

dceleri görüşülerek kabul olunmuş - Ziya Gevher Etili müzakeratın deva-
!.~u münasebetle bir çok hatibler söz mı esnasında söz almış olan üç vekilin 
~ ve Maliye, Dahiliye, Adliye ve S1h- vermiş oldukları izahatın değerini kay
"1 l 'Vekilleri, vekaletlerini alakadar eden dettikten sonra: 
la ere dair uzun beyanatta bulunmuş - c- Her üç vekil, cumhuriyetin 15 inci 
tdır. yıldönümüne yaklaştığımız bu memle -

~ekaletıer büdceleri, büdcedeki sıra kette inkılabın neler yarattığını gözü -
tic· b olunarak görülmüştür. Yalnız Ha- müzün önüne koydular. Bize bu büyük 

1Ye 'Vekaleti büdcesi tehir edilmiştır. hazzı tattırdıklarmdan dolayı kendilerine 
ı... .. Öğre~diğime göre Hariciye Vekaleti teşekkür ederiz!> 
;'..dcesı Meclisin perşembe veya cuma Dahiliye Vekilinin i:r.ahatı 
\ınasebetıle Hariciye Vekili doktor Aras Ankara 24 (Hususi) - Meclisin bu 

~nltü toplantısında görüşülecek ve bu günkü toplantısında dahiliye büdcesi 
'- işlerimiz ve bu arada Hatay davamız müzakere edilirken Dahiliye Vekili şu 
"a lkında ehemmiyetli beyanatta bulu - izahatı vermiştir: 
b .. Caktır. O güne kadar Hatay hattında cEğer arkadaşlar, büdce müzakere
~lc.Cırnetimizin Fransa hükumeti nez - si büyük mes'uliyetleır tevdi ettiğiniz 
1' de Yaptığı teşebbüse cevab alınmış o- ve bir çok noktalarda da kuvvetli rnes-

C<lktır. uliyctine iştirak ettiğiniz vekillerin hu 
~eclisin yarınki toplantısında büdce- zurunda, o vasıta ile millet müvacehe -
d &ayri işler görüşülecektir. Fevkala- sinde bütün muamelatından hesab ver 
._e 1ahsJSat layihası ve müvazene vergi- mesi için bır vesile teşkil eder. Bu he
t~nununda yapılacak değişiklik_.bu a-ısab verimi, ayni zamanda yüksek mec
~ dı_:. Perşembe toplantısında budce - lısinizin daimi olan mürakabesine de, 
~ ~UZakeresine devam edilecek ve ga- mühimce bir vazifedir. Bu itibarla da
\eıı b;r ihtimale gör~ cuma -~eya cu~ar - hiliye vekaletine mevdu olan vazife -
~lantısında budce muzakeresı ta - leri huzurunuzda birer birer açmak is-

nmış olacaktır. terim. Bu mevzuun hududu gayrimu -
~ Hatible~n sözleri. . ;ıyyendir denilebilir. Bir memlekette 

hİldc k~ra.~~- <:,ı~susı) - ~eclıste M~lıye Dahiliye Vekaletinin işleri az müna -
~ esı ~oru~l~rk~n V~~ ~uad Agrah lcaşa mevzuu olursa ve Dahiliye Veki
l)) hatıblerın ilerıye surmuş oldukları li de gerek millet huzurunda gerek ef-
~~l~alara cevab vermiş~ir. .. . . karı umumiye karşısında ne kadar az 
~ ızahatta~ s?nra m_:ıliye bud~es~ı~ '\ÖZ söylemeğe mecbur olursa işler o 
~b tına geçılmış ve budce oldugu gıbı kadar iyi gidiyor, demektir. Bir mem-
b ııı .e.dilıniştir. lekette ki mütemadiyen Dahiliye Ve -

ahili v k.l i b".d · · ·· k tes· ye e a et u cesmın muza e- 'kfileti işlerinden bahsolunur ve Dahi -
~e 1~e başlanırken Bcrç Türker emniyet liye Vekili mütemadiyen söz söylemcğe 

landa t kil•t d ~ l" h" ltıeu . nna eş a ının eger 1 ız - mecbur olur o memleketin dahili iş -
~ erınden bahsetmiş ve bir kısım icla- lerinde beh~ehal kar~ı.klık var de -
~~eınurlannın maaşlarına ve aradaki mektir. 
de ara Vekilin nazarı dikkati celbe -

tek bazı temennilerde bulunmuştur. 
~ İstanbul sulan 

4r Vki Uludag (Konya), İstanbul su -
4/ llıeselesine temas ile kırkçeşme su -
ı... 1ll.dan istıfade edilmesini tavsiye et -
"'<! r U'. 

he~~hUiye Vekili buna karşı cevabında 
bıı 1lll m"selesi olduğunu doktorların 
~ llıı temiz addetmesi lazım geldiğini ve 
dıı~k ondan sonra vazifenin belediyeye 
:ceğini bildirmiştir. 

•ııı \ılıu :ınüteakib dahiliye büdcesinin fa
~a geçilmiş ve kabul edilmiştir. 

Yet memurlarilc jandarmnlan 
takdir l.ıathu t "d.. 1- ~ .. . .. 

ltıl-On ,a umum mu ur ugu, emnıye~ u-
~tı llıudürlüğü ve jandarma umum ku
l\ ~nlığı büdcelerinin kabulünden son
.\ıı taznat Özdamar (Eskişehir), Emin 
ltııı~ (Tokat) söz alarak emniyet me -
t~a atının ve jandarmaların büyük bir 
.._tı!at içinde memleket asayiş ve inzi -
~te:rnin yolunda yorulmadan ve bık
~e SUrfettikleri mesaiyi takdirle kay
tltıe ttk. ktirsüden millet adına kendile -
~a e§ekkürde bulunmayı vazife say -
~u tın.ı söylemişlerdir. · 

~e\lldan sonra Şükrü Kaya kürsüye ge
.. 1-.. takdirlere teşekkür etmiş ve de -
"'ftıı- ki. 

...... ~ . 
~ ~ 8uYiik Millet Meclisinde vaki olan 
lltıaı- Yanat, kendileri için yüksek bir if
-~ h~esilesi ve güzel gayretlerinin yük
~lat~~ llıükafatı olarak kalacaktır. (Al -

Sihha Hastaneler 
\G~e . t. Ye içtimai Muavenet Vekaleti 
ssının :müzakeresine başlanırken söz 
Otaı_holan hatiblerden Mehmed Somer 
~) Ya) Ankara Nümune hastanesine 
~ ~e için müracaat edenlerin çoklu
\İitıci l§aret ederek bu yüzden hastane 
~il ~ husule gclen izdiham ve hasta -
~~ ı:·~enesinin gecikmesine mani 0-

Sıhh · dbırler alınmasını istemiştir. 
}.ı\it •Ye Vekili bunlara cevab vermiş, 

(\to~g:~kıb~~ kürsüye gelen Sırrı İçöz 
'ld hast) Vıla!eUerdcki hususi idarelere 
~ 'te anelerın umumi büdceye alınma
'"lllılaı-a bu ~uretle idarei hususiyelerce 
~latd tahsıs edilmiş olan mikdarın ka
t.. ll v:r~~hi ~şkilata sarfedilmesine im
~. esı temennisinde bulunmuş -
Sıhh· 
~ hıı •Ye \1 ekili bunlara karşılık olarak 
~tele hastanelerin aid oldukları hususi 
~l}ı ge~d~~dceleri ile idare edilmesi 18.-

.\dli ğı cevabını vermiştir. 
'llb Ye bi.ıdc · · ·· o1e o 1 esmın muzakeresinde kür-
)~ "e en 'Vek"l ş-krü. . 
Q ~§ltıli 1 u Saracoğlu adli-
~ ~ 

1 
tının ve Meclise tevdi edilecek 

11 hnunların umumi hatları et-

Emniyet ve asayiş 
Vekaletime mevdu olan en baştaki iş, 

'Tllemleketin emniyet ve asayiş 
meselesidir. O itibarla Dahiliye Vekale -
tinin mes'ul olduğu işin dünyanın her 
memleketine nisbeten çok yüksek söyle
meğe cibilli tevazuumuz marn olduğu için 
hepsinin fevkinde dememek kaydile en 
iyi bir şekilde diyebilirim. Bwıu evvele
mirde milletimizin cumhuriyet prensip
lerine olan bağlılığını ve asli ve cibilli 
olan medeniyetine medyunuz. 2 nci ola
rak da B. M. M. nin kabul ettiği adil ka
nunların tatbikinin eseridir ve nihayet 
bu vazifeyi üzerine alan polis ve jandar
ma teşkilatımızın tekemmül etmesi mcn
sublarının cansiparane çalışnralannın 

semeresidir denilebilir. Eğer asayiş ve 
emniyet üzerinde mutlaka bir söz söyle
mek icab ederse fUnunla iktifa edeceğim 
ki, polis ve jandarmamızın hamiyet ve 
himayenize layık unsur emniyet oldu -
ğunu arzedeceğim. 

İdari teşkilat 
Bizim Dahiliye Vekaletine mevdu olan 

işlerden başlıcası da vilayetlerin idari 
teşkilatı işleridir. Sırası ile başlamak 18.
zım gelirse köyler, nahiyeler, kazalar, vi
layetler ve umumi müfettişliklerdir. Bu 
teşkilat memleketin bütün hayallerini ve 
ideallerini yerine getirecek olan terakki 
ile mütenasib olarak yürümektedir der -
sem hakikati söylemiş olurum. Çünkü 
memleketteki inkişaf iktısadi ve içtimai 
inkişaf hududlan kısalatmakta ve mesa
feleri azaltmaktadır. Buna nisbetle idare 
teşkilatı idareyi de arttırmaktadır. Biz 
bu terakki ile mütenasib olarak teşki -
Iatımızı ikmale çalışıyoruz. 

Köylülerimiz için 
Köylerimizin kalkınması hareketi baş

lamıştır. Dahiliye encümeninde bu köy -
!erin inkişafına muvafık olarak bir ka
nun hazırlanmaktadır. Niyetimiz köy -
!erimizi toplu bir halde, komün şeklinde 
idare etmektir ve küçüklerini de toplu 
bir halde idare etmektir. Köy bankası 
teşkili köylerin zirai ilerlemeleri ve maa
rif yönünden de terakki etmeleri için hü
kumet arkadaşları elbirliği ile çalıimak
ta ve düşünmektedir. Köylülerimizin la
yık olduğu refah mertebesine yakın bir 
zamanda geleceğini fiiliyatla göreceğiz. 

(Bravo sesleri). 
Belediye işleri 

Belediye işlerimiz memlekette çok :za
manlar metruk kalmış bir halde idi. Ve
yahud çok eski tarzlarda idare ediliyor
du. Belediyelerle ciddi bir program da
hilinde iştigal her güç işte olduğu gibi 
gene cumhuriyetimizin eseri olarak baş
lanmıştır. Bunların kendilerinin kanunu 
Ycu>ıldıkta'n sonra kendilerine program 

verilmiş ve bu programlar bugün tatbik 
edilmektedirler. Mali vaziyetlerinin du
rumları içinde idari hususiyetlerle bera
ber belli başlı meşgul olunacaktır. Gele
cek sene teşrii meclise bu hususta olduk
ça mühim ve memleketin ihtiyaçlarına 
kafi esasla gireceğimizi üınid ediyoruz. 
Bunların bir çoğu C. H. P. Meclis gru -
punda görüşülmüş ve grup tarafından ay
rılan komisyonlarca layihaları ve tabı

ları hazırlanmıştır. İdarei hususiyeler 
için de ayni şeyi düşünmekteyiz. 

Belediyeler Bankası olduğu gibi ida -
rei hususiyeler için de bir banka tesisi -
ni düşünüyoruz. Belediyeler de hali ha
zırda bir çok müşkülat karşısında bulu
nuyorlar. Bu da halkımızın refaha, huzu
ra alışmasından ve bu idealine yetiştik
çe yükselmesinden ileri gelmektedir. 

Vekil, su işleri hakkında izahat verdik
ten sonra sözlerine şöyle devam etmiş -
tir: 

- Belediyelerin yaptırmak istediği 

imar programının başında bugün su ge
lir, ondan sonra da plfuı, elektrik, harita 
ve spor yerleri gelmektedir. Kabul et -
miş olduğunuz kanunla bunları tahdid 
buyurmuştunuz. Suyu her şeyden aziz ve 
elzem bir ihtiyaç bildiğimiz için ona en 
evvel başlandı. 1941 senesinde hepsi a
kıtılmak üzere nüfusu 1 O binden fa:zla 
şehirlerimiz ki 58 şehirdir. Bunların bir 
kısmı ihale edildi, bir kısmının projesi 
hazırlandı, bir kısmının da hazırlanmak 
üzeredir. Bunlardan ihale edilenler Ada
na, tutarı 560 bin, Aydın 106 bin lira, 
küsuratını söylemiyorum. Bandırma, Ed
rernid, Elazığ, :Eskişehir, G. Anteb, Is -
parta, Kütahya Malatya, Maraş, Mene -
men, Mersin, Tarsus, Uşak, Buca, Bur -
novadır. Bunlar ihale edilmiştir. Bunla -
rın yekunu 2 milyon 196 bin liradır. Bu 
para Belediyeler Bankası tarafından te
min edilm~tir. Ve belediyeler tarafından 
da gelirlerine göre taksitlere raptede -
rek 10-12 senede ödenmektedir. 

Diğer şehirlerimizin de tahminen 
masrafı 7 - 8 milyon liradır. Bu da 
194 1 senesinde bitirilmiş olacaktır. 

Vekil su meselesi halledilirken 
diğer taraftan bir çok şehirlerimizin 
plan ve haritaları yapılmakta olduğu -
nu söyliyerek demiştir ki: 

cBelediyelerin kendi başlarına ya -
pamıyacakları fakat behemehal yap -
malan zaruri olan işleri Cumhuriyet 
az zamanda başarmış olacaktır. Bu öy
le bir rnuvaffakiyettir ki bundan evvel 
başka bir zamanda da arzettiğim gibi 
şahıslarımızın muvaffakiyeti (hey'eti 
umumiye dahil) şahıslann fevkine çı
kar. Ve bu devire hasrolunur. Vaktile 
bu memlekette her türlü şeytanetine 
rağmen tek bir çeşme yapan adam a -
sırlarca yaÇ olunurdu. Memlekette bü
tün şehirlerimize su getirmek elbette 
ki halkı ilelebed rejimimize bağlaya -
cak ve bir iftihar vesilesi olacaktır. 

(Bravo sesleri, alkış1ar). 

Amme hizmetleri 

Amme hizmetlerinin belediyeleşti -
rilmesi, yahud devletleştirilmesi mese
lesi rejimimizin icabı, Atatürk'ün di -
rektifleri icabı, Celal Bayar hükfıme -
tinin huzurunuzda arzettiği progra -
mm icabıdır. Amme hizmetleri hiç bir 
kapitalin istismar edemiyeceği alet sa
haları<lır. 

Bunların bütün faydası, iyiliği mev
zuubahSolmuşsa ona aid olma!ıdır. İşte 
bu lehine mevzu olan camia da mille -
tin hey'eti umumiyesidir. Binaenaleyh 
ne bir elektrik, ne bir tramvay, ne bir 
vapur, ne bir otobüs şirketi ferdin elin
de kalamaz. Bunlar belediye hududla
n dahilinde iseler belediyeye, beledi -
ye hududları haricinde bulunup da 
müteaddid belediyeleri alakadar edi -
yorsa devletin eline geçmelidirler. Dev 
let kar cihetini bir tarafa bırakıp her 
şeyde olduğu gibi halkın menfaatine o
larak bu gibi şirketlere aid masrafları 
büdcesinde temin ve takviye etmek su
retile yerine getirmelidir. ~iğer ta -
raftan masrafları sermaye, amortisman 
vesaire gibi antritien vesaire gıbi mas
raflarla derpiş etmelidir. Köprü yapar
ken varidat temini düşünülmüyor

sa bunun gibi su işlerini yoluna koyar
ken de bunu bir hizmet olarak, bunu 

1 

yaparken de bir çok masraflar ve bir 
çok fedakarlıklar icab ediyorsa bunla
rı da göze almalıdır. Devlet şimdiye 

kadar bir çok işleri şimendif erlerden, 
limanlardan başlıyarak devletleştir -
miş, randmanını arttırmış, umumi re -

D 

Atatürk Adanadan 
Ankaraya dönüyor 

'(Btıf tarafı 1 i1'Ci ıayfada) konuştuktan sonra trenleri coşkun aı. 
emrine göz kapıyarak atılacağını sesinin kış tufanı içinde Adanayı terketti. Btl 
bütün kuvvetile dünyaya bağıran, halk, anda topçu alayının bataryaları Şefe 
binlerce genç istasyon maydanını ve cad- uğurlu seyahatler dileyordu. 
desini alkış tufanına boğdu. Fabrikaların Büyük Halaskar saat on yedi bu • 
düdükleri Şefin şehre girişini selamlıyor çulda gene halkın candan tezahüratı 
ve Adana halkının duyduğu manalı he - ve alkışları arasında Ankaraya müte-
yecanı çok uzaklara götürüyordu. veccihen şehrimizden ayrılmışlardır. 

Atatürk halkın ve askeri kıt'aların sı- Ankaraya hareket 
ralandığı istasyon caddesini ağır ağır Adana, 24 (Hususi) - Birkaç gün-
geçtikten sonra Atatürk parkının önünde denberi Mersinde ve havalisinde ted • 
durdular ve biraz sonra piyade ve topçu k'iklerde bulunan Büyük Önder Ata • 
kıt'aları Büyük Şefin önünde geçid res - türk bugün saat on altıda Adanayı şe
mine başladılar. Her bölüğün önünde reflendirmişler ve halkın: c Y-aşa, var • 
ve her bataryanın geçişi halkın yeni bir ol!» sesleri arasında coşkun tezahü • 
muhabbet Ye takdir tezahürüne vesile o- ratla istikbal edilmişlerdir. 
luyor ve Büyük Şefin çehresinde mem - Mersinden hareket 
nuniyet ve gurur intibaları görülüyordu. Mersin 24 (A.A.) - Beş günden beri 
Büyük Masının önünden geçen her Meh şehrimize şeref vermekte olan Reisi -
medciğin tunçlaşllll§ yüzünde yurdun cumhur Atatürk bugün saat 12 ye ka
emniyet ve şerefi için neler yapmağa 1 dar dairelerinde meşgul olduktan son
muktedir ve hazır olduğunu anlatan ba-, ra saat yarımda refakatlerine Valimizi 
riz bir ifadeyi görmemek imkan bari - alarak halkın candan ve coşkun teza -
cinde idi. Geçid resmi bittikten sonra A- hüratı içinde istasyona gelmişlerdir. 
tatürk tüm komutanının elini sıkarak Halkın selam ve tazimlerine iltifatla 
k:ıt'alarda gördüğü intizam ve canlılık - mukabele buyurdukları gibi Vali ft 

tan dolayı memnuniyetlerini izhar etti- Belediye Reisimize veda ederek mem
ler. Bundan sonra Ulus parkını şereflen- nuniyetlerini ıbeyan buyurmuşlardır. 
diren Büyük Şef burada bir saatten fazla İstasyonu dolduran büyük bir ka • 
kaldılar. Vali ve belediye reis muavinin- labalığın alkışlan arasında Tarsus& 
den şehrin imarı hakkında mufassal ma- hareket etmişlerdir. 
lOmat aldılar. Tarsustnn geçerken 

Ulus parkından çıktığı zaman caddeyi Tarsuğ 24 (A.A.) - Tarsus halkım:a 
dolduran mekteblilerin teşkil ettiği bü - cmıdan tezahüratile istikbal edilen Bil • 
yük kalabalığın gösterdiği heyecan ta - yük Şefimiz otomobille Tarsus parkını 

savvur edilemiyecek kadar büyüktü. Za- şercflendirmişler, Büyük Şef park'1a btm 
bıta intizamı temin hususunda büyük güç müddet kalarak kaymakam ve belediye 
lükle karşılaşıyordu. Halk ölçüye sığ - reisinden izahat almışlardır. Yarım saat 
mıyan bir heyecan içinde idi. sonra tekrar istasyona avdet ederek hal-

Yığın yığın gencin Atatürk'ün oto- kın heyecanlı tezahüratı arasında trenle 
mobili önüne atıldığı görülüyordu. Bü- Adanaya müteveccihen hareket buyur • 
yük Şef bir an bile eksilmeyen sevgi muşlardır. 

ve hayranlık tezahürleri içinde istas - Büyük halaskar saat on yedi buçukta 
yona vardılar. Burada vagonlarında gene halkın candan tezahüratı ve alkış
Tüm Komutanı, Val'i, Belediye Reis lan arasında Ankaraya müteveccihen 
muavinini kabul ederek bir müddet şehrimizden ayrılmışlardır. 

fahı gözetmiş, ondan ucuzca halkın is- j ıınzaran icra ve ınrıs kanunumuzun 50 - 80 
tifad sini temin etmi tir. Hülasa bu madesinln de&fştJrUmesl cihetine gidilmek 
.. ~ . .ş . lazım geleceğini ifade etmiştir. ceza evle -

gıbı ıhhyaçlann te.mını devlete aıd ol- ılnln vnziyetıne tcmns eden Şukrü Saraç -
malıdır. oğlu, Vckfiletin bu sahada en doğru yola. 

Mezbaha 

Vekil istanbulda ve İzmlrde satın alınan 
şirketlerden bahsettikten sonra demiştir ki: 

Mezbahaya gelince: Mezbahalar da bu 
meyandadır. Mezbahalar tesisi güç ve mas
raflı olan meselelerdir. Gerek etin hıfzıssıh
haya muvafık olarak temin edllmtş alınası 

Ye gerekse şehirlerin etsiz kalmaması 
bakımından bu böyledir. Bizde de yakın za
manda mezbaha reslınlertnin kaldırılması 

yakındır. 

Et meselesi yok 

istanbulda bir et meselesi yoktur. Biz 
ihdas ettik. Bütün et membalanndan diri o
larak Karsdan, Erzunımdan, Sfvastan, Şark 
vlll\yeUerlnden ve İzmirden gelme zaman -
larını, cinslerini, nevllerlnl. iskelererden na
killerini, İstanbulıı çıkışlarını, rıhtım ve del 
lö.llye resimlerini Ye mezbahaya gelfşlnf dü-
ünerek bunlardan tenzll olunabilecek kısım

lal'1Ill tenzil ederek etin nevine göre 10-15 
kuruş indirmek hükftmetce kararlaştırıldı.• 

Vekil bundan sonra ekmek meselesinden 
bahsederek demiştir ki: 

cEkmek meselesine gelince: Bunun da 
buğday halinde girdikleri fabrikalardan ek
mek olarak tevzii çaresini düşünmekteyiz. 

HattA bazı slparlşlerlm.lz nrdır. Ekmek de 
nsgarl bir flatJn 'e evsafı en iyi şekilde te
min cdilecektır .• 

l\Iemnrlann maaşları 

Vekil bundı:m sonra memurların, bilhas
sa küçük memurların ter!lhleri hakkında 1-
zahat verdi, İstanbulun hnarı işlerinden bah 
set1J ve: 

cİstanbulu evvela içinde oturan, onu en 
kıymetll malı olarak dalma seven Türkler 
için kendi huzur, sükfin ve rnhatıarını te -
mln edecek bir şekle sokacak ve gelecek ec
nebiler için de istirahat edecek bir vaziyet
te imara girişeceğiz• dedi. 

Nüfus kütuklerlmizln ıslahı hakkında iz
har edilen temennilere karşı hukümetin ta
savvurlarını ve şimdiye kadar yapılan işleri 

anlattı ve alkışlar arasında kursuden indi. 
Adliye Vekilinin nutku 

Ankarn 24 (Hususi) - Adllyc budceslnln 
müzakeresi esnasında Vekil Ş;ıkrü Saraç -
oğlu uzun beyanatın bulunmuş, mühim i -
zahnt vermiş ve Turk adllyeslnın ileri Y\l -
nıyüşlerlnl kaydetmiştir. Vekil nutkund:ı 
icrn dalrelcrilc mahkemelerde görülen iş -
!erin evvelki senelere nlsbetle dnhn siır'atle 

llerlediğlnl, verilen kararların, ilmi bakım -
dan da hatasız oldu~nu, bu salahın bilhas
sa temyiz mahkemesinde dnha kuvvetle his
sedildiğini tebarüz ettirmiştir. 

Vekil, sdzlerine devamla, alınan bu Iyl ne
ticelere rağmen yapılacak daha pek çok iş

lerin bulunduğunu blldlrmlştlr. Ezcumle ic
ra için getirilen mütehassısın tavsiyelerine 

bulduğunu, ve İmralı, Edirne, Zonguldak ı
ıe İsp:ırta yenl ceza evlerlnln müsbet neU • 
celer verdiğini anlatmış, Ankara ceza evııe 

çocuk ceza evinin ayni müsbet gayeye erit
mek istidadında olduklannı söylemiş ve de
miştir ki: 

«Arkadaşlar, bendeniz şahsen Adliye it
lerinin, hukuk kısmında olsun, ceza kısmm
da olsun kanun safhasında, hüküm safhaı

sında ve hattd icra ve infaz safhadında Türk 
Adllycslne yaraşır bir yolda ilerlemekte ol .. 
duğu kanaatindeyim.• 

Bir karı koca 
Fıratta boğuldular 

Erzincan (Hususi) - Kemah civarın. 
da bir köyde oturan Sürveyyan Bahaed
din eşi ile beraber Fırat üzerinde bir 
köprüden geçerken her ikisi de nehre 

düşmüşleııdir. Henüz oesedleıri bul~ 

mıyan bu iki zavallının köprüden geçer
ken gözleri kararıp nehre yuvarlandık· 
ları tahmin edilmektedir. 

Bundan bir hafta evvel de Mıgısı kö
yünden Hanakudura gitmekte olan Mus
tafa oğlu Şerif te gene Fırattan geçer .. 

ken suya düşmüş ve boğulmuştur. Şuu
ru yerinde olmıyan 30 yaşlarındaki bu 
adamın da cesedi bulunamamıştır. ı 

Erzincanda seylab ankazı 
temizleniyor 

Erzincan (Hususi) - Taşan Fırat neh
rinin suları çekilmekte, arazisi su altın. 
da kalan köylerde vilayet tarafındm 

gönderilen heyetler zarnr ve ziyan m.ik .. 
dannı tesbit etmektedir. 

Vaskert çayırından şehre gelen selle
rin önü beş günde ancak alınabilmiş, bu 
işdc askeri kıtaatın yardımı görülmilş-
tür. Bu sebebden belediye reisi halk na .. 
mına askeri kıtaatın komutanına teşek· 
kür C'tmiştir. Sellerin getirmiş olduğu 

kumların bir kısmını halk kendi ihtiyacı 

için başka tarafa almakta, bir klsmı da 
belediye tarafından kaldırılmaktadır. Bu 
iş için belediye beş yüz lira vesaiti naf .. 
liye parası ödediği halde henüz kumla., ~ 
rın mühim bir kısmı yerinde durmakta
dır. Belediye temizleme ameliyesine de- • 
vam etmektedir. -
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Avrapada, lllrlacWll 
diplomalarla muad· 

dak llam,1maı 
marka 

Meyva izi 
IŞT AHSIZLIK - HAZIMSIZLIK 

~ IŞKİNLIK - EKŞiLiK 
BULANTI - GAZ - SANCI 

Mide bozukluğu - DILPASLIGI 
BARSAK AT ALETi - iNKIBAZ 
SARILIK - SAFRA - KARACIÖER 
~IKINTI - SİNiR - HORLAMAK 

ve bütün mide barsak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan 
-Meyva Özü istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra 1-2 

tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve barsak hastalıklarında 

her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşıfı ya· 
rım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan Meyva Özü 
meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmı§ bir harikai 

san'attir. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tUZlarından da.ha 

yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa mey· 

va özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü 

yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve çok köpürür. , \ 

25 • 40- 60 • JOO kuruştur. 

SON POSTA 

Gazoz izi 
LİMON - PORTAKAL 
ÇiLEK - MANDALİNA 

AGAÇ ÇİLEGi - ANANAS 
FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO 
ŞEFTALİ - MUZ - KA vısı 

ARMUD 
nevilerinden olup §eke~lidir. Ve meyvaların özlerinden 1~ 
mıştır. Hasan Meyva Özü'nün bütün evsafına malik olrov' 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar: gibi gayet lezzetli olllP ;t' 

lerde ve Avrupada kazino1arda temizliği ve kolaylığı ve "1t' 
luğu ıebebile kullanılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine Ull" 
mile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. • 

Yazın ııcak günlerinde harareti en giizel teskin eder· 
sıhhl bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine JD~ 
Hasan Gazoz Özü içiniz. 

Şioeıi kavanoz halinde 25 • 40- 60-100 kurd"' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,...~~~~~~~~-________.-/ 

Babreklerden idrar torbuına kadar yollardaki hutalıldarıo 

mikroblannı kökiinden temizlemek için (Hl!LMOBLÖ) kullanmıı. 
~ 

Böbrekleriıı çalıımak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eJki Ye yeni BeI.oğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağnsını, nk sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir, Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi 
ruhsabnı haiz bnlunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrarı temizliyerek mavilettirir. 

,, 
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NEVRA LJI 
NEZLE 
BAŞ ve DIŞ 
AGRILARI 

BÜTÜN 
At.RILARI 

DiNDiRiR 

lstanbul Belediyesi İlanları 

Sahası Bir metresinin mu- İlk 

1 
hammen B. teminatı 

Fatih yangın yerinde Aşıkpaşa mahalle
sinin Hacı Feyzibaba sokağında 21 inci 
adada 2,45 santimetre yüzlü arsa. 73,36 1,60 8,80 
Fatih yangın yerinde Kadı Çeşmesi cad-
desi sokağında 27 inci adada 64 santim 
yu- zlü arsa. 11,20 1 50 t 26 

' 1 

Fatih yangın yerinde Hasanhalife mahal-
lesinin Balipaşa caddesi sokağında 131 in-

ci adada arsa. 53,44 1,00 

Yukarıda semti, sahası ve bir metresinin muhammen bedeli yazılı bulunan 
arsalar ayrı ayrı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hlzalarmda gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2/6/938 Cuma günü ıaa 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B.) (2929) 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Halıcıoğlunda Keçecipiri sokağında 52 
No. dükkan 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
olanlar l lira 80 kuruşluk ilk teminat rnektub veya makbuzu ile 26/5/938 Per-
ıembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2725) 

NllllW 

Beher metre murabbaına 3 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksaray yangın 
yerinde Balabanağa mahallesinde 1 inci. adada yüzsüz 7 metre 77 santimetre 
murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmu~tur. Şartnamesi 

Levnzım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 3 kurUJluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 26/5/938 Perşembe günü ıaat U de Daimt Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2720) 

ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SiYATiK 

• 

K 
TESKiN ve 

iZALE EDER 
Her Eczanede Bulunur. 

.............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
llıinci •ahile 250 )) 

Oçüncü •ahil• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 n 

iç •ahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilltlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇE>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
Pİ.f edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için §U adrese müracaat edil
melidir: 

iıanctlık l[ollektif Şbiceti 
K.ahramamade ilan 

Ankara cadde.! 

······························································ 
Son Posta Matbaası 
·······························• 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

İP · S. Ragıp EMEÇ 
SAH LERI: :.t. Ekrem UŞAKLIGIL 

HR$RRRT 
sıhhahnizi 
/p/Jtfid edi!fOT 

__...__... .. 

ıJ~~ ., 

OtllflUI 

ile öldürünüz 
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DOKTOR jEMSlr-1 

AMERIKADA UZUN _t!f t 
KİKAT NETiCESi O~~ 
BULDUGU BiR FOKJllV 
DÜR. KANZUK NASIR ki' 
cı en eski nasırlan bil• 
künden çıkanr. Ciddi ye ,.r" 
nı itimad bir nasır iltcıcbr• 

INGILIZ KANZUIC 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBVL 


