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Kömür havzasında 
istihsaıat 

günden güne artıyor 
lktısad Vekili tedkikatı 
neticesinden memnun 

Ankara 16 (Hususi) - Zonguldak ve 
Karaoilkte tedkikat yapan İktısad Vekili 
Şakir Kesebir bugün şehrinıize avdet et· 
miş, Vekalet erkanı tarafından kar1ılan
m1ştır. 

Vekilin beyanatı 

Zonguldak 16 (A.A) - İktısad Vekili 
Şakir Kesebir Karabükten Ankaraya ha
reketinden evvel kendilerine Zı.mguldak 
ve KarabUk seyahatlerinde refakat et -

( Bugün 16 sayfa 

İdare işleri. telefonu: 20203 natı: a tunq 

Vali Üstündağ 
beraet etti 

Mahkeme suçluların 
tecziyelerine aid 

iddiayı yerinde görmedi 
Mahkeme f ehrlmize d6nen vali ve arkadaş la· 
rının beraetlerine s6z birllğile karar verdi 

mit olan Anadolu ajansı muharririne aşa- Vali ve arkadn~ları mtthake d·ı· l k 

' 

lıelakl be)'Uatta bulunmuşlardır: -Y me e ı ır er en 
c- Yurdumuzun en mühim .kuvvet ve Ankara 18 (Hus~) - Bugün öğleden bulunuyorlardı. saat 10,1' de -ce!R açıl• 

Kahrcıman askerl11'1mii Hatdfl 1ı1idudunclcıtı glrerlerlcen. servet membalarından biri olan Zongul- e~e~ fstaub~l va~ı ve belediye reisi Mu· dı. Reis Mecdi Beydeş, başmilddelumumt 
• 11.dana !6 (Hususi) ~ Halayda yeni • kamlarile yapılacak ifblrl~ etrafında dalı: kömür havzasındaki gördilklerimden ~d:m ~~t~dagm . ve arkadaıl.~ın başmuavlnl Arif Cankayaya dönerek< 
ilen başlıyacak olan kayıd muameleleri temaslarda bulunmak üzere Antakyaya çok memnunum. Bu milU hazinenin da- .. u akeme .""~e temy>Z mahkeme•• 4 un- - Buyurunuz, de<h. 
ve intihabat io!erl hakkmda Fran9'Z ma- (Devamı 11 inci ııayfadtı) (Devamı il inci sayfa&ı) cu _ceu da.resınde devam edildi. Üstün- Arif Cankaya iddianamesıru okumağa 

v dag ve arkad~şları mahkemeye gelmiş başladı: (Devamı 11 inci sayfadcı) 

Fatih civarında iki itfaiye K~caların~ .eşek ~ili " Agw ır cezalık suçlar • • yedırmek ıstıyen koylu 
otomobılı çarpı~tı . kadınlar _yakalandılar nüfusumuza göre çok,, 

Yangına giden otomobillerin çarpışması ııddeth olmut. Kocalan kılıbık olsun diye ......... - .. -······- Adi. y k·ı· · 
iki itfaiye neferi tehlikeli surette yaralanmışbr başkasına aid canlı eıe. i ( ıye 8 1 ının be yanalı ................... _ 

d b. yan • derken iki itfaiye neferinin ağır ve tutup dilini kesmişler g i Muhteli! adli Aitler .~alrlrında b~yanatta bulunan Velril cinayetlere 
Dün saat 15 5 da Tookapı a ır ' 

1 1 
·ı . melıtedır Adlı tebl•aat t l __ J lr . • ·. f . 

0 

grupu E- tehlikeli surette yara anma arı e netı - i . · ·• ın poa a • e uyunuırma /ü311muna ifaret el· 
gın haben alan Fatih ıt aıy . . (Devamı u inci sayfada) E melrtedır. Adli tedbirlerin poata ile yapılmaaına dair lranun M r · r4irnekapı tarikı'le yangın ınahallıne gı- • ·· ·· ··-~ •· · • • e•...., .., ~ onumu:.uıeRr ıçtıma devruinde çılıacalrtır. 
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f h d 
Şu.kru. Sar~coglu ~.ün İstanbul adliye Vekil adliyede uzun müddet kıılmıştı~. ek be aya gır J ~aıresı~e gıderek, muddeıumumi ve di - Şükrü Saracoğlu kendisile görüşen blr 

nazı ır sa ger adhye erkDnı ile görüşmüş, lstanbu- (Deı'Om• 11 inci sayfada) 

Karasudan (Kocaclinde) yazılıyor: Bir 
kaç gün evvel Karasunun Karapınar kö
yünde çok garlb ve gülünç bir hadi::;e ol
muştur. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Af kanunu dün mevkii 
mer'iyete girdi 

C (Şeref) siz kalan stad ! =:J 
Sporu ve kadirşinaslığı 
seven herkes müteessir 

Ankara 16 (Hususi) - Bugünku Res-
mi Gazetede neşredilen kanunlar ~un - Eski ve maruf sporcuların hepsi müttefikan 1 

tardır: 11 K . 1 - Af kanunu. arar yersız ve yolsuzdur" diyorlar 
2 - Ecnebilerin Türkiye.:te ikamet ve Be4lktaf klübü idare hey'etı bu klüp için 

seyahatleri hakkında kanun hayatını veren <Şeref) in ismini, gene (Şf--
1 

3 
Bed t b' . k · re-f) tarafından klübe kazandırılan ataddan 

- en er ıyesı anunu. kaldırdı. • 
4 - Muamele vergisi kanununun ba- Bu karar efkfı.rı umumlyede derin blr te-

zı hükümlerini tadil eden ve bu kanuna tssür ve infial uyandırdı. Spor muhitıertmt-
veni hükümler koyan kanun. ~!o teessürü bllhassa derin oldu. 
• 5 _ Bazı maddelerden istihllk , . . cSon Posta-. sütunlarında bla söyledik, 

• '\i ergısı diğer arkadaşlarımızın spor muharrirleri 
llınması hakkındakı kanunun bazı hü - .:.oyledller ve sıra sporcularla apor 1da • 
kümlerini değiştiren ka1\un. recilerlne geldi. Onların düşüncelerini nat.. -

6 - Tiyatro ve sinemalardan devlet ve ıe devam ediyoruz: 

dd manevra ı1cıptı.rkt1' belediyelerce alınmakta olan damga, tay- Ealri aporcalardan Orhan diyor ltİ: 
Çek ordusu hudu 4 ri t 'd t yapmaktadır. Bundan yare, ve belediye resimleri ile Darilliceze Belediye varidat müdürü Siileymanl-

Londra 16 (Hususi) - Alman memba- aske ba alışı :erl sınıflar da silah altına hissesinin mikdarına vo sureti istifasına yeli Bay Orhan: 
larından bildirildiğine iZÖre Çekoslo~ak- başka zı as (Devamı 3 actl aa11fada) dait kanun. C Devamı 2 inci .a11fada) 

d:ı yemden aıınmııtır. 

Bay Vedad Abud Be111 OrhM 



Hergü11 
-···--

Hatay muza// eriyetinin 
Bügüklügü 
~- Yaza'n: Muhittin Blrp9 ·_J 

eni dikkatle okumak lı.itfünde 

bulunan bir okuyucumdan üç 

gün evvel bir mektub aldım. Okuyucum, 
bana Hatay meselesi hakkında bir takım 
sualler soruyor ve bu suallere birer birer 
vazıh ve açık cevablar lstiyordu. 

Sualleri tedkik ettim; bunlnm ayrı ayn 
açık cevablar vermek, bir gazete sütu -
nunda kabil değlldL Sebebi de basittır: 
Siyaset bir nevi silfıhsız muharebe de -
mcktir. Her muharebenin olduğu gibi si
yaset muharebesinin de :Kumandanları, 

Reslmll Makale: 

SON POSTA 

;;; iki yol ... ~ 
Sözün Kısası 

---
Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

.............................................................• 
(Şeref) siz kalan stad 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
c- Şeref bizim arkadaşımızdı. Biz ken .. 

disine yalnız sporcu olarak değil, ayrıca 
da dostluk hislerile merbuttuk ... Bunun 
için bizim fik'I'imiz sonı.lunca bizim bu 
ismin stadın üstünden kaldırılmasına ta· 
raftar olmaklığımızn imkan yoktur. 

erkanıharbiycsi, planı vardır. Kuman - tnsan ömrü düz bir yol değildir, hazan gülüstandan geçer, 
danlar, erkfınıharbiyeler1 hiç bir zaman 

Talih öyle bir kuştur ki asık suratı sevmez, çatık kaşın 
düşmanıdır ve aaiına tebessüm etmesini bilenin başına ko
nar. Manevi si!ahlarımızın en kuvvetlisi nikbinlik: kabilıye
timizdir, bu kabiliyetin göze görünen ilk delili de mütebes
sim olmaktır, her vakit için nikbin ve mütebessim kalma-

Hem esas da aranılacak olursa bun • 
dan bir çok kişinin memnun olmıyacağl 
bedihidir. Evvela Şerefin. Beşiktaş klü .. 
büne büyük hizmetleri olmuştur. Sonra 
o sahnnnın klübe verilmesi ıçin fevkala· 
de çok çalışmıştır. 

siyaset planlarını meydana koymazlar. hazan çahlığa sapar, insanı bazı sevindirir, birçok zamanlar 
Yalnız, durup dinlenmek bilmiyerek vu- da teessüre sevkeder. Birinci vaziyette sevincin makul hu· 

ruşurlar. Askeri muharebeler, muayyen dudunu aşmamayı, ikinci takdirde de mütebessim kalmayı 

sını biliniz. zamanlara münhasırdır. Fakat, siyaset biliyor musunuz? 
muharebeleri hiç bir zaman durmaz, in- =============================================== 

Ve nihayet te vakitsiz ve feci ölümün· 
den sonra arkadaşları bu stadın üstüne 
bir hatıra olarak bu ismi koydular. O 
stadı andıkça ölen l:ıymetll bir arkadaşı 
anmak, onu unutmamak için... Bu ya. 
pılan şey güzel, insani ve arkadaşça bfr 
şeydi, mecburi bir şey değitd\. Bğer on .. 
lar eskiden bu stada (Şeref stadı) ismini 
vermeseydiler, bugün cneden böyle ol • 
du ?> diyecek kimse yoktu. Bu ismi ora• 
ya koymak idare heyeti için bir mecbu· 
riyet değildi. Koymasaydt, h;ç ehemmi • 
yeti yoktu. Fakat bu ismi stadın kapısına 
yazdıktan, o stada bu ismi verdikten son .. 
ra bunu kaldırmak ölen kıymetli bir ar
kadaşın hatırnsınn hürmetsizlik etmek • 
tir. 

kitasızca devam eder. / 
Biz vatandaşlar da bizim siyaset ordu

sunun içindeyiz. Kimimiz nefer, kimimiz 
zabit, daha yüksek zabit ve nihayet 
cüz'ütaın kumandanlarıyız. Gazeteci o
larak ta bu ordu içinde oynadığ!l'Ilız rol 
küçük bir rol değildir; şu halde, Hatay 
davası etrafındaki siyaset mücadelesini 
yaparken bizim itina ile ifa edeceğimiz 
bazı vazifeler vardır ve bu vazifelerden 
biri de lüzumsuz gevezeliklerde bulun -
mamıya dikkat etmektir. 

İşte, aziz okuyucumun suallerine bun
dan dolayı birer birer cevab vermekte 
fayda görmedim. 

* Okuyucumun mektubunu aldığım -

dan da çok memnun oldum; bı.. mektub 
sayesinde bazı noktalar dikkatimi celbct
U; bunlar hakkında bir kaç söz söyle -
mek ':ı.:.erim. 

Evvela, şuna dikkat ettlm ki bizim 
matbuatımız muhtelif milli meseleler 
hakkında okuyucularını kfıfi derecede 
tenvir etmek kudretini gösteremiyorlar. 

Hiç olmazsa bu meselede gosterememiş -
!erdir. Bunu okuyucumun, Hatay mese -
lesi hakkında bana sorduğu bazı sualler

den anladım. Son Po;;ta bu meseleyi en 
çok işliyen bir gazete olduğu, ben şahsan 
bu mevzu üzerinde ne kadar makale yaz

mış bulunduğum halde gene bazı nokta
larda okuyucumu sual sormıya muhtaç 
bırakmışım. Halbuki bu mevzu, memle
ltetin en büyük davalarından birı idi ve 

Türk matbuatı bu mevzuu bütün kuv -
vetlerile işlemeğe mecburdu. Demek ki 
vazifemizi eksik yapmışız. Bunu not e
delim ve başka bir halde vaztfemizı daha 
iyi yapalım. 

İkinci dikkat ettiğim mesele de §udur: 

Memlekette herkes, son Hatay muzaffe
riyetinin büyüklüğünü tam manasile ve 

hiç olmazsa benim arzu ettiğim kadar 
kuvvetle anlamış değildir. Halbuki ben 
bu büyük muzafferiyetin, en geniş ruhu 
ve manasile istediğim kadar anlaşılmış 
olmasını çok isterdim. Bunun için, bu ve
sileden istifade ederek bir kac kelıme da
ha söylemek istedim. 

* Hatay meselesinin müstakbel inkişafı 

ne olacak? Henüz mesele tasfıye cdilmi§ 
değildir ;her mesele gibi, bunun da bir 
inkişaf tarihi vardır. Önümüzdeki haf
talar, aylar ve belki de seneler bu mese
lenin tam inkişafını gösterecektir. Fakat, 

şunu şimdiden söyliyebiliriz ki biz, bu
günkü gibi müttehid bir millet oldukç~ 
hakkımızı ve·vazifemizi iyi bildikçe, günü 
geldiği zaman her fedakarlığı göze almış 
bulundukça bu inkişaf, iyi bir inkişaf ola
cak ve Türk milletinin tarihi şevketi ile 
mütenasib neticeye elbet varacaktır. 

Bugünkü Türkiyenin, bu meselede bu
gün elde ettiği büyük muzafferiyetin ma-

nasını anlamak için yalnız şuna dikkat 
etmek kafidir: Büyük Almanlığın çok 
kuvvetli davası olan Südet meselesi he
nüz olduğu yerde saymakta bulunduğu 
bir sırada, Hatay hal yoluna girmiş ve o
nun hal yoluna girmesini temin için de 
Türk ordusu, Hatay hududlanndan içeri 
girmiştir. O hududun içinde nereye git
tiyse bu ordu karşısında Fransa ordusu 
csclam!> vaziyetini aldı. Halbuki, bun
dan yirmi iki ay evvel, Frans:ı hariciyesi 
Türk notalarına Hatay meselesi diye 
bir mesele tanımadığı ~vahım vermek
le iktifa ediyordu. Türkiye, yirmi iki ay 

Aşcısı, metresi 
Ve dişcisl 
Olan lıöpelı 

Girdiği yarışlarda 18 bin lira kazanan, 

şampiyon Wattle Bark adındaki bu kö

peğin, hususi bir dairesi, aşcısı, masörü, 

dişcisi vardır. YWI\u.şak llstikten yapıl
mış olan bir yatakta yatar. Öbür yatak~a 

da metresi yatar. Wattle, odada yalnız 

kalamaz. Zira fareden çok korkar. 

,-··--···············-········· ... ····--······--·\ 
Hergün bir fıkra 

. . . . . . . 
Taşla kurumuş gül ~ 

Me§hur boksör Kameranın 11ıasası ; 
üzerinde bir t<ı§la, kurumuş bir gt1l 
vardı. Boksörün arkad<ı§Ztırından biri 
masadaki taşla gülü gördü, sordu. 

Bokror ta§l eline aldı: 
- B4r kere bir boks maçına gtrmi§

tim. Hasmım bu t.a§ı eldiveni içine 

koymU§tU. ı 
- Peki bu kurumU§ gfıl nedir? 
- KurumU§ gülü, eldiveninin için~ 

taş koyup beni o suretle mağlub et • ı 

n:e~ istiyen boksörün mezarı11dan ge-1 
tırcf.m. · ; 

\ .......................................................... ! 

Mareşal Göring'in kızı 

Bir papaz kilisesinin 
Açığını 

Nasıl kapatır? 

Açık göz İngiliz papazlarından biri, me
mur olduğu kilisenin 1200 lira açığı ol
duğunu görmü~ ve §Öyle düşünmüş: 

Bu isim konmalı mıydı? .. Konmamalı 

1 
mıydı?.. Bu evvelden konuşulmalıydJ, 
Münakaşa zamanı çoktan geçmiştir. q 
ismi o kapıdan çıkarmak bir ölüye karşı 
hürmetsizliktir. 
Yapılma.malı idi ... Bu nerkese çirk!n gel 

mlş ve bilhassa bizler gibi Şerefin arka4 
1 daş ve dostlarını çok müteess:.r etmiştir.:.. 

Avukat Suad Hayri diyor iri: 
Avukat Suad Hayrinin fikri §U: 

. c- Şerefi §Shsan tanırım. Spora olduğu 
kadar hattu daha fazla kendi klübüne o-

' lan büyük iyilik ve ya!"dımlarını heın 

Midesine pek düşkündür: Pilıç, taze 

yumurta ve et suyuna bayılır. 

görmüş, hem işitmişim. Beşiktaşın bu • 
günkü şerefli mevkiinde en büyük bir a.. 
mil olarak tanıdığım Şerefin ismi haki • 
katen stadın en güzel ve en yakışan is· 
mi idi. Bunun değiştirilmesine Beşik • 
taşlılar kadar Şerefi ve Beşiktaşı seven· 
ler de müteessirdir. Bu değişmenin se • 
bebi ise ancak Beşiktaşı alakadar edeli 
hususi bir hadisedir. Ben şahsan her hnn• 
gi bir stada Şeref ismi verılrnesini bü .. 

Madem ki, nahiyemdeki insanla~ k!- yük bir zevkle karşılarım. 
liseye geliyorlar. Şu halde, onları aılem- Bu sebeble Beşiktaş shdı Şeref isminI 
den sayabilirim. Hem dQğünümde de hep- bırakmakla cidden kaytetmiştir. Şerefi 
si bulunmamışlardı. İyisı mi, onlar:ı dil· ve sporu, ve kadirşinaslığı seven bütün 
ğün günü çekilen resmimi 50 şer kuruşa diğer insanlar gibi ben de bu hatanın dü. 
satmalıyım. Bu mretle bu 1200 liranın zeleceğini muhakkak görüyorum.> 

içinde Hatayın hem adını koydu, hem da
vasını dinletti hem de kat'i hal yoluna 

' doğru yürümek üzere ordusunu Hatay 
hududlarmdan içeri soktu. Bu, büyük b:r 

muharebe kazanmıya nisbetle daha çok 
kuvvetli bir iştir. Çünktl harbde karşı 
karşıya gelen ordular, harbe girerken 

bir kısmını toplanın. Damlıya damlıya Vedad Abud J;yor ki: 
~göl olur... Vedad Abud da §Unları söylüyor: 

Papaz hemen işe girişmi~, §imdiye k:ı- c- Ben kendimce durup durulduğu 
dar da 1000 resim satmıştır. yerde bu ismin değişmesinde hiç bir ma-

kendilerinde bir muvaffakiyet §ansı bu
lunduğunu olsun farzederler. 

Almanya Hava Nazırı Mare§al Gö -
ring 3 Haz.iranda doğan kızı Edda'yı se

viyor. Bebek, İtalya Haricıye Vekili 

kont Cinno'nun kızı ile ada~ır. Bilindiği 

Bir orduyu dostça ve selamla karşıla
mak ise bu ş.ansın tecrübesine bile lüzum 
olmadığını takdir etmek demektir. 

gibi, kont Ciano, İtalyan Ba~vekili Mus
Bundan daha kuvveili bir siyaset za -

solini'nin damadıdır. 

Denizden adam kurtardığı 
için mahkum edilen 

Amerikalı 
Amerikalının biri, sahilde dolaşır -

ken, gölde bir adamın çırpınmakta, sa-feri ne olabilir? 
Bence, son Hatay zaferi Türktyenin pek 

çoktanberi bu yolda mislini görmemiş ol

duğu bir muzafferiyettir. 
Muhittin Birgen 

Hamiş: Okuyucumun bir sualine ce
vab vermek için söyliyeyim ki Son Pos
tanın Hataya aid olarak neşrettiği bütün 
resimler, oraya mahsusen gönderdiğımiz 
fotografçı arkadaşımızın bize büyük bır 
sür'atle yetiştirdiği hakiki fotograflardır. 

Milletler Cemiyetinden 
ayrılan 13 üncü millet 

ğa sola yalpa vurmakta olduğunu gör
müş, ve soyunmadan suya atlıyarak, 
adamı kurtarmak istemiş ... 

Venezuella hükfuneti Milletler Ce - Nevyork mahkemesi, bu iedakar A-
miyetine azalıktan istifa edeceğini tel- merikalıyı sarhoşluk suçile üç ay hap
grafla bildirmiştir. İngiliz gazeteleri se mahkıim etmiştir. Meğer, Amerikalı 
bu suretle Cemiyetten ayrılanların çakır keyif olarak sahilde dolaşırken, 

13 üncüsü olan Venezuellayı başka üi- gölde kendi hayalini görür gibi olmuş, 
kelerin de takib edeceğini tahmin et - ve bir adam boğuluyor zannile de suya 
mektedirler. atlamış ... 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir dostumuz anlattı: sediliyordu ki üzerinde durmaya bile lüzum görmemi~ -

c- Büyük müesseselerden birine intikal etmiş bır mülkün tim, neticeyi aniayınca itiraz ettim: 
saWığa çıkanlacağını işitmiştim, gidip baktım. Hoşuma - Bahsett:ğiniz mülk defterde o isimle kayıdlı idi, haş -
gitt, almaya karar verdim. ka ttirlü hareket edilemezdi, dediler. 

- Gazetelerde çıkacak ilanları bekleyiniz, dediler. Bekle- Canım sıkıldı. Üstelik bu mülkün, benim almak için 
dim. Fakat aradan uzun müddet geçtiği halde ilanın çık • gözden çıkardığım paradan eksiğine satılmış olduğunu öğ -
madığını görünce merak ettim, gidip sordum: renince büsbütün kızdım.:. 

- M.ülk satıldı, dediler. Biz bu h:kayeyi dinledikten sonra arttırmaya konulacak 
- Nasıl oiur . ilan edilmeden? diye sordum. miHklerin Eırf birkaç kelimelik ilan parasından çekinmek 
- Jlan da edildi, dediler ve gazeteleri gösterdiler. için meşhur semtleri ile ilan cdilmiyerek eski a.iJarı ile ya-
Gerçekten ilin edilmişti, fazla olarak ilfını ben de oku- 21lmalannın kardan ziyade ziyan verdiğine inandık. Fakat 

muştum, fakat ilanda öyle gaıib isimli bir semtten b:ıh - ey okuyucu sen: 

1 S T E R İ N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

na görmüyorum. Bu stada bu ismin ko
nulması etrafında eskide:ı bir münakaşa 
olsaydı Beşiktaş stadına Şerefın isminin 
konup konulmaması için bir şeyler söy. 
lenilseydi bu kadar şaşırmazdık. Fakat 
idare heyetini böyle bir karar vermeğe 
sevkeden sebebi bilmediğim için şimdiye 
kadar kullanılan bu ismin değiştirilme .. 
sini ben şahsan manalı bulamıyorum. 

Belki idare heyetinin düşüncesini bil· 
seydik bu hareketi mazur görürdük. 

Bir çocuk çöp kamyonu alhnda kaldı 
Şoför Hüseylnln Jdaresindeld belecUyeye 

rJd 141 numaralı çöp kamyonu Kurtaıuı 
caddesinden geçerken o civardaki Benslyon 
aprtımanındıı oturan 12 yaşında Yaniye çaı 
parak başından ve vücudünün muhtelit yer" 
lerlnden ağırca yaralamıştır. Yaralı kaldı .. 
rıldıfı Şişli çocuk hastanesinde 6lmüştür. .............................................................. 
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BON POl'r& 

17 Temmuz 
1 " Japonya Siyamı 

Tazyik ediyor 

ispanyada barb bütü 
cebhelerde şiddetlendi 

.:ı'' ....................................................... ,"' Bangkong 16 {A.A.) - Siynmipan -! A ':. Asya prensipli politik grupn idhnl etmek 
i talürkle Ruzvelt ~ için Siyam hükflmeti üzerinde Japon ıaz-: d 1 f 1 i yiki fazlalaşmıştır. e Fransız Başvekilinin 

son nutkıı ve sulh davası ~ arasın 3 te gra ar ~ iyi haber alan mehafüde beyan olun· 

~ teat·ı edı.ld ı· : duğuna göre, Japonyanm ısrarlarına rağ-: i men, Bangkong hükılmeti çok tehlikeli Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Jli'.-~n ı.o huvve· ileri Teruel cebhesinde .ı.ıe_r_ 110 •• or- ~ Ankara 1 . E teiakki eylediği bu yol:ı girmemek hu -•·,. " fi d d l . . 6 (A.A.) - Amerıkanın : susundaki azminde sebat etmektedir. N isbeten sakin bir intizar dev-
IJ A • resi yaşar görünen Avrupa· 
'ar. Cılmhurı·yetciler dokuz tayyare uşur u er ":E mılli bayramı dolayısüe Reisicumhur: tatürk ile Amerika Reisicumhuru : ç ı ı k ı • 

d 1 
Roma 16 (A.A.) - Frnnkistlerin Te - E Ruz elt t f d : e {QS ova ya mese esı nın yakında hummalı bir cidnl devresine 

e a <;.> lar t t" ı · nireceğini haber veren emareler az de-
Barselon 16 (A.A.) - Şark cepbesin c 

1 
il S gonte arasında yenı'den il''"·i .: v ara ın an a~ağıdaki telgraf- : 

"iddetli muharebeler cereyan etmekte • rue k t geçtiklerlnı' bı.ldı· ... en I"talyan ·:: ea 
1 0 unmuştur: : •k b• f h • d• b 1 1 

' h e e Ek ı· . nazı ır sa aye gır 1 uildir. Çekoslovak meselesı, ngiliz - -

\iir. Düşman Sagonte - Teruel yolu u - areb tın +-panyadaki hususı· muha· ·.:- se ans Franklin Ruzvelt E. t> k 
ıııat ua ın ,. talyan itlliifının bugünden yarına tatbi 

zu. oluğunda tazyikine de\·am etmekte - bı"rlerl İtalyan leJ'ioner tayyarelerinin ·.:. Vaşington E (B~tarafı 1 inci ıa11fadcı> b k.li • 

r

• - Amerika milli bayramı münasebe- ; edilip edilmiyeceği, Fransız aşve ı nıo 
ur. d · 'leri bareke+ine müessir bir : .

1 
• Prağ hükO.meti ve Londradaki Çekoslo- birkaç gün evvel söylediği nutkun Al· 

dakl piya enın 1 ~ : tı e ekselansınıza en hararetli tebrik- : Mara de Rubielos - Va1bona arası~ 
1 

surette yardım ve Ebentosa ile Barracas .: 
1 

. · vak sefareti bu haberleri kat'i surette mımyadn uyandırması istenen mUsbet s onu erımi ve dost büyük milletin refahı E lıükümet cephesi Frankistlerın arrı orasında hüküm•tcilerin bir zırhh tre - l hakkındaki samimi dileklerimi tak _ l tekzlb ederek, bunların hayal mahsulil aksi, bu emarelerin sümmettedarik bir 
r:aptctmelcrine rağmen yarılınamıştır. ·ru· tahrı"b ettiklerini bildirmektedir:- : d" .

1 
• olduğunu söyleınektedirhr. kaçı olarak go··sterilebilir. Mnamafih ~u 

d t m • ım ı e bilhassa bahtiyarım. ; • Frankistlcıin ileri hareketlerin. e opçu B"'"'ı gazeteler cuınhuriyetciler tarafından .: • Diğer taraftan Alman matbuatı Südet noktaya ic:aret etmek lcab eder ki bUyu .. k ı - K. Atatürk ; • 
kuvvetlerile tayyareler büyük bır ro oy- mu'"dafaanın gevşemek istidaciındn bulwı- :. · meselesinden dolayı Prağ hükumetine harbin hitamından bugüne kadar ara· Ekselans Kemal Atatürk :: h uamaktadır. madığını ihsas etınektedırler. E • karşı yeniden şiddetli ücumlara başla • dan geçen yirmi seneye ra>rrmen, Jıayanı 

t 
Türkiye Reisicumhuru ,_ b 

5 

..-
A\bentosa cephesinde Sarrion'un cenu- İspanyada yaralanan talyanlor j : ml§lır. Vaziyet tekrar nazı,. ir safhaya arzu olan esaslı bir zihniyet değışiklil!i 

l 

. 9 düc .A ) ls l Ankara : girmiJ:tir. M J 
bunda cwnhuriyet avcı tayyare erı ,· R<>ına 16 (A . - panya mu ın - l Ekse!Bnsıoızın çok dostane tebrik _ l • hiçbir tarafta göze çarpmıyor. isal o a· 
man tayyaresi düşürmüşlerdir. rebelerind• ynralanmıı; olan 253 ita! - j !erinden fcvkalftde mütehassis olarak i Bir Çek tayyaruze·· esrindei . Alman toprakları rak Fransız ba§Vekili Daladyenin, Pa-

Sierra Espadan'ın ~imalinde cumhuri- yan gönüllüsü bu sabah buraya gel - =... sa · • t kkü. 1 : rlste, son defa irad etmiş olduğu nutku ~ mımı eşe r erimin arzına mü - : Berlin 16 (A.A.) - Linz'den Alınan is-
yetçiler muvaffaklyetll mukabil taar - ıniştir. ; saraat eylerim. ! alabiliriz. Bu zatın bir haylı uzıın olan 
ruzlar yapmakta devam etmektedirler. Frankoculnr Valansiya eyaletine E Franklin Ruzvelt ·;: tihbarat büroswıa bildirlldiğin:? göre bir bu nutkunu birkaç esasa irca etmek 

tçil ın. gı'rdiler ; • Çekoslovak tayyaresi dün Lonnenwald mümkündür: 

Segorbe sırtlarında cumhuriye er -

U 

. h k . d .. _ ktedır· Teruel 16 (A A ) - Frankist kuv - , .......................................................... ; civarında Alınan hududunu geçerek bir 1 - Birkaç hafta evvel sulh\: ihllü et-
erı are etı evam euue · · · k dak'k Alm t ltl •· t" ..ı 

1 

• vetler Albentesanın 8 kilometre cenu- M J T 7 k •ı • aç 1 a an opra ~rının us un .. e mek istidadını gösteren Orta Avrupa ha-

Mubarebe sahası 1lmale doğru yayı 'tt'sinde San - Angusutln köyünü aarz Ve l l uçmuştur. dlselerl, Almanya da dahll olmak Qze,., 
makta ve gene Rio mi Jares civarında bu şar 1 B ·· - d il ı· E Fransız gazetelerine göre b" ·· 1· . mh . , teller a!ınışlar ve arragas onun en er ı - • J ulun a akadarlarm büyük hüsnüniyet· 
cereyan etmektedir. Cu urı}e k Valansiya eyaletine girmişler - 7ZlllCQllUQ Paris 16 (A.A.) - Excelsıor gazetesi !eri sayesinde tehlikeli bir mecraya so-

l<aybettiklerl mevzileri i"irdada devaın yere şöyle yazıyor: k ı t tmektedirler. dtr. Erzincan 16 (Hususi) - Şark vilô- ,Paris ile Londra sureti umumlyede u mamıştır. 
m ' • '• yetlerimizde tedkik seyahatine çıkmış Prağ tarafından derpij edilen ıslahatın 2 - Harbin kaçınılmaz bir şeamet ol· 

Kudu
u ste atılan bı' r bombadan 20 olan Maarif Vekilimiz B. Saffet Arı - itidal ve liberalizmini ifüaf etmekte müt- madığı muhakkaktır. Harb sahnelerinde 

kan refakntindeki zevatla birlikte bu - tefiktirler. Fakat bu ıshhat Almanyada birbirini daha iyi tanımak şerefine nail 

d 
gün Erzincana gelmişlerdir. Vekil bü - şiddetle tenkid edilmektedı:.-. Geçende olan milletlerin, mevcud kuvvetler!Li 

A b 
'' ldu'' 100 kı'şı' yaralan 1 tün irfan ordusu, öğretmen ve talebe - Hitler ile görüşen Henlayn ise bu ıslahatı sulhün karşılıklı anlaşılması bakımından r a o J lerle ve binlerce halk tarafından Er • kafi görmemektedir. Bu hususta ifrata teşrik etmeleri doğru olur. 

zurum kapısında parlak törenle karşı- varıldığı muhakkaktır. Fnkat Henlaynist- 3 - Fransa şimdiye kadat" bu hususta 
lan~tır. Akşam şereflerine Sübay lerin taleplcrile sulhu ve Avrupanın is _ birçok fedakarlıklarda bulunmuştur. 
yurdunda belediye tarafından bir ziya- tikbalini alakadar eden bir mür.akcrenin Kendisini Çekoslovakyaya bağlıyan alA
fet verilmiştir. mu.vaffakiyetsizliği arasmdl\ süphcsiz kanın kudsiyet ve deClşmez mahiyeti Suikasdler ka;;ısında halk h~yecan içindedir, dağl~rda 

saklannıakta olan tedhişcilerıa taarruzları devam edı yor 
Kudüs 

15 
(A.A.) _ Bug:in öğl• üzeri Kudüste patlıyan bir bombadan ölenle - Maruf Amerikalı 

'.Arablar camiden çıkarken atılan bom - rin mikdarını yirmi olarak tahmin et -
badan 

18 
kişi ölmüş ve 42 kişi ağır suret- mPk doğru olur. A~ır ve hafif yaralıla - ba ger · S 1 ·· ıd·· 

te yaralanmıştır. 72 kişi de tedavi edil- rın mikdan ise yüz kadardır. Suikasttan n ın U Q U 
Qikten sonra evlerine gönde~il~tlr. beri bütün şehir endişe içindedir. Paris 16 (A.A) - Amerikan ban -
Bunların hepsi Arabdır. s~:isdı:ni1an- Nablustruı bildirildiğine göre dnğlarda gcrlcrindcn Saınuel !nsul'ün bugiin bu 

gi şartlar içinde .!apıl~ış 0~ ut kal;~- saklanmakta olan asiler askeri kıt'alara rada Metroda üzerine bir fenalık gcl
lamamıştır. Bugun §E!hU"ler Be ev 

1 
e wıcn a+.o• açmışlardır. Ordu ve polis miş ve hastaneye kaldırılmıştır. İnsül, 

·dd ı · b" galeyan vardır. u ga eyan r """ b' h t d k lbd f §ı et ı ır . . t kt dir k tıerl harekete nazır bir halde bu - ıraz sonra as ane e a en ve at 
Ffüstinin şimalıne de sırayet e me e · uvve etmistir. 

~ d"" 
16 

(A.A) _ Diin öğleden sonra lundurulmaktadır. • - ------
Ku us · .-• # 

S f d 1 
Balkan antantı deniz 

on ırtına ve o unun erkanıharbiyeleri t940 olimpiyadları 
Finlandiyada yapılacak 

tahribatı arasında müzakereler 
Atina 16 (Hususi) - Balkan antantı 

devletleri deniz erkanıharbiye mütchas -
sısları bugün de müzakerelerine devam 
etmişlerdir. Bu müzaktırelcrın on gun 
süreceği ve neticede bir tebi:ğ neşrcdilı:?-

Tokyo 16 (A.A.) - Domci ajansı bil -

Öiriyor: . . 
H

- k"· . aldı" kıırarlar uzerıne, u umetın gı . ettirmektedir Ankara civarında yerin· 

rr k ı· . d nlan organızasyo- . .. o ·yo o ımpıya oyu v f k lade de tedkfkde bulunmak uzere memur -

Ankara 16 (A.A) - Ziraat Veka -
leti dünkü fırtına ve dolunun mem -
lekette ziraate yaptığı zararları tedkik 

nu komitesi, bugün yaptıgı ev a _ lar dolaştırıiınald.adır. 
toplantıda, 1940 olimpiyatlarını Ja:~~a- Bugün öğleden sonra bizzat müst.e -
yada organize eylemekten vazgeçm Y ar civar köylerde bir tedkik dolaşma-
karrür ettirmiştir. k t'" ş na çıkmıştır. Ankara civarında mü -

Helsinski 16 - Halen Japcınya, a ~ ~ıim bir zarar olmadığı tesbit olun -
surette 1940 olimpiyatl:ınndnn vazgeç . . . yunlarının muştur. mı~ olduğundan, oli.mpıyat 0 İk • Vilayetlerden henüz cevab gelme -
Finlandiyada yapılacağı muhakka te . t. 
lfikki edilebilir. mış ı_r. ___ _ 

ceği anlaşılmaktadır. 
Başvekil Metaksas, Ti?.rk, Yugoslavya 

ve Yunan mümessillerini kabul etmiştir. 

Memleket dışına çıkan 
mütekaidlerin maaşları 
Ankara 16 {Hususi) - Mütekaidlcıin 

memleket haricinde mıuş alabilecekleri 
halleri gösteren nizamnanıeyı? bir fıkra 
ek.Jenmesi İcra Vekilleri Heyetince ka -Yah_u_d_i_l_er-~v;-ıy-a;;Y, Japonya ihtiyat 

T. k dl fa r il 1 k• fi rarlaşmıştır. er e yor · b"ri a ı n arını çe ıyor ınur Bu fıkraya göre müt~kaidll'rin memle-

Berlin 16 (Havas ajans•nın muna ~ 

makul bir anlaşma şekli vardır.:. 'l: de peşinen bilinmek gerektir. Fransız 
E N 11 

-
1 

milleti bu taahhüdünü yerıne getirmek 
re ouve e şoy e yazıyor: 

P 
· L dr 't"d ı· 

10 
b \fırsatının zuhur etmemesıni temennı ey-

e arıs ve on anın ı ı a ı e en ı -

km k t
,. t• ç k 

1 
k h""k... !emekle beraber sözümüzü inkar etmek-

ra ıyan a ıye ı e os ova ya u u- .... 

t
. · t k lm d"ğ' ğ kk 

1 1 
k lıgımiz de hiçbir zaman mevzuu bahsola· 

me ının er e e ı ı so u an ı ı ve 

l t db
. 

1 
• ~ . t"h b t maz. Maamafih Çeklerin de lüzumsuz 

a ınan e ır er sayesın· .. e ın ı a a es - . . nasında asayiş temin edilmiş sükOnet bır ihtılafa sebebiyet vermemeleri içln 
ve Çek - Alman münascbetleri~in dosta- kendilerine Hl.zım gelen tavsiyeler yapıl
nc bir şekilde halli için yol açık bırakıl- mıştır ve yapılmaktadır. 
mıştır. Ekalliyetler statüs5 için de vazi- Daladyenin yukarıya esaslarını kayıd 
yetin bu şekli munafnza edeceği ümid e- ve tesbit ettiğimiz sözierin\? bakılacak 
dilebilir.:. olursa her şey sulh uğurunıı feda cdil-

Petit Parisien diyor ki: meli, ortada mevcud bir haksızlık varsa, 
cPrağ hükumeti kuvvetildir ve kuvvet- bunun tamiri için de gen~ muslihane yol

li kalmak istemektedir. 'Ekalliyetlerden lardan yilrünmelidir. Frans!Z başvE>kili
bu kadar çok bahsedildi~i bu sırada mil- nin yüksek bir mahiyet arzedcn bu söz
lelin büyük ve kuvvetli bir ekseriyeti ta- lerini takdir etmek ltızımdır. Fakat hon
rafından müzaheret görmektedır. Ser - gi memleket tasavvur edersinız ki hıçbir 
best, demokratik ve müstakil bir hayat müeyyide ile teeyyüd etmiyen bir hak 
idame etmek istiyen Çekoslovakya mu - talebini kendi arzusile terviç etsin. Hrle, 
kadderatına hakimdir.:. arkasında Fransa gibi bir devletin mU-

Çck sefirinin beyanatı zaheretinden emin bulunursa. Demek ki 
Berlin 16 (A.A.) - Çekoslovakya el - cari hayatta fiil ile kavil arasında büyük 

çisi, bugün öğleden sonra hariciye neza- mübayenetler rnevcud olabiliyor ve bir 
retine giderek Çekoslovak hükumetınin prensipin yüksekliğini kabul etmek de
hiç bir seferberlik tedbiri almamış oldu- mek, onu yerine getirmek demek ol-
ğunu resmen bildirmiştir. muyor. 

Haklri emniyet Amiri vekAlet Bay Daladyenin sözlerj, politik şekli 
ile mahir bir tabiyedir. Fakat bunu halk 

emrine ahndı lisanına naklettiğimiz zaman tavşana 
Ankara 16 {Husust) - Görülen lüzu- kaç, tazıya tut demekten başka bir ma

ma mebni Hakari emniyet amiri İrfan nası da yoktur. 

Vekalet emrine alınmı~h!'. 
SeUm Ragıp Emeç .......................... -................................................................................................. . 

Sabahtan Sabaha: · b c ket haricindeki seyahatlerinin 6 aydan 

bildirıyor) - Viyana Yahudilerinın 1 
• Tokyo 16 (A.A.) - Fiatlar komis -t fazla devamı zaruri olduğu takdirde bu 

reti oldukça seri bir seki~de devam e - "·onunca au··n 1
• ... bul edilen bir karar ~ J. ~ hususta ilk ilmühaberi veren beledıyenin 

mektedir. d bük" Uınetin Japon banka~ı - tanzı"m ede~ği mazbata'-·a mu'"stenı·den 3 g ··nd devrı·a.Alem 
Her gu··n takriben 700 pasapor~ isteni.l- suretin e > ' U e 

600 
·· un ihtiyat altınlarından 800 milyon Dahiliye Vekaletinin te~lm. Maliye Ve- - ,-----------------

mektedir. Bunlardan 500 veya un ny::;, çeıoncsini tavsiye etmektedir. kfıletlnin muvafakati üzerine icra Vek.1- Sür'at rökoru için daha geçen yıl Amella Erhartı kurban veren Amerikı 
\·erilmesine muvafakat edilm.ektedır. Di- . . f' tlar komicvonunun bu leri heyeti 6 aydan fada müddetle te _ iki gün evvel otuz yaşında bir genç tayyarecisi ile mesafeleri mal'fl0.b etti. 

v ı · · 
1
.k d l yeye olan J{sbtnenıD ıa ., • ger erı ıse a a n arın ma 

1 
t 'b ederek bu tedbiri tat- kaüd mnaslarının tediyesin·~ devam e _ Hovvard Hughes üç günde küreyi dolııı:.tı. Jül Vernin romanlarındtl bir 

k d' kararını asvı - , borçları dolayısile verUıneıne te ır. b" . d ğ'ne kat'i bir nazarla bakıl _ dilmeslne karar verebil'!Cektır. hııyal olarak yaıattığı seksen günde devrilileın bugün üç gQnlllk bir baki· 
Muhacirlerin büyük bir kısını cenu 

1 
bık e ece 1 kattır, Fıkır bkır kaynıy>.n •nsan ıoklıa tabiatın qılmaz ve yenilme< engel• 

Amerika ile Kanadaya gitmektedirler. maktadır. . . Antalya ıneb'usu kalb !erini çürük bir tülbend gibi yırtıp geçiyor. Mesafeleri yutan bir motör, ha· 

Ç
in tayyarelennnı taarru:ıu k1 • • sektesinden öldu.. va tazyi erini eriten oksijen tesısatı müşküllere göğüs geren insan oğlunu 

ltalyada ekınek fıatı Hankeu 16 (A.A.) - Hankeunun gar- gün geçtikçe göklere ve denizlere va ülkelere hlklm kılıyor. 
R<>ma 

16 

(A.A.) _ italyada ekmek hında 18 Japon bombardıman tayya - Ankara 16 (Hususi) - Antalya meb'u- Geçen yıl Japon tayyarecileri 91 saatle Tokyodan ı;>arise geldlkleri zaman 

fiatı, 
21 

temmuzdan itibaren, m'."!"~ resine refakat eden 9 avcı tayy~esi !~n~~"'..!:' ==ir~vg;~:.~aıı;.:~:~ı~ dünya hayret içinde kalml§tı. Sür'at rökorlarını pek seven lngillzler ve A-
lara göre kilogram başına . ı 5 ılfa _ Çin tayyarelerin~ taarruzuna u~ .. - merikahlar öyle hamleler yapıyorlar ki Jordıkları rökora yıllarca raklb çık•· 
santim, yani yıizde on nishetınde a< mıştır. Çinliler ıkı Japon tayyaresı du- kıırşılannuştır. Cenazesi yarın (bugün) mıyor. İngiliz otomobil şıımpıyonu Kıımpel'in 450 kilometrelik rökorunu an-lalas:ıcaktır. ~ürffiüşlerdir. merasunle kııldınlacaktır. cak dört yıl sonra itina ile yapılmıı makioe !le gene İngiliz Hubsan saatte 

_ :-------- Merhum Celal meb'us intih:ıb cdılme- 500 kilometre ile kırabildi. Ne Alınan, ne Fransız, ne İtalyanlar btA rökora 

Ziraat Vekili şehriınizde. f ransız Hariciye Nazırı den evvel Haleb baıkonso!osumuzdu. yaklaşmak imkfuımı bulamıyorlar. 
Ankara t 6 (Hususi) - zıraat Velu- Türk - ve lngiliz yunan Başvekili Korf oda Ameril<adan Avrupaya hava yo!unu ilk defa açan. Atlanttğı !il< defa aşan aı Faik Kurdoğlu bu akşamki ekspres - •• - Lindbergden sonra bu yol artık komıu kapısı oldu. Bir gün gelecek Amerikan 

le istanbula hareket etmi~r. sefir}erile göruştu Allna 16 (A.A.) - Başvekil il. Me- tayyarecilerinin bugün iıç güne indirdikleri devrililem de lot'alar arasında 
d U Paris 

16 

(A.A.) _ Hari<lye naı:ın Bo- taksas, yonında Kral huzurunda yemin bir sabah gezintisi haline gelecek. Hergün yeni keşifler, yeni icad!arla silihla• 

Yeni orman umilm mü ür bu sabah lnglliZ sef'.ri Sir Plıipps ile edecek olan yeni adliye nazın B. Tam- nan bısanın çetin rekabet ve ibfüas bwnrnalarile bllenen lniri ve zekbı 
Ankara !6 (Hususi) - Orınan ~mum ~rkiye sefiri Suad Davazı kabul ctıniı- bakopulos bulunduğu halde bu akşam sür'at peılndc kurban v•ril•kçe kızı ıp kuvvetleniyor. Çiğnenmemek için koş-
.. ... .. =•- t.ı..ad Yekôleti teltış he- Pntras yolile Korloya hareket etnıiş\ir. ınak liizıındır. llürh•~ Colıid ~~~~~~~~~~~~----===----



Kuruçeşmede yeniden kömür 
depolan mı yapılacak ? 

Temyizin kararından sonra mevcud depolar tahliye 
edilirken diğer taraftan Denizbankın burada depo 
yapmağa karar verdiği haberleri çıktı, belediye yeni 

depolara izin vermiyor 

• Kuruçe§nte kömür depoları 
Kuruçeşme kömür depoları hakkında ı duğunu gördüler. Mahkeme kararı ver -

temyizce verilen karar depo sahihlerin- di. Nihayet, temyiz de tasdik etti. Artık, 
den bir kısmına tebliğ edilmiştir. Bu ka- yakında, bu kömür tozu istilasında? ya
rara göre, depolarda, tebliğden itibaren kamızı kurtanyoruz. Artık biz de. Istan
nihayet on gün zarfında, depoların etra- bulun her semtindeki halk gibi yazın 
fını beş metre bir duvarla çevirmek ve pencerelerimizi açabilecek, Boğaın te -
Üzerlerini kapamak üzere faaliyete baş - miz ve diriltici havasile cohhh!> diye 
}anması, ve iki ay zarfında bu ameliye- göğsümüzü şişirebileceğiz .. Ne mutlu biz 
nin ikmali icab etmektedir. Tahmil ve Kuruçeşınelilere ... > 

tahliye esnasında da kömürler ıslatıla - Denizbankın kararı ve belediye 
caktır. Bu şeraitin ağırlığı üzerine depo Fakat Kuruçeşmeliler sevinmekte hak-
sahiblcrinden bir kısmı depolPiı bırak - lı mıdırlar? 
mağa başlamışlardır. Denizbankın projelerini İngiltereden 

Yıllardanberi kömür tozunun daimi getirdiği kömür depoları gene Kuruçeş -
istilası altında bulunan Kuruçeşm~ halkı, me civarında inşa edilmek istenmekte -
bu karardan fevkalade memnun olmuş _ dir. İleri şehir planında liman Yenika -

pıda kurulacağına göre, kömür depoları-tur. 
Bunlardan Kuruçeşmede tramvay cad -

desinde 56 numaralı evde oturan emekli 
doktor yarbayı Besim Selim şöyle demek
tedir: 

- Beş dakika pencereyi açın .. Beş daki
ka sonra, tabağa, çanağa, parmağınızla 
yazı yazın .. Resim yapın. Çamaşırlarımız, 
ev eşyamız, taktığımız beyaz yakala!" beş 
dakikada simsiyah oluyor .. Bu hal sene -
lerdenberi devam etti. Şimdi mevzuu 
bahs karar yerine getirilirse ne mutlu 
Kuruçeşmelilere ... , 

On senedenberi Kuruçeşmelıler namına 
depoları dava edip uğraşan eski düyunu 
umumiye memurlarından Salih Münir de 
diyor ki: 

nın da Yenikapıya kaldırılması iktiza et
mektedir. Şehircilik mütehassısı Prost bu 
zarureti gözönünde tutmuş, planda kömür 
depolarını Yenikapıda göstermiştır. İleri 
şehir planına göre limanın Y enikapııla 
yapılması istendiği halde Galatadaki 1i -
man inşaatı da ilerlemektedir. Galata yol
cu salonu yakında tamamlanacak, liman 
Salıpazarına kadar uzatılacaktır. Yenika
pıdaki liman ticari llınan olacak, Gala -
,tadaki ise daha ziyade yolcu vesaire ge
tiren vapurların yanaşmasına tahsis edi
lecektir. 

Belediye, Kuruçeşmede yeniden kömür 
depoları yapılmasına izin vermemektedir. 
Ve Denizbankın Kuruçeşmede? yaptıra -
cağı kömür depoları hakkında belediye
den henüz müsaade istenmemiştir. c- On senedir öyle uğraştım ki, anam

dan emdiğim süt burnumdan geldi. Yap-
madığım masraf kalmadı. Doktorlardan Hamidiye diln limanımıza geldi 
aldığım raporlarla, kömür tozunun, müz- Bir müddettenberi Akdeniz lirnan-
min bronşit, verem ve bütün ciğer has- larını ziyaret etmekte olan Hamidiye 
talıklannı yapacağını, 600 metrelik bir mekteb gemisi, dün öğleden sonra li -
muhite kadar intişar edeceğini isbat et- manımıza gelmiş ve Haydarpaşa açık
tim. Heyetler evlerimizi gezerek gardrob- larında demirlemiştir. Gemi, birkaç 
)ardaki çamaşırlara kadar her oeyimizin, gün sonra Karadeniz seyahatine çıka -
her yerin kömür tozundan simsiyah ol- caktır. 

Londraya giden 

İngiliz tezgahlarına ısınarlıyacağı -
mız harb gemileri hakkında tedkikat
ta bulunmak üzere geçen gün Londra
ya bir hey'et gitmişti. Bu hey'ete ilti -

denizcilerimiz 

hak etmek üzere, dün de bazı müte -
hassıslarımız yola çıkmışlardır. Yukar
daki resim, dün hareket eden hey'et a
zalarını göstermektedir. 

1 Seyyahlar için 
Kolaglıkl~r 
Yeni yolcu salonu birçok 
yenilikleri ihtiva edecek 

Galata rıhtımında yapılmakta olnn 
asri yolcu salonunun inşaatı hayli iler
lemiştir. Salon üç dört aya kadar ik -
mal edilerek yılbaşından itibaren iş -
letmeye açılacaktır. 

Uzunluğu 54 metre, genişliği 38 
metre ve sokak cephesi de 1 7 metre 
yüksekliğinde yapılmakta olan yeni 
yolcu salonunun üç tarafı müteaddıd 

servislerle çerçevelenmekte, ortacia 
gümrük muayenelerine mahsus bir sa
lon bulunmaktadır. 

Gemilerden doğrudan doğruya ka -
raya çıkan seyyahlar bu salonda kar -
şılanacaklardır. Geminin güverlesin -
den binanın taraçasına düz ayak ve 
müteharrik bir iskele ile geçen seyyah
lar, iki taraflı geniş ve rahat bir mer -
diven ile bu salona ineceklerdir. Kara
ya çıkmak için lazım gelen her mua -
melenin sühulet ve sür'atle yapılma -
sını temin etmek üzere tedbirler alın
maktadır. 

Yolcular rahat rahat merdivenden 
inerken, eşyaları ve sandıkları müte -
harrik kemerler üzerinde vapurdan 
gümrük masalarına indirilecek ve bu
rada sade ve iyi düşünülmüş bir nu -
mara sistemi sayesinde eşyalar, kolay
lıkla sahibleri tarafından bulunacak -
tır. 

Salon büyük bir itina ile tanzim e -
dilecek, bu hal ilk nazarda seyyah üze
ı inde iyi bir tesir bırakacaktır. 

Yerler ve duvarlar memleketin 
renkli taş ocaklarının kıymetini göste
ı en mütcaddid renkde mermer plaka -
larla tezyin edilecektir. 

Salonun denize nazır cephesi muh
teşem bir camekan şeklinde olarak yu
karı yükselecek, geceleri ışıklanacak 
olan cam tavanla birleşecektir. 

Seyyahlar, gümrük muamelelerini 
bitirdikten sonra geniş bir geçid vası
tasile salon binası çıkış kapısına gele -
cek ve bu kapıdan, otomobil parkına 

çıkacaklardır. 

Binanın zemin katında, resmi hey'et
lere mahsus hususi bir kapıyı havi bir 
salon bulunacaktır. Birinci katta ve 
büyük salonun iki tarafında akraba ve 
dostlarını teşyie ve karşılamağa gelen
ler için iki salon yapılmaktadır. Salon
da bir de lokanta yapılacaktır. Binada 
esas salonlardan başka gümrüklerin 
muhafazası, emniyet ve liman idare -
lerinin bürolarına mahsus müteaddid 
odalar bulunmaktadır. Salonun üze -
rinde limanın umumi manzarasına ha
kim, ışıklı ve büyük bir saati olan 34 
metre yüksekliğinde bir kule yüksele
cektir. 

Limanımızın yeni techizatmdan o -
larak yapılan yolcu salonu seyyahlara 
elzem olan bütün turistik teşkilatı ta
mamen ihtiva edecektir. 

Kültür işleri : 

Demiryollarında evvelki senenin ı2.2g 0,000 yolcusuna 
mukabil gaçen sene 19,390,000 yolcu nakledilmiştir 

Memleketimizde umumi münaka -
ıat vaziyeti, ticari yükselmeye müvazi 
bir surette günden güne inkişaf etmek
tedir. 

Umumi münakalattan demiryolu 
nakliyatında, son bir yıl içinde bilhas
sa ehemmiyetli bir inkişaf kaydedil -
miştir. Eşya nakliyatı 936 da 2,4SO,OOO 
tondan 19 3 7 de yüzde 2 7 artışla 

3, 110,000 tona çıkmıştır. Gene evvel
ki sene ancak 12,290,000 yolcu nakle
dilmiş iken 19 3 7 de bu yüzde S 8 teza
yüdle 19,390,000 yolcuyu bulmuştur. 

Hayvan nakliyatı da 935-36 da 
245,602 adet iken 936-37 de 414,7B6 
adet olmuştur. 

Memlekette gün geçtikçe uzayan de 
miryollarının uzunluğu da bu senenin 
mart ayı sonunda 6,559 kilometreye 
çıkmıştır. 

Devlet denizyollarında da, demir -
yollarında olduğu gibi münakalatta te 
zayüd görülmektedir. Türkiye liman -
ları arasında yolcu nakliyatı 1936 yı -
lına kıyasen 1937 de yüzde 14, eşya 
nakliyatı yüzde 19, hayvan nakliyatı 
yüzde üç nisbetinde artmıştır. İçinde 
bulunduğumuz 938 yılında deniz ve 
kara nakliye tarifelerinde ehemmiyet-
H mikdarda tenzilat yapılmış olduğun
dan, bu ticari hareketlerin daha L.iy~ -
de artarak diğer senelere nisbetle bü-
yük bir fark göstereceği muhakkak gö

rülmektedir. 

Merkez Bankasmdaki bloke 
kalan paralar 

İcra Vekilleri Hey'eti, Türk parası 
kıymetini koruma hakkındaki t O ve 1 t 
sayılı kararname hükümlerine göre ya
pılmış idhalden mütevellid ve halen 
Merkez Bankasında bloke bulunan 
me neşretmiştir. Bu kararnameye gö -
me neşretmiştir. B ukararnameye gö -
re Merkez Bankasındaki bu meblağ, 
kararname tarihinden itibaren üç ay 
zarfında idhaiatm yapıldığı memlekete 

Mil tef errilı : 

herhangi bir mal ihracı suretile bloke 
E:dilecektir. 

iş dairesinin faydaları 
İş kanununun kurulmasını emret .. 

tiği iş ve işci bulma teşkilatı önümüz .. 
deki sene içinde kurulacaktır. İş bul • 
ma teşkilatının yokluğuna rağmen, 
son bir sene içinde yurdun muhtelif 
yerlerindeki iş dairesi teşkilatı , menı • 
leketimize dışardan gelen göçmenler • 
den bir çoklarının hangi mıntakalarda 
ve hangi işlerde çalışmaları kabil ola .. 
bileceği meselesini ele almış ve 6 bin 
göçmene muhtelif yerlerde iş bulmuş· 
tur. 

İş kanununun son bir senelik tatbi
katı ümid olunduğundan daha müsbef 
neticeler vermiştir. Mesainin önümüz· 
deki yıl daha şamil bir şekilde ilerle .. 
mesini temin için iş dairesi genel mer• 
kezi nizamnameler hazırlamaktadır. 
Bu nizamname projeleri üzerinde bu 
yıl fiiliyat bakımından daha müsbeti 
etüdler yapılacak ve bu suretle nizam• 
namelerin tatbikinde güçlükler veya 
iktisadi hayatta bazı sarsıntılar ile kar• 
şılaşılmaması temin edilecektir. 

İş dairesi Genel Merkezi bu yıl muli 
telif bölgelerin faaliyetlerinden alınan 
r.eticeler hakkında vakit vakit broşür• 
ler neşredecektir. 

Ballkesirde afyon satışları 
Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir Ziraaı 

Bankası şubesi tarafından yeni afyon 
mahsulünün mübayaasına başlanmıştır, 
Mübayaa, her hafta pazartesi ve salı gün· 
leri istasyondaki buğday silosunda yapı 
lacak ve ağustos nihayetine kadar devan 
edecektir. 

Banka, temiz ve konaksız mahsule ki• 
loda ( 4), konaklılara da kiloda (3) lira a< 
vans vermektedir; paranın üstü afyon' 
ların morfin derecesinin tayininden son• 
ra tediye edilecektir. 

Köylü ve çiftçinin malını değeri paha.
sına satması için bankanın bu tedbid 
Balıkesirdeki afyon piyasasına da tesif 
etmiştir. 

Şehir işleri: 

Balkan fİmendifer murahbaslan Eminönfinde yeniden iıtimllk 
Ankaraya gittiler edilen dükkanlar 

Balkanlar arası şimendiferler kon - Eminönünde Bektaş hanından baş• 
feransı dün de dokuzuncu işletme idr.- ka yirmi kadar dükkan vesaire de sa.• 
resinde müşterek tarife toplantılarına tın alınmıştır. Satın alınan binalar bi• 
devam etmiştir. sıra üzerinde olmadığından yıkılmala• 

Konferansa iştirak eden Yunan, Bul rında müşkülat çekilecektir. Yıktırma 
gar, Yugoslav ve Rumen murahhasla- işi, yanyana bulunan birkaç dükkan 
rı dün akşam Devlet Demiryolları Ti - satın alındıktan sonra yapılacaktır. 
caret Dairesi Reisi Naki ile birlikte An 
karaya hareket etmişlerdir. Murahhas- Glirliltü ile mücadeleye yeniden 
lar Ankarada bir gün kalarak şehri ,, baılanacak 
gördükten sonra yarın şehrimize dö - Gürültü ile yapılan mücadele sonı 
necek ~e müzakerelere devam ede- aylarda gevşemiştir. Belediye, yeniden 
ceklerdır. faaliyete geçilmesi için şubelere ta • 
Beşiktaı Halkevi Bebek btııbçeıinde mim yollamıştır. Sabahları vapul'"ların 

Efganistan 30 lise muallimi istedi bir balo verdi düdük çalmalarına, otomobil ve oto .. 
Beşiktaş Halkevi sosyal yardım ko- büslerin korna öttürmelerine, araba • 

Efganistan hükumeti memleketi - 1 · ·· 1 mitesi adına dün akşam Bebek bahçe - arın gürtiltu yapma arına izin veril • 
mizden otuz kadar lise muallimi iste - sinde bir yaz balosu tertib edilmiştir. miyecektir. 
miştir. Bu muallimler dört sene Efga-

Ayni zamanda halkın rag .... bet ve ••••••••••••••·••••··•·••••••••••••••••••••••••••••••··•••·••• 
nistan askeri lise ve harb akademisin- G 1 t il hl b 
de yirmi İngiliz lirası ücretle muallim- sempatisini kazanmış olan Beşiktaş a a &saray 1 arm me 8 

Halkevi ulusal saz hey'eti tarafından • • • 
lik yapacak, aynca Türkiycdeki vazi - gezıntısı bir halk şarkıları konseri verilmiştir. 
felerinde aldıkları son maaşları da iş -

Mısırda hayvan bastalıgıw çıkh Galatasaraylılar Cemiyetinin, ağustos 
liyecektir. Maarif Vekaleti mekteblere 
yolladığı bir tamimde talihlerin isim - Haber verildiğine göre Mısırda, ayı içinde bir mehtab gezintisı tertib et• 
lerini istemiştir. Talib fazla olduğu tak- muhtelif mıntakalarda Hummayi ku - tiği haber alınmıştır. Bütün Galatasaray .. 
dirde Efganistana gönderilecek mua l - !ai epizooti adı verilen bir hastalık çık- lıların iştirak edecekleri bu gezintınin. 
limleri Vekalet bunların arasından ken mıştır. Vekiller Hey'eti, bu hastalık çok güzel ve çok neş'eli olması için elden 
disi seçecektir. bitinceye kadar Mısırdan gelecek çift 

dd gelen bütün gayretler esirgenrnemekioe .............................................................. t1rnaklı hayvanat ve ma elerinin yur 

T EŞEK K Ü R da sokulmamasına karar vermiş, key - :.~~:~ .................................................... .. 
Çok genç yaşta ve büyük eserim ta- fiyeti alakadarlara bildirmiştir. 

mamladığı bir günde, İnön:.inde şehid Pazarlıksız satıı hazırlıklan 
düşen sevgili zevcim tayyar·~ mühendisi Yakında perakende satışlarda mak-
Selah Alanın gerek cenazesinde bulun- tu fiat usulü kaim olacaktır. İstanbul 
mak, gere~e mektub v\! telgrafla tazi- belediyesi bu husustaki hazırlıklara 
yetlerini bildirmek suretiyle biıyük kP· başlamış, İstanbulu mıntakalara tak -
derime iştirak eden dostlarımıza ayrı ay sim etmiştir. Her belediye şubesi mm
rı mukabele imkanı olmadığından, gaze- takasında bulunan zabıtai belediye me 
teniz vasıtasile teşekkürlerimin bildirH- murlarına maktu fiat kontrollerini yap 
mesini rica ederim. tıracaktır. Seyyar satışların kontrol 

Naşide Ş. Alan şekli aynca tesbit edilmektedir. 

Şehzadebaşı •Ferah» Sinemada 
Bugünden itibaren üç büyük film birden 

1 - Hayat F1rtuıalar1 
( Şarl Boyer ) 

2 - Daoıarın kızı 
3 - Kin Kongun oııu 

( BUyUk şaheser film ) 
Pazartesi, salı ve çarşamba glin ve ııe

celerl Bayanlar giln ve geceleridir, 



ı ı -.ıeuuıuq 

zmirde korkunç bir deniz Her tarafta şiddetli1 
~anavarile boğuşan genç yağmurlar yağıyor 
ılıkçı Ahmed hidiseyi anlatıyor: " Canavar kuyruğu Tokat köylerine yumurta 
· sandala vurdu alabura olduk. Zıpkını başına savur- büyüklüğünde dolu düştü, ' 

dum ve kam;y; kafasına saplaınıya başladım" Denizlide de mahsul çok' zarar gördü 
İzmir, (Hususi) - Kilizman açıkların- gibi gerildi, sonra suyun içine dalarak .. Tokat (Hususi) - Kazovasında bır kaç 

da korkunç ve heyecanlı bir izbirilyo - trançanın yan~a. ~e~di. Kuyruğ~ sanda- gun evvel kopan şiddetli bir kasırga el _ 
insan mücadelesi olmuş, genç bir balık- lıma temas et~ığı. ıçın sandal b~r metre ma, armud ağaçlarının bütün meyvala _ 
çı tahminen 250 kilo sıkletinde bir deniz kadar kalkıp, ındı. Bereket versın bu sı~ rını tamamile yere dökmüştür. Bu arada 
ejderini öldürmek suretile hayatını kur- rada alabura olmamıştık. O zaman haya- Tokata 4 saat mesafede bulunan Topçam 
tarm•ıtır. tunm kurtuJmasma imkôn kalmaz<h. iz- d~ğmda Serçeli köyüne yumurtadan bü-

Kilizmanda balıkçılıkla geçinen Rizeli birilyo ş.iddetli bir ha~le ile trançaya h~- yuk dolu yağmıştır. Dolu bütün mahsu
Muharrem oğlu sağır Ahmed, bundan iki cum ettı ve on .~e~ ~-ıloluk _tra~ç.ayı mı- lü hasara uğratmış, bazı köy evleri de 
gün evvel tranca avlanmak üzere sanda- desine indirmesı ıkı., uç dakika ıçınde ol- su altında kalmıştır. Nüfusça hiç bir za
lile açılmış ve~ 15 kilo sıkletinde büyük du. Sonra, sandala bir ikinci defa doku- yiat yoktur. 
bir trança yakalamıştır. Ahmed, trança- nunca alabura olduk. Zıpkın ve bıçak e- Denizlide mahsul zarar gördü 
yı tam sandalına alacağı sırada, sandalın Umde idi. Zıpkını savurarak kafasına in- Denizli (Hususi) _ Şehrimizin Acı-
yakınında bir izbirilyo peyda olmuştur. dirdim. İsabet tamamdı; vücudünden payam, Çal ve Çivril kazalannda bazı 
Vak'anın bundan sonraki kısmını, otuz kanlar akmağa başladı. Ortalık kan der· ~~rlere yağmurla karışık dolu düşmüş _ 
yaşlarında, merd bir delikanlı olan Ah- yasına döndü. tur .. 2~ dakika süren dolu Çivrilin Işıklı, 
ınedin ağzından diliyebiliriz: Ben uzaklaşmağa çalışırken canavarı Emırcık, Kuşak, Haydan köylerinde 

e- İzbirilyonun huyunu bildiğim için, yanımda gördüm. Kendimi daima, gözü- mahsul çok zarar görmüştür. Işıklıda bir 
kendisini sandalın otuz metre yakınıncla nün görmiyeceği şekilde yana veriyor- ev yıkılmıştır. Zarar derecesini tedkik et
görünce trançayı sandala almağa cesaret dum. Elimdeki kamayı bir defa daha çe- mek üzere köylere bir heyet gönderil _ 
cdemodim. Yanunda küçük bir kama ile nesine sapladun. Ağ>r surette yaralandı, miitir. Dolu ceviz büyüklüğünde düş _ 
brr z'.pkından başka bir şey yoklu. Bek- ama kuyruğu da vücudüme rastlad>ğı için muş, Acıpayamın Kızılhisarh diğer köy-
lemege başladım Cnnavann sandala ta- k b Jd y !erinde hasar yapmı!:tır. · d arnımı ve a ırımı agırca yaraladı .. arruzıınu knrşılnmak için de hazırlan ırn. .. . . · Konyada ceviz büyu·"klüguy ··nde dolu 
Ağımaaki traııra Urtir titrcnıegv e başlach. Mucadelemız on dakıka devam etti. O K 

~ onya (Hususi) - Geçen hafta gün _ 

Başına gelecek müdhiş akıbeti anlamış c~nsız serildiği zaman bende de takııt ı d b · b kl 
er en erı e enen yağmur çok şiddetli 

gibiydi. Filhakika canavar bir köstebek kalmamıştı. Zorlukla canımı kurtardım, olarak düşmüştür. Bu arada hatib, Göde-

B
• d l"k ı d"""' • Ed" ı kt "k • k ne, Çayırbağı yakalarına çok şiddetli bir ır e 1 an 1 sev ıgı ırne e e rı Şff eti tekilde dolu yağm•ş, Harmane>k mevk:J. 

• 

Konyada Karatay medresesi 

Yurdda kültür hareketleri 

k ld d t 1 
ne kampa giden 480 talebenin çadtrlarıTlı 

ızın anasını ö ür Ü sa ın a ınıyor sular basmış, bir çoğu fena bir §ekilde 
. • ıslanmıştır. 

K>rklareli, (Hususi) - Evvelki g':in Edırne (Hususı) - Merkezi Bursa· • Sivastan yazılıyor: Sivas mu-
Karakayalnr eiv.rrmda bir tarlada feci da olan Edirne Müttehid Elektrik Türk Bafrada yagmurlar allımlerinden mürekkep 40 kişi-
bir cinayet olmuş, bir ddlkanlı m·diğ; Ano~im Şirketinin Edirnedeki elektrik Bafra (Hus_usi) :-- Çoktanberi hava- lik bir kafile kültür di kı- .. 
k»m anasmı tabanca ile öldürmüştür. fabrıkasının Naf>a Vekaletince satın a- !arın kurak gıl~e" dolayısile dört göz- Ce .. . . re_ oru 
Köyden Mchmed isminde 17 yaşında bu lınacağı haberi Edirnede büyu··k b' le beklenen yagmur Bafraya ve etra~ mal Gultekının başkanlıgmda ır se- 1 .. 1 J. Tun r b. i 
genç. uwn müddettcnbcri Fatm• ismin- vinç uyandırm~tır. <.OY ere çok mümb!t surette yağmıya ce ıne ır gez yapm~lardır. Bu &.•~ilmiştir. Resimler Sivas muallimie· 
de bir km sevmoktedir. Nihayet evvelkı ,. Bu fabrika sekiz sene evvel kurul- ba;ılamışt':. ~u _yagmurlar köylüleri- seyahatte buraların eski eserleri ve r".", .. Harputun Buzluk bahçelerinde 
gün Fntma ile anası Ye babası tarlada muş ve bütün ecnebi şirketler gibi hal- mızın yuzunu guldürmüştür. abideleri tedkik edilmı'c: yenı· 1 

koylulerle ve Diyarbakırda umumi mü-k - " yapı an f tt" Ab" · ·· 

çalışırken yanlarına gitmiş, Fatınanın ı memnun edememiştir. Nafıa Veka- 1 . k- .. 1 e ış ıdın Ozmenle bir arada gö~ -babasından k•T' istemiştir. Baba bu tek- leli tarafından satın alınması pek isa- zmılt8 mahsul Verimli op~u er yollar luşla vo mektebler !ermektedir. ' 
life mu\•af•k cevab vermiş. fakat o matla betli bir hareket olacaktır. İzmit (Hususi) - Villyet mıntakasm- Edırne Ak§am kız san'at mektebi kız enstitüsü olu o 
karu;• ileri ablarak Iuzını Mehmedc vere- Ko,.nd• 

1
., ma.,ulü iyi deiil da bu sene mahsul vaziyeti çok iyidir. Y r 

miyeceğini söylemiştir. Kadınh delikan· Ko"1nm Saimbeyli ve havaıı..ıne yağmur Hasad bail•mtf ve köylü tarlasına, har
lı arasında başhyan münakaşa esnasmda di~şmeıncsı yü•Unden yaıhk meıruat biç Yok marunın b~a ko<muştur. ~u sene 
Fatma da Mehmedden korkarak ·anasma gloldlr. Sonbahar mahsulil ise zarar oldutu (Birebin) i.>iınli Cumhuriyet buldaybr; tahmin edilmektedir. bilhassa çok verimlidir. 

koşmuştur. İşte bu anda gözler~ kararan 
Mehmcd, kızı anasının kucağmdarı kap- izmitte göçmen ı·şı· halle- dı.ldı• 
ınak istemiş, kadın da yerden taş ve top
rak alarak Mebmedin üstüne atmağıı. 
başlamıştır. Hiddeti büsbütün artınca 
Mchıned bir çekişte kızı anı:ısınden ayır
mış, sonra tabancasını çı~aıarak kadının 
kafasına ateş etmiştir. Çıkan kurşun za
vallı ananın gözünden c;ircrek beynini 
dağıtmış ve kendisini cansız olarak yere 
scrmiştit. Bu sırada etrsftakiler dehşet-
le kaçıştıkları için Mchm':!rl Fatmayı sırt 
lamış, balkana doğru götiirmü~tür. 

. 

Mehmed ormanlardan Bulgam:tan:ı 
kaçmak düşüncesini taşıdığı içir.:. Fatma

ya: 
- Sen baca varacak mıstrı, varmıyacak 

mısın, söyle? demiş, Fatm'l da: 

Edime (Hususi) - Edirne Akşam d 1 kız san'at mektebinin bu teşkilatı gene ğ~!ınh~s~s:C:!itı~l~~:n~k ~~::;::~ı· 
muhafaza etm?k şartile _1936-1939 ders ve Kız Enstitüsüne devredilmiştir. B~ 

İzmit, (Hususi) - İzmit mıntakasmda verilmil. tohumluk buğday tevzi edll- yılı_ başından_ ıtlbaren ~ır .. kız enstitüsü t~kdirde E_nstilü 3 doire ha'inde ge • 

ıskiin edilmii olan göçmenler tamamile ınlıtir. ~alıne getınlmasl Kultur Bakanlı - mşlıyecekhr. 
müstahsil bir bale getirilmiş ve iskin teı- Göçmenler, fimdl tarlalarının başında g'."c~ muvafık görülmüı ve keyfiyet i- • ıc._z •:n'".t mektebi Ttakyamn en ve· 
kili k !arda Jlğvedilerek villlyetta basad yapmakla ve yurda faydalı olmak kıncı umumi müfettişliğe blldirilmiş - r~l•. kullur ,.e sa~'at m~kleblerintlcn tı aza emelile mea'ud bir hayat lfeı,fınn ki tır. bırıdır. Bu Y•I açtıg• sergı çok büyü~ 
tek bir iskan memuru bırakılmıştır. dirler. e e- Ensf tün" •• • ~ bir takdir toplamıştır. Resimde bu ser 

Fatmanın anası doğurmak üzere oldu- ilayet mıntakasına yerleştirilen göç- Reslm, yapılan evlerden bır· kısmını ı un mevcud.u 300 ı.la 400 a- giden güzel bir köc:e görülrnektedı·r. ğu için Mehmcd ;ki canın katil. olarak V 1 rt il l "' hcsab verecektir. menlere, ev, tarla, pulluk, çift hayvanı göstermektedir. spa a mua ım erı yeni bir geziye hazırlanıyorlar 
İsparta ( Husu -

- Artık ben seninim, fakat bôyle dağ
larda kalmıyalım, haydi evimize döne
lim! demiş delikanlıvı t:ar:.dırmış ikisı 
beraber geİdikleri ye;e riönmüşlerdir. Bu 
Gırada da jandarma hadiseden haberdar 
olduğu için Mehmetli yakalamıştır. 

Pazar oıa Hasan Diyor ki: 

- Hasan Bey çalgı çalm'..lk 
suretile ckmck!erinı kaza
nan .. 

... musiki san'atkarlarını 
Belediye esnaf sayarak.. 

, 

... esnaf ehliyetn~mesi ver
miş.. şimdi bunlar kendileri
nin esnaftan sayılmamaları
nı, san'atkar olduklarını id~ 
dia ediyorlarmıj. 

Hasan Bey - Aklım erm 
di .. sefalet bu kadar imren: 
lecek bir şey mi? .• 

st) - İsparta vila· 
yeti muallimlerin • 
den 1 00 kl..şllik bir r 

kafilenin kültür di· 
rektörleri ve ispek-·. · 

terlerlle birlikte a -
ğustos ayı içinde şi· 
mendifer hattı olan 
yer'l.ere uğramak WiUtl~ 
şartile yurd içinde il"l~~~ 
bir aylık bir tedki.k 
gezisine çıkıtaları 
kararlaştırılmıştır • 
Resim vilAyetimi • 
7Jn İslAmköy yatılı 
mektebinde mual -

bo,., ermektedu·. timleri, yaptıkları mesleki bir toplantıda bir arada c1·~t . 



C Hadiseler Karşısında f 

MASAL GÖBÖ 
ft irincisi bir masald1r. ikincisi bir 

tJI> hakikat. 
Birincisi: 
İhtiyar bir kadının altın yumurta yu -

murtlıyan bir tavuğu varmış. 
i~ncisi: 
On sekiz yaşındaki Rizeli Hakkının 

altmış yaşında, fakat çok zengin bir sev
gilisi varmış. Altmış yaşındaki kadın on 
sekiz yaşındaki Riıeli Hakkı için .scrve -
tinden ufak fedakarlıkları esirgemezmiş. 

Birincisi: 
İhtiyar kadın çok harismiş, altın yu -

murtalar yumurtlıyan tavuğunun karnın
daki altın yumurtalara birden sahib ol
mak istemiş. 

İkincisi: 
On sekiz yaşındaki Rizeli Hakkı çok 

harismiş, servetinden ufak tefek feda -
karlıkları esirgemiyen altmışlık sevgrn
sinin nesi var, nesi yoksa hepsini birden 
ele geçirmek istemiş. 

Birincisi: 
İhtiyar kadın düşünmüş, taşınmış; ni

hayet tavuğu kesmiye, k:unmı yarmıya 
karar vermiş. 

İkincisi: 
Rizeli Hakkı düşünmüş, taşınmış; ni

hayet ihtiyar sevgilisini parka götürüp 
orada arkadaşlarına soydurmıya karar 
vermiş. 

Birincisi: 

İhtiyar kadın tavuğu kesmiş, karnını 
yarmış, fakat tavuğun karnında, umduğu 
altın, yumurtaların tanesini değil, en kü
çük bir zerresini bile bulamamış. Bir 
çok altını birden ele geçireceğini wnar
ken altın yumurta yumurtlıyan tavuğun-~ 
dan da olmuş. 

!kincisi; 

Rizeli Hakkı, ihtiyar sevgilisini giy -
~irmiş, elmaslarını, pı,.lantalarını tak
tırtmış, çantasına paralarını koydurmuş, 

ve parka götürüp arkadaşlarına soy -
durtmuş. Fakat keneli de, arkadaşları da 
yakayı ele vermişler. 

Rizeli Hakkı, bütün bir serveti bir an
da elde edeceğini umarken, kendisi içi11 
servetinden ufak tefek .fedakarlıkları e
sirgemiyen altmış yaşındaki sevgilisin -
den de olmuş. 

lsmet HulU.Si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Çok .çocuk doğurma rökorunu Elektrik tıbda ne zaman 

ilk kran kadm kullamldı? 
Bir batında altı 

çocuk, ilk defa o-

* Londranm en büyük yangım 
Bu yangına bir 

fırıncının ihtiyat
sızlığı sebeb oldu. 
Ocakta bıraktığı 

ekmekler kor ha
line gelerek çatla
mış, dükkaru tu - . 
tuşturmuş, bu su -
retle City'nin yan
masına sebebiyet 
vermişti. 

Bu yangında 
(13,200) ev, (400) 
sokak, ve (87) kilise tamamile harab ol -
muş, en.kaz haline gelmişti. 
Üstelik Borsa, Sen Pol kilisesi Newgate 

' 

Elektriğin tıb· 
da kullanılışı 18 -
inci asırda ba~lı:ır. 
Olney'de papazlı
ğa seçilen New
ton, yanında bir 
de elektrik maki· 
nesi getirmişti 
Bununla köy halkını iyi etmiş ve böy
lece halkın muhabbetini kazanmıştı. 

* Filin kuyruğu kılli m•dır 1 
Filin kuyruğu~, 

?}dukca uzundur. l • Q) : 
Ustünde pek a~ ~ \\-":1)_J: 
kıl bulunur. Fa.. ,:... ~ 
kat içinde kalın ' .. · 
kemikler vardır. 
Kuyruğun . ucu 
bir hayli kıllıdır. Seylan adası hallrı 
kuyruğu kıllı <>lmıyan filleri makbul 
saymazlar. 

cezaevi, büyük mahkeme binası da yan -
ınıştı. Yangın sahası City dahilinde (373), 
dışında da (63) dönümlük bir araziyi kap
lamıştı. ............................................ ._ .............................................. ._ ..... -.. ·····-···················· 

Bir gayri resmi 
Nikah(!) meselesi •• 

Geçenlerde bir aile meclisind~ ben
den sormuşlardı: 

- Memleketin irfan se•nyesini ga
zetede çalışanlar daha iyi takib ede -
bilirler değil mi? demişlerôi. 

Kendimizi hastanın nabzını elinde 
tutan doktora benzetmek m:ibalag2-

ya sapmak olur~ Bununla beraber 
gördüğümüz ve ölçtüğümüz hadiseler 
de yok değildir. 

Mesela bakınız, 5, 6 sene evvel ba
na gelen mektubların ekseriyetini es
ki harflerle yazılanlar teşkil ederdi. 
Bugün vaziyet tama.men berakis ol
du. Ekseriyet yeni harf ted~r. Es){i 
harflerle yaz.ılanı ara sıra görüyo • 
rum. 

Sonra ikinci bir hadise: 5, 6 yıl ev
vel, hele medeni kanunu.-ı kabulünü 
takib eden ilk aylarda: 

- İmam nikahından bahsedenler 
büyük bir yekun tutardı, yavaş yavaş 
eksildi, derken onun yerine noter mu~ 
kavelesi ile meşru bir akid yapmanın 
mümkün olup olmadığını soranlar gö
rü1meğe başladı. Yavaş yavaş bu da 

eksildi, son yıl içinde aldığım bın1~r .. 
ce mektub arasında bu suali eğer ya
nılmıyorsam ancak bir <lef.ı gördüm. 
İkincisile bugün kar ılaşıyorum. 

şafı tesbit edebiliriz. Fakat vak'aya 
gelelim: 

Mektubunun altına imza yerine bi:r 
harfle: Sokağa çıkacak y.izü olmıyan 
biçare bir kadın, cümlesini yazını 

bedbaht okuyucum hülasaten diyor 
ki: 

- 11 sene evvel İzmirde oturan ak· 
rabam tarafından çağırıidım. Orada 
bir adamla resmi nikih. olmaksızm 

evlendirildim. 
Bu adamın İstanbulda bir kar~sı 

varmış, mahkeme karan ile ayrılmak 
üzereymiş .. 

Resmi nikah yapılamayışına sebcb 
olarak bunu göstermişlerdi. Filhakika 
tam dokuz sene birlikte yaşadık. Fakat 
bu müddet zarfında ne muhakeme 
b:tmişti, ne de resmi niknh bahsi aç1J
mıştı. 

Nihayet İstanbula gitmek icab et
ti. Burada da kocamın karşısına eski 
yahud, asıl karısı çıktı, biraz da para 
vaziyetinin tesirile barı;.ıp bir
leştiler .. Ve ben yalnız, kimsesiz, rr.et
ruk kaldun. 

Şimdi ne yapabilirim? 

* Bu okuyucumun sualine: 
- Hiç, diye ccvab verme~ lilzım. 

Kendisi akrabası tarafından kim bilır 
ne maksadla yapılan cinayeti bcrta -
raf ederseniz sadece cehaletinin kur -
banı olmuştur. Resmi nikah haricinde 

Amerikada kokteyl 
izdivaclarına karşı 

harb ilan edildi 
IDi J 

Kongreden, evlenme için 
verilen izinnamelerin 72 

saat sonra muteber 
olması isteniyor 

Kardeş katilinin 
muhakemesine başlanıyo 

' 
Katil, kardeşi Zekeriyayı, karısına tecavüz ettiği için 

öldürmüş, tahkikat bu neticeye vardı 
Kartal civarında kardeşi Zekeriya -

yı bıçaklıyarak öldüren İbrahim, ya -
kalanmış ve Üsküdar müddeiumumili
ğine teslim edilmiştir. 

Suçlu hakkında müddeiumumilikçe 
açılan tahkikat neticelenmiş ve elde e
dilen bir çok delillerle suç sabit görül
müştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu feci 
cinayetin bir namus meselesinden doğ
duğu anlaşılmıştır. 

İddiaya göre, Zekeriya ağabeysinin, 
karısı Hayriyeyi bir gün kırda yaka -
lıyarak, ırzına geçmiştir. Bilahare, bu
nu işiten İbrahim: 

«- Ben, hayatta iken namusumu 
çiğnetmem:. demiş ve kardeşinin ken -
dine yaptığı fenalığı bir türlü unuta -
mamıştır. 

İşte bu hadise, bilahare iki kardeş 
arasında vukubulacak facianın tek se -
bebi olmuştur. 

Katil, müddeiumumilikçe alınan i -
iadesinde, vak'ayı doğru dürüst anlat-

Bir Amerikalı delikanlı bir Amerikalı mamı~tır. Sadece: 
h.ı.z ile kokteyl party denilen bir eğlen- - Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne ol
cede buluşup tanışırlar ... Birlikte içer- du? hatırlıyamıyoruın, gibi kısa ve 
ler, dansederler, eğlenirler, birbirlerin- müphem cevablar vermiştir. 
den hoşlanırlar ... Gene buluşurlar ve Maznun hakkında, sorgu hakimli -
(izdivaç dairesi) ~den bir t~s~~e a- ğince açılan ilk tahkikat ta, neticeye 
larak A.merikadakı herhangı bır kiliseye varmıştır. 

gidip evlenirler. Katil İbrahim kardeşini öldürenler 
Evlenmek için nüfus kağıdı ibrazına . . t tbik dil ' k un . . 'k ıçın a e en, ceza anunun 

hacet yoktur ... Otomobıl ıdare vesı ası H 9 dd . h .. k.. 1 · ·· 
• • v __ _ M • "'"' uncu ma esı u um enne gore, 

bu ışı belegan mabelag gorur. Bu vesıkı t hf'f b bl . .. - ·· d tut 1 ak 
d b 1 iki

. kad h'· · t a ı se e en goz onun e u ar 
a u unmazsa ar aşm uVlye . . 1 İ 

h kk d ki h d tl . d k·fia· muhakemesi ve teczıyesı talebi e s -
a ın a şe a e erı e a ır. tanbul Ağırceza mahkemesine sevke -
Maamafih şehadet meselesi ehemmi- dilmiştir. 

yetli bir mesele değildir. Birçok yerlerde İstenilen ceza mikdan 18 sene müd 
olduğu gibi Amerikada da yalancı şahid- el 1 h . t• 
1 

. .. .. .. b k t et e apıs ır. 
erm surusune ere e . . . M · b ·· ı d b ı 

B ah
.dl · - b 

1 
d lı uhakemesıne ugun er e aş ana-

u ş ı erın çogunu ar ar a ça şan kt 
adamlar teşkil eder. Yüklüce bir konso- ca ır · 
masyon almak şartile istenildiği kadar ltalyan vapurunu batıran 
şahid bulmak kabildir. lspanyol vapuru kaptanmm 

.izdivaç hakimi> denilen csulh haki- muhakemesı· 
mi> gece gündüz vazifesi başında olduğu 
için gecenin herhangi bir saatinde de ona Çanakkalede Nara burnu civaıwda 
müracaatta bulunarak evlenmek kabildir. vukubulan ve İtalyan bandıralı Kapa-

Amerikada izdivaç merasimine çok bii- pino vapurunun batmasile neticelenen, 
yük bir sadelik bahşedilmiştir. Fakat ou- İtalyan - İspanyol vapurları arasında 
na mukabil boşanmalar da o nisbctte cok ki kazanın muhakemesine, Asliye 2 in
ve o nisbette kolaydır. ci Ticaret mahkemesinde karara kal -

Fakat bu boşanmalar o kadar büyük mıştır. 
bir yekuna baliğ olmuştur ki yüksek me- Mahkeme. batan vapurun battığı an 
hafilde büyük akisler yapmıştır. daki kıymetinin takdiri işinin bir eh -

Amerika Birleşik Cumhuriyetini teşkil livukuf hey'etine havalesini lüzumlu 
eden muhtelif hükUınetler senelik kon- görmüştür. Bu suretle ilerde tayin e -
grelerini akdettikleri zaman bu kongrede dilecek tazminatın mikdan tesbit edil
madam Jane H. Todd namında Wetches- miş olacaktır. 
terli bir kadın: (Kokteyl izdivacı) dediğ~ Denizbank materyal şubesi direk -
bu izdivaclara mani olunması için bir ka- törü Sadettin, liman inşaat mütehas -
nun layihası vermiştir. sısı Hayri, tüccardan Suad Karaosman 

Bu kadın boşanmanın kolaylığı karşı- ehlivukuf olarak, seçilmişlerdir. 
sında evlenmenin artık tamam.ile iflas Ehlivukufun hazırlıyacağı raporu 
eylediğini iddia etmektedir. vermesini müteakib, bu uzayıp giden 

Madam Tood'a göre bu evlenmelerde 
ne hissiyata, ne aile rabıtalarına yer Vf>

rilmemektedir. Yegane düşünce geçici 
bir arzudan ibarettir. İki üç dakikalık bir 
arzu için birçok hayatların heder edil
mekte olduğunu ileri süren madam Todd: 

c.- Bu kollektif izdivaç ve boşanma 

cinnetine karşı koymak zamanı gelmiş
tir. Gençler gömlek alır ve değiştirir gibi. 
evlenrnektedirler ... Bu ise insanlığı çok 

aşağı bir mevkie düşürüyor. Şu teklift~ 
bulunuyorum: 

- İzdivaç için verilen tasdiknamenin 
ancak 72 saat sonra muteber olmasına 

karar verilsin ... Bu 72 saat zarfında kok
teyllerin tesirleri zail olur ... Gençlerin a
kılları başlarına gelir ... > 

Maamafih bu kanun layihasının kabul 
edileceği hiç te ümid edilmemektedir. 

dava neticeye varacak ve nihai kara 
tefhim edilecektir. 

Mevlevihane karakolundaki 
hadise sahidleri muvacehe • 

edildiler 
Mevlevihane jandarma karakolu 

da vukubulan ve üç devlet memt 
hakkında adli takibata sebeb olan . 
disenin muhakemesine Asliye 2 i 
ceza mahkemesinde, dün de devam 
dilmiştir. 

Dünkü celsede müdafaa şahidler 
amme şahidleri müvacehe edilmişl 

dava mütalea için talik edilmiştir. 

Poliste: 

Köprüde bir motosiklet kazası, ol 
iki kişi yaralandı 

Dün akşam saat 18,30 da Galata köpr· 
iizerinde iki kişinin ağır surette yaralan 
.sile neticelenen bir kaza olmuştur. 

Balatta oturan Hüseyin oğlu Sami mo 
.sıkletle Galata köprüsünden geçerken ön· 
de giden tramvaydan atııyan Kerim o 
Arife çarpmış, her iki bacağını da kırmı 
tır. Bu esnada müvazenesini kaybeden 
tosiklet de yaya kaldırımına çarparak de 
ril.miştir. Motorün altında kalan Sami b 
ı.ıından ve bacaklarından a~ır surette y 
.İanmı.ştır. Her iki.si de Beyoğlu hastane 
de tedavi al tına alınmışlardır. 

Atlablan kaza 
Bakırköyünde Ebüzzlya caddesinde ot 

ra.n Mahmud dün elinde bir karpuz old 
halde Kumkapıda tren beklerken karpuz 
miryolu üzerine yuvarlanmış ve onu al 
için rayların üzerine inen Mahmud bu s 
da istasyona giren Edirne treninin altı 
kalmasına ramak kalmıştır. Yoldan kaç 
ğa muvaffak olan Mahmud lokomotifin 
muzuna çarpması neticesinde hafifce y, 
ra.Ianarak kazayı atlatmıştır. 

Kaympeder damadı yaraladı 
Beşiktaşda Hacıhüsrev mahallesinde 

ran Halis ile kayınpederl Dikran aras 
kavga çıkmıştır. Neticede Dikran Halisi 
~akla yüzünden yaralamıştır. Suçlu ya 
lanmıştır. 

Sultanabmeddeki hafriyat 
Topkapı sarayı müzesinin avlu 

da Arkeoloji Enstitü talebelerinin 
yapmaları için, Bizans devrinden 
velki eserleri meydana çıkarmak · 
re hafriyata başlanmıştı. Hafriyat 
nasında mevcudiyeti ile iftihar ett · 
miz Saray müzesinin avlusu girile 
bir şekle sokulmuş, taş ve toprak 
ğınları avlunun güzelliğini bozm 
tur. Bir sene devam eden çalışın 
sonra hafriyattan da bir netice 
olmamış ve Enstitü talebesinin staj 
rım kalmıştır. Çukurlar bilahare k 
tılmışsa da avluya eski güzelliği v 
lememiştir. 

Teşrinievvel ayında Saray müz 
nin avlu duvarlarının dışında haf 
ta devam edilmesi mukarrerdi. H 
yat müzenin güzelliğini bozacağıı 

vazgeçilmiştir. 

Beş senedenberi Sultanahmedd 
rastalarda devam eden hafriyata 
leook sene de devam edilmiy 
Bakster Eyliilde memleketine git 
ten sonra tekrar Türkiyeye dönmı 
cektir. Kazı işlerine yirmi amel 
devam edilmekte, çukurların ü 
kapatılmaktadır. 

iki ahbab çavuşlar: Kendisi muhtacı h · t ımme ... 
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Yaz akşamlarına tahsis edilen tuvaletlerden 
Biri: Pembe linondan. Üstüne eski za- delalar kumaşın renksizliğini hoş bir ıe

manlan hatırlatan valansien dantellf'r kilde meydana çıkanyor. 
dikilmiş (Sağda) .• Öbürü beyaz organza- İkisi de pek fık, pek gen9 ve pek ye-
dan. Eteklerine dikilen koyu pembe kor- nidir. 

• 
Ggüzellik bilgileri : 

~~~~~~~~---.-....--...--..--...--..~ 

Cildiniz makyaja hazır 
bir halde değilse ne 
kadar uğraşsanız ıene 

i7i boyanamazsınız 

Yüz ılık su Ue bu tarzda yıkanır (sağda.) 
ve bu tarzda saunlanır (solda) 

1.- İster yaz, ister kış, ister denizde, kır 
da, ister ıehirde, ister az uğraşınız, ister
se çok, eğer cildiniz makyaja hazır, sağ
lam bir halde değilse mümkün değil iyi 
boyanamazsınız. Bunun için yazı;ı yapı
lacak en mühim şey akşamları mutlaka 
ıl.~k ~u ile bol bol çalkalanıp {bu suyu yü
zuntizden her hangi bir şekilde akıtsanız 
?lur, maksad taları gidermketir), sabun 
ıle temizlenmek, sonra derhal lanolin gi
bi yağlı bir madde veya krem sürünmek
tlr. 

2. - Bütün kış az çok yoruldunuz. 
Yazın hiç olmazsa bir iki haftasını tam 

bir dinlenmeye hasretmelisiniz. Bunun 
için: 

a) Açık havada mümkün olduğu ka
dar çok kalmalısınız. 

b) Erken yatıp erken kalkmalısınız. 

Mahdud· • ve muayyen bir zaman için ol

sun yatıp kalkına zamanınız ıaşmama
lıdır. 

Plai oantalonu \ 

.,, ........................................................ , , c) Her sabah banyo yapamazsanız duı, 
SQ R UNUZ \ duş da yapamazsanız hiç olmazsa bir le

ğene ılık su koyup vücudünüzü bol bol 

Son Postanın kadın sayfası muhar- sabunlamalı, soğuk suya batınlJJllf sün
gerle de çalkalamalısınız. 

riri kadın okuyucularımızın soracak-

ları suallere cevab verir. 

Gerek tuvalet, gerek giyim mese

lelerinde herhangi bir güçlükle kar-

"' fılaşırsanız sorunuz. Mütküllerinlzi 

: halletmeye çalışacağız. Suallerinizin 

f cevablannı kadın sayfalarında ve kal dın köşesi sütunlarında bulacaksınız! 
\ ..... ·-···························-···················-' 

d) :ijlr zaman için taze sebzeyi ete, ha-
mura tercih etmelisiniz. Bilhassa çiy ye
nebilecek sebzeleri. Bunun kadar mide

yi, barsakları dinlendiren, viıcudü zehjr
lerden kurtaran, sinirleri. dinlendiren, 

cildi güzelleştiren feY yoktur. 

Bu söylediklerimizi elinizden geldiği 

kadar uzun bir zaman tatbik ediniz. So
nunda sağlamlı4uııza, güzelliğinize pşa
caksınız. 

Yazlık örgü jile 
:Akşamlan i n c e 

blüzların, robların 

üstüne küçücük bit 
file geçirıvermek na 
rahattır. Bu jile, faz• 
la ısıtmaması için i
pek bukletten örülür, 
kol da konulmazsa 
tam bir yaz kıyafeti 
olur. Bir hususiyet 
vermek için gördük. 
lerimize benzemiyen 

[

bir iki d~ süs konu· 
lur. Model bu bakım
dan çok orijinaldır. 

Yakası yuvarlak ka· 
palı yakalara b~zi. 
yor ama daha başka. 

Bundan birkaç sene evvel kadının d:ı O yakalar güzeldir, 
erkek gibi pantalon giyece~ine dair şayı- ekseriyete - bilhassa 
alar çıkmıştı. HattA sinema artisti Mar- zayıflara pek yara. 

len Ditrih erkek elbisesi gıymiş ve er- şır _fakat o kadar ç<> 
kek elbisesile r esimler çıkarmıştı, fakat ğaldı ki inşan isteıı 
bu moda hiç te taammüm edemedi. Çıin

istemez doyuyor. Ay. 
kil kadın kadındı ve ona yakışacak elbi

ni güzel tarzı muha· 
se kadın elbisesiydi. Sok.ı:ıkta moda olmı-

faza ederek bir yeni-
yan pantalon nedense plajda moda oldu, 

fakat kadın zevki erkek pantalonur.ıa 
derhal daha başka ve daha güzel bir şe
kil verdi. 

Plajda pantalon kadına çoic yaraşıyor. 

Bilhassa bu pantalonlar ekseriyetle laC!

verd renkli kumaşlardan yapılıyor. Mo
delde gördüğünüz pantalon da laciverd

dir. Ve jerseden yapılmıştır. 'Ozerındeki 

lik yapmak daha faz· 

la hoşa gidebilir. Mo. 

del böyledir. Hem <' 

tarz sayılır, hem de 
serbest kalan, dilimli uçları yepyeni bir şe 
kilde ... Cepleri de öyle. Yarma cebler 
çoğaldı. Lüzumundan fazla bollaşan mo
da sevilmez olur. Modelin cebleri moda
ya uyuyor, fakat tamamen yeni bir bu

____ .._ u.-;,- --.---,_..;· ... ~..;ı;.ı;, _ _ ~-..... w..-UJL&Jn·u·wdüı ÖUÜ.. onunla birlikte ö-

rülmüş. Yalnız rengi başka. Jile pembe, 
cebler, - yaka gibi - siyah. Bu renk te
zadı ce~in etrafındaki oymaları meydana 
çıkarıyor ve örgü jileyi kumaş e§lerine 
benzetiyor. Zaten örgü ne kadar kuma§ 
tesiri yaparsa o kadar ıık sayılır 

En şık plij elbisesi . 

Ekose ketenden bir ıort, bir sutyen- Bütnn ihtiyaçları karıılar. Ucuza da mJ 
gwj, btr düz, kısa ceket, önü btitün açık olur. Çünkü hem pahalı :kumqtan yap 
kısa, dar bir etek, çeneden balb oilJtnal ımya Ulzum yok, hem de blrka9 pllj el-1 
bir fapka. bfsesinin yerini tutabilir: İcabına görı ı 

Bu model tıklığı kadar da pratiktir. rob, ıort, güneflik olur. 
ı 

Yaz ve saç tuvaleti 
Sa9lar uzayalı ka

dınların, çoğunda 

yanlış bir düşünce 
var: Saçlarının ara
sına makas dokun .. 
durmak iıtemiyorlar. 
Kıvırıp kaldırıyorlar, 

dalga, bukle, rulo ya
pıyorlar, türlü ıekl• 
sokuyorlar, pek uzar
sa kestiriyorlar da .•• 
Yalnız saçlarını a!'a 
ara kırptırıp azaltmı
ya yanaımıyorlar ..• 
Halbuki kırpılm1yan 

saçın ucu kütleşj r. 

Kalın jörünür. Bukle 
yapılınca ağırlığından yerinde durmaz, çabuk bo
zulur. Baş da büyük görünür. 
Araları kırpılan saçların ucu billka inc(•cıl·, 

sipsivri gibi durur. Başta tam kuvafüre yetecek 

kadar saç bulunduğu için bukleler hafiftir. Bir 
yapıldı mı uzun zaman bozulmaz. Hele bafın bil· 
yük görünmemesi zarafeti yan yarıya artırır. 

Vücuda tenasüh verir. Boya bile tesir eder. Bili~ 
yoruz k\ yeni kuvafür şekli saçların önden arka
ya, arkadan, yanlardan tepeye doğru taran-"lla 
m icab ettiriyor. Bilhassa bu tarzın lüzumundan 
fazla saça biç tahammülü yoktur. Ka9 dalga ve bukle yapılacaksa, her dalgaya, 

bukleye ne kadar saç yetiyorsa baıta o kadarı kalmalı, fazlası iyi bir kuvafüre 

aldırılmalıdır. Aldırılmalı diyoruz, ç'lnk ü bu fazla saçlar makasla birdenbire ke
silecek değillerdir. Uçlarından hafif hnf if kırpılacaktır. Mütehassıslar dik.kat et
mifler, yaradılıştan kıvırcık olan saçla rın telleri uzunlu, kısalı imiş. Bu da kıv

rılacak saçın uzunlu kısalı yontulmasm da bir mahzur olmadığını, bilakis bunun 

en tabii bir ,ekil olduğunu gösteriyor. Saçları azaltmanın mühim faydalarından 

biri de onların beslenmelerine yardım etmesidir. Çok saç güç beslenır. Bu yüz

den tez dökülür. Az saçın kökü daha kuvvetli olur. Dökülmez. Saçınızın fazla
sını kestirmiye seve seve kıyınız. 

Resimde gördüklerinizden biri: Düz ve kıvrık buklelerden ibaret yeni bir ku

vafür. Hiçbir saç, yüzü tamamen meydana çıkaran bu güzel tarz kadar genç 

göstermez. 

Diğeri: Sempl ve güzel Geriye kıvrık bir iri bukle bütün başı dolaşıyor. Orta

da yiv olmasa bu yeknasaklık belki bir az soğuk kaçardı. Yiv, en göz alan nok

tada b1r dejişikllk yapıyor ve yüze çok tatlılık veriyor. 



su .N 

17 Teınmuz 
& 

··,11111111111111111111111111111~ 

;11111111111111111111111111111
1
•• C A S U S L U K 

miııııııınııııııııınıı •• Tarihinden Birkaç Yaprak 
~ 

• .tUlllllllllllllllllllİffi 

Birleşik Amerika ihtilalinde 

Yarınki harb ve kadın 
On milyon İngiliz kadmma-kumanda 

eden Lady Reading kimdir ? 

casusların büyük rolü 
lngiliz kadın askeri teşkili.tının reisi müteaddid 

katibelerine rağmen günde 16 saat çalışıyor 

Amerika ihtilili ufak bir müstemleke 
ihtilafı gibi başladı. Yarattığı cumhuri
yetin, hürriyetine çalıştığı fikirlerin kuv
vetine dayanarak genişledi. Yakın za
manlara kadar bu büyük mücadelede ca
susluğun mühim bir rolü olmadığı sanı
lıyordu. Tarih yalnız Hale adında bır 
yüzbaşıdan ehemmiyetle bahs~tmekte i
di. O da tecrübesizliğinden Ingilizlere 
pek çabuk yakalanıp asılmıştı. İhtilalin 
şefi General Washington müdebbir bir 

askerdi. Gençliğinde şahid olduğu hadi
selerden, gizli istihbaratın Iıarbde elzenı 
olduğu kanaatini edinmişti. Fakat Hale gı
bi kıymetli ilk organını kaybedince casus 
luğa bir müdafaa silahı gözile bakmak-

tan caymıştı. 
Bunu tarih yakınlara kadar böyle bili-

İngiltete hüküme -
ti tara.fından cWo -

ya müsaade aldı. Derhal kardeşi (Tavns- 1 men Territorials> ka· 
hend) e bir mektub yazıp bu adama ver- dın alayları teşkillno 
di. Adam mektubu atlı casusa getirdi. memur edilen Lady 

Casus dörtnala yola çıktı. Kağıdı (Wood- ~eading hayatı htr 
hull) a yetiştirdi. Woodhull kıyıya koştu, cihetten anlatılma • 
ipe asılı çamaşırları araştırdı. Buldu. Ka- ~a değer bir kadın • 

yıkçı enginlere açıldı ve nihayet mek
tub (Tallmadge) ye ulaştı. 

Fakat oradan yola çıkmadı. Tallmadge 
bu mektubu almadan az önce garb müs
tahkem mevki kumandanından da b ir 
mektub almıştı. Kumandan bu mektu

bunda (Andre) adında bir arkadaşının 
Tallmadge'nin bulunduğu kıt'adan geçe-

( ceğini, bir yolsuzluğa meydan vermemek 
I için yanına bir müfreze katılmasını rica 

ediyordu. 
Tavnshend şebekesindeki ketumluğa 

bakın: Garb müstahkem mevki kuman-

dır. 

İngilterede bulu • 
nan bütün kadın 

klüplerinir1 reislikr 
leri ya kraliçe Eliza· 
betin, yahud Lad.Y. 
Reıjding'in uhdesin ~ 
dedir. 

(Genç kızlar mil· 
li klübü) ve (Hıris • 
tiyan kadınları ce .. 
miyeti) gibi milyon .. 
ca azalan bulunan 
çok mühim klübler 
tesis etmiŞ olan bu 
kadın bundan tam 

yordu. Son zamanlarda ıneydana çıkan 
vesikalarsa tamamen aksini gösterdi. 
Hale asıldı diye General Washington ca
sus kullanmaktan vazgeçmemiş, bilakis 
daha sistemli bir casked casusluk> tcş-

danı, ordunun en ileri gelen şeflerinden 
olduğu halde maiyetindeki zabitlerden 
hangisinin gizli teşkilata mensub olduk- yirmi sen~ evvel a -Umumt harbde Amerikada kurulmuş olan kadın aske · t k. larını bilemiyordu. lelade bir daktilo idi .. lıitının> ilk kadın kumandanı· Gener"ı E ıc· Bn eş ı-G lik · · · •• vange ıne ooth 

Garibdir, Tallmadge bu mektubun he- enç ısını Stella Charnaud olan bu- sonra Stella Charnaud ta · kt ·b 

)tilatı kurmuştu. 
Maruf casuslardan Lavren3 günkü Lady Reading Londrada büyu"k nu h~-:ı D lhi . hr' vsıye me u u-

men arkasından (Tavnshend) e gidecek b' 
1 

k d wllllen e şe me vardı ve Lord 
Bu teşkilata ilk girenler (Hale) nin sı

nıf arkadaşları olmuştu. Çünkü arkadaş
larının İngilizlerden gördüğü ağır mua
mele ve ölüm cezası onlara çok dokun
muştu. Bunlar Halenin tecrübesizce ya
kalanışından büyük bir ibret dersi aldı
lar. Teşkilata girdikten sonra o ka~ar 
ketum davrandılar ki düşmanın elınc 
geçmek şöyle dursun adlarını tarih bile 
bir asırdan daha uzun blr zaman geçme
den meydana çıkaramadı. Bu suretle 
Hale, uğuruna canını verdiği istiklal da
vasına ölümile de büyük bir hizmet et
rniş oluyorau. Bunun içindir ki - muvaf
.fakiyetsizliğine rağmen - nesillerle son
ra hal! hangi genç mektebliye sorulsa en 
büyük milli casus diye onun adını söyler. 

için yegane silahı, binicilikteki mehare
tinden ibaretti. Nedense ihtilal sırasında 
adı dillerde dolaşan bu adamın gizli teş-

ır o anta a aşcılık eden bir adamın Reading t af d d 
bir mektub alınca ilk defa kapalı bir zar- kı 'd' M fih d a.T m m saray a kabul e-$ zı ı ı. aama a amcağıı: kızın:ı tam dildi. 
fı açıp okumadan yollamak istemedi. Bu- bir tahsil verdirmeğe muvaffak olm~-

kilatla alakası olabileceği kimsenin ha- na neden lüzum görmüştü, sebebi hala tur. Fakat mektebini ikmal eyledikten 
tırından geçmiyordu. Halkın gözünde o bilinemiyor. Ne olursa olsun pek isabet sonra arzusuna göre iş bulamıyan genç 
sadece eşsiz bir süvari idi. Kış, yaz her etmişti. Çünkü: Saralı - generalin carka- kız terki diyara karar vermiş ve bir vapur 
havada at sırtında gezmiye meraklıydı. daşım> dediği - Andreden garb müstah- mücehhizinin katibe.si olarak Hindistana 

Ta Nevyorktan yola çıkıyor, (O. B.) de kem mevkiinin zaptı hakkında birçok gitmiştir. 
Tavnshendin evine uğruyor, oradan (S.) e şeyler duyduğunu yazıyordu. Demek bu Calcuttada işe başladıktan az sonra 

geçiy9r, W oodhulllın evinde d\nlendik- bir İngiliz casusuydu. Sarah'ın evinde patronu ifl.i8 etıııi§ ise de ingilizceden 
ten sonra dönüp geri geliyordu. Kimse bu kumandanından garb müstahkem mev- maada mükemmel surette almanca,, frı:ın
ardı arası kesilrniyen gezintilerden şül.>- kil hakkında talimat aldıktan sonra bir sızca, italyancaya vfıkıf bulunan Stella 

Amerika casus zincirinin ilk kuvvetli 
haJkalan 

. Washington, kurduğu bu yeni teşkil~t 
. de Nevyorktakl taraflarile harbın 

sayesın 1 b'l 
sonuna kadar muntazaman hab~~ ~.şe _

1 
-

di. Bu cihetten, asrının hiçbir hukumcıa-
:rından, hiçbir fefinden geri kalmadı . .H~
buki elinde, casusluk gibi pek pahalı blr 
silaha sahih olacak kadar parası da yoktı~. 

İlk gizli istihbaT&t bürosu Nevyork cı-
b 

'C]' nle'ı'n sınıf ar-
varında açıldı ve una na 
kadaş}arından TaJ.lınadgee Tavnsbend 

tayin edildiler. 
Nevyork limanı düşman için ideal b;r 

askeri üstü. Böyle bir can damarından 
k 'b' h"r 

haber alıp merkeze ulaştırma .. gı 1 
1.:: 

anı ölüm tehlikesile dolu bir ışı ~ne~~ 
Avrupa casus mekteblerinin yetiştırdıgı 
tek.nikçiler becerebilirdi. Washil'ıgtonun 
b ksadl t•ştiril' nuş· adamı yoktn. 

u ma a ye ı .. 
Ç .. ku e-

Buna ihtiyaç ta duymuyordu. un 
linde Tavnshendle arkadaşları gibi doğu~Ş 
tan bu işe müstaid, görüşleri kuvve~lı, 
sadık kahramanlar vardı. Bunların bır
birine kenedleneacek yarattığı zincirin 
hiçbir halkası Amerika, istiklaline kavu
şıncıya kadar gevşeıniyecekti, gevşeme-
dide .. 

Düşnıandan dos~ 
Tavnshendin kendi gibi genç, zeki, zen

gin ve mevki sahibi bir arkadaşı daha 
vardı: Woodhull ... O da teşkilatın eleba
şılarındandL Tavnshend (O. B.) deki evi
ni bıraktL Nevyorka yerleşti. Büyük btr 
ticarethane açtı. Geleıı. İngiliz müşteri
lerden haber sızdırmaya başladı. Arka
daşının evi (S.) de idi. O orada kaldı. 
Şübheyi çekmemek için kendi halinde, 
sessiz sadasız yaşıyar göründü. Tavns
hend, Nevyorktaki müşterilerden haber 
topladıkça doğru bu arkadaş~~. yollu
yordu. Bu haberleri getirip gotüren ü
çüncü casusun vazüesi tehlike bakımın-

d T h 
.3:... ,,; ... den asağı değildi. 

an avns ena.u~ - . 

Charnaud Chandernagor ı:ıehrinde bır 

helenmiyordu. Halbuki her seferinde yolunu bulup Amerika, hatları arasına • Fransız tacirinin nezdinde kolayca bir 

düşmandan dosta bir gizli haber ulaşı- girebilmiş, garb müstahkem mevkii ku vazife bulabilmiştir. 
yordu. mandanından mevkiin zaptı için ica.b e- Bundan sonra Stella Charnaud Lord 

İpteki rAft"IAŞtr denlerl öğrenmişti. Şimdi de bu kuman- R r-- eadingin yanına patronunun tavsiyesile 

Woodhull, atlının Nevyorktan getirdi
ği haberleri alır almaz doğru deniz kıyı
sına koşar, uzaklarda ipe asılı çamaşır 
var mı, yok mu diye bakardı. Bu çama
şırlar hiç değişmezdi: Bir kadın etekliği 
ile birkaç ta mendil. .. Fakat onların A
merika istiklali uğurunda çalışan casus-
Iarca manası büyüktü. Nerede asılır
Jarsa casus zincirinin dördüncü halkası 
orada demekti. Birinci halkası Nevyork-
ta başlıyan bu zencirin ikinci halkası 
Woodhull, üçüncüsü atlı casus, dördün
cüsü de çamaşırların asıldığı yerdeki ka
yıkçı idi. Öbür üçünün d:işmanı İngiliz
ler, bu dördüncünün dalgalarla fırtına
lar. Onlar nasıl yılmıyorsa bu da düşma
nından öyle yılmazdı. Woodhulldan aldı
ğı haberi ne yapar yapar ta uzaklarda 
(Tallınadg) a ulaştırırdı. Dönünce kayı
ğını rastgele bir kovukta saklar, Wood

bullun görebilmesi için bu kovuğun yanı 
başına bir ip gerer, üstüne de o mahud 

çamaşırları dizerdi. 
İşe bir kadın kanşıyor 

General Washington, her casusun ge
len haberi derhal yerine yollaması için 
sıkı emirler vermişti. Bu emri yerine ge
tirmek için içlerinden herhangi biri ca
nını vermiye hazırdı. Yalnız Tallmadge 
bir kerecik emre itaatsizlik etti. Fakat 
netice kötü değil, pek iyi oldu. 

İngilizler (0. B.) yi !şgal etmişler, 
(Tavnshend) in evini karargah yapmış
lardı. İngiliz kumandanı bir akşam ora
da Andre adında bir misafiri yemeğe a-

danın himayesi altında İngiliz toprakla- katibe girmiştir. Bu Lord Rufus İsak a
rına geçmeğe çalı;şıyordu. Fakat geçe.. dında bir delikanlı iken ayni Fransız ta
medi, yakayı ele verdi ve tıpkı İngiliz- cirinin yanında çalışmış, onun hem ark:ı.
lerin (Hale) e yaptıkları gibi ağır mua- daşı ve hem de sırdaşı olmuştu. l\Iaama
melelerden sonra asıldı. Hep Tallmad- fih bu. ge~ç onun yanında çok kalnııya
genin emri dinlemeyip mektubu açması rak Hindıstanda Hugli nehri üzerinde 
sayesinde... bir seyrisefain servisi kurmuştu. 

Boksör Şmeling 
iyileşti, Berlin 
Sokaklarında geziyor 

Rufus o kadar büyük bir şevk ve gay
ret ile çalıştı ki otuz sene sonra, yüz mil
yon kadar İngiliz lirası topladık.tan son
ra İngiliz parlamentosuna müracaat e
derek Hindistanın ıslahı hakkında bir 
p~oje tev~ eyledi ... Bu proje çok beğe
nıldi ve tıcaretteki derin bilgisi sayesin
de çok mühim işler görmeğe başladı. İn
giltere hükfuneti onu mükafatlandırmak 
için Lord Reading namı altında ona mar
kilik verdi... Birkaç sene sonra Hindis
tan da umumi vali ve kral naibi olmuştu. 

Parlak sıfatına ve mevkıine rağmen, 

Lord Reading Hindistanda Chanderna
gordaki eski patronu ile alakasını kesme
mişti. 

1~25 senesinde 65 yaşına bastığı sırada 
eski patronuna müracaat ederek kendisi
ne layık bir katibe bulmasını rica etti. 
Emri derhal infaz edildi. Birkaç g:in 

BiR FRANSIZ 

lıkoydu. Sofraya (Tavnshend) in kız kar
deşi nezaret ediyordu. Yemek sırasında 
içeriye bir yabancı girdi, raflardan birine 
üstünde (Anderson) adı yazılı olan bir 
zarf bıraktı. Zenci boksör J oe Louis ile yaptığı 

Çü k
.. 1 b sık sık ingiliz kıi a-

n u yo oyunca B' 
ları arasından geçmiYe mecburdu. ~r 

Misafir bu mektubu aldı, okudu, koy- müsabakada ilk ravundun ikinci daki
nuna soktu. Yemekten sonra da kuman- kasında pes diyen, ve teknik nakavt 
danla bir köşeye çekildiler, bir cgarb dLan Allman boksörü Şme.Jing' zenct
müstahkem mevkii> nin zaptından uzun den yediği bir yumrukla am.ud~ fıkari
uzun bahsettiler. lerinden birinin zedelenmesi yüzünden 

üç hafta hastanede yatmış, sedye ile 
Alınanyaya naklolunmuştu. 

Resmimiz, Alman boksörünü karısı 

Henüz otuz bir yaşında, zeki bakışb 
atılgan bir genç kadın olan Stella lordu~ 
çok hoşuna gitti Ertesi günü lord onu 
(husust katibe) si yaptı ... 

1926 senesinde Lord Readin.~ İngilte• 
reye döndüğü sırada katibesini bırlikte 
getirmişti... Artık Stella Lordun başka
tibi olmuştu ve ayda 1250 Türk lirası 

maaş alıyordu.-. 

Londrada meşhur bir avukat genç ka
dına katibesi olmak için ayda 2500 lira 
teklif etti ise de o bu tekli.fi kabul et
medi. 

1930 senesinde Lady Read!ng vefat ey• 
ledi. 

1932 senesinde Lord Reading katibt>si 
ile evlendi. Stella o vakit 32 yaşında Mı. 
Evlenme merasimi ILondra civarında 
Princes Row'da yapıldı ... 

Bundan sonra genç karısı ile devriaJem 
seyahatine çıkan Lord Mısırda Luksord:ı 
birdenbire hastalandı. Sekız gün, sekiz 
gece kadın kocasının yanından ayrılma
dı. Dokuzuncu günü kan nakli ameliyatı 
yapıldı. Kadın güle güle kanını verdi. .• 

Lord üç sene yaşadı ve öleceğın~ ya .. 
kın 1.800.000 Türk liralık servetim ve 
irad ve emlakini karısına terketti. 

İngilterede mecburi askerHk hızmeti 
yoktur ... Fakat seferberlik kadrosu ha
zırdır. Chamberlain hükumeti kaöınlar ... 
d.~n ~zami surette istifade eylemeğı dü
şundu ve muavin hizmetlerin kaff e~ini 
ka.dınlara tahsis eyledi. 

Isti~raden arz~delim ki: Askerliğe hiç 
hevesı. olmıyan Ingiliz erkeklerine mu., 
kabil Ingiliz kadınları tam manasile as• 
kerdirler ... 
Kadın asker teşkilatınm başına Lady: 

Reading geçirildi... Fevkalade çalıştı v~ 
muvaffak ta oldu ... 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

KARiKATÜRÜ 

tutulsa üstündeki vesikalar yüzde yuz 
.. 
1
.. .. ' beb !urdu. .Bu üçun" cü casus 

o umune se o . 
mahir bir binici idi Haber taşırken daı-

Bütün bunlar Sarah'nın gözünden kaç
madı. Ertesi sabah erkenden karargan 
rnülazimini kandırdı. Kumandanın ziy~
fetlerine lazım olacak şeyleri aldırmak 
bahanesile Nevyorka bir adam yollama-

. ' 
sinema yıldızı Ani Ondra ile Berlinde - Beni sahil şehirlerinden birine gönderirsen seni da' h ~ G"nd .ı~ da' ıma atırlıyacagıın. 

ma Washingtonun atlarından birine b!
ııerdi. Zaten düşman elinden kurtulmaK 

dolaşırken gösteriyor. - o 'ermesem u.cı ıma sahll ıehirlerini hatırlcısa"' daha · · ı ? •• ıyı o maz mı. 
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RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI -----
ISTANBUL 

1, Temnrm 1931 Puu 

ÖÖLE NEŞ&İYATI: 
12.30: Plf.Jda TOrk mmllt11L 12.JO: Baft

\Us. 13.05: Pllkla Tnrk m1lllklll. lJ.11: Mala
t.eııt plllt neşriyatı. 

AKŞAM NEŞ&İYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepeba.p Belediye bah

çe inden naklen. 19.15: Nedbe UJar ft ar
kadaşları tarafından Türk muslklsi (Şata

raban, Rast. Sultani yeglh, UllÜ). ıo: Sa
at ayarı: Grenvlç rasadh&DMlnden naklen. 
:Kem::ı.n konseri: ~tuar Profeaiırle
rınden Llko Aınar, Piyanoda Sabo. 20.40: 
Ha n raporu, 20.43: Omer Rna 
Do rul tarafından arabca .161 -
iev 21: Saat lyan. 21.30: Klll1k Ttlrk 
musikisi: Nuri Halil ve artad•flan tarafın-
dan 22.10: Müzik ve varyete: Tepebap Be

lediye ba'hçeslnden naıc·en. 22S>: Son haber
ler ve ertesi gun n pıogr&IDL 23: saat O.yan. 

• 18 Temmm 1931 Pauı1esl 
Ö LE NEŞRİYATI: 
14 30: Plakla Türk ıifusitlsl. ıuo: Han-

dls. 15 05: PlAtla Türk muslldsi. 1uo: lılııb
teııt plak netrlyatı. 

tından arabc& söylev. 21: Saa\ lyan. orkes
tra. ıt.30: Jlmaffer tıkar n arkadqlan ta
rafından Türk mUlik1sl (J'erahnAk), n.10: 
Müzik ve n.ryete: Tepebap. Belediye bah
çesinden naklen. 12.50: Son haberler ve er
toıd (ü.nün procramı. 13: Saaı &yarı. 

• 11 r ....... ım Cmna.rled 

OOL• NEŞRiYATI: 
tz.30: Plltla Ttlrk muatkıaL 12.50: Hava

~ ı. 13.0~: PlAkla Türk mualklll 13.15: Kon
.oet: Novotnlden natıen viyolonist M. Kemal 
idaresinde. orkestra. 
AJ[ŞAM NEŞRİYAT!: 

18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye bah
çesinden naklen. 19.15: Konferans: Prof. 
8al1h Murad (Fen miisa:habelerl). 19.55: Bor
sa baberlerl 20: Saat Ayan: Grenviç rasad
hanesinden naklen. Belma ve arkadaşları ta
rafından Turk musikisi (Hicazkar, Suzlnak). 
20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza D'J~
rul tarafından arabca söylev. 21: saat Aya
n. Orkestra 21.30: Necmedd1n Rıza ve arka
daşları tarafından Türk musikisi (Hicazkar} 
22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı Bcled ye 
bahçesinden naklen. 22.50: Son haberler ve 
ertesi ıunun prograrr. ı . Z3: Saat Ayarı. 

ANKARA 
AKŞAM NEŞRİYATI: 11 Temmus 1931 Pazar 
18 30: Pl&tla dana mualklll. 18.50: Rıfat Mu JIBŞRİYATI: 

ve ar'<adapan tarafından Tlrk mwıUdll 12.30: Karışık plAk Defl'lptı, 12.50: Plltıa 
(Nel vent). 19.20: Çocuklara m.ual: BaJ&n Türk musiklsl ve halt prtıları, 13.15: Ajans 
Nlne. 19 55· Borsa haberleri. 30: Saat 1.Jarı: haberleri. 
Grenvlç. rasadhaneslnden naklen. Mutafa 
Çağlar ve arkadaşlan tarafından Tirit mu- AKŞAM NEŞRİYATI: _ 
slklsl. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza 18.30: Karışık pllt nefriyatı, 19.15: Türk 
Dolrul tarafından arabca söylev. 21: Saaı musllWl (SalAhattln), 20.00; Saat Ayarı ve 
lyan. Orke.stra. 21.30: Pull ıaı Arabca ne~rlyat, 20.15: Türk musikisi (Han-
hcy'eti: İbrahim ve artad9.1lan ta- dan), 21.00: Konferans: (Behçet Kemal 
rafından Türk mualtl.ll n ballt Çağlar), 21.15: stüdyo aalon orkestrası. 
prkılan <Karcığar faslı), 22.10: Müzik ve 22.00: Ajans haberleri. 
varyete: Tepebafı Belediye babçealnden nak- • 
:en. 22 50: Son haberler ve ertesi sünün proı-
ramı. 23: Saat ayarı. 

' • 19 Temmu 1918 8ala 

b(;LE NEŞRİYAT!: 
14 30: P1Wa Turk muslklsl 14.50: Hava

dis. 15.05: PlAlcla Türk muslklsi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AıtŞAM NEŞRiYATI: 
ıs.so: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye bah

çesinden naklen. 19.15: Konferans: Fatih 
Balkevi namına: Mesud Cemil (Mualkl hak
kında) . 19.55: Borsa haberleri: 20: Saat l-
7arı: Grenviç rasadhanesinden natlen: Ve
dla Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk mu
silcsl (Eviç ara, Mahur). 20.40: Hava raooru. 
•.43: ömer Rıza Dotrul tarafından arabca 
aöylev. 21: Saat Ayarı. Orkestra. 21.30: ce
mal Kim.il ve arkadqlerı tarafından Tdrk 
musikisi (Hicaz). 22.10: Küzlk Te varyet.e. 
:repebaşı "Belediye bahçıeslnden naklen. 22. 
il: Bon haberler ve erteat sinin procram.ı. 
13: Saat Ayan. 

• 

80N POST 

ı=«tm 
Maneviyatmı sağlamlaştırması 

IAzım gelen bir tip 
Ela.zığda.n. Şen-

gül imzaıile soru
luyor: 

- Mut7a.ffak ola
cak mıyım? 

Manevi varlıkla
rı takviye etmek 
ve müsbet tedbir
leri almak suretile 
muvaffakiyet i~ 

timalleri çoğaltı

labilir, 

• Sakin bir tip 
Ankarada. Te-

mel Aşkın karak
terini sonıyor: 

Kendi aleminde 
ve kapalı vaziyPt
tedir. Kendisine 
göre düşünceleri, 

prensipleri vardır, 
fakat bunların tat
bikatında enerjili 
değildir. Başkalı\

rının işlerine, hususiyetlerine karışmaz. 
Arkadaşlarile sakin konuşur. 

• 
Şöhret seven bir tip 

Numan Perçin.
kaya imzasile ı0a 
rıUuyor: 

Karakterirı 

nedir? 
Çetin ve gururu 

okşıyacak işlerden 

hazzeder. Şölıreti 

sever, kendisinden 
ehemmiyetle bah
sedilmesini istrr 
Sebatkarlığı hazan inadcılık mertebesine 
vardırır. Teşvik ve teşcilerden kuvvet 
alır. 

• Mücadeleci bir tip 

Edebiyat: Kitabcıların 
iddiası neden saçmadır? 

(B~ taTafı 1 inci sayfada) cıların iki numaradan yukarıya çıkaını-
hizmettir, fakat asıl kitabcılarınıızdan yacaklarını da tereddüdsüz ilan edebiH
bekledilimiz yi1bek kültür hizmeti de- riz. Hatta belki de .içlerinde sıfır numa
iil. Zaten bu kitab basanlar arumdı bir raya çoktan hak kazananlar da vardır. 
tek doğruyu söyliyen meseleyi aydınlat- Maamafih az çok okur yazar ve bazı oku
mıştır. Hüseyin Kitabcı, masrafını koru- duklarını anlar olanların, arasıra telif 
yamadığmdan, zira alıcısı az oldulundaıı eserler de bastığını görmüyor değiliz. Fa
bahisle, kendisine teklif edilen pek çok kat ya ölınÜ§ bir muharririn yok pahası
kıyınetli eserleri, değerlerile mütenasib na mirasına konmuşlardır, yahud vakti
yüksek telif hakkı veremiyeceği için te- le Arab harflerile basılmı§ bir başka se-
essüfie basamadığını söylüyor. İşte bu a- riyi (gene öyle telif hakkı ucuzun ucu
çık itiraf, hiç §Übhesiz, Türk müellifieri- zuna mal edilerek) yeniden basmışlaT
ni fena eser yazmakla itham eden diğer- dır. 
!erinin yüzünü kızartacak bir cevabdır. Son yıl zarfında, sırf telif hakkı "Ver
Bu sözil söyliyen az çok bir hakikati ifa- memek için, bir takım şairlerin eserlerin
de etmekle beraber hiç değilse senelerdir den rastgele parçalar seçerek ve onları 
zihin mahsullerile ticaretini idame ettiği da başından sonuna kadar yanlışlarla do
muharrirlere toz kondurmuyor, onlara lu neşrederek Türk şürine ve ~irlerine 
hürmet ediyor. Bunun için verdiği cevab en büyük fenalığı yapanlar da bu dost
da hürmetle karşılanabilir. Hasılı bugün, lar değil midir? 

sinema, spor, eğlence ve daha bunun gi- Bu nasıl ticaret? Nasıl kültüre hizmet? 
bi muhtelif sebeblerle okuma zevki azal- Bir kısım kitabcılar da vaktile mektf'b 
dı ise bunu dÜ§Ün.mek, buna çare ara- . . . 

k, b lmak ta, uh kk.a1t ki bil- kitablarını kendilerı bastıklarından, son-
~ ~ar: ~ 1 :ın.. a b'lh ra bu iş ellerinden alındığı cihetle tica-

zanlarla b::::: er vazif~~~~~ retle~ bo~l~~~ ~em vuruyor-
·..; b bbed ka ta Türk lar. Tıcaretlermın mühım bır kısmı eksil· 

hı116 ~lcerini denün vramayıpda kü ... .,, .... mdüu: eliği doğrudur, ancak vaktile mekteb ld-
arrır e Ya nazarın ~,_, tabl kirmdan arttır ak i 

şürecek cevablar o memleketin kitabcı- da arılsanınd b. v "-~ arı basz ytıklananma . . o e e ı e uu.u eser er 
~an a~dan çıktığı gün mesele delili~• do:ıh-.· değildir. Hiç birisi zi anına kitab 
ışte böyle sert cevablarla mukabele go- 6

..... B" h Y 
_ basmaıru§tır. ır mu arririn bir veya 

rur. 
Çok fazla telif eser basarlarsa ziyan e- birkaç kitabından az kazandılarsa ve hat

derlcrmiş! Çünkü Avrupadaki eserlerle ta dedikleri gibi ziyan ettilerse diğer bir 
bunları mukayese edemezlermiş! İhti- eserinden bunu faizi ile çıkarmış, mü
mal çok doğru! Ancak kendilerini de u- himce karlar elde etmişlerdir. Hakikat 
nutmasınlar! Avrupadaki kitabcılann ne böyle iken, bunların nıekteb kitablarını 
kadar bilgili ve hattl içlerinde bazısının bahane diye öne sürmeleri de ayrıca bir 
gazete ve mecmualarda tenkid maka.e- mügalatadır. 
leri yazacak değerde adamlar olduğunu Bu mühim kültür davasının diğer bh 
da kendilerine biz haber verelim! Eğer cebhesi de okuyucu meselesidir. Fuat 
edebiyatı çok ileriye gitmlf memleketler bu mesele, neşredilen eserleri memleke
muharrirlerile bizim memleketimiz mu- tin her tarafına tamim işi gibi, ayrıca 

harrirleri arasında bir mukayese yaparak tedkike değer. Bunun için bu hususta dil· 
bizimkilere on üstüne be§ numara verır- şündüklerimizi gelecek yazımıza bırakı
sek bu mukayesede kendilerinin, ya1'l yoruz. 
Türk muharrirlerin! beğenmiyen kitab- Halid Fahri Ozcm.aoy 

Kemal Türey de 

~:~~kterini soru- Yarınki harp ve kadın Soveyş kanall nasal 
Kafasını yor- (Baş tarafı 9 uncu sayfada) açıldı? 

mak, kayıdlara Yirmi dört saat içinde tam on milyon , 
pek bağlanmak ;s. İngiliz kadınını tahtı siliha alabileceğini (Baı tarafı 7 inci sayfada.) 
temez. Arkadaşla- geçenlerde resmen bildirdL Derhal binlerle köylünün birden i19 
rile mücadele ve Lady Readingin ba§lıca hedefi: Mem- ba§laması lizım gelen tertibat alındı. 
münakaşa yapar. leketin müdafaası bakımından kadınlar- Tam kanalın kazılmasına başlanıyordu. 
İşine gelmiyen ~y dan istifade eylemek ve tayyare hücum- Napoleon Kahireye hareket etti. Y 0>lda, 
lere karşı itiraz e- larına karşı sivil halkı aske: kadınla: sa- Osmanlılann Fransaya harb açtlğı ha-

n TeDUDm 1931 Çarpmlta · d k -~-- berın· ı· aldL Osmanlı ordusu bare'-ete OOLE NEŞRİYATI: • der. Derslerine aklı ererse de kendisini yesın e orum-.w.L~. • 
H 30: Pllkla Türk mulklsl. H.50: Haft- sıkıntıya koymak niyetinde değildir. Lady Reading Londranın bütün muha- geçmiş, donanması da İngiliz donanma-

dht. 15.05: Patla TOrk multlll. 15.JO: Mııb- H Temmu lUI Çarşamlta faza mahallerine vakıftır. O kadar m::i- sile birleşmişti. 
telif pli.it nefriyatı. ötiu: NEŞ&iYATI: • kemmel bir plan vücude getırmiştir ki bir Fransa Hindi zaptetmek emelinden 
AJ[ŞAll .NBŞ&iYATI: lUO: Karı.şık pli.k nefriyatı. 14•50: Plakla Alıngan bir tip tayyare hücumu sırasında sokakta b!..t' vazgeçmeye mecburdu. Napoleon~ ka• 
18.30.· P.lüla dans nw..•..dsl 18.50: Nihal Türk musikisi ve halk fa?kılarL 15.15: Ajans tek çocuk ve bir tek kadın veya erkek nal tasavvuru da hayal olmncıtu. 

Asım ve arkad9.1lan tarafından Türk musl- haberleri. Malatya.dan Sa- ., 
·--şAM ,.,_-~y•TJ· melcesiz kalmıyacaktır. * k!si ve halk şarkllan (Ferah feza ve Ma- - n ..yn.a ~ • mi de karakterinin 

hur) . 19.20: Konferana: Beyoğlu Balkevl na- 18.30: Plltla dana mu.slk1sl, 19.15: Tnrk tahlilini Vti .. n .. ; Bu kadınların askerlikleri 20 yaşından Aradan otuz iki yıl geçti. Ferdinand de 
mına, cemaı Günenç (Halkın belediyeye ınusildsi <Hikmet Rıza), 20.00: Saat lyarı ve .-· j 40 yaşına kadar sürmektedir. Lesseps 1832 de İskenderiyeye şehbender 
karşı vazifeleri>. 19.55: Bona haberleri. 20: Arabca neorlyat, 20.15: Türk musiklsi <Mat- Çalışmaktan ko- Kendisine karşı yapılan şiddetli hü- muavini tayin edildi. O zıman genç dip-
Slat ayarı: Grenv1ç rasadhaneslnden nat- bule), 21.00: Konferans (Şakir Karaçay), lay kolay yorul- 1 ed d 

.at cumlara rağmen Lady Reading faal bir omat yirmi y i yaşın a idi. Bulundu5tı· 
len. Şehir Bandosu: cemil Dölener idare- 21.15: Stüdyo salon ortestrası, 22.00: ...,.ans ınaz. Bir i§de ev- a .... 
-'-de. 20.40: Hava raporu. 20.43 : ömer Rıza haberleri. • surette çalışmaktadır. vapurda kolera çıktı. Karantineye alın-
ou• vell çok alika gös-
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Şan: e Başvekil Chamberlain, harbıyc nazın dılar. Ferdinand de Lesseps te öbür yol-
Bed l Tözü Stiid ~ trası fatatl terir, "-17.dırıldığı Hoore Belisha onun yardımcısıdırlar ... cular gı"b' karaya Mkamadı V kit · r ye n. yo or es re - %1 Tenunn 1938 PeTŞembe takdirde birdenbi- ı ~- . a geçır-
ıe. 2130: Tah.sln Karakut ve artadaşlan ta- ÖÖLB NEŞRİYATI: Lady Reading genç olmasına rağmen mek için Fransa konsolosundan gelen&!-
rafı dan Türk musl.tlsl (Hlcazklr fasb). 22. H.30: ~rıtık pllk nefriyatı. H.50: Plltıa re küser. İzzeti- ttıodaya hiç ehemmiyet vermez... tablan okumaya başladL Bunların ara-
10: Muzlk ve varyete: Tepeb&.§1 Belediye Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans nefis meselelerbl- d .;,_ Koyu kırmızı renkte bir ipek rop ile sın an vaktile Lepere'in Napoleonun ar-
bahçesinden naklen. 22.50: gun haberler ve !ıaberlerl. de çabuk alıngan ve atak olur. 
ertesi günün programı. 23: Saat lyan. AKŞAM NEŞRiYATI: gezer ... Dört kitibesi olmasına rağmen zusu üstüne müstakbel kanalı hakkında 

e 111.SO: Pllk neşriyatı, 19.15: Tftrk muslk151 e günde 16 saat çalışır. ;yazdığı eser de vardı. Ferdinand, daha 
21 Temmuz 1931 ....._... (Sallhattln», 20.00: saat Ayan ve Arabca Pek gxzlU bı"r genç Kocası gibi kalb illetinden muztaribdir. ilk bakışta bu yazıya derin bir allb 

ööu: JIEŞ&iYATI: ııetriyat, 20.15: Radyofonik temall <Gençler U Sigara, çay, kahve içmez. duydu. Okudukça alikam büsbütün artb. 
H.30: Pllkla Türk mualtıaL lUO: Bava- rrupu tarafından), 21.00: Konferana <Şatır lzmittm Fenli Yemeklerini bizzat pifirmekten büyük Sonuna kadar bitirdi, bir daha blfladı. 

dla. 15.05: Plitla Türk mualtlll. 15.30: Muh- llAam), 21.15: Stüdyo alon orkestrası, 22.00: imzcui1e ıorutu- b" k d Bö l 
telif plak nep-1,.tı. Ajanı haberleri. ır zev uyar. Y ece onu tekrar tekrar gözden geçir-
AKŞAM NEŞRiYATI: e yor: Otuz kadın mecmuasırua makaleler ya- di ve nihayet bu kiğıd oarçalarının çok 
18.30: Haflt müzik: Tepebaşı Belediye bah- zz Temmu 1931 Cama - Hayatta mu- zar. Madam Ruzvelt ile sık sık mektublıı- kıymetli bir fikir hazinesi olduğu kanaa-

'81(nden naklen. 19.15: Spor mlaahabeled: öCı.s NqllİYAft: vaffak olacak mı- şır.. Haftada dört konferam verir. Krali- tine vardı. Ak.denizi Kwldenize baila-
mtr'ef Şefik tarafından. 18.55: Borsa haberle- 14.SO: Karışık pllk netrtJatı. 14.50: Plltla yım1 çe Elizabet tarafından hemen hergün manm, Napoleonun hayalinde bqlıyruı 
11. 20: sut lyan Grenriç raaadhanalnden Türk mualklsi Te halk f&l'tılarL 15.11: AJans Muvaffakiyetin huzura kabul edilir. Fakırler kendisini eseri tamamlamanın insana ideal olabile-
aatıen Sadi Hot181 ve arkadaşları tara - haberleri. 
flndan Ttırt musiklst (ljabnu tahir buaellt>. AKljAM NEŞRİYAft: medeni cesaretlere çok sevmektedirler. cek eşsiz bir kıymeti vardı. 
• 40· Ban raporu. 20.41: ömer Rıza not- l8.JO: Pllk n~tı. 19_15: Tilrk maaltlsi olduğu kadar da .............. -.............................................. Ferdinand de Lesseps'in babası Mat-
n! tarafından arabca IÖJleT. 21: Saat Aya- (Randan), 20.00: sut lJan ft Arabca nq- tehlikelere karp Hendekte spor gDnO hiew de Lesseps vaktile .Masırd:ı uzun 
n. Orkestra. 21.30: Semahat ÖZdense,, ve ar- rtpt, 20.15: Türk muslkLd (Hikmet Rıza), koyacak hareket- zaman bulunmncı, Fransaya dönd;;~-; va-
bdaılan tanfından Türk m1Jllkisl (Suzinak Hendek Gençlik Kurumu blr spor gücü -Y "'6"' 

' 21.00: Konreran.s (Qocut l'.slrgeme 1'unımu kit arkasında birçok dost bırakmıı:h. 
But, Mahur). 22.10: Konaer: Novotnlden namına _ Mehıned Ali Tamalp), 21.tl5: Stild- lere ihtiyacı vardır. Bazı ahvaıde gözü tertibini kararlaştımıl§tır. Bu günde ıilreı- .. 
aatıen, Tlyolon1st M. Kemal ldareslnde or-

10 
alon ortestruı. n.oo: AJana haberleri. pek olmak yumuşak yüzlü olmaktan da- ler, at yarlf}an " atletizm müsabakaları Bunlardan en mühimmi Mehmed Ali Pa-

batra. 22.50: Son ~herler n ertesi stlntin • ha faydalı olabilir. J8pılacakbr_. ------- şa idi. Mehmed Ali Mısıra Makedonya-
programı. 2S: Saat ayarı. . 

11 
Tem.-s USI Cumarted dan gelmiş, önceleri tütün t:iccarlığı 

e Ma.a NEIJRİYAft: Fuar için l'elecek •enalılara yapmış, çok para tutmuş, sonra orduya 
21Temmm1931 Cllllla kolavbk g&terilecek · ı· b d" - k 

ÖliLE NEŞRiYATI: 13.30: Kal'lflk pllk netrtyatı, 13.50: Plltla Son Posta " m ısa e ıp yu selmişti. 
H 30: PlAkla Türk musitlsl. H.50: Bava- Türk mualtıaı Te halk prkıları, H.15: Ajana Gümrük ve İnhisarlar Vekileti, bü- Ferdinand de Lesseps'in Mıs•ra geldiği 

d1s 15 05: Plakla Türk mus1klsl. 15.30: Muh- ha=~~ NEŞ&İYATI: Fotograf tahlili kuponu tün gümrük teşkilatına yeni bir emir sıralarda Mehmed Ali, paşa olm~ ve Mı-
te1lf pliık neşriyatı. •-~m • göndererek, 20 Ağustos 1938 de açıla- sırı hükmü altına alınış bulunuyordu. 
AKŞAM ,.,_aiY•TI·. 18.30: Pllk neşriyatı, 19.00: Dan.s pllk m • • • • • Gen 

& ... ..,, ..,. rak 20 EylUl 938 tarihine kadar devam ç diplomat şehre ayak basar basm:ız 
18 30: Pllkla dan.s muslltlsl. 19.15: Konfe- nefrlYatı. 19)5: Türk mu.dklıl 'H halk ıar- Adrea • • • • • • • İz 

rans: All Klml Akyil.I (Çocuk terblyeal>. kılan (Makbule ve artad•pen), 20.00: Saat edecek olan sekizinci enternasyonal - bu eski baba dostunun ziyaretin° ko~t:ı 
19.55· Borsa haberleri. 20: Saat O.yarı: oren- Ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk mu - DİKKAT mir fuarını ziyaret etmek üzere haric- ve onun tarafından pek sevilen bir mi-
Tlç rasadhanesinden natıen. Müzeyyen ae- alklal <H. .RJS& " artad&flart), 21.00: Fillüt l"otocraf abllll ıoın bu laıponlardu den gelecek yolculara gümrük mua - safir gibi kabul edildi. 
nar ve artada§lan tarafından Türk mualtı· solo: <Ahmed Andioen> Piyanoda Marko - 5 adedinin gönderllmlll prttar. meleleri bakımından azami kolaylık (Arkan vann) 

· . Bncl Yl~~2~1~~~5~: ~S~t~Od~yo--=-~lal.::..:.::_::_o~n __ o~r_keatr.:....:....._am....:.....:.' __,22~._oo_:...1-.w.--~ ...... --.-.. ......... -.. ............ r~-Laiiı~tarilrn~ıgiıti..h ~ .......... ...._ ~-~--~_... _______________ K. Ne11~ 



f" umumiye kararının alın • 
'(Baş tarafı 1 inci sayfada) arada menab.

11 
mahzur telakki edilmesine 

İddianamede muamelenin başlangıç ve mamasını, ır h .. kA 
k d k bu kararların yalnız u ·u-

neticeleri geniş tarzda. anlatılmakta, anu - işaret e ere k ., ı· d 
ni mevzular tedkik ve tahlil edllmekte, va - met merkezi için Dahilivc Ve _a.e ın __ en 
zifeyl suiistimal suçunu teşkil eden nokt9. - . 'h 1. laAzım geleceğini söyledı ve dıger 

. dllmekte- ıstı sa ı ı· b 1.3 larla sübut delilleri şöyle bülasa e . • tlerden farklı olmıyan stan u.:ıa 
dir: vılaye. . . b .... k mülkiye memu-

l - Menafii umumiye kararının alın - bu salahıyetın en uyu d tt' 
maması. 

2 - Arsa Eşrefe ald olduğu halde Anastas 
tarafından verilen istidada kendisiDin malı 
olduğundan bahisle, teklif vukuundan sonra 
Eşrefin mevzuubabs edilmesi ve sebebinin 
izah olunınamasL 

3 - Gerek Anastas tarafından vukubu -
lan teklif ve gerekse bilahare Eşrefe aidi -
yeti anlaşılması üzerine .satılacak malın ta
.nı.rrut vesikası tedkik ve pazarlıkla da olsa 
belediyenin zarardan korunması için yuka
rıda izah edllen şekillerde değer paba üze -
rinde tedklkat yaptırılmaması. 

4 - Belediye ve menafii umumiye nam -
na hareket eden Vali Muhiddin Üstündag 
ve arkadaşlarının inU.rıarına rağmen me
zarlık için aldıkları arazinin vazgeçilen mü
sı>lles arazi civarında mevcudiyetine mezar
lıklar müdürlüğünün 15 ve 23 Ağustos 933 
tarihli, yanı Eşrefin maliyeden iştira ve te
ferrü tarihinden daha evvelki tarihli müzek
kereslle bu müzekkere üzerine bu arazinin 
mezarlık ittihazına elverişli olduğuna dair 
hitzıssıhha mütehassısı tarafından yazıla:ı 
16 teşrinisani 933 tarihli raporla ve Eşrefin 
böyle ucuz bir fiat He teferrü teşebbüsünde 
bulunduğu da cereyan eden pazarlık ınua -
meleleri ve cereyanı tahkikat ile muttali ol
dukları halde beledlye menfaatini s!yane -
ten bu araziyi eml~kl milllyeden doğrudan 
doğruya istimlak etmek ellerinde iken bu 
cihete yan~mamış oıxnası. .. 

5 - Hini teklifde satışa arzedilen 453 do-
nüm arazinin henüz Eşref tarafından k1S -
men teferrü bile edilmemiş olduğu halde 
~et hesabına yapılan bu pazarhkta ne ka
dar istical edildiğinin hesab işleri müdür -
1iiğünden riyaset makamına yazılan 29 ma
yıs 934 tarilblı mür.ekkere ve bunun üzerine 

--•'-an anlaşılmakta. 
yapılan muamele Ue v~ - te 
bulunması, velev kl$men olsun, henuz -
mellük edilmtyen bir arsaya Eşrefin malik 

verilmedikçe kimsenin 
addiyle değer paba.sı ı ka 
mab elinden aıı.naınıyaeağı haıtn:ıdak .. -
nun hükümlerinden istifade edeceginin mu-

dafaa edilmesi. 
8 - Yukarıda babsl mahsusunda izah e-

dildiği vechile bu mübayaanın pazarlık yo
Ule yapılabilmesi bir an için caiz farzedll -
dlll takdirde da'hl pazarlığın kimler tara -
fJndan ve ne şekillerde yapılacağı, pazarlığa 
dair olan karar ve taııınatnamede sarahat 
olmadığına ve yalnız bir tarafın değil, her 

e menfaati ancak ab
lld tarafın da zarar v ve teferrü kıymeti ile 
nacak arsanın t.ştira kil olunacak takdiri 
rayice göre resmen ~kdir edeceği ve a -
kıymet toınisyonunun kı t ve 
razı sahibinin de teklif eyliyeceği ynıe 

k tezi f1atın mukayese 
bedeller arasında mu il ta 
Te tesblt edilebllecetıne nazaran teraz -

U 
ciheti temln edecek 

rafeyn ne olsa dahi b tatbı 
olan 329 tarihli istimlak kanununun -

unrnadığı halde tatbik 
kine hiç bir mani bul

1 
de bu kanunun ceb 

edilmemesi ve sebebin n i i 
Ve münhasır ım ş g -

rl istimlaklere mabsUS bi n ı 
bl gösterilerek müdafaa edilmesi gi a -
ler ve arzettlx.im vecbile müfettiş fezleke -

5 delli ve. emarelerle 
sinde serdedilen diğer r 
suçluların kanunsuz fiil ve hareketleri nıe -
tebei sübutta görülmii.ş ve tahassill eden şu 

du-·kleri müdafaa nok-
dellllere karşı ileri sür y 
talan da kanun ve vazttelerl ıcabla.rına u -
mamak itibarile kendiliğinden ınerdud b~
lunmu§ ve red sebebleri de yukarıda b1Jmu-
nasebe birer birer gösterılıniştir. 

İddianame şöyle ntııayet buJınaktadır: 
İşte sübutunu arzettlğin1 şu fiil ve hare.

ketlerin cürmü vasıf ve rnabtyetinl de ta.hl~ 
etmek isterim. Buna. ihmal denemez. Çü!lkU 
ihmalin unsurunu teşkil eden vazifeyi yap
makta ihmal ve terahi veya ımırtn kanuna 
göre verdiği bir emri makbul bir sebeb 

01 
-

maksızın yapmamak keyfiyetleri burada 
yohtur. Bilakis vazifeye taallük eden bir iş 
1apılmıştır. İcrai bir fill vardır. Fakat ka -
nununun emrettiği merasim ve eŞkfıll:.1 dı~ın
da yapıldığı için vazifeyi suiistimal curmu te 
kevvün ve teşekkül etml.şttr. İşlenen suç her 
l>irinln yaptıkları muamelenin yekdiğerJne 
lnzlmamile tekevvün ve tekemmül ederek 
neticelenmiş olmasına göre cümlesi de hem 
fiildirler. Hareketlerine tevafuk eden cez:ı 
kanununun 240 ıncı maddesinin ilk fıkra -
sına tatbikan cezalarının tahdidi taleb olu-
nur. 

İddia makamı iddianamesini okuduktan 
sonra müdafaaların dinlenmesıne geçil
di. Üstündağın avukatı Kı;nan Ömer ilk 
sözü alarak hadisenin geniş bır tarihçe
sini çizdi. Ve meselenin kendi bakımın-
dan bir teşhisini yaparak: 
c- Bir bardak suda koparılan fırtına!> 

dedi. 
Müvekkilinin ve arkadaşlarının bu işt_e 

kanuna uygun şekilde hareket ettiklerı
ni, kat'iyyen suçları olmı:ıdığım, bilakıs 
\Tazifelerini tam olarak yaptıklarını ifade 

etti. 
Kenan Ömer, bundan sonr;ı fezlekede 

ve iddianamede vaki ithamları ele alarak 
bunların ayrı ayrı cevabl::ırını verdi. Bu 

f t ·1e valiye aid olduğunu ifa e e ı. 
rusıaı ·· l · · .. dafaasını şu cum e -Kenan Omer mu 
!erle bağladı : , 

c- Buraya İstanbuldan zahmet edereı.t 

d 1 t dileruneğe gelmedim. BenL bu zah-
a a e t' k v 
mete sokan ve huzurunuza g~ ıren ~ -

U .. t" dag~ın mevkii değildır. Kendı -
vet sun f' . 
. '. k ·n bulunduğum şere ının 
sının ço emı ·· .. 1 k 

.. dafaasıdır. Huzurunuza ona suru me 
:nu 1 keyi silmek için geldim, kara-
ıstenen e . .. .. .. .. k 

verirken iyi diışununuz, muve -
rınızı Ad' 'ullcri 
kilim masumdur. Bu ha ısenm mes W• 

.. huzurunuzda bulunanlar degıl, 
bugun ı 1 d .. . b mecraya sokmuş o an ar ı •. 

hadiseyı u . 
al ' t· . e intizar edıyontın.> 

Ad edınız onra Muhiddin Üstündağ söz 
Bun an s .. .. .. 1 dik 

.dd' makamının butun soy e -
aldı ve ı ıa 

l 
.. tamamen duyamadığını, fakat anla-

erını w• • •• 1 d' 
1 

cevablarını verecegını soy c ı. 
dık arına -~ b"'t" 
Ve iddia makamının tero~s :ttıgi u _un 
meselelere huzur içinde bır ınsawn halıle, 
itidal ile mukni ceva~lar .. verrn~~e ~aşla
dı. Üstündağ sözlerinı şoy lP. bıtırdi. 

c- Eğer bu işte bir zarar ~evzuu 
bahs ise bu zarar belediyeye degıl, adı 
geçen araziyi değerinden az. fiatla Eşre-

f atmış olan vereseye aiddıı·.> 
es d ·dd' Üstündağ müdafaasının sonun a ı ·~-

namede duyamayıp ta cevabsıı: bıraktıgı 
ktalar varsa onların da cevablarmın 

~~rilmesi ve mahkeme lüzum görürs: 
muhakemenin salıya talikini temenni ettı. 

Mahkeme böyle bir ta 1.iki lüzumlu gör
mediğinden müdafaaları d!nlemeye de -
vam etti. Avni Yağız iddia!lamenin ken
disini alakadar eden en canh noktalarım 
ele alarak bilgili ve cesaretli konuştu: 

c- Burada şans ve talih~n rolü olamaz. 
Ben bu işte şakır şakır münakaşa ederek 
istimlak yaptım. Her §eyi olduğu gibi 
huzurunuzda arzettim. Baştan sonuna ka
dar ancak vazüemi yaptığıma kaniim. 
Yüksek vicdanınıza sığınıyorum. dedi. 
İhsan her türlü muameienin kanuni 

şekilde cereyan ettiğini, Suphi ve Şera -
feddin daiına belediye me..'lfaatıne hadim 
olarak hareket ettiklerim söylediler. 

Müdafaalar bittikten sonra hakımler 
heyeti müzakere salonuna geçti. Müzake
re bir saat kadar sürdü. Bu fasıladan son
ra hakimler tekrar yerlerinı işgal etti -
Ier. Reis Mecdi Beydeş kararın okunaca
ğını söyledi. Zabıt katibi Halis şu ka -
rarı okudu: ~ 

Esbabı muoibesinin t:ıfsilatı bağlama 
kararında gösterildiği veçhile asri mezar
lık tesisi için belediyece satın alınan a
razi pazarlık yoluyla almmış olup bu su
retin ihtiyarına mani kanuni bir sebeb 
mevcud ve müsbet bulu"lmasına ve te -
r zii tarafeyne makrun olarak muamele
n~ bu şekilde tekemıniil ve inatcı ha -

1. de artık istimlak hükümlerinın takib 
ın w 

tatbiki mevzuu bahsolamıyacagına ve . 
paıarlığın istimlak k'jmısyonunca ya-

v:ımış olması bukukan ~stişari mahiyette 
p ' l" • t 'hin b. 
k 1 bu husus mes u ıye. evcı e ır 

a ıp d . ~-
veçhile esas te§kil e emıyece~me ve pa-
zarlık keyfiyeti kanunen. vaııfedar olan 

;;rrıeni belediyece tasvıp edılerek hu-enc ..... u • 

kuki eklini iktisap etıraj olmasına, bele-
a · ! satın alınmasına teşebb:.is edilen 
ı~ec lles araziye takdir olunduğu anla-

ınuse b . d ki . 
1 

kıymetle halen u cıvar a arazı-
şı an .. .k .. t 
nin kıymetlerini gostercn vesaı e mus e-

'd yapılan mukayese Eşreften satın 
nı en kdiri kı · d h alınan arazinlıı ta ymet~n e u-

,. bir maksadın takip olundugunu sel-
susı .... 1 . b 
bedecek mahiyette goru mesıne ve e -

d. ce teferrü olunan arsanın fariğ Eş-
le ıye t f .. a·ı 

f tarafından ceste ceste e erru e ı -
re 1 · k t'' ih " . olması muame enm a ı ve n aı 
mış 
safhasına nazaran yolsuzluk sa!ılamıy:-

~ına ve çünkü idari muamelat henga-
cag edkik t b't l"" mında bu hususta t ve es ı e u -
zum olmadı.ğ:nıa dair mtidafaa yerinde 

bulunmasına ve bedelinin teferrüündm 
evvel tediyesi keyfiyetinın büdce vazi -

tinden tevellüt ettiğine mütekevv!n ye . . f .~. 
t Iakki edilmesine ve bu arazmın arıgı 
;şrefle suçlulardan Vali ve bcle~iye reisi 
Muhiddin üstündağın muarefesı olması 
mumaileyhin himaye edildiğini istidlfil 
ve intaca roüsaid delil sırasında mi.italea 
edilemiyeceğine ve ~fokü istidlal He 

mücrimiyetine müntehi Lir neticeye vü
sulü adil ve menfaat e.sac; ve kaideleri He 
kabili telif bulunmamas:na ve gene suç
lulardan Hamid Oskayın bu muameleye 
her hangi bir suretle iştiraki esasen sü
but bulmamasına binaen suçluların me -
muriyet va:zıifelerini suii.stlmal ettikleri 
tahakkuk etmemiş ve bu sebeble tecziye
lerine aid iddia yerinde görülmemiş bu
lunduğundan reddi ile suçlu sanılan vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, sa
bık reis muavini Hamid Oskay, encümen 
azalan Avni Yağız, İhs1n Namık, Suphi, 
Mehmed Ali ve Şerafeddinin duruşmala
rına mevzu olan fiilden. beraetlerine ve 
temyiz yolu açık olmak üzere söz birliğile 
karar verildi.> 
Kararın okunması bittikten sonra Avni 

Yağız: 
c- Cumhuriyet adliyesinden ancak 

bunu beklerdim!> diye bağırdı. 
Muhiddin Üstündağ v~ arkadaşlan bu 

akşanı ekspresle İstanbul11 hareket et -
mişlerdir. 

------~~--~~~~ 

Mısır tahvilleri çekildi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
giden orta elçi Cevad Açıkalın faaliyete 
geçmiştir. Esaslar tesbit edilmişlir. Te -
ferrüata aid alınacak tedbirler hakkın -
da konuşmalara başlanmıştır. 

Buraya gelen haberlere göre muvakkat 
hükfunet kadrosunda deği§iklikler de\'am 
etmektedir. 
Diğer taraftan Türkiye • Hatay hu -

dudunda pasaport kaydının kaldırılacağı. 
Türk - Fransız makamatının müşterek 
edileceği haber verilmektedir. Yalnız 
bir tezkeresi ile ücretsiz mürurun temin 
sair hudud nizamatı eskisi gibi tatbik e
dilecektir. 

İntihab komisyonu 
Antakya 16 (A.A.) - Anacıolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayıd ve seçim muamelatı hakkında 

Cevad Açıkalın ile kolonel Kole arasın
da temaslar devam etmektedir. 
Alınan malfunata göre, kayıt muamela

tına Milletler Cemiyeti komisyonunun 
bıraktığı yarden devam edilecektir. Se-

çimi Cevad Açıkalın ile kolonel Kole, 
Halk Partisi başkanı Abdülgani Türk · 
men ve vali Dr. Abdürrahmandan mün~~<· 
kep bir komisyon idare e:lecek ve gayrı 
Türklerin de bulunduğu rruntakada se • 
çimlerine müteallik işlerde komisyona bir 
gayri Türk aza iltihak edecektir. 

Türk ordusu şerefine 
İskenderun 16 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türk ordusunu kar~ılama komitesi ta· 

rafından ordu şerefine epey müddetten
beri hazırlanmakta olan gardenparti bu 
akşam verilecektir. 
Toplantının her bakımdan mükemmel 

olması için hiç bir şey esirgenmemiştir. 
Fransız Hariciye Nazırıwn 

Ankara seyahati 
Faris 16 (A.A.) - Havas alansının öğ· 

rendiğine göre, bugün yapılan Bonnet · 
Suad Davaz görüşmelerinde. Fransa ha· 
riciye nazırının eylfil ayı i~in tesbit e • 
dilmiş olan Ankara ziyareti mevzuu balı· 
sedilmiştir. 

Fatih civarında iki itfaiye otomobil: çarpıştı 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Çatalağzmda yeniden inşası dti'?llnülcn 
kömür limanı ile gene bu sahada tesisi 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Demir ustası Üzeyir köylünün ihtiyac 
olan demir işlerini yapmak üzere eşeği 
ni almış ve Karapınar köyüne gidere!. 
orada eşeği mer'aya bırakmıştır. Du sı • 
rada köy kadınlarından birkaçı sakin sa~ 
kin otlamakta olan eşeği yakalıyarak bir 
koruluğa çekmişler, on.d.ı zavallı hay.ı. 

vanı bağırta bağırta dilini kesmişler vı 
mevzuu bahs büyük elekttik santralı ve götürmüşlerdir. 
hamızı kibrit ve süperfosfat fabrikal::ırı 
sahaları üzerinde yaptığımız tedkikat da Eşeğin acıklı anırmalarma koşan Üz& 
çok faydalı olmuştur. Memleketimizin en yir usta onu ağzı burnu kan içinde ola: 

b .. "k b' d"'st · ,_ . 1 v rak bulmuştur uyu ır en u rı rner~ezı o maga nam- · 
zed bulunan Karabükteki demir ve çe-' AB~lfıh~re ytı~ıla~ tahkika~ neticesind1.. 
lik fabrikalarının inşaat~11~ programımız hadısenm mahıyetı anlaşılmıştır. 
dahilinde ilerlemiş görmekten dü avrıca Suçlu kadınlar bu dili et şeklind!? kı • 
memnunum. Bütün bu gördüklerimiz ik- zartarak kocalarına yedireceklerini, böy4 
tısadi kalkınmamızın yükselmekte olan lece erkeklerinin uslanaccı.ğını, kendi hü· 
kuvvetli ve sağlam temellerini teşkil e- ~mleri altına gireceklerini söylemişler. 
diyor. Yurdumuz, Atatürk devrinin bu dir. 
feyizli eserlerinin az zamanda büyük in- Hadise hayret uyaııdı:rııııştır. Üzeyjrı 

acıkL, dilsiz h:tlınd ... kişaflarını görecektir. usta ise eşeğinin 

Seyahatte bana refakat eden matbuat çok müteessirdir. 
mümessilleri arkadaşlarıma bilhassa te
şekkür ederim. 

Kömür havzamızı v~ muhtelif endüstri 
ve liman işlerimizi görmek üzere ihtiyar 

ettikleri bu zahmetin yerinde topladık -
ları intıbalarla karşılarımış olacağım ü -
mid ederim.> 

Kömür istihsalatı arhyor 

Zonguldak 16 - İktısad Vekili Şakir 
Kesebir buradaki tedkilderini bitirerek 
Karabükten Ankaraya har~ket etmişler
dir. Bu seyahatte kendilerine refakat e -
den gazeteciler de genij tedkiklerde bu-

Fransada doğum 
ölüm çok 

Faris 16 (AA.) - Fransada doğum
lar azalmaktadır. 1930 da doğum ade
di 749.953 iken 1937 de 613,863 c düş
müştür. Ölümler doğumlardan 11 b)n 
fazladır. 

nülmüş olan rakamlar tei<rar gözden gc 
çirilmiştir. Tahminden fazla artan ihti 
yaçları karşılamak için yeniden hazırlık-

Kahire 15 (A.A.) - Yüzde üç faizli ve lunmuşlar ve havza hakkında kayda de -
ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tahville- ğer kıymetli malUmat elde etmişlerdir. 
rinin dünkü çekilişinde: Bu malı1mata göre memleketin endü.;;tri-

lar yapmağa karar verilmiştir. Evvelce 
1939 da 1.900.000 tona iht '.yr.ç olduğu he-

sablanmış iken şimdi bu rrikda-r 2.'.;;ü0.000 
tona çıkarılmıştır. 1940 içın iki ;nilyon 
450.000 tonn ihtiyaç vardı.c. 1940 d:rn iti
baren senede 300.000 ton arttırılmak üze
re beş milyon tona doğ~u çıkılacaktır. 

1903 senesi tahvillerinden 786.308 nu - lcşme programı dairesinde artmakta o
mara 50.000, 1911 senesi tahvillerinden lan kömür ihtiyacını kar~ılamak için is -
56.421 numara 100.000 frank ikramiye tihsal programlaştırılacaktır. Eski üç se
kazanmışlardır. 

1 
nelik kömür programı yapıllrken düşü • 
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Yeşil yüzüklü kadın 
/ngilizceden çeviren: Neyyir ~1111 

Büyük transatlantik Balı adasmdan 
yarım saat sonra kalkacaktı. Lük'i knmara 
yolcuları süslü tuvaleUer içınd~ yemeğe 
iniyorlardı. Maviler geyinmiş bir kadın 
yanındaki sarı elbiseli kadına: 

- Ne hoş ada, dedi insanln adeta ge-
' . ri dönmiyeceği geliyor. Karşı masaduk.i 

çift az kalsın vapura yetişemiyordu. Ge
leli beş dakika olmuyor. 

- Hani şu yeşil yüzüklü kadın mı? 
Boyu bosu fena değil, güzel ce ama ne 
biçimsiz giyiniyor. Hele o parmağrndakı 
koca yeşil yüzük! Allah bilir karaya çı
karlarken bile parmağından çıkarma -
mıştır. Doğrusu o çuval gibi siyah elbise
ye de bundan iyisi yakışmaz:... Vapura 
bindi bineli üstünde ba~ka şey göreme -
dik. 

- Ne olursa olsun turnayı gözünden 
vurmuş. Genç kaptan adamakıllı tut · -
kun ... Birbirlerin.den bir dakik:ı ayrıldık
larını görmedim. Biri neredeyse öbürü de 
mutlak oradadır. Doktora hava almak dü 
§Ü yor. 

- Halbuki doktor benim çok hoşuma 

gidiyor. Bembeyaz saçlar, simsiyah göz
ler. Saçlarının rengine bakm&.. Otuz iJe
şinden fazla değil ... 

- Aksine ben de o adamdan hiç hoı -
!anmam. A ... İşte bak burnya doğru ge -
liyor. Kaptan da yanında. Ne o? .. Kaptan 
gene karaya mı çıkacak nedir? Üstünde 
paltosu var. Tayfalar da bavullarını gö -
türüyorlar. Ne hoş delikanlı değil mi? 
Böyle ince uzun, mavi gözlü, yanık renk
li erkeklerden çok hoşlanırım. 

İki kadın durdular, dış merdivene 
doğru yürüyen bu iki erkeği süzdüler. 
Doktor kaptanın elini sıktı: 

- Haydi Allah selamet versin. Hiç ü -
zülme. Benden dünyada sır çıkmaz. Gö
zümü yolda koyma. Mektub yaz. ama ih
tiyatlı ol. 

seyredilir. Hele ka· ... 
dınlan pek sıcak kan
lı, cana yakın şeyler .. 
dir. Vücudlerinin 
dolgun kıvrımlarını 

belirten teit örtüleri 
içinde geçtiğiniz her 
tenha yolda önünü -
ıe çıkar, gülüşürler, 

konuşmak isterler, 
Eğer Balidt'? uzun za .. 
man kalır da dönüp 
bu ateşli mahluklar .. 
dan birine bakmaz -
sanız, hele okumaya 
da biraz düşkünse 

niz, çok geçmez adı .. 
nız adaltlaınn dilınde 

kendi Hindli azizle -
rinki gibi saygile do .. 
taşmaya başlar, ka • 1 

pınız1 piliç, meyvalar
la dolar. 

Büyük transatlan -
tikten ~ıkan genç 
kaptan Paradyne bu 
.tzizler mertebesine 
belld herkesten d:ıha 
çabuk erişti. Ç:inkü 
ıssız dağ yollannda 
hep yalnız başına do .. 
!aşıyor, Jıep okuyor, 
hep düşünüyordu. 

O, böyle yapayalnız 
dolaşırken, içinden 

kendi kadar ıztırab • 

tacak değilim. Fakat 
sırrını saklayaca -
ğımdan daima emin 
ola bilirsin, dedi. Ve 
acele acele uzakla§ -
tı. 

* O gece Paradyne'in 
gözüne uyku girme
di. Mis Taylor evle -
niyordu ha! Başka 

vakit olsa bunu du -
yar da yerinde taş gi
bi duru.ı'.' muydu? 
Dağları, tepeler. aşar 
da, gider onu bulur -
du. Halbuki şimdi 

ıztırabından çıldırsa 

kıyıya, gemiye gide.. 
mez, insanların içine 
karışaınazdL 

O gün Balide bir 
bayram günüydü. 
Gece geç vakte ka -
dar yollarda ayak se
si kesilmedi. Parady
ne sabaha karşı, ka -
pısının önünde kaba 
kaba sesler duydu. 
Kulak kabarttı. İki 
yerli yol üstünde 
durmu~ çene çalıyor
du. Biri o gün gelen 
transatlantikde tay -
fa imiş. Arkadaşı -
na: 

- Görsen diyor -
du. Şu vapurd:ı zen
gin bir kadına rast -
ladım. Parmağında 

bir zümrüd yüzük 
var. Nah, şu parma -
ğımın iriliğinde. Çala 
bilsem ömrümün so • Kaptan başile ceveb dedi. Yüzü limon 

gibi sarıydı. Doktor uzaklaşır uzakla;; -
maz g~vertenin bir ucunda müterednid 
bir kadın gölgesi belirdi. 

çeken bir adamın na
sıl olubda çıldırmadı. 

ğına, ölmediğine §a .. 

şıyordu. Dahı:ı ancak 

yirmi altısında idi. 

Bu yaşta, Bali 

gibi arasıra sey • 
yalıların uğrayıp 

geçtiği yabancı. bir 
Yefil yüzüklü. kadın ağır ağır geldi, merdivenin başında genç kaptanı 

nuna kadar beni de, 
görünceçoluğumu, çocuğu -

mu da ihya ederdi. 
- Bak işte yeşil yüzüklü kadın da ge

liyor. Neydi adı? Ha Mis Taylor! Ben de
medim mi biri neredeyse öbürıi de mut
lak oradadır diye ... 

Yeşil yüzüklü kadın ağır ağır geldi. 
Merdivenin başında genç kaptanı görün
ce rengi kül gibi uçtu. Kaptanın zaten 
sararmış olan rengi de büsbütün sarar -
dı. Kadın eğildi, ona yavaş yava~ bır şey
ler söyledi. O da yavaş sesle cevab verdi. 
Sonra kadın birdenbire başını dikti. Ar
kasını döndü, kamarasına yürüdü. 

Yarını saat sonra vapur Avustralyaya 
doğru yollanıyordu. Bali adasının en ten 
ha bir tepesinde de genç, güzel bir kap -
tan kiralık bir ev arıyordu. 

* Bali çok büyük değil fakat çok şirin 
bir adadır. Etrafı türlü çiçeklerle donalı 
küçücük köşklerinden sabah akşam diin
yanm en güzel gün doğumu, gün batışı 
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adada ömrünün sonuna kadar nasıl kala
caktı?. Ah, ne demişti de o tehlikelı işe 
burnunu sok.muştu? İşte artık bir daha 
insanların içine karışamıyacaktı. Bütün 
hürriyetini beyaz saçlı, kör gözlü doktor 
Greythorpoe'in eline teslim etmiı demek
ti. O istese Paradyne'in hat~ bu ıssız 
yerlerde bile hür yaşamasına engel o:a
bilirdi. Ya hele büyük transatlantikle be
raber gözünden kaybolup giden sevgili. 
Onu nasıl unutacaktı? 

* Böylece birbirine benzeyen altı uzun 
ay geçti. Bir gün oturmuş, güzel bir gün 
batışını seyrediyordu. Birdenbire doktor 
Greythorpoe çıkageldi. Halinden çok neş
eli olduğu belliydi. Paradyne'e: 

- Vapur buraya uğrayınca seni gôr -
meden geçmedim. Nasılsın? Yerin, yur
dun rahat mı? Pek de ıssız bir tepeyi seç 
mişsin. Biliyor musun Mis Taylor da bu 

v 
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rengi kfil gibi oldu. 
vapurda. Avustralyadald 3rkada11nı gör
dü, dönüyor. İngiltereye varir varmaz 
evlenecek. 

Iztırabını belll etmemek için derhal 
bahsi değiştirdi: 

- Sizin iş gene bu •ra!lau mı düştü 
doktor? 

- Hayır, ben o pis ışderı ayrıldım. 

Paraya kavuştum. Şimdi ne kadar zen -
ginim bilsen! 

Para derken gözleri hırsla büzülüyor
du. Paradyne bu adama karşı bir tiks;n
me duydu. Sonra kendi kendinden utan -
dı. Ne demeye adamcağızdan nefret edi
yordu. Bu kadarcık hürriyetini de ona 
borclu değil miydi? 

Doktor çok oturmadı. Gemi sabaha 
karşı kalkacaktı. Karanlık çökmeden dön 
meliydi. Giderken: 

- Bir daha birbirimizi göremiyeccğiz 
Paradyne. Ben artık bu taraflara adım a-

kadın, onun derecesinde olmak dünya 
güzeli olmak gibi bir şey ... 

Güler istihfafla dudaklarını büzmüş
tü: 

- Bu söz de züppelik, Sekizinci Ed
vard kırkını geçkin bir kadınla evlen-

Yüzük değil, bir hazine be kardeş! 
Sonra kadını tarife başladı. Paradyne 

altı ay içinde yerli dilini adamakıllı öğ
renmiştl Birdenbire yattığı yerden fır -
ladı. Anlatılan kadın Mis TRy
lorun ta kendisi idi. Yüzük de 
onun yeşil yüzüğünden başkası 

olamazdı. Herhalde tayfa yanılmıştı. Mis 
Taylor hiç de zengin değildi. Hele par
mağındaki yüzük birkaç liradan !azla et
mezdi. Fakat birdenbire aklına geldi. Dün 
yada Bali halkı kadar sahici taşı yalan
cıdan ayırd edecek kiIQse bulunamazdı. 

Yanılan olsa olsa kendisiydi. Taylor ... 
Taylor ... Evet şimdi hatırlıyordu. Bu isi.n 
Londranın milyonlara sahib en kibar bir 
ailesinin adıydı. Genç kız vapurdı etra -
fını saracak zübbelerin elinden kurtul -
mak için hüviyetini gizlemiş olacaktı. 

Onun için de yolda, ne tuvaletini değiş -
tirmiş, ne hizmetçi tutmuş, ne de lüks 

cie pek içerlemişti:. 
- Onun eline su dökemezsin. 
Diyordu. Güler hayatında bir kere 

bile Ferihaya rekabet edeceğini düşün
memişti. 

• 1 y A z AN : su A 0 0 ER v ı ş 1 di ya!.. Artık yaşlı kadınları sevmek, Bezik partisi bitmişti. Demir, spor 
- beğenmek bir moda oldu. Züppe~k.. gazetesini okurken uyuyakalmıştı. 

Sonra yüzünü mahsus çirkin yapanı görüyorsunuz ... Bana alışmışsınız, ba- fakat tahiatin haricine çıkıknaz yav - Babası, üvey annesi ve Feriha şun-
bir sırıtışla: na alıştığınız için bir erkek arkadaş gi- rum bir iki sene sonra bu moda da ge- dan bundan konuşuyorlardı. Bir ara 

- Hem ablam güzel de bell çirkin bi geliyorum size... çer.. Mukaddes hanım ellerile dizlerine tu-
~iyim? demişti. Bak ne tatlı bir giilü- Güzel olup olmadığunı bunun için Demişti. tunarak yerinden doğruldu: 
şumHavl~dr. . . . farketmiyorsunuz ... Halbuki o hanım... Fakat sinirlenmişti.. O yezide adam- - Benim uykum geldi ... Artık çeki-

1 omuzlarını s.i.lkmıştı: Onda hala kafes arkasında saklanıl- akıllı sinirlenmişti. Teklifsizlikte olsa, lelim, dedi. 
- Yo ... Sen ablanın eline su döke- mış, peçe ile örtülmüş katlının esrarı samimiyet de olsa kimsenin kimseye: Nihad bey de onu taklld etti. 

rnezsin. var ... Siz ondaki bu havayı beğeniyor- cO senden yüksek, bu senden akıllı, be- Şimdi annesi Demirin omuzuna do-
Güler bu söze fena halde hiddetlen- sunuz. riki senden güzeb derneğe ve bu su - kunuyordu: 

rnişti. Neden ablasının eline su döke- Halid kızdırdığı arkadaşına gülerek retle hakaret etmeğe hakkı yoktu. - Haydi kalk ... Burada uyuklama. 
miyecekti?. O, kırkını geçkin kadın bakıyordu. Erkek kardeşleri küçük Demir bile . Onlar odalarına çekildikten biraz 
kendisi henüz yirmisinin ilk sene le -

0 
d . ? d . ı· y k d bir yere gezmeğe gidecek olsa büyük sonra Güler gene banyoya kadar git-

rinde!. - a nesı. emış ı. o sa sen e bl lmav t 'h d' t · 
d ( . b lık) b 1 dı? H ·ı a asını yanına a gı ercı e ıyor- 1• 

- Ama yaptın ha!.. demişti. Ben is- e ışv~. a~ m~ aşa · oşa gı • du. Başı zonkluyordu. Gene b~ını ıslat-
tesem sen bile bana aAşık olursun. mek mı ıstıyorsun. o·· ı 1 t ~·ı .. l bi .. .. t d · b. t" l" kl · · d ~. . . . - ye e egan, v.1 e guze r yuru- ı, ersı ır uru a ına gırmıyor u. 

Halid olmıyacak bir şey söylenmiş - Genç kız ~e~ıl mıyım kuvzu"?. dı- yüşü var ki herkes bize bakıyor. Sonra cbari ezberlesem> diye 
gibi gülmüştü. ye cevab verm.-.tı. Neden begenılmek Diyordu. Ve ne zaman Gülerle çık- düşündü. Belki yüz kere ak-

- Ben mi? .. Haydi kızım git işine ... istemiyeyim, hem mütemadiyen bir in- sa: lına girmiyen şu kısmı okumuş ve ez-
• - Neden böyle söylüyorsun?. Benim sanın yüzüne sen çirkinsin demek doğ- - Saçın bozulmuş düzelt, hantal berlemeğe çabalıyordu. 
ablamdan ne farkını Yar? .. Belki daha ru mu? ... Benim nerem çirkindir?. Joıantal oturma, kendini zorla çirkin ya- cMikroplar nesci hassa vasil olduk-
güzel ve muhakkak çok daha değerli- Halid hakikaten bütün yürekten gül- pıyorsun, bak Feriha ablamdan ibret ları centan vukua geldiği> takdirde ip
yim ... Fakat siz eski kafalısınız onda müştü: al. .. Kırkını geçti vücudünü hala çevik tidai latans daima madurndur. Halbu-
eski moda kadının, eski kadının - A benim şekerim, kızım demişti. ve güzel tutuyor. ki hiç bir entanda tefrih madum olmaz> 
hususiyetleri var ... Ama ben sizin ya- Sen çirkin değilsin. Ablan senden gü- Diye onu sinirlendiriyordu. Halid de bugünlerde ama sık gelmi-
nınızdayun hergtin beni, yanıbaşınızda zel dedim. Ablan senin harikulAde öir Hele bugün, bugi:in hakikaten Hali- ye başlamıştı Maltepedeki şu köşke_ 

kamarada kalmıştı.Kendi kendine cAcaba 
bu hakikati vapurda iken bilsem Taylora 
karşı nasıl davranırdım. > diya düşündü. 
Herhalde ona aşkını açamaz, yanına yak .. 
!aşmak bile istemezdi. Çünkü genç kmn 
aklına parası için sokulmak istediği ge -
le bilirdi. 

Kapıdaki yerlilerin ayak sesler. uzak
laşınca dayanamadı, kalkıp giyindi., so
kağa çıktı. Sabah oluyordu. Gemi nerede 
ise kalkacaktı. Kıyı çok uzaktı. Düdük se 
si duyulamazdı ama nedense kulağına 1u
haf bir ses çalındı. Aradan birkaç dakika 
geçmeden alaca karanlıkta ince bir göl
genin kendine doğru yürüdüğünü f.lr
ketti. Ve hareket eden bir otomobil gü -
rültüsü duydu. Yanılmıyordu, gelen o idi. 
Mis Taylor ... Birlikte geçen uzun yolcu -
luk gecelerinde onun karanlıkta sessiz 
sessiz gelişlerini pek güzel bellemişti. 

Genç kızın ilk sözü şu oldu: 
- Buraya hangi cürüm yüzünden kaç

tığınızı öğrenmeye geldim. 
Bambuların ~ır.a yanyana oturdular. 

İkisinin de heyer.a ı .ı b:~birind.en aşkındı. 
Fakat ikisi de soğukkanlı görünmeye ça· 
!ışıyorlardı . 

- Burada olduğumu nercde:rı bildi~ 
- Doktor Greythorpoe söyledL Daha 

doğrusu açıktan açıJ:;a söylemedi. Bir cj -

nayel işlediğinizi, Baliyc kaçıp gizlendi -
ğinizi, bir daha da buradan çıkamıyaca
ğınızı ima etti. Kendisile nişanlanmış gi
biydik. Siz gittikten sonra o veya başka
sı bence müsaviydi. Cinayet sözünü du
yar duymaz çok sinirlendim: cDemck ~iz 

yalan da söylüyorsunuz,> ded~ Yalan 
değil diye tutturdu. Kavga ettik. Nişanı 
bozdum. O da bana: cZaten o kadar pa -
ran olmasa seni kim alır?> dedi. cParam 
olduğunu nereden biliyorsunuz. diye sor 
dum. cOn beş senedir sana rastlamaya 
fırsat arıyordum. Ben daha Singapurda 
bir kuyumcu yanında çalışırken Taylor -
ların meşhur zümrüdlerini duymu~um,. 
dedi. 

- Demek şimdi benim ne gibi bir cina
yet işlediğimi. öğrenmek istiyorsunm öy
le mi? 

- Evet, ta ki, cinayetinizi bile bile af
fettiğimi size gösterebileyim. 

- Öyle ise dinle Taylor! Altı ay evvel 
Hon - Kong'da bir çocukluk ettim. Ku -
mar oynadım. Ve oyunda mızıkcılık eden 
Çinliyi dövdüm. Bu Çinli cüzzamlı idi. 
Fakat içime hiç bir şüphe gelmedi. Va -
pura bindim. Sağ liolumda bir rahatsız -
lık başladı. O vakit merak ettim. Doktor 
Greythorpoe'in bu işlerde iyi lir müte -
hassıs olduğu malUm. Kolumu ona gös
terdim. Greythorpoe baktı, hurdebin mu
ayenesi yaptı. Çinliden bana da C'jzzam 

geçtiğini söyledi. Tedavi ıçin cüzzam has
tanesine gitmeli, bütün insan cemiyet -
!erinden kovulmuş cüz.zamlılar arasında 
yaşamalı imişim. Hatta o zaman da kur
tulmak umudu pek azmış. Böyle bir has-

(Devamı 14 neli sayfada) 

«Mikroplar nesci hassa ... • 
Ona Feriha hakkında mahsus bu söz

leri söylüyordu. Ferihanın kulağına 
gitsin diye. 

« .•• Vasıl oldukları entan vukua gel~ 
diği takdirde» .. 

Budala kimi beğenirse beğensin bun
da Güler'i alakadar edecek bir cihet 
var mı idi? 

c .. . İptidai llı.tans daima madumdur> 
Eğer yarın muvaffak olursa imtihan

da hepsini ziyafete davet etmişti. Mü
kemmel bir büfe yapacaktı, sabaha .ka
dar dans edilecektir. 

c ... Halbuki hiç bir entanda tefrih 
madum olmaz.> 
Artık o gece beğendiği kadar Feriha 

ile dans etsin. 
cMikroplar nesci hassa vasıl olduk-

ları. ... • 
Ferihada sanki ona bayılı}'or. 
cEntan vukua geldiği takdirde .. • 
Ferihanm eline su dökemezmiş._ 

cEntan vukua geldiği• takdirde .. • 
Feriha dans falan etmiyor kl. Halid 

sahiden beğeniyor mu onu? 
Ay nerede kalmıştı. Entan.. tefrih 

madum olur ... Of hayır madum olmaz .• 
Mikroplar nesci hassa ... 

Ay ... Ne idi bu cümle ... 
Birdenbire kitabı ileriye doğru itti ... 

Yerinden fırladı. 
(Arkaı var) 
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Devlet kapısında elli yıl AZRA 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Taun: vecıacı orıı Hesablarda dokuz yüz kuruş açığım çıkınca neye 

Sfenksin eteklerinde 
On dakika cMena-House:.deyiz. Eh-, 

ramların eteğine u~ bir şark sa
rayı. İsviçre otelciliğinin Mısır toprak
larına en mühim bir armağanı. Kapı
ları önünde yüzlerce otomobil, uzun bir 
kordon kurmuş. Bahçelerinde Mısır .~1-
tınlarının her sınıftan babaları goze 
çarpıyor. Kahirenin en kibar bir top
lantı yerine daha geldik. . . . ? 

- Biraz dinlenmek istemez mısHHZ · 
D inlenmekten ziyade, etrafı se!1:et

mek hevesile yorulacağımdan e.mı~ı~. 
Ama, bu bahçalerin ve ziyaretcılerının 
kibar manzaraları, insanı oturmadan 
vazgeçirtemiyecek kadar güzel. ~ 

Mükemmel bir orkestra, çöl rüzgar
larına doğru nağmeler serpiyor. Viyo
lettera!. .. Oh ... Sevginin ve hırsın şar
kısı bu yerlere de hakim ... Fir'avunla-
.rın biraz ilerde yükselen muhte~erı: . y •• 

mezarları., 0 ebedi abideler, yirmıncı Birdenbire uykumdan sıçradım. S~r.kı kulagıma bırı: cFfr'avunun kızı!> 
asrın şakrak sevgi nağmelerini nasıl da dıye fısıldadı. 
büyük bir gururla dinliyor. . nutturmıyacak kadar yükselmiş. Fir'a- mahud mabud •İsfenks•in eteklerine 

Dünkü Mısır, Fir'avun saltanatlaıı- vunların devrini anlamak için, bu muh- doğru attı. 
nın binbir rengini görmüş ve. kur.muş~ teşem taş yığınına bakmak kafi. Prens gene tabii halini almıştı. 
Bugünkü Mısır, zengin bir tar.ıh meme_ - Affet!. dedi. Fir'avunların tarihin-
lerinden altın sağan bir muhıt yarat • de bütün varlığunı sarsacak kadar mü-
mış. v - Prens!.. essir sayfalara rastladım. O tarih üze-

Dört yanıma bakıyorum: Sagda scy- İşitmedi. rinde yıllarca çalışanların çoğu belki 
yah, solda seyyah, arkada, ötede, kaer- - Prensim!.. de bu tesirlerden kurtulamamışlardır. 
şıda seyyah, gelenlerin kolaylı~la c P Bu sefer işitti de cevab vermedi, eıni- F1iır'avunun tahtı dibinde ko.rtkan bir 
boşaltması için ne tedbir gerek ıse alın- nim. O garip hal, ilk günler, ?özı:.ri~i köle kadar bazan kendimizi unuturuz! 
mış kaplıyan dalgınlık, gene prensın yuzu- Müsterihim artık!.. Prense hak veri-

B.ir yandan Nilin serptiği altın .. Pa .. - ne çöktü. Yolda olduğumuzu unuttum, yorum. Tedkik ettikleri tarihin tesir
muk, öbü.r yandan yabancının do~tu- kolunu yakaladım. Gözleri yavak·y:~aş lerine kapılmış müverrihler az mı ki? 
ğü hazineleri. Kahirenin ve ya';u-~~- döndü. Ooo ... Bunlar, her va ıt ıı.er Yalnız ben, Nazını Abadın Fir'avunlar 
nın neden bu kadar muhteşem ır - değil. Prens, korkunç bir tesirin gece- tarihini inceliyen bir alim olduğunu 
yat taşıdığına hiç şaşmamalı: Altın pa- lerine daldı ve birden değişiverdi. Her bilmiyordum. Bunu benden saklannştı. 
muk tarlalarının yanında bır d~ ~a - söze - belki bana öyle geliyor- tatlı bir Gene saçmaladım saklamak ... Niçin?. 
muk yerine yabancı seyyah yketdıştır.e~ incelikle cevab veren Nazım Abad şim- F t d '" . ı· b lk'' N ? B 1 .b. ırsa uşmemış ı e ı. ... eye . .. 
bir turizm tarlası var. u ~ a .. ar .ıyı di efendisinden korkan bir kö e gı ı. Söylemiş değil miydi de? Pariste, F ir'a-
sürülınilş, dünyanın bin bır koşesme Hakim değil, esir. Ama ... Neye? .. Hiç vunlann bahsi açıldığı gün... Çölde 
öyle kuvvetli birer kol atmış ki P.~rnu~ bir şey onu şu dakikada alfıkadar et - geçirdiği güıileri pekala ad?atmıştıı!... 
tarlalarından hiç de daha az mumbıt miyor, belli. Bugünkü hadise, prensin aleyhinde 
değil. Bu para çek_m~ siy~etinin kud - Tekrarladım: olmak şöyle dursun... Lehinde bile. 
reti Yanında ne buyuk netıceler yer a- w 1 . .h 1 tm - Prens!.. Milyonlarına ragmen i mı ı ma e e-
lıyor! b "l Dudakları güçlükle kımı1danabi1di: miş bir adam olduğunu daha iyi öğrcn-

Otomobil, otomobil, otomo 1
: d ı dun· ... Milyon sahibi olup da baca3mı 

d dın1enme - Burada yatıyor u.. b 

Gelen, ehramların mo ern _ Kim?. uzatmıyanlar o kadar az Jc;J 

sarayına kafileler serpiyor. .. .. d k 
Bir kısmını büyük cadde onunde. rlu- Keşki bu son kelime ağzım an çı -

ran develer ~e tercilman ordular~, .eh: masaydı!.. Birdenbire kollarunı yaka-
v zak1 ştınrken ıkıncı ladı. . 

1 
H' ram1ara dogru u a · d' H ç .. h ş nı _ Sormayınız... de ı... ıç.... ı 

bir kısım, boş durmalan guna mı b -

bı.le1 kimse!..· . bi masalan dolduruyor ··· ı d k O b 
'çöl hududlarının manzaralarında_ Sürüklenircesine iler e ı . nu u-

1 te dan bir an önce uzaklaştıran anlıya-

-20-

- Fir'avunun kızı!. 

Birdenbire , uy.kumdan sıçradım. 
Sanki biri kulağıma bu sözü fısıldadı. 
Odada kimse yok. Saat dördü çalıyor. 

.. 1 b" "be ki eııram arın e ra . d 
oy e ır cazı var. , . · ık d fa madıgw ım sebeb, bizi bir lahza içın e 
ğine koşan Mısırlı zengın, onu 

1 
c . :!~~~=;;~~~~==~===~::::.::::ıl===========::::=::=::=:==:= 

gören Amerikalı bir seyyah kad~~ .:~ = Donanma Cemiyeti 
(Arkası var) 

yaret heveslisi. Fir'avunun en bu)· u. 
. . . en makbul bır • k SU mezarı, yırmmcı asnn pıyan o 

eğlence yeri olmuş!. 
NEVROZiN 

-• .... n 
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de duran bir İngiliz karakol zabiti, bır 
arzusu olup olmadığını prense sord~. 
Onu burada da tanımıyan yok. OteJı~ 
taraçalarından, bahçelerinden, kamerı
yelerinden süzülen merak dolu naz~~
ları çok iyi farkettim. Kimbil~r kaç Y~: 
kadın, prensin yalnız oiınadıgına mug 

nci keşidenin ikramiye 
amorti numaralarını 

neşreeiyoruz 

Bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

ber. 
- Emrek, ya Hadreti birens!. 

b" . .,, 
- A vzhaga, ya ırensı. ... . bende 
Dört yanda, prensin emrıne 

tercüman şeyhler!.. 
Yağız çehreli bir tercüman karışık 

bir Fransızca ile: 
- Madmazel! .. diyor, Mua tujur.:· 

Servi... Hazreti prens!... Jö konne bı
Yen ... Lö son altes!. 

Otelin baş tercümanı cFadlallah•ın 
bir işareti, hepsini bir anda uzaklaştı
rıyor. 

Hafif meyilli ve tek dönemeçli bir 
Yoldan çıkıyoruz. r· 

·· va Yanımızda, karşımızda goç .. .. · 
•Merak:tın tarihi abidelere doğru g~u. 

Ehramlar koca mezarlar, misafır.~et-
, "b" dor l'ini gu"" neşten kıskanıyormuş gı ı, rt 

1
_ 

· r ka a Yana kanatlar açmış. Azame ın. 
lan. Tarihin abidesi önünde ınsa~.~ar 
l'le kadar da küçülüyor. Seyyah k.~ ~. e-

sank. gorun-
leri ehramların sırtında 1 

tnez birer nokta. . d rr.ak 
Fir'avun, ismini her vakit an ır · a-

n-tyetl ikramiyen tahvilatı 
})Onanma. ~.. · - ıı 15 Temmuz 1938 gunu yap an 

ptyangosun~n 1 de ikramiye ve amorti tsa-
67 ncl keşi hes ~ numaralarını gösterir cet
bet eden ta v 

veıdlr. iti olunan tertib numaralan 
Keşlde:5; a 1119. 1265. 2657. 3332. 

129. . 2371 7473. 8123. 8692 
3968 7059. . 1 · isabet eden numara ar 

. tkrami~ Tertlb No. Sıra No. 
nramiye ,:. 
.. 129 

3000 8692 
100 8123 50 
10 7371 
10 8692 

10 3332 

10 129. 

61 
25 
80 
21 
88 
58 
55 
16 3332 

10 7371 11 
5 8692 91 
5 1265 27 
5 8692 76 
5 60 2657 
D 78 1119 
5 ~9 1119 'S 5 83 8123 
5 6 5 3332 
5 8123 15 

• 
gırmez 

Onun aibi yapmayın, batınız 
ve ditiniz ağnmağa baıladı mı 

hemen bir kaıe 

NEVROZiN 
Ad ki tertlblerln hizalarında gösterilen 

Bal a alarmdan mütebaki ayni tertib- alınız bir şeyiniz kalmaz 
sıra n~ar sıra numaralarına ve 251. 3963. 
;~~:, ~4~~r No. 11 tertiblere Umllen amorti lcabmda gflnde 3 kate alına-

tır bilir. ismine dikkat. Taklidle-
isi:~~~~ış ve· amorti bedelleri 22 Te~~z rinden ıakınınız 

Urlnden itibaren tediye edilecek r. "'•••••••••••••" 1938 tar eher tahvil l9in blr Türk il- "' 

uğradığımı anlamadım. Sadece kısık bir sesle: Hesabda 
yanlışlık var, tekrar bakalım!" diyebildim 

Kastamonu seyahatinin takarrürün· ı akpm üzeri ~ni arıyarak çarş!da 
den sonra, halefime yani maarif meclisi rastlıyan bu adamlara: 
katibine devir ve teslim muamelesini 
yapmıya başladun. Maarif müdürü o
lan hoca da kusurlu ve hatalı bir mua
mele bulabilmek, aklı sıra, ayıbunı yü
züme vurabilmek suiniyeti ile, mua
meleye nezaret ediyordu. 

Hesab ve muvazene neticesinde, ala
caklı çıkacağundan emin iken, tadad 
sonunda dokuz yüz kuruş zimmetim 
görünmesin mi? Vakıa açık görünen 
mikdan derhal ödeyince, ortada şeref 
ve haysiyete dokunacak bir şey kalmı
yordu. Fakat, o anda duyduğum şaş -
kınlık ve teessürü hiç unutamam. 

Bu açık hadisesinden 36 yıl iOnra, 
hapishanede iken, Kürd Mustafa paşa 
divanıharbinin kararile idama mah -
kum edildiğimi, Ali Kemalin cPeyam
Sabab• gazetesinde neşrolunan ilam 
suretinden öğrendiğim zaman nasıl 
derin bir hayret içinde kalarak başım 
dönmüş, gözlerim kararmışsa, diyebili
rim ki o zaman da ayni heyecan ve ız
tırabı duymuştum. 

İdama mahkumiyet ile, dokuz yfü! 
kuruş zimmetli görünmek, haddi za -
tinde birbirile kıyas edilemiyecek de
recede farklı qlan hadiselerdir. Üze· 
rlmdeki tesirleri de bu şekle olgun bir 
tarzda olmak lazım gelirken, duydu -
ğum heyecan ve keder, bir hesab yan· 
1ışlığından tevellüd ettiği muhakkak 
bulunan bu hatayı zihnimde büyüt -
miye sebebiyet veriyordu. 

Hele yanımızda büyük bir zafer neş
yesile kuru kuru öksüren, burnuna 
muttasıl enfiye dolduran, koskoca sa
rığı ve kaba cılkova kürkile mahud 
koltuğu içinde bağdaş kurup oturan 
maarif müdürünü bile, artık göremez 
eıjmuştum! Güçlükle: 

- Hesabda yanlışlık var, tekrar ba
kalım, diyebildim. 

Vakit ilerlemişti. 
Varidat ve masarifat defterlerini, ev

de tedkik etmek üzere aldun, sokağa 
çıktım. 

Fakat ne bu zimmetin nereden zu
hur ettiğini anlamak ve ne de sabaha 
kadar uyuyabilmek imkanını bulabil
dim. Seher vakti, Konyada bulunan 
malmüdürü mazullerinden Niğdeli Ve
li efendi aklıma geldi. Hemen yatak
tan fırladım. Güneş doğmadan evinin 
kapısını çaldım. Adamcağızı doğru bi
ze getirip defterleri önüne koydum. 

Meselenin ne olduğunu dinliyen mu
hatabım, telaşuna şaştı: 

- Herhalde hesabda bir yanlışlık 

yapılsa gerek. Maamafih, hal böyle ol
masa bile, bu derece merak edecek bir 
şey değil. Zimmetinizde görünen do
kuz yüz kuruşu halefinize nakden dev
redersiniz, dava halledilir, dedi. 

- Öyle ama, maarif müdürü bütün 
gece ve bu sabah daireye gelinceye ka
dar cHazımın zimmeti çıktı• diye her 
yerde bedava dellallık ediyordur. Ke
füimin kim olduğunu biliyor musu -
nuz? 

- Hayır. 

- Vali! Ziyalan kürremize binlerce 
yıllarda gelen yıldızların ışıklarını han
gi gazların alevleri hasıl ettiğini, yer 
altındaki cehennemi hararetin sebeble
rinin ne olduğunu pek iyi bilen Said 
paşa, olabilir ki kanunen zimmetle sfr
katin farkını bilmez. Ben bunu düşü -
nüyor, ona karşı mahcup olmaktan u
tanıyorum. 

Yarım saat daha geçti. Nihayet zeki 
hesabcı Veli: 

- Müjde, müjde beyefencif., diye 
haykırdı. Dokuz ytizü buldum. Bu pa
ra, varidat defterine mükerrer kayde
dilmiş. Yani hem birinci teşrinin son 
gününe, hem ikinci teşrinin ilk günü
ne yazılmış! 

Veli efendi defterleri tedkik ederken 
ben de yolculuğa hazırlanıyordum. 

Çan tam ve cüzdanımdaki lüzumsuz ka
ğıdları ayıklıyordum, bu sırada iptidai 
mektebi kapıcılarından ikisinin ikişer 
aylık yani dört yüz kuruşluk dört ma
aş senedlerini buldum. Hatırladım: Bir 

- Yarın, daireye geliniz maaşlarını
zı vereyim, demiyerek cebimdeki para
dan aylıklarını ödemiştim. Çünkü biri
si doğuran karısının ağır bir hastalığa 
1utulduğundan bahsetmiş, hekim Ye 
ilaca verilmek üzere paraya muhtac 
olduğunu söylemişti. Diğeri de: Yarın 
askere gidecek oğlunun harclık teda
rik etmek ıztırarında kaldığını ifade et
mişti. 

Bu suretle zimmeti olmak yerine a
lacaklı çıkmıştrm. Maarif müdürünün 
zafer neşvesi de maruf tabirile (hak -
kari hezimet)e uğramıştı. 

Bu dört yüz kuruşu tarafımdan bir ia 
ue olmak üzere maarü sandığına terk 
ettim. Meclisi maarif ile vilayet idare 
meclisinden tasdik kılınan c beraeti 
ziınıneh mazbatamda keyfiyet tasrih 
olunduğundan Said paşa mazbatayı 

mühürlerken, maarif müdürü yobazını 
çağırtarak parmağile bu teberrüü gös
termiş: 

- Gördünüz mü hoca efendi, kime, 
nasıl bir insana kefil idim, demiş! 

(Arkası var) .............................................................. 

ilkbaharın 
bUtUn tazellQi 

C OT Y'n 1 n yen 1 icada 

FLAKSAK 
her ••k kadının çantasında 
bulundurması IAzımgelen 

ideat parföm 

··························-··············· .. ····••·•·······• 
Ankara Tiyatrosu San'atkArlarr 

8 
Bu gece: 

MecldlyekOy baboe 
ttyatroıunda: 

(HARUNREŞJT) 
Tarihi piyes 4 perde 

ve sololar. Yarın gece: Kadirgada 

Ete Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

Bu akşam 

Yenişehir aile 

bahçesinde 

BestekAran OIUmb 
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~~= Futbol maçları eylôlde 
yeni teşkilitila başlıyor l'azan: Sapper Türkceye çeviren: Baan'llA Upklaı• -Olüm tehlikeleri içinde 

Bugünkü vaziyette kendisinin ve Stan-1 
diş n kuvvetli duşmanlara karşı çarpış
mak mecburıyetinde bulunduklarını 
gayet iyi anlıyordu. Ne kendisi, ne de 
arkadaşı bu düşmanları tanımıyorlar
dı. Bınaenaleyh ~ mechul adamın tav
s ye ettiği gibi ortadan kaybolmadıkca 
hadıselerin cereyanı şeklini nasıl tebdil 
edebileceklerini göremiyordu. 

Eski futbol ajanı Abdullah: "Maatteessüf spor işlerini 
bıraktığımız tarihten sonra bu işlerin, içinden çıkılmaz 
bir sekil almış olduğunu görmekle müteessirim,, diyor 

Birdenbire Standişin kendisine doğ
ru ılerleınekte olduğunu gördü ve ar
kadac;ı yaklaşınca: 

- Ronald çok hayırhah bir adamla 
enteresan bir mülakat yaptım, dedi. 

• Standiş sükutla dinledi. Fakat yüzü 
gıttikçe ciddileşiyordu. Hikaye bitince: 

- Beni korkutan ölüm tehlikesi de
ğild r, dedi. Buna alışkınız. Hoşuma 
gitmıı en şey JsUhbarat bürolarının 
cehennemi bir sür'atle iş görmesidir. 

- Şefin mektubunu yolladınız mı? 
- Evet amma, hemen bir ikincisini 

Cie yazmak lAzım. Ne olursa olsun bu
gün artık kanaat haline gelmiş bir nok
nokta var: Jimmi öldürülmüştür. 

- Evet, ben de bu fikirdeyim, fakat 
şu ö e yemeğini ne yapacağız? 

- Madam Polen ne kadar §Üphe 
celbetmek mümkünse etmiştir. Art.ık 
bizimle göri.inmesinde mahzur yoktur. 
Gidebiliriz. Zira meseleyi aydınlata -
bilecek malfunat membalanndan hiç 
birini ihmal etmemek lazımdu. Hemen 
yola koyulalım. 

İki dost otele döndiller. Madam Po
len kendilerini holde bekliyordu. Hi
kiyeyi dinlediği zaman hiç mütehayyir 
olmadı. Fakat o da kararda sür'atli bir 
kadındı: 

- Dostlarım, dedi, şimdi yapacağı
nız en iyi şey, ben buradan ayrılır ay
rılmaz sizin de ortadan kaybolmanız
dır. Eğer zannettiğiniz gibi kuvvet:Ii 
bir teşkilatın karşisında bulunuyorsa
nız avlanan av değil, bilakis avcı olma
lısınız. Düşmanlanmz darbelerin nere
den geldiğini bilmemclidirler. Halbu
ki şimdi olan şey aksidir. 

Standiş tavsiyeyi tasvip etti: 
- Tamamen hakkınız var madam, 

sıkıntı noktası şurada ki, dün akşamki 
hadise münasebetile bazı formalitelere 
boyun eğmek mecburiyetinde kalaca
ğız. 

- Bence bu, halledılmesi kolay bir 
işdir. Eğer Kandan ayrılacağımı ve suç
luyu takip etmiyeceğımi bildırecek o
~ursam tahkikat kendiliğinden durur. 

Ve tebessümle ilave etti: 
- Bizim zabıtamız hazan hatır sayar

lık yapar. 
Standiş: 

- Kan şehrinden ayrılmak kararı -
nızdan dolayı memnunum, dedi. Bu -
nunla beraber gene bazı ihtiyatlara rJ
a~ et etmelisiniz. Düşmanlanmıza kar
şı, kim olursa olsun hakiki bir hürmet 
hissi duymıya başlıyorum. 

B raz sahili takip ettiler. Sonra Neg 
reskonun yolunu tut1ular. 

Madam Polen bara girerken: 
- Bakalım talih yardım edip de ada

mı bulabilecek miyiz? diyordu. Fakat 
1şte ta kendisi! 

• Yüzü biraz kırmızı, uzun boylu bir 
centılmen kabul bürosunun önünde 
durınuş, kendisine uzatılan bir paket 
me1dubu gözden geçiriyordu. Bir ya
nağında geçmiş bir yaranın izi vardı, 
saçları kırdı, 50 yaşlarında olacaktı. 

- Bonjur Gaston! 
Hitap edilen hayretle döndü, ve sa

dece yüzde yüz İngiliz olanın düşme -
den yapabileceği hareketi yaparak he
men madam Polenin elini tutup öptü: 

- Sizi gorebilmek ne zevk, diyordu. 
Geliniz de aperitifi birlikte içelim. 

- Fakat daha evvel size iki dostu -
mu tanıtayım. ;Birisıi budur, Standiş, 
öteki de işte, yüzbaşı Drummond! 

- Memnun oldum. Bu tanışmayı 

barda derinleştirelim. Mektub postası 
bugün bana her vakitkinden sönük 

cKatilin elim kim harekete geti1'di?> t~e, bunu bulacağız. 

Geçen sene futbol mevsiminin ba -
şında işbaşına gelen futbol ajanı Avu
kat Abdullah ile yaklaşmakta olan ye
ni mevsim hakkında uzun boylu bir gö 
rüşme yaptım. 

Uzun senelerdenberi spor hayatı -
mıza muhtelif şekillerde hizmet etmiş 
olan Abdullah, ajan olduktan bir müd
det sonra bu sahadaki faaliyeti bakkm
da:ki düşüncelerini anlattığı zaman, ö -
tedenberi bizi i4gal eden büyük derd -
lerimizden birine pek iyi bir surette 
temas etmişti. 

Malfun olduğu üzere bizde futbolün 
mevsimi yoktur. 

Ve barda rahat rahat yerleşince ili- sükunetle dinledi, sonra düşünceli 
ve etti: tavır ile bir sigara yaktı: 

Senenin on iki ayım futbol faaliye
tine hasreden klüpler, biraz da teşki -
latın müsamahasından olacak, gelişi 
güzel bir programla yaz ve kış meşin 

bir topu, başka yerlerde olduğu gibi mu -
vakkat bir zaman içln bile olsa terke -
demezler. - Fakat söyleyiniz, bu güzel tesa- - Tebrik ederim yüz1'aşı, dedi. Ma-

düfü neye borcluyum? amafih tebriklere lakayid olduğunuzu 
- Çabuk anlarsınız. Yalnız hemen da tahmin etmez değilim. Fakat ne &a

söyliyeyim ki yüzbaşı Drummond dün rip bir hikaye. 

Resrnt lig maçları havasına göı e teş
rinievvelde, teşrinisanide, hattl kl -
uunuevvelde başlar. 

gece hiç uyuyamamıştır. Madam Polen sordu: 
Gaston güldü: - Bizi çevreliyen karanlığı 

- Şüphe yok ki aklıma gabavet aydınlatabilir misiniz? 

Tehirler, ihtilaflar, ecnebi temas -
biraz larının da araya girmesile oynanan 

çökmüş olacaktır, zira cümlenizi biraz Fakat sualinin cevabını beklemeden 
resmi oyunlar, alabildiğine giden sı -
caklarda devam edip gider. 

aydınlatılmıya muhtac görüyorum. hayretle Drummonda döndü: 
Madam Polenin anlattığı hikayeyi (Arkası -oar) 

Ayakta duran her klüp için hayat 
ve memat meselesi olan futbol işleri -
mize ~ki düzen veren futbol ajanı ~ 
başına geldikten sonra bir takım ısla -
hat yapacağını ve bu meyanda tstan -
bulun lig maçlarını Eylftlün ikinci haf
tası başlatıp, sıcaklar gelmeden lig ve 
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80LDA.H SACA: 
ı - suhulet. 
z - Hücum - İfltmek h1uJ 
3 - HalketmelL 
f - Bir kış ıebzed - Rabıt edatı. 
5 - Kıymak maadanndan wnı fail - Yed. 
ı - Kırmı11ya benzer bir renk - Eve yer-

lett.lnnek. 
ı - Alaturka bir çalııı - Olmak masda -

rından muzarll müfred üçüncG şahıs. 

8 - Kamer - Bir meyva. 
9 - İskambil oyununda on sayı kazandı

ran kAğ'ıd - Uyumak masdarından 

emrthazır. 

JO - İçine peynir konulan hayvan derisi -
Beygtrln. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Kavunun kardeşi - Dair. 
2 - Yayla atılan - İnsanları esnete e3nete 

gelen. 
s - Uyık olmak - ViUı.yet. 

4 - Esasında - Çok büyük. 
5 - Tren yolu - İşaret. 
8 - Btr ev halla. 
'1 - En büyftlr ,ehiJ1ertmlzdea biri 
ı - Fena - Btr me:rva. 
t - Küçük mlkyaada 7apılmlf blr bina nü 

munesl - Vahşi bir hayvan. 
ıo - Dikmek masdarından i.5mi mef'ul -

Öğüdntmiış hububat. 

r I e • '" 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

l==============I şild oyunlarını bitireceğini vadetmişti. 
Yarım başağrısı Bu sene Hg maçları Eylftlde başla-
Yarım b94ağrısı vakitli vakitsiz nöbetle 
gelen bir hastalıktır. Başainsı, bat dön
meal, bulantı, taharruşlyeti ruhiyeni:ı 

tezayüdu ve b:ızı hls:st ve ruhi tagayyür
lerden ibarettir. 
Yanm. b~ağnsı kadınlarda daha eot 
ıörlilür. Şakikalı kadınlar elt!erlya can
lı, fazla mütenebbih ve zekidir. Bunların 
bazıları ayni zamanda sar'adan da muz
tarlbdlr. Yahud evvelce sar'alıdır da bl
IA.hare sar'a yerine şaklka kalm olmuş
tur. Kay devirler!, Asthma nöbeti yahud 
spazmofilla şaklkalarcla tabll ııuanlara 
nazaran daha fazladır. Şaklkala.rın aile
si efradında yahud ecdadında, akraba
sında bu glbt haller umumiyetle vardır. 
Nöbetler çocuklukta başlar, orta yaştan 
sonra ellisinden evvel ke.sillr. Nöbet ekse
riya hasta sabahleyı1n t\Vanırken baş 
gösterir. Akil ve ciamant yorıunluklar, 
mide ve miat teşevvüşler getirir. Nobet
lerln ke.sreti iki günde blr olur, bar.an ela 
birkaç ay ara ile sellr. 
Yorgunluk başlıca sebebdlr. Nöbeti bir 
anda keamet lçtn Luın1nal almalıdır. A&
plrln de yardımcı llAçlardandır. 

yacağına göre bir iki hafta sonra kllip
lerimizin yeni mevsim hazırlıklarına 
girişmesi icab ediyordu. İşte bu rnak -
sadla yeni mevsim programını öğren -
mek için kendisini ziyaret ettiğim aja
rıa hem programını, hem de vadini ha
brlattım .. 

Futbol ajanı kısaca dedi ki: 
- Beden terbiyesi kanunile Türk 

Spor Kurumu tarihe karışmış ve bu 
suretle bizim de vazüelerimiz sona er
miştir. 

Geçen sene gerek klüplerden, ge -
rekse teşkilatta bulunan arkadaşlardan 
gördüğüm kolaylıklarla lig ve şild maç 
larmı iyi kötü bitirdik. Spor teşkilatı 
umum müdürlüğünde hiç bir suretle 
vazife alacak değilim. 

Maatteessüf spor iş1erini bıraktığı
mız tarihten sonra bu işlerin içinden çı 
kılmaz bir şekil almış olduğunu gör -
mekle müteessirim. 

._c_e_n_b_fat_ey_e_a_olt_u_y_ae_.ı~a-r_un_ı_ına--pos--,a-1 Her ne suretle olursa olsun spor sa-
pula yoliamal&nnı rtea ederiz. Abl tak· hasında vazife almak istememekliğim 
dlrde tstekletl mukabelem kalablllr. de biraz nevmididen ileri gelmekte -

Nöbetci eczaneler 
--···--

Bu gece nöbe&cl olan eczaneler şunlardll': 

İstanbul eibetlndekiler: 
Aksarayda: <Sarım). Alemdarda: <Sırrı 

Asım). Beyazıdda: (Haydar). Samatya
da ·(Rıdvan>. Emlnöntinde: (Beşir Ke
mali. Eyübde: (Arif Befir). Fenerde: <E· 
mllyadl). Şehrem1n1nde: (NAzım). Şeh

zadebaşında: <Asaf>. Karagümrükte: 
<Kemal>. Küçukpazarda: <Hlkınet Ce
mil). Balorköyünde: (İstepan>. 
Beyotl• elbetlnclelr.Der: 
İstllclAl caddesinde: <Kanzuk). Dairede: 
<Günef). T®çularda: (Sporidls). Tak
simde: <Nizameddln). Tarlabaımda: 
(Nihad). Şifllde: (Halk). Befiktafta: 
(Nail Halid). 
Bofazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Uaküdarda: (Sellmlye>. Sanyerde: <Nu
ru. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). Bü
yükadada: <Halk). Heybelide: <Halk). 

.............................................................. 
Erzincanda halk için bir 

radyo almdı 
Erzincan (Hususi} - Halka ajans 

haberlerini ve resmi günlerde verilen 
nutukları dinletmek üzere şehir mec
lisi ~alonuna bir radyo konulmu~tur. 

dir. Ne spor teşldlAtı ve ne de İstan -
bul futbol işleri hakkında bir şey dü -
şiinmüyorum. 

İşbaşına gelecek yeni idarecilere 
muvaffakiyet temennisinden başka söy 
liyecek bir tek sözüm yoktur.• 

En bitaraf bir şekilde futbol hare -
ketlerimizi idare ettiğine hiç şüphe ol
mıyan ajanın, bu kat'i izahatından an
laşıldığına göre bugün futbol ajanı iş· 
başından çekilrnittir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
teşkilatı henüz kurulmadığından yeni 
futbol ajanının kim olacağını bilmiyo
ruz. 

Dürüst bir arkadaş, iyi bir idareci 
olan Abdullahın teşkilAttan ayrılmış 
olması ayrı bir kayıptır ... 

Ömer Besim 

Oksporun dUnkU atışları 
Dün de Okspor klübünün Oknıey -

danındaki faaliyetine devam edilmiş -
tir. Beşinci müsabakaya 14 sporcu iş -
tirak etmiş, uzun mesafe ve hedef a -
hşlan yapılmıştır. Müsabakaya giren 
okcular şunlardır: 

Nevzad, Süha, Mahmud, Rüştü, Ay
dın, Mehmed, İsmail, Tahsin, CeUH, 
Süleyman, Hüseyin, Sadi, Tevrılc, Yah-

Eski futbol ajanı Acdullalı 

ya.. Müsabakaları Oksporun muaUim 
İbrahim Özok idare etmiştir. 

Bugün Anadoluhisarında 
yapılacak müsabakalar 

lstanbulspor Klübil Bqtanıı~mdan: Bıt
gtln Anadoluhlsarında yapılacak mWıaba -
kal.arın programı şudur: 

Saat 1f de İstanbulspor - A. Hlsan gen' 
takımları. Saat J5,30 da İ.stanbulspor - Sl -
yah - A. Hl.san (BJ, Saat 17 de Matbuat ta. 
kunı İ8tanbul a°por emekli. Saat 18 de iatan
bulspor - Sarı - A. Hisarı (A) 

Halkevi maçları 
Eminönü Haltevlnden: Bvlmlze bt.llı 

klüpler arasında yapılacak maçlara a!.4 
17/'l/938 Pazar ııünkü fl.k.atür aptıya Ol -
karılmıştır: 

Karagümrnk sahasında: Saat 10.SO da 
Altıok - Hallcı~ıu CB> takımları. Saat ıuı 
da Altıot - Halıcıoğlu CA> takınılan. 

HikAye : Yeşil yüzüklü 
kadın 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 
taneye girmektense intihar edeceği~ 
söyledim. O sırada Baliye de gelmişt~k. 
Bana bu adaya çıkmamı, bıırada ömrü -
mün sonuna kadar tek bafıına rahat ra -
hat yaşayablleceğimi söyledi. Ve bu sırn 
herkesten gizliyeceğini vldetti. Dedill 
gibi sözünde durmu§. Bak sana bile dol
ruyu söylememi3. 

- Ke§ke söyleseydi de senden nefreı 
etmem için bir sürü cinayet mısalJan 
uydurmasaydı. Hoş ne söylerse ıöylestn 
beni senden soğutamaz ya!.. Sabah oluı 
olmaz seninle hemen bir kayığa atlar, 
(L ... ) e geçeriz. Dünyanın eı. büyük cüz.. 
zam hastanesi oradadır. Doktorun yala • 
nını biran evvel meydana çıkarmalıyız. 

İki gün sonra Paradyne ile Taylor kol· 
kola gülüşerek cüzzam hastanesinden çı
kıyo~lardı. Genç kız nişanlısuıa: 

- Gördün mü, diyordu, alçak Greyt
horpoe hasta olmadığını bile bile sana 
nasıl iftira atmış. Gördüğün vakit ne dl -

yeceksin? 
- Görmeme imkan yok sevgilim. Onı 

olan olmuş. Hastanede beraoer çal!ftılı 
doktorlar onun cüzzamlı olduğunu an
lamışlar. Kendi de filphelentyormu7 ama 

üstüne mal etmek istemiyormuş. Zate• 
çok.lan böyle olurmuş. Kendi cüzzamh 
olduğu için bana da kolayca cüzzamlı di
ye iftira atmış olacak.> 

YARINKİ Nfl'SHAMJZDA: 

Serhas'm adaleti ... 
Yazan: Kadircan Kaflı 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann 

mikroblarmı kökiinden temizlemek için (H•LMOBLÖ) kullanınız. -HE o L 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi 
ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrannın temi.zliyerek mavileştirir. 

.T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 tt 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 ,, 20 " 3,200 ,, 

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

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihl~rinde çekilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
YÜKSEK MÜHENDiS VE FEN MEMURLARINA 

Yüksek Mühendis ve Fen mekteblerin den mezun olup ta kanunen mükellef 
bulundukları mecburi hizmetlerini bitirnıeden evvel her ne suretle olursa ol

sun vazi!elerini terketmı.ş olanlarla bu hizmetlerini yapmak için şimdiye ka
dar müracaat etmemiş veya bu hususuki davete icabet etmemiş yahut Vekalet

çe istenilen tazminatı vermemiz veya ikametgahları meçhul kalmış olar. Yüksek 
Mühendis ve Fen memurları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne 

tevfikan 1/ Ağustos/938 den itibaren ü9 ay içinde yani Teşrinievvel 938 gayesi
ne kadar Nafıa Vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerinı ifa etmeleri 
lüzumu aksi takdirde mezkur 346i sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edi
leceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi-
deler üzerine nazarı dikkatıerı celbolu nur. c2452> c4509> 

NEV~AUi, BAŞ ve D 1 Ş A G R 1 LA R 1 

WOLANTSb gAN~ 
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İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

Birinci aahile 400 kuru, 
l kinci aahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı t arifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilhılar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler i_çin şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincdık Kollektlf Şirketi 
Kah.ramanzade B an 

Ankara caddesi 

l 

Yalnız E V 1 N I Z D E değil, C E B J N l Z D E bile 

Bir ·bulun-
• 
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UYKUSUZLUK - SfNfR AGRILARI -
ASAB1 ÖKSÜRÜKLER • BA YGINUK • NERViN BAŞ DÖNMESİ - ÇARPINTI va 

SİNİRDEN ileri gelen bütQn HAHATSJZLIKLARI 

iYi EDER 
Ne nebatı ne ldmyevt zehirli hiç bir madde yoktur 

Her eczanede bulunur. , 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve Eksiltme 
komisyon undan : 

938 mali senesi zarfında mekteb talebe ve pansiyonuna aid 100000 parça ça
maşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/7/938 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 10,30 da mekteb binası içindeki komisyonda 
yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedeli 4,5 kuruş ve ilk teminatı 337,50 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere rnektcb idaresine müracaaUan. 

1 

c423h 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan 80Dra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kullanınız. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşif bedeli 956 lira 79 kuruş olan Kerestecilerde Tekirdağı iskelesi yanında 

yaptırılmasına lüzum hasıl olan çöp iskelesi pazarlığa konulmu~-ıur. Keşif ev
rakile şartnamesi Levazun Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h ka

nunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehlıyet 

vesikasile 71 lira 76 kuruşluK ilk teminet makbuz veya mektubile beraber 21/7i 
938 Perşembe günü saat 11 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (4498) (B.) 

SAÇ ~KSiRi KOMOJEN 
Saçları be•ler, köklerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealnl 

&nler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK E~ZANesı 

Beroaıu - ıatanbul 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabılrncı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylUl/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazı:ınanlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedler ine cl40> lira aylık verilir. Askerlikler ini "yapmak ü
zere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun 
sayılırlar . 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabi 

tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
c Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını hai7.
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesi.kalann asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tefti§ Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 
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~ Turk Hava Kurumu -

55 Büyülı ikramiye: 50.000 Liradır .•• --.............................................................. s Bundan ba§ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

Son Posta Matbaası § ( 10.000 •e · 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
··N~;~~;~;··M~~~;~~··Selim Ragıp Emeç ES Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyanpya 

. t s. Ragıp EMEÇ ~ İ.Jtirak etmek auretile ıiz de taliinizi deneyiniz. .. 
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bütün ajnlarii11· dinClirlr~ 
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