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Rus • n gerginliği 
tehlikeli bir safhaya 9irdi 

Hududdaki Sovget kıtaatı geri 
çekilmiyor, Sovget - Mançuko 

··zakereleri de kesildi .mu ............................................................. . 
Japonya kat'i h~r~kete İn~ilt~re .~r~d.~ 

Paris şenlik içinde 
İngiliz Kralı coşkun 

tezahüratla karşılandı 
Elize saraymda 1 

verilen ziyafette 
nutuklar söylendi 

Kralı Parise getiren treoin 
geçtiği yollarda askerler 
dizilmiıti, altıncı Jorj 101 

pare topla selamlandı 

Paris nas'I hazırlandı1 

Fransız güzelleri tngiltere kral ve krali· 
geçeceğini bildırıyor da1res~ ~uduru 

h d d İhtiyatla karşılanması lazım gelen bazı şehrımızd e 
Londra 19 (Hususi) - Mançuko u ~. _ haberlere göre bir Sovyet askeri kıt'ası 

hidlsesinden sonra Sovyet • Japon. ~~. eniden Mançuko topraklarına girmiş ve 
nasebatının çok ciddi bir safhaya gır ıgı y (Devamı 2 nci sayfada) 

Londra 19 (Hususi) - Bu sabah. saat çesinin P~risi .2liyaretleri milnasebetıle 
9 da Bukingam sarayından hareket e • üstünde Ingfüz bayrağı resmi btdunarı 
den kral ve kraliçe, Viktorya istasyo - çoraplar giymek.tedirler. 

bildirilmektedir. 

" Çanakkaleyi kurtaran 
Mustafa Kemaldir ,, 

F teleri "Türkler Almanları dinlemiı 
ransız ıaze d" ı _ 
1 1 d Anzaklar harbi kazanacakJardın ıyor ar o sa ar ı, 

h t ' Ça nakkalede Jınzaklann. ihraç 
BüyüTG 7ıarbd::a~~l€~ ı;:haya bir. bakt1 (Yazısı l ı inci sayfada). 

Muammer Eriş bir 
ziyafet verdi 

nuna kadar takib ettikleri yol üzerinde 
birikmiş dlan binlerce halk tarafından 
şiddetle alkışlanmışlardır. Bütün yollar 
parlak bir surette bayraklarla süslen -
mişti. 

Kralın sıhhatinin pek mükemmeJ ol
duğu görülüyordu. Kral, mavi ve sır -
malı filo amirali üniforması giymişti. 

Halkın alkışlarına selamla mukabele e
diyor, tamamile siyahlara bürünmüş o
lan ve elbisesinde üç beyaz çiçek iğne -
lenmiş bulunan kraliçe ise tebessüm edi -
yor ve elile halkı selamlıyordu. 

Kral ve kraliçe, başlarında Lord Ha
. lifaks bulunan, refakatlerindeki zevat ile 

birlikte trene binmeden evvel kırmızı ha
lılar döşenmiş olan rıhtımda bir rniidde! 
Fransız sefareti erkanı ve diğer bazı ze
vat ile görüşmüşlerdir. Bu ziyaret, İn -
giltere kral ve kraliçesinin 1914 denbcri 
Fransaya yaptıkları ilk ziyarettir. 

Fransa da 
Duvr 19 - Amirallik dairesi yatı, An

şantres> kral ve kraliçeyi hamil olduğu 
halde saat 10,55 de Bolonyaya hareket et-

B. Nikson miştir. Rıhtım hıncahınç dolmuş idi. Li-
(Yazısı dördüncü sayfamızda) manda gemiler Fransız ve İngilil bayrak-

............................................. ........ ............ larile donatllmıştı. 

Y 1 k k•• k Bir torpido filosu cAnşantres> yatma 
1 an, eşe ve ope refakat ediyor ve tayyareler yat üzerin· 

d k k b 
• de cevelan yapıyordu. arasm a or unç f r Bu surette Duvr'dan hareket eden kral . . d 

1 
ve kraliçe, yarı yolda bir Fransız distro-m U C8 e e yer filosu tarafından karşılanarak 
Bolonya'ya kadar teşyi edilmişlerdir. 
Anşantres yatı, saat 12,30 da Bulonya 

limanına girmiştir. Yata refakat eden ge-

Kral ve kraliçenin kı.z1a.rı Prenses 
Elizcıbet ile Margarete bu iki bebek 
hediye edilecektir. Bebeklerden he? 
bJrinin 365 elbisesi ııe. ikişer otomoblili 

vardır 

(Devamı 5 inci sayfada) Paris sokaklarında ya.pıtan taklar dan biri isi.ne gidelim fakat Köpek boğuldu, yılan da Nevyork serg , v• eşeğin darbeıerile öldii 

k 'arla deull f Marmara Ereğlisine giden Çorlu mu -

böyle Yanlış arar 1 habirimiz yazıyor: Birkaç gün evvel bu 
.................................................. ~... civarda kırda bir yılanla bir ~şek ~e bir 

_ ..................................... 1 köpek arasında çok korkunç bır boguşma 
,,................................. . . · ·ır k aletler leıtiıJallerde, ıenlik ve i olmuştur. (Devamı 2 nci sayfada) 

İ Müneuue.rler: «BU gıbı ~ı ~ ıyl tanıyan Amer.ikaya kızlarımızı i 
1 eğlencelerde yer alır, bizı PB_ 'lyand ·~, bugünkü kıya/etimizle i Garib bir 
i L ' L " r kıyaletı ı e e,,., . 
D - BiRi tıOY u r 'z» diyorlar. E B d 
~ gönderme ıyı ............................................... ,; oşanma avası 
':... •••••••••••••u-•••••••••••• ................................................ 

Operatör Bay Emin'in kızı 
"rrem Erkul 

Türk hekim.lem. cemiyeti umıımi . katibi 
· Fethi Erden 
zısı 11 inci sayfada) 

Aldığı şeyler için kansın
~an sened istiyen koca 

Dün altıncı sulh hukuk mahkemesin
de garib bir davaya bakılmıştır. Davanın 
esası şudur: 

Hacer isminde bir kadın Sadreddin is
imindeki kocasından on dört senedenberi 

(Devamı 11 ~nci sayfada) 
• •:.:...••..:.:..••_;,:.._••..:.:._••.:.:..•·.=.·~··..:.:..· ~·::.:._·~·~--':!_l•..!!_aHlll 
~..-rwr~,,...44---'•~ 

Kafdağının arkasınal 
Türkiye - İran seyahati 
Yazan : Vasfi Rıza Zobu 
Maruf san'atkarı
mızın mektubları 

Pek yakında '"Son Posta,, da 

Baylar, dinleyelim, Beşiktaşı kuran 
ve yaşatanlar konuşuyor · 

Beşiktaş'ın eski müessisleri Hamza Osman ve Sami 
Karayel il~ bugünkü kaptanı Hüsnü: " (Şeref) in ismini 

staddan ındirmek sporculuğa yakıımaz 1" diyorlar 

Sa.mJi Karayeı Hamza Osman 
CYazıs1 5 i nci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
A vrupanın en taze 
Dedikodusu 

Yazan: Muhittin Blrf~ 

SON POSTA 

Resimli Makale: ~istisnai muamele lütuf değil cezadır== Sözün Kısası 
. . ---

Yazı Ço/i Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Rus - Japon gerginliği 

tehlikeli 
bir safhaya girdi 

(Bel§ tarafı l inci sayfada) 
burada Japon muhafızlarile karşılaşmı~
tır. 

1 

i Diğer taraftan Röyter ajansının Tok • 

A vrupanın, dumanı üstünde, en 

taze bir dedikodu mevzuu, İn -

gilterenin Türkiyeye verdiği on altı mil
yonluk mal kredisidir. Bu bir mal kredisi 
olmakla beraber bir mali muameledir; 
İngilterenin bu tarzda krediler vermesi 
için daima siyasi sebebler bulunması la
zım geleceğini düşünen Avrupa, a~i 
zamanda bu kredi ile birlikte Türk - In
giliz münasebetlerinde dostluk tezahür
lerinin daha kuvvetli bir ifade devrine 
gelmiş olduğunu gören siyaset dediko -
ducuları, bu işin hududunu genişletiyor
lar ve en evvel Türkiye dostluğunu ele 
alan İngilterenin bu yoldan yürüyerek 
Balkan ve Tuna memleketlerine ayni ma
hiyette krediler vermek, bu sayede onları 
İngiltere etrafında toplıyarak Almanya
ya karşı iktısadi bir çember vücude ge
tirmek esası üzerine oturtulan geniş bir 
siyaset manevrasının hareketlerini sezi-

Ailede, muhitte veya işde nerhangi birisine karşı istisnai 
bir muamele yapmayınız. Hakikatte sevdiğinize lütuf değil, 
fenalık etmiş olurmnuz. 

İstisnai muamele o lutfu göreni o dakika ıçin kendisine 
müsavi olanların üstüne çıkarır, fakat sonra altına düşürür, 
düştükleri wman kalkınmaları mümkün değildir. 

yodan verdiği malUrn.ata göre Çanhu .. 
feng tepesinin Sovyet askerleri tarafın .. 
dan işgali keyfiyetinin ikinci bir Luku· 
çido hadisesi olmasından umumi surette 
korku izhar edilmektedir. Ma1Um. olduğu 
üzere Lükuçido hadisesi, Çindeki muha
samata sebebiyet vermişti. 

Sovyetler Birliği - Mançuko hududun
da havanın gayet tehlikeli bir mahiyet 

yorlar. 
Sırbistanda bir maden işletilmesi için 

aTzettiği söylenmektedir. Mançuko . ve 
Kore hududlarının muhafazasına memur 
makamlar, Mançuko hududunu ihlal et

bir İngiliz şirketinin iki buçuk mily0n 
İngiliz liralık bir kredi vermesı gibi bir 
hAdise ile eski Romanya başvekilinin 

Londraya yaptığı seyahat te bu dediko
du mevzuunun başlıca unsurlarından ol
du. Bugün Türkiyeye, yarın Yugoslav -
yaya, öbür gün Romanyaya ve nihayet 
Yunanistana ve Bulgaristana birer birer 
krediler veren İngiltere, bu memleket -
~ Almanya arasındaki iktısadi müna -
scnetleri bozacak ve Almanyaya karşı bir 
taraftan iktısadi ve diğer taraftan siyasi 
yeni bir çember vücude getirecek ... De
dikodunun, öteyi beriye yavaş yavaş ek
Jiyerek, şunu buna ilave ederek vücude 
getirdiği siyasi kombinezon budur. 

Amerikada gümüş /' ......................................................... ,~ Londralı 

Külçeleri nasıl : Hergun bir fıkra Hastabakıcılar 86 

tiklerini ileri sürdükleri Sovyet kıt'ala -
rının derhal geri çekilmesini taleb et • 
mişlerdir. 

Nakledilir? Saat grev yaptılar 
Söyleyin bakalım 

Japon membalarından müstacel kaydiie 
gelen haberlere göre, bu makamlar, Sov
yet askerlerinin kendilerine bildirilen 
talebi is'af etmedikleri takdirde, şiddetli 
ve kat'i bir surette hareket ile tehdid ey .. 
!emektedir. 

* ~u iş sade dedikodu sahasında kal 
madı. Bazı Alman gazeteleri, İngiltere
nin bu tarzda faaliyetlerine bakarak açık
tan açığa ona böyle bir maksad da isnad 
ettiler. Umumiyetle şunu söylediler: cİn
gilterenin, kendi lehinde ve Almanya 
aleyhinde hem iktısadi ve hem siyasi ye
ni bir teşekkül vücude getirmek arzu -
sunda olduğunu anlamıyor cleğiliz; fakat, 
Tuna yolu varken, bütün bu bahsediicn 
memleketlerle Almanya arasındaki iktı
sacli münasebetler, tabiat tarafından en Amerikada muhtelif yerlerden topla -
za;ruri münasebetler halinde yaratılmış nan 1,920 milyon dolar değerindeki gü -
bulunurken İngilterenin bu tarzda faali- müşler, Nevyork hazinesine, işte bu ıe -
yeti bizi asla endişeye sevketınez. Ne bu kilde naklediliyor. Askeri muhafızlar, 
memleketler Almanya ile alış verişten mitralyözlerin başında el tetiktd bekli • 
vazgeçebilirler, ne de biz Al'manla?A bu 
memleketlerden müstağni kalabilıriz. 
Onların ve bizlerin iktısadi hayatımızı 

Allah ve tabiat, sımsıkı birbirine bağla -
mıştır!:t 

Demek oluyor ki, hiç olmazsa bir kısım 
Alman matbuatı için, mesele 1lelade bir 
dedikodu değil, belki de yeni ve geniş 

yorlar. 

Yunanistanda komünizm 
kelimesi hakaret manasına 

geliyor 
ölçülü bir siyaset hareketinin ta ken • Yunan yüksek §Orası, kom:inizm keli-
disidir. Ancak; bu dedikodunun en sıcak 
bir devreye geldiği sırada Times gaze -
tesi bir makale yazdL Bu makalede İn -
giltereye atfedilen bu siyaset sarih su -
rette reddedildi. İngiliz hariciyesi tara -
fmdan ilham edilmiş olduğu tahmin olu-
nan bu makalede Times hülasaten şunu 
söylüyordu: cİngiltere Almanyayı iktı -
sadi ve siyasi çember içine almad: fikrin
den uzaktır. Bilakis Almanya ile iktısadi 

' 

mesinin bir hakaret kelimesi olduğunu 

kabul ve tasdik etmiştir. Buna sebeb de 
komünizmin devlet aleyhine yapılan bir 

nevi cinayet olarak telakki edilmesidir. 

Bekarlar klübünün reisi 
evlendi 

işlerde anlaşmak ister ve hatta onun 'Iu- Bundan yirmi sene evvel bekarlar 
na ve cenubu şarki Avrupasınndaki iktı- klübü tesis ederek evlenmemeği sıkı 
sadt münasebetlerini arttırmasını hoş bir pre ·p ı k' ı ı b' İn ·ı· .. . . . nsı o ara e e a an ır gı ız 
goriir. Elinden gelırse bu sahada Alman- .. 

1 
A ' 

yanın işlerini kolaylaştırmıya da taraf - yuz erce azasının birer birer vadlerin-
tardır.> Şu halde, İngiltere bu dediko - den dönerek evlendiklerini ve niha -
duyu tutmuyor, hiç olmazsa siyasi jekil- yet bu klübün yegane uzvu olarak kal
de, böyle bir tasavvurun varlığını inkar dığını görünce dayanamamış, evlenme
ediyor. Taymisin makalesi Almanyada ğe karar vermiştir. Eşini de seçmiştir. 
biraz sükfuıet uyandırdı ve dedikoduyu M" takb 1 d d 57 · d d B' 
da hafifletti. us e ama yaşın a ır. ır * kadından daha iyi yemek pişirmekte, 

dikiş dikmekte ve ortalık süpürmek -

tedir. 

Kadm artistlerden biri eski bir ar
kadaşını ziyarete gitmişti. Uzun 'nıüd
det kendinden, sahnedeki muvaffa
kiyetinden bahsetii. "a!kacağı sıra
da: 

- Ben, hep kendimden bahsettim, 
dedi, biraz da siz kendin.izden bahse
diniz. Mesela söyleyin bakalım> ber.i 
sahnede nasıl buluyorsunu.z? 

' ························································-' 
Birbirlerini düelloya 
Çağıran altı 
•• Universite profesörü 
Budapeştede Szeged üniversitesi ede

biyat fakültesi profesörlerinden altısı, 

eskrim dersleri alrnıya başlamışlardır. 

Gece gündüz demeden bu spordaki bil -
gilermi de ilerletmeğe bakmaktadırlar. 

Sebeb: Bu 6 profesör, fakülteye alına
cak olan bir profesör yüzünden kavga et-
mişler ve birbirlerini düelloya çağırmış
lardır.56 ve 58 yaşlarında bulunan diğer 
iki profesör düello etmişler, birbirlerini 
yaralamışlar, hemen barışarak ayni sed

ye ile hastaneye gitmiş, ve birbirine bi -
tişik yataklarda tedavi allına alınmışlar
dır. 

Dünyanın en büy ük 
tayyare fabrikası 

İngiltere hükUmeti meşhur sanayici 
Muffielde beş milyon İngiliz lirası değe -
rinde, 1000 avcı tayyaresi sipariş etmiş -
tir. Bu sipariş, §imdiye kadarvaki olan
lann en büyüğüdür. 

Lord Mu.ffieldin, yeni yaptırdığı tay _ 
yare fabrikasının dünyanın en büyük fab
rikası olacağı söylenmektedir. 15 b.in a
melenin çalışacağı bu iabri.kada kulla -
nılacak usuller, doğrudan doğruya meş
hur sanayicinin öz usulleridir. 

• 

Hadisenin mahallinde halledilmesi için 
başlıyan Sovyet - Mançuko müzakerele
rinin de kesilmiş olduğu bildirilmekte • 
dir. 

Takviye kıtaatı 
Tokyo 19 (A.A.) - Seulden buraya ge

len haberlere göre Çanhufengin garbında 
ki tepelerde bulunan Sovyet kıtaatı mil· 
temadiyen takviye kuvvetleri almakta • 
dır. 

Moskova 19 {AA.) - Luşov hadisesi 
,.. üzerine mareşal Blüherin Uzakşark or

dusu kumandanlığından azledileceğine 
dair Japon kaynaklarından çıkarılan ha-

Londrada emsaline az rastlanır ve 36 herler tekzib edilmektedir. 

saat süren bir grev olmuştur. Grev ya - * 
panlar, nazlı ve lltif hastabakıcılardır. Tokyo 19 (A.A.) - Kabine, ihracata 
Sebeb de, kendilerine kaba muameleler- tahsis edilecek maddeler imali maksa • 

dile ecnebi iptidai maddeleri satın alın• 
de bulunulması, hususi hallerine karışıl-

ması için Japon bankasının madeni para 
ması, ve türlü takyidat altında yaşamıya mevcudunun bir kısmının kullanılması 
mecbur edilmeleridii. Greve iştirak eden hakkında maliye nazırı tarafından yapıl. 
30 hastabak:ıcı, bu fırsattan istifada ede- mış olan tekilli tasvip etmiştir, hüku • 
rek, geceleri geç yatmışlar, kahvaltıla - met, bu maksadla bankadan takriben 300 
rını yataklarında yemişler, ve sinema - milyon altın yen kaldırmağa ve bir cec
la~a gitmişlerdir. nebi dövizleri tedavül sermayesi> ihdaa 

etmeğe karar vermiştir. 
Hastane idaresinin bütün dileklerinin 

yerine getirileceği hakkındaki vadlerine 

kat'iyetle inandıktan sonra greve niha -
yet veren hastabakıcılar: 

- Bu grev, bir bakıma işimize yaradı, 
hiç olmazsa dinlendik, demişlerdir. 

Vllan, eşek ve köpek 
arasında korkunç bir 

mücadele 
"( BqtaTaf1 l inct ıaJlfcıda) 

Tarihten önce yaşamış bir 
ejderin cesedi bulundu 

Sürüsü arasında otlamakta olan bir e· 
şeğin birdenbire çırpınmağa ve acı acı 

anırmağa başladığını gören çoban ileri• 
Alaskanın cenubu şarkisinde Vran- ye doğru koştuğu zaman çoban köpeği • 

gel adasında tarihten önce yaşamış 0 _ nin de eşeğe doğru atıldığını ve iki met• 
re uzunlukta bir yılanın eşeğin boynuna 

lan bir ejderin hiç bozulmamış cesedi sarılmış olduğunu dehşetle görmüştür, 
bulunmuştur. Gelecek ayın başında ha İşte bu andan itibaren yılana karşı eşeğin 
reket edecek olan bir hey'eti seferiye- ve köpeğin mücadelesi başlamıştır. Yı .. 
nin bindiği vapurda hususi tebridha - lan bir müddet eşeğin boynuna dolanmı~ 

Eden Amerikaga gidiyor neler bulunacak, ve bozulmaması için vaziyette durduktan sonra köpeğin mü· 
de cesed buralarda muhafaza edilecek- temadi hücumlarına karşı nihayet sinir· 

lenmiş, eşeğin boynundan çözülmüş ve İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Bir seri konferanslar vermek üzere A- tir. Geminin adaya yaklaşması imka- köpeğe saldırarak onun boynunu sarma· 

n:ıerikaya gidecek o~an eski İngiliz hari - nı yoktur. Bunun için de, hususi bir ğa muvaffak olmuştur. Köpek bu çok acı 
cıye nazırı Edenin Ingilterenin Amerika motör inşa ettirilmiştir. ve kuvvetli tazyıka mukavemet edemi • 
sefirliğine tayin olunacağı şayiası tek - Cesed .f ton ağırlığındadır. Gömü _ yerek boğulmuştur. 
rar ortaya çıkmıştır. Bu şayianın doğru 

1 
.. b 

1 
d w k . 8 t d Bu sırada eşek mücadeleyi bırakma • 

olmadıgvı iddia edildigvi gı"bi, Edenın· eski u u un ugu aya ıse on ur. k"' ~· b v ı1 ·f 1 mış, ope15ı ogan y ana çı te erile sal· 
başvekiline yaklaşmakta olduğu da Cesed, 3 tonluk bir sandığa konula- dır~ ve birbiri ardı sıra indirdiğı dar· 
söylenmektedir. cak ve Sovyet Rusyaya getirilecektir. beler altında hayvanı öldürmeğe muvaf· 

fak olmuştur. 

Bize gelince, bir kere krediyi alırken 
Tür.kiye yalnız iktısadi bakımdan hareket 
etmiştir. Türkiye 16 milyon İngiliz lirası
na kendi siyasetini satacak memleket de -
ğildir. Bugünkü Türkiyenin siyase~ kıy- 1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Çoban bu korkunç mücadeleye sadece 
seyirci kalmıştır. 

metinin on altı kere on altı milyon İngi
liz lirasile ölçµlemiyeceğini erbabı pekaUt 
bilir. Fakat, zengin ve kuvvetli İngiliz 

milletile alış veriş işlerimizi gE>nişletmek 
ve bu arada dosUuğumuzu kuvvetlendir
mek hangi bakımdan olursa olsun, bizce 
iyi görülür ve filemde hiç kimsenin de 
buna bir diyeceği olamaz. 

Bu .. nkü Türkiyenin başlıca iki hedefi 

Bir meslekdaş İstanbul kütübhanelerinin a.ğlanacak vazi- Bir yazma e~erden alınacak birkaç sayfanın bir üniver-
yette olduklarını yazmış, ikinci bir meslekdaş bu hükmün site kütübhanesjnde yer bulan birkaç bin kitaba muadil ola
aleyhinde, makalesinin içinde şu cümleleri gördük: bileceği iddiası üzerinde durmıyalım, Vatikan kütübhane-
«-İstanbul kütübhaneleri ağzı açılmamış bir hazine gibi sinde milyon değerinde eserler bulunduğu söylenir, iddianın 

duruyor. Öyle kıymetli yazma eserlere malikiz ki bunların antikacılık bakımmdan ortaya atılmış olması mümkündür. 
birkaç sayfası elbette Kolombiya Üniversitesi kitabiarınm Fakat mevcudu tasnif edilmemiş, arandığı zaman bulunmaz 
birkaç binine bedeldir. bir kütübhanenin bir hazine değerinde de olsa faydası do-

Kütübhaneler meselesinde yegane derd onların tasnifidir.• kunacağma biz inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, i S T E R 1 N A N M A 1 . 

--..,..-~--·~------~ 

Çekoslovakyada milliyetler 
ve muhtariyet meseleleri 

Prag 19 (A.A.) - Dün akşam bazı 
r.azırlar Başvekil B. Hodza'nın riyase· 
tinde toplanmışlardır. Yarı resmi :rnem 
balardan bildirildiğine göre, bu içtima· 
da, milliyetler ve muhtariyet politika
sı hakkındaki kanun projeleri göriişül-

.. tür. 



Hitler Südetler hakkındaki 
düşüncesini İngi_ltereye bildirdi 
Par iste L d Hali/ Öks ve Bone arasında cereyan 

d k ~:akerelerde Südetler meselesine lemas 
e ece e&receği muhakkak addedilmektedir 

. . kınl ından Vid - j linceye kadar ekalliyetler statüsünün meclise sevkedil -

Londra t 9 (Hususi) - Hıt:er~ ~~e~yet iktisab memesini istemiştir. 
man'ın Londrayı ziyareti hususı bır Henlayn'ın bu muhtırası siyasi mahfellerde endişe 
etmiştir. haberlere göre, Hari- doğurmuştur. . 

Salahiyettar mahfellerden a.~ıı:,an .. l v·dman Sü· Londra 19 (A.A.) - Ingiliz diplomasi mehafili, Hitle • 
'f k ·ı gorusmuş 0 an ı ' kı ı d ·· b V d ' ·ı h ·1 11"' ciye Nazırı Lord Halı a s ı e • . . d'' üncelerini rin ya narın an yuz aşı e eman m mumaı ey ı e ı:.O-

det Almanları meselesi hakkın~a ~~t~eruı h:ıiinde ısrar rüşmüş olduğu haberini teyid etmektedir. . 
nazıra bildirmis ve bu meselenın sur atle Paris 19 (A.A.) - Fransız Hariciye Nazırı Bone ıle 
etmiştir. • . .

1 
acağı gö • İngiliz Hariciye Nazırı Lord Halifaks yarın öğle üzeri 

Lord Halifaks'ın Parisde, Fransız ~ıcalıee ~~hakkak su- mülakatlarını yapacaklardtr. Bu mülakat müddeti bir 
rü.şmeler esnasında Südetler meselesıne d buçuk saat olarak tesbit olunmuştur. 
rette temas edeceği anlaşı~akta~ır. n Prag hükfıme • ??leden scnr~ ~aşveki~ Daladiyenin de işti.rakile iki 

Dig~ er taraftan Südetlerın Şefı Henlay l'b tı ha1ledi • harıcıye nazırı goruşmelerıne devam edeceklerdır. 
. k s ··det metaı a 

tine bir muhtıra tevdı edere , u 

Önümüzdeki ders yılı 
i in kitablar hazırlanıyor 
Ç 

1 
ğ nın Jıttabların tedkllı işleri 

Kültür Bakan 1 1 h Jıkında bir tebliği 
ve basımı·l~a~r.:.ı :=8==-~~~::: _ 

1 
• bunların hazırlanma durumlarım, bas· 

Ankara 19 (A.A.) - K ültür Bakan 
1 

• ~sayılarını ve depo stoklarını gör. önü~-
ğından; , t d- de bulundurmak suretile muayyen bır 
Bazı gazetelerde okul kitabıarının he - plana göre geceli gündüzlü çalışarak bas

kik işlerinin bitmediği, ba~ımlarına v:k- maktadır. Şimdiden bir çok kitabın ha -
d " gene kıtabLarın . b"t' ·ıın· t' nüz başlanma ıgı~ da bir takım sıın ve cild ışi ı ırı ış ır. . 

tinde yetişmiyecegi hakkı~.. .. B kan • 3 - Önümüzdeki ders ytlı.nda bır kı-
neşriyat görüldüğünden .Kuıtı:r ~ ay - sun kitabların değiştirileceği ve bu ara· 

fk'rı umumıyey. . 'd lığı bu hususta e a .. .. da tarih ve okuma kıtablarmın yenı en 
dmlatmağı faydalı görm:.ıştur. 1 k bir yazılmakta olduğu hakkındaki hab~rfor 

. 1 le hazır1attırı ara ak la l 1 _Yeni terım er . ·ca\.ı de> bu ders yılı için yapılın ta o n ıa-
·bı tutulduktan sonra neşrı ı . ""ld' G 1 

tedkike ta t dk'lt işleri ay- zırlıklarla aUkadar degı ır. eı;:m yı 
eden kitabların ~adi.l ~e ;al~ız ilk okul- birfnci sınıflarda tatbikine başlanan. or
larca evvel bitirılmıştır. h ta okul ve lise programının tııt~ik sahası 

ıar için müsabakaya kon uımuş olant ~ek" e- ' ·u sene ikinci sınıflara da t~şmil edile • 
b 1 n geome n ı • 11 • ö-

nüz komisyonda u ~~ .. .. kadar ceğinden bu sınıfların yenı programa g 
tablarının tedkiki de ıkı, nç guna re hazırlanmış fen kitablarmdan başk~ 
bitmiş olacaktır. . . basıla- geçen seneki kitablar aynen okutulacak-

i _ önümüzdeki ders yılı ıçı~ b e • tır. Yalnız terimleri Türk dil kurumunca 
cak kitabların kaffesi hakkında~~: dev- tesbit edilıniş olan derslerin k:itabları ye· 
den emirler daha kanun~sa~ı ;; Basıme· ni terimlerle basılmaktadır. 

kt z;i;;i;de~··yıkılan köy 

evleri_ y~~:~:.~ er~~ı!!r~.r 
Kırşehir hava~5!0lüle~e para da dağıhyor 

Kızılay o~ 41 86 metre mik'abı yüz bin kad~ a -
- hır· ve~ ı dan uhtelifcb 

i\nkara (Hususi) - Kırşe ··a Akdağ orman arın m -
valisinde vukubulan zelzele münas~n~ :d~a kesilerek sevkiyata başlanmıştır. 

d k. köylere ev ı «Tapılan evler iki odalıdı.r.t Temetli 
betile Kızılay bura a 1 . t sar - ı 

Çinde hava 
bombardımanları 
1500 kişi daha öldü, 4 

Japon gemisi batırıldı 
Şanghay 19 (A.A.) - J apon hava kuv

vetleri bu sabah Hankovu ~iddetli bom • 
bardunan etmiştir. Şehirde l 500 kişi öl • 
müş ve yaralanmıştır. Sığınak olarak it -
tihaz edilen tiyatro binasınrn. enkazt al
tından 300 cesed çıkarılınıştff. 

Hankov 19 - Çin ordusu namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat Japonla • 
nn Hankov mıntakasında fena bir va .. 
ziyette olduklarını bildirmektedir. 

Bugüne kadar Çin kuvvetleri 25 Japon 
harb gemisini batırmış ve on dokuzunu 
hizmet göremiyccek derecede tahrib et -
miştir. Bunlar arasında hatif kruvazör
ler, torpido muhribleri, mayin gemileri 
ve bir tayyare gemisi vardır. 
- Bu sabah Çin tayyareleri Yangtze neh· 
ri üzerinde bulunan 18 Japon harb gemi
sine taarruz etmişler, 3 topçeker ile bir 
büyük harb gemisini batırrnışlardıc. Bun
dan başka bir Japon avcı tayyaresi de 
düşürülmüştür. 

Mısır Başvekili 
Londrada 
Londra 19 (A.A.) - Deyli Meyl ga -

zetesinin bildirdiğine göre, Çarşamba 
günü Londı·aya gelecek olan Mısır Ba§ 
vekili ile yapılacak görüşmelerde Ak -
deniz vaziyeti ile Filistin meselesi 
mevzuubahs olacaktır. Ayrıca, Süveyş 
kanalı mıntakasında İngiliz kıt'alarına 
yapılacak kışlalar işi de görüşülecek -
tir. 

Gayri mübadillerin 
istihkakları şası faaliyetine büyük bır gayre ksad- harclı duvarları kerpıç en, ça 

1 

f k d' B .. kadar buma taşdv~hta ve üzeri kiremitle kapatıl -
etme te ır. ugun: 319 661 Ura- sı a d Evler bu iki oda yanında bl- Ankara 19 (Hususi) - Gayrimüba-

la toplanan para mıkdarı. d. kden makta ır. k" d d h dı'l 1·stihkaklarının tasfiyesi hakkında-,.. t n e na ,.. köylü tarafından i ı o a ıı a 
yı geçmektedir. Hükuı:ne 1 d kıs _ Iahare . bil ek şekilde yapılmakta _ ki kanun mevkii mer'iyete girdiğinden 
verdiği 5 30.000 lira ile. köyl:~n~ekte, ilave edıle ec Maliye Vekaleti, kanunun tatbik su • 
ınen harab olanlar tamır da yerir1e dır. .. .. bunlardan başka köy- retini izah eden bir talimatname ha -
tamamen harab olanların Kızıla~ but~: lazım olacak her ~ür- zırlamaktadır. '.Palimatname Hey'eti 
yenileri yapılmaktadır:. Vekaleti füye bu ınş~~l tidai eyi ve burada kü- Vekileden geçtikten sonra defterdar • 

Bu münasebetle Mudafaa ' tkar er 1ü malzemeı ıpb 1 y arasına gerilecek lıklara tebliğ edilecektir. 
tarafından gönderilen 500 sana "k kazıklara un ar . . ·-
ve bunların başında Nafia Vekalet\t~~ ~~imlere varıncaya .. kadar_ ~~r~ıştır. Abdülhak Himidin kızı bir 
rafından tavzif edilen fen rnemukı~: - Harab ol~n. kır~ıkdmute~~~~z :~daerl~- dava açtı 

· · ·ı l bulunma · lerın (Jll arı · evlenn ınşası e meşgu kılan ev k .. ylüye mağduriyeti nis • Büyük şair Abdülhak Hamidin kızı 
dırlar. 1 . . 7850 etre ınik'"b Kı~1ı7 ~~~60 olira vermektedir. bayan Emine, asliye üçüncü hukuk 

Bu ev ~r ~çın ... ~ ü bunun betın e mahkemesine müracaat ederek bir va· 
keresteye ıhtıyaç gorulnı. ş, =, •, 

1 
t 1 k siyetname ibtali talebi~d~ bul~u-~ w 

R d 1 UZ a ) a ca tur. Bu vasiyetname hukümlerıne gore 

Yo a
r U C merhum Abdülhak Hamid matbu ve a . f d gayri matbu bütün eserlerinden isUfa-

-----ların ucuzlatılması etra ID a de hakkını münhasıran eşi bayan Lüs-
Nafıa Vekaleti radyo l T idaresi getirecek yene terketmiştir. Üstad ayni zamanda 

t k
•kl b ladı. Radyo arı P. _ • . kütüphanesindeki kıymetli asarı da 

et 1 ere aş - . N f Vekaleti, halkın ucuzca ıad- bayan Lüsyene bırakmıştır. 
d dan ıs- a ıa 1 · · · radyo H lk genis mik'-·asta ra yo · . dan istifade edebilme erı ıçın, .. Da\'acı bayan Eminenin vekili, no-

a ın ·. J Nafıa Ve· )O · t 1 · f umum mu· · · d'l · 1 · 
tifade imkanlarını araştı~an ted- ı:nakinelerinı _pos.la e g~a w terlikte t.anzım e_ ı_ mış o an vasıyetn~-
k.aıet· b'. komis'-·on teşkıl ederek__ _ d"rlüg~ ü vasıtası le getırtı:nege karar menin bır suretını mhk.emeye vermış 

ı. tr J • O muhte u o A -b b d r d . ' k 
kikata başlamı.ştır. Komısyon, . rını verı:niştır. ve bazı huk~~ı e~ a erme).a~ e ete_ 
lif 

1 
k tlerdeki rad>·o fıat.ıa '· Diğer taraftan yurdun her yanında iptalini ve ustadın eserlerının telıf 

ted~:~t~i: ve memleketimizdekı r~:ı- radyonun taammümü için meml:kette hakkının müekkiline de te?milin~ iste
~-0 t 

1 
n fabrikaların satış f ~ 

1 
kt 'k fabrikalarının arttırılma::.ı et- mistir Mahkeme ~u lalebı tedkık ei-

,, acen a arını , 1 • aptıO'J e e rı t ~ · 
lar .. r .. k mikdarda zam ar y b rafında da tedkiklere başlanrmş lf, m ektedir. 

Yenide.o dokuz kişi 
daha öldürüldü 

......... lllliimllij ....... ,,.... 

e ispanya rnuharebeleri 
son safhasına bağlanıyor Kudüs 19 (A.A.) - Filistindc- pazartesi 

günü akşamı arbedeler ve suikastlar ye
niden altı kişinin kurban gitmesıne sebe
biyet vermiştir. Üç kişi ölmiış üç kişi Da 

u 1 

agır surette yaralanmış ve dün ölenle -

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

spanyanın iç mücadelesi zaman za• 

ınan artan bir şiddetle ikı senedcnberl 
rin mikdarı bu suretle dokuza çıkmıştır. 

Kudüste ve Hayfada dükkan1ar haıa 

kapalı bulunmaktadır. Filistinm şimalin
de tedhişçilerin tahrikat merkezinden k:ı.
çan Yahudi allelerin muhacereti haber 
verilmektedir. 

Telgraflara sansür kondu 
Kudüs 19 (A.A.) - İngiliz makamatı 

harice gönderilecek telgraflarn sansür 
koymuştur. 

ispanyada bir İngiliz 
vapuru yeniden 

bombardıman edildi 
Londra 19 (Hususi) - Valensiya li -

manında bulunan İngiliz Stanlan vapuru 
bombardıman edilmiştir. Vapurda yan • 
gın çıkmıştır. Rıhtımda bulunan sekız ki
şi ölmüştür. 

Diğer taraftan Frankistlerin Majork 
adasından gelen bir çok tayyare filoları 
Barselona ve civarını bombardıman et • 
mişlerdir. Fakir mahallesinde biri ihti
yar ve biri çocuk olmak üzere altı kişi -
nin telef olmuş olduğu bildirilmekte -
dir. Büyük kiliseye bir bomba düşmüş ve 
cephesi tamamen yıkılınıştır. 

Romanyada matem 
Kraliçe Marinin cenaze 

merasimi gelecek pazartesi 
günü yapılacak 

Bükreş 19 (A.A.) - Kral Sarayı nazırının 
blr tebliğine göre, Kraliçe Mari'nin nfı.şı Sl· 
nala'da Pelesh şatosuna götürülecek ve halk, 
Salı ve Çarşamba günleri tabutun önünde 
eğllme~e kabul olunacaktır. Perşembe gu -
nü, cenaze, husu.si trenle Bükreşe Contr11 • 
cenl sarayına nakledilecek ve halk, burada 
da, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü 
Kraliçeye son hürmet vazifesini yapmajfa 
kabul olunacaktır. 24. Temmuz Pazar güniı, 

cenaze alayı, Saraydan kalkarak .istasyona 
götürülecek ve oradan da hususi trenle Kur 
tea - Argeş'e nakledilerek orada Pazartesi 
günü Kral hD.nedanı mezarlığına defnolu -
nacaktır. 

Kral sarayında matem başlamıştır. Ma -
tem, üç ayı büyük matem olmak üzere, alb 
ay sürecektir. 

Almanyada· bir casus 
idam edildi 

Berlin 19 (A.A.) - Breslau'lı Hel
mut Kuhlman, bu sabah balta ile idam 
edilmiştiı'. Kuhlman, bir yabancı dev
let hesabına casusluk cürmae divanı 
harb tarafından ölüme mahkum olun
muştu. 

fasılasız bir surette devam tdiyor. Bu 
::nüddet zarfında re&.'11i sıfatı haiz hic:bir 

kimse, ne milliyetçi, ne de cumhuriyetçi 
İspanya namına harbe nihayd verılmc· 
sini !stemek cesaretini göstermedi. Filva
ki ıtrasıra bir anlaşmaya varmak mnk:.;a
dile bazı devletlerin tavassut yapmalan 
mevzuu bahsolmadı değil, fakat bu şayi
alar her defasında tekzibe uğradı. Bu ~c
bebledir ki Valansiya ve Madrid huku
medJerinin Cumhurreisi Azana tarafın· 
dan irad olunan son nutuk •ımumi bir 

hayret uyandırdı. Çünkü Azana, İspan
yol iç harbinin nihayet bulmasını ve uf 
ve şefkat esasına müstenid umumi bir 

tasfiye yapılmasını istiyo:;. Bundan an~ 
!aşılan şudur ki cumhuriyetçi İspanya~ 
nın Franko kuvvetlerine karşı olan mu
kavemeti son devresine gelmiştir. Fran
kocuların muhtelif cebhelerde icra ettik
leri tazyikler bu şekilde devam edccE:k 
olursa, cumhuriyetçiler cebhcsi. birde~· 

bire göçecek ve umumi bir ınhitat baş 
gösterecektir. Çünkü düne kadar Kata· 
lonyanm kenar eyaletlerindr:? çarpışan 

kuvvetler şimdi Valinsiyanın yoluna 

teveccüh etmişlerdır. İspanyada her iki 
taraf son kozunu oynuyor. 

Selim Ragıp Emeç 
------------~-------

İtalya ve 
Macaristan 

Roma 19 (A.A.) - B. Mus;clini ile B. 
imredi dün akşam Duçe tarafından Ve· 
nedik sarayında verilen ziyalctk karşı -
lıklı idarei ekdah ederek birer nutuk irad 
etmişlerdir. 

Düçe Ezcümle demiştir ki: 
İki memleket arasındaki münasebetlerin 
devamı sebebi, temayüllerin ve menfaat
lerin bu müşareketinde miindcmiçtir. 
f zamanda bu münaseb~,th~ri•1 dığcr 
aı derle ve bilhassa tabii sebeblerd0n 
dolayı İtalya ile Macaristam do~IJ'udan 
doğruya alakadar etmekte ol3n Tuna 
havzası devletlerile olan miina~ebetleri'"l 
daha geniş çerçevesi dahilinde iki mem
leket münasebatının inkişafı sebebı d'! 
bu temayüller ve menfaatler müşareketi 
keyfiyetinde mündemiçtir.• 

Mes'ud bir doğum 
Bükreş Elçiliğimiz başkatibi Bülend 

Uşaklıgilin dün, bir kız çocuğu düny:ı
ya gelmiştir. Yavruya uzun ömürler 
diler, ebeveyni ile dedeleri Halid Ziya 
Uşaklıgili ve Yunus Nadiyi tebrik ede-
riz. 

······························································································································ 
Sabahtan Sabaha : 

Kadın bir fantez idir 
Kıymetli meslekdaşım Sabiha Zell eri ya bir yazısında Türk kadını hesabına 

yanıp yak.ılıyor. Kadınlara verilen kanuni haklara rağmen kadınların henüz 
erkekle tam hizaya gelemediklerinden şikayt ediyor. Cemiyet içind~ sivrilen 

kadınlara karşı gösterilen alakasızhk, ilimadsızlık bu şikayete yol açıyor. Ka
dın ne olsa, hangi mesleğe girse, ne muvaffakiyetler gösterse gene cemiyete 

emniyet telkin etmiyen bir unsur olarak kalıyor. Kıymetli rneslekdaşım işte 

bu muhafazakar zihniyetle mücadefo edilmesini teklif ediyor. 
Mücadelenin sahası şu olacak: Diyeceğiz ki vatandaşlar, kadın doktor ol

du, avukat oldu, adliyeci oldu, sporcu oldu, her şey oldu, erkekten •farkı 
kalmadı. Artık ona emniyet ediniz .• 

Böyle propagandaların daima men fi neticeler verdiği malı'.imdur. Çünkü 

meslek hayatındaki kadına gösterilen emniyetsizlik onun dimağ kabiliyeti· 
ne zekAsına ve bilgisine değil, doğrudan doğruya cinsi zaflanna karşıdır. En 
basit erkek, muhatabı kadın olduğu zaman onun mevkıini, fikir ve meı;lek 
kıymetini değil, sadece dişi hüviyetini görür. Tabiatin erkek mahlCıkunuıı 
dişisine karşı duyduğu bu tabii hisleri propaganda ile ı::ilip süpürrr.t·ğe im 

kan var mıdır? Hilkatin içtimai nizama esas olan bazı kanunlıırı v:.ı.rdtr kt 
beşeri kanunlarla hükümden iskat edilemezler. Yeni doğmuş bir çocuğa ve-

raset kanunları bir taç ve taht vere L'ilir. Fakat tabiat onu bu tacı İ:'aşına g~ 
çirip o tahta oturmaktan meneder. Çünkü kanuni hakkına ma.Ek olmakla 
beraber tabii zafı onu bu h:1kkı istimalden mahrum bırakır. 
Kadın da meslek hayatına girehilil'. İstidadına göre muvaffak ta olab:fü. 

Rökorlar bile kırabilir. Fakat bütün bu muvaffakiyetleri t:ıbiatin ona ver· 

diği dişilik şerefi yanında kıymetsiz kalır. Bugüne kadar kadın::-ı umumi ha
yattaki muvaffakiyetleri dt- birer fantezi olmaktan ileri g:derr.emi~tİ!'. 1\ a
dın binnefis hayatımızın yegfme fon leziı:;i olduğuna göre aziz ı::ıeslekdaşımın 

kadınlık namına bizlerden beklediği emniyeti, muhabbetle kar!şık bır ~ekıl· 
de göstermek te erkekler için şerefli bir vazife o!.,. ... 

Bü.rhan Cahid 



Misafirimiz şerefine Muammer Eriş bir ziyafet 
verdi, ziyafette sefir de bulundu 

Ankara saylavı ve 1ş Bankası umum müdürü Bay Muammer Eriş ile Londrad11 
memleketimize açılan 16 milyon İngiliz liralık kredinin müzakerelermı yapan 
İngiltere kredi dairesi müdürü B. W. Nikson, refikası ve hususi katiblerile 
beraber Konya vapurile İzmirden şehrimize gelmiştir. • • İngiltere kredi dairesi müdürü B. Nikson şehrimizde bulunan Iş Bankası umum 
müdürü Muanuner Eriş ile .uedinin tatbikat tarzı hakkında temaslar yapacaktır. 
Misafirimiz dün bir müddet İş Bankası umum müdürile görüşmüş ve §ehrı gez-

miştir. 

Muammer Eriş, B. Nikson şerefine Çi ftehavuzlardaki köşkünde dün akşam 
hususi bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras, İngiliz sefiri Sir Persi I.oren 

de hazır bulunmuşlardır. 

Şehir işleri: M üte/ errllı. : 

Eminönü meydanındaki istimlak iş dairesi reisi tedkik gezilerine 
işinde çıkan zorluklar çıkıyor 

Eminönü meydanının açılması için Bir müddettenberi şehrimizde bu -
jValide hanı yıkıldıktan sonra, hanm ar lunmakta olan İktısad Vekaleti İş Da
kasının baş tarafmda meydana çıkan iresi Reisi Enis Behiç, memleketin 
~ir dükkan sakil bir manzara arzet - muhtelif mıntakalanndaki iş dairesi 
mekte, yıkılması lazım gelmektedir. bölgelerinde tedkikat yapmak üzere 
Halbuki, belediye ile bu dükkfının sa- 'bir iki güne kadar seyahate çıkacak -
hi~i aı:sında fiat hususunda a_n~aş~ak tır. Bay Enis Behiç evvela Karadeniz 
m~un olmamı~ır •. ~unu!.1 ıçı.~\: - sahillerini gezdikten sonra Ege ve Ce
~imlak k~nun~ hukmune ~ore, du . ·a~ nup mıntakalarmdaki iş dairelerini de 
ıcin takdir edilen bedel yuzde ymnı t ft· d kt' - e ış e ece ır. 
fazlasile bankaya yatınlrnıştn·. Bun - .. • • • • 
öan başka, yıkılacak binalardan on .Ziraat Vekılı Ankaraya gıtti 
dört dükkan sahibile de anlaşılama - Üç gündenberi şehrimizde bulunan 
ınış, onların paraları da bu şekilde b~m ~iraat Vekili. Faik Ku~do~lu, ~ün de 
kaya yatırılmıştır. Istanbu1da Zıraat Vekaletıne baglı ba-

Yıkılması mukarrer olan binaların zı müesseselerde tedkik ve teftişler 
yıkılınasına bugünlerde başlanacak - yapmıştır. Vekil, dün akşamki ckspres
tır. le Ankaraya dönmüştür. Bugünlerde, 

Belediye hwıusi inşaat komisyonu Orta ve Garbi Anadoluda bir tedkik 
toplandı seyahatine çıkması muhtemeldir. 

Yapılacak o1an hususi inşaata aid Hayalı ucuzlatma tedkikleri 
projeleri inşadan evvel tedkik etmek İktısad Vekaletince hayatı ucuz.lat -
üzere belediyede teşekkül eden komis- mak için tedkiklerde bulunmak üzere 

yo~ ?ün de belediyede beledi~e reis. mu İngiltereden celbedilen ucuzluk müte
evmı Ekrem Seve~canın .. rı~asetınde hassısı muhtelif yerlerde tedkikler 
toplanmıştır: Komısyo.n dunk~ toplan- yaptıktan sonra raporunu İktısad Ve -
tısında şehrın muhtelıf yerlerınde ya- kiıletine vermiş memleketine dön -
pılması istenen sekiz on kadar hususi - - .. ' .. 
b

. · · · · t dk'k ım· ı· muştu. Mutehassıs bugunJerde tekrar 
ınanın ınşası ışını e 1 e ış ır. 1 k t ' · 1 k d' - b 

K 
· 

1 
. •t'b .

1 
~ mcm e e ımıze ge ece ·, ıger azı 

omısyon, ma zemesı ı ı arı e sag- . . 
tamlığı şüphe1i görülen ve yapılacağı mıntakalarda da tedkıklenne deva~ e-
mahaldeki binalarla hemahenk olını _ derek, mütemmim raporunu Vekalete 

verecektir. 
yan inşaata müsaade etmemektedir. --------

Asherlilı işleri: Toplantılar: 

Şimendiferler konferansı toplantısı 

iştirak edeceğimiz 
beynelmilel ilmi 

kongreler 

... - . ...,. 

Ormanlara on kilometredeki köy ve küçük kasabalara 
kerestelik, yak.ftcak ve dikili ağaç çok ucuz verilecek 

'.Ağustos bidayetinde, Zürihte, beynel
milel bir tarih kongresi açılacaktır. Bu 
kongrede memleketimizi temsil edecek 
olan profesör Fuad Köprülü ünümüzdeki Orman kanununun bazı maddelerini de- tl hasıl olmuştur. İ.§cllerin günden güne bu 

ğlştlren kanun orman idarelerine tebllğ e - yeni işde ihtisas sahlbl olmaları ve iş akı -
pazartesi günü Zürihe gitmek üzere ~eh- dllmişUr. Bu kanunla köylüler lehlne konu- şının yoluna girmesi dolayıslle imalô.tın ran
rimizdcn ayrılacaktır. Fuad Köprülü, bu ian yenl hükümlerin başlıcaları şunlardır: dımanı tedricen yükselmiş, iş icabı zayi za
kongreden sonra, ağustos ortalarında Ormanların içinde veya orman sınırla - mıınlar en az derecelerine 1ndlrllerek maki _ 
Brükselde toplanacak olan Türkoloji rından itibaren düz hat üzerine on kllomet- nelerin nıı.zad verim kudretlerine yaklaşıl -
k . d d 

1 
k t' . . t .1 re mesafedeki köyler halkına, kendi ihti - mıştır. 

ongresm e e mem e e ımızı emsı e- yaçları için kerestelik, saplık tomruk ve ya-
decck, kongrede, hazırladığı bir tezi mü- k:ıcak olarak dikill ağaç verilecektir. Bunun Hazlran ayında fabrika elli yedi ton ip-
dafaa edecektir. için tarl!e bedelinin yalnız yüzde onu alı - llk yapmıştır k1 bu mikdar vasati 30 metr k 

G d f k .• ı· M k d n"cak•·r. Bu a~a,.lar, e,;er ormandaki istif- numara olarak kabul edlllrse 1.710.o:.o eçen c a ı ıç ımaını as ova a ya- .. "' 6 ,. ı:. 

d
.. d ten verillrse, aynca kesme ve tn11ıma üc - kilometredir. Bugün için fabrikada yuzde 

pan ve art sene c bir toplanan beynel- ~ 55 i k d - d retleri de köylüden alınacaktır. a ın ve yuz e 45 i erkek olmak üzere 
milel coğrafya kongresi de bu sefer Ams- 1300 işe! çalışmaktadı End · t ı l A Bu hukümden on kilometre 1ç1nde bulu- r. us r ye vrupa. 
terdamda toplanacaktır. Bn kongrede nan iki binden az nüfuslu knsab:ı.lnr halkı mcmJekeUerlnde üzerinde dalma ehemmi -
Türkiyeyi temsil edecek olan edebiyat da istifade edebilecektir. Bundan başka, Zi- yctıc durulan ve fabrikıısyonun iş eleman -
fakültesi doçentlerinden Ahmed Ardal, rrıat Vekfiletfnln müsaadeslle, gene on kilo - 01 tc~kll eden işet v: .~utehnssıs işciyi ye -
coğrafya fakültesi doçentlerındcn Besim metre içinde bulunup dıı, geçimleri öteden - tiştlnnek meselesi yuzunden de Merinos fr > 
Darkut ve Ankara dil ve coğrafya fnkül- beri paz.arlanı kendileri götürüp satt1kları rikası fazla sıkıntı çekmemekte, bilhassa lŞ 

kereste, odun, saplık ve kömüre bağlı olan esnasında lşciye makinenin ve işin bütun 
tesi doçentlerinden Cemal Alagöz de d~n köylülere tam tarife bedeli alınarak, keres- incelikleri gösterilmekte, ayrıca açılan kurs-
A msterdama müteveccihen İstanbuldan tellk, saplık, odun ve kömürlük ağaç veri - tarla bunların tekô.mül etmesine emek sar-
hareket etmişlerdir. leccktir. fed1lmektedlr. 

Pendikte bir lokomotif 
devrildi 

Dün Haydarpaşadan Pendiğe giden 38 
numaralı banliyö treni Pendikte manev
ra yaparken lokomotif yoldan çıkarak 
devrilmiştir. İnsanca hiç bir zayiat ol -
marn.ıştır. 

Poliste: 

Ziraat Vekaleti bu müsandeyl, bu vazı - Şurası muhakkaktır ki, Türk işclsl, tez 
yetteki köylülerin refahı ve kalkınmalarını kavrayışı, elinin işi tutuşu ve iş üzerinde 
gözeterek yapılacak plflna uymak ve arala - gösterdiği mehareti ile çok kısa denecek z!l
rında birlikler kurm~k, işletme yerlerin! ve manlnrda kendlnl işe yarar blr vaziyete 
çalışma tarzlarını gostereceği şekilde ıslah sokabllmek meziyeti yüzıinden bilhassa ecne 
etmek şart.ıanna bağlayabilecektir. bllerin hayret ve tnkdlrlerinl celbetmekte -

Bursa Merinos 
fabrikasının faaliyeti 
Sümer Bankın birinci beş yıllık endüs~ri 

programına dahil 01a1ak iubatta Atatürk.ün 
kudreUl ellle açıla.{ı '.Bursa Merinos fabrika
sı tekistll endüstrimizin çok esaslı ihtiyaç -

dir. Fabrika işcllerln beden ve dimağ fan -
Uyetlerine de liızım geldiği kadar ktymct 

vermekte, canlı spor ve gösterit hareketle -
rinin ardı arası kesllmemektedlr. Bursa Me
rinos fabrikası ne ne kadar iftihar etsek ye
ridir. 

lannı karşılamaktadır. Fabrika. açılışından 

Küçiik süvari bir adama çarpıp bugüne kadar geçen beş aylık çalışma müd-

Fmdık fiatları ehemmiyetli 
surette yükseldi 

Şehrimizde fındık piyasası son zamnn -
larda ehemmiyetll nlsbette yükselmeğe baş
lamış, evvelce 46 kuruş olan fiatlar bugün -
!erde 62 kuruşa kadar çik:mıştır. Piyasanın 

yükselmesine, mahsulün bu yıl az olduğu 
hakkında yapılan tahminler ve ecnebi lr -
ketlerin haricdeki hissedarlarına para ya -
rine fındık göndermeler! sebeb olmaktadır. 

yaraladı detlnde bütün teknik evsaf ve mükemmeli-
Üsküdardn oturan Miçonun otlu ıı ya- yetl haiz muhtelif cins ve numaralarda do

§ında Vasil, binmiş olduğu aUa SelAmsız kuma 'fe örgü iplikleri yaparak kendini pi
caddesinden geçerken 75 ya§lllda Yaniye yasaya tanıtmıştır. 
çarparak başından ve kolundan ağırca ya- Fabrikanın şimdiye kadar olan imaltı.tı ta 
ralamıştır. Yaralı Nümune hastanesinde te- mamen müşteri alparlşlerine aid olup, bazı 
davi altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. kısımlarında iki ekiple çalışmak mecburlye-

Bir sandalcı müşterisini yaraladı ======== = ==== = = ===== ======= === 
Eyübde oturan İhsan ile arkadaşı Eyüb, A k ı • k k 

akşam üzeri hava almak üzere bir sandal n ara genç 1 par ı 
fı::zintisl yapmak istemişler ve Eyüb lskele-
slne ald Osmanın sandalına binerek denize 
açılnu.şlardır. Yolda her nasılsa pazarlığa 

yeniden başlanmış ve bu yüzden müşteri -
lerle sandalcı arasında bir kavga çıkmıştır. 
Bir aralık kavga büyümüş ve sandalcı Os -
man yalnız olduğu için müşterilerinden te
miz bir dayak yiyeceğini hissedince, çakı -
sını çekmiş ve İh.sam kolundan yaralamış
tır. Hadiseye vaz'ıyed eden polis beşinci şu
bP memurları sandalcıyı yakalamışlar, mec
ruhu da tedavi altına almışlardır. 

Dün denizde iki cesed bulundu 
Dün Boğaziçinde Balta llmanı denilen 

Hükumet merkezimizde yapılacak büyük parkın 

içinde 45,000 metre murabbalık bir ıahayı kaplıyacak 
bir havuz bulunacak, parkta ıer, limonluk, gül bahçe-

leri, şelaleler, havuzlar ve fıskiyeler olacak 

Şubeye davet 
Beyoğlu Yeril Askerlik Şubesinden: E -

mekll deniz giiverte yüzbaşı Halld o~lu 1305 
Do. ıu OlriUJ Kbım ve emekli deniz güverte 
&Steğınenr Halim oğlu 1323 Do. ıu Beyoğlulu 
Mehmedln. 

Hemen fllbeye gelmeleri. 

Balkanlar arası flmendlfer konferans top- m:ıhalde denizde bir cesed görülerek sahile 
lantılarına devam etmektedir. Dünkü top- çıkarılmıştır. Tahkikat neticesinde cesedin 
lantıda yolcu tarifelerJnln umum şart ve Balta limanında. Bay Hamidln yalısında 0 -

mukaveleleri imza edllmlş ve eşya tarlfele - turan Çankırılı Niyazlye aid olduğu tesblt 
rlnln esaslan hazırlanmıştu'. Konferans. edilmJşt!r. Ynpılıın muayene neticesinde Nl
eşya tarifelerini bitirdikten sonra umumi yazinin dün saat ıı de yıkanmak üzere de
hesaplaşma işlerini tedklk edecektir. nlze girip yüzme bilmemesi yüiünden bo _ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ğ~du~u anlaştlmıL defnine ruhsat veril -

Liman işletmesinin su tanklarından biri geldi mlş;.Dfin Kabataş önlerinde denizden h ü _ 
vlyeti meçhul bir cesed daha çıkurılmıştır. 

Tank limanımızda 

Denizbank tarafından, İstanbul liman 
işletmesi için Hamburgda yeni olarak in
şa ettirilen su tanklarından (Liman V) 
dün sabah limanımıza gelmiştir. Diğer 

Liman IV su tankının da bugün gelmesi 
beklenmektedir. 

Liman V haziranın 30 unda kaptanları 

Berin idaresinde 9 mürettebatla Ham -
burgdan hareket etmiş, yolda bir fırtına 
ile karşılaşarak Liman IV den ayrılmağa 
mecbur kalmıştır. 

Yeni su tankının boyu 36, genişliği 7, 

irtifaı da 3 metredir. Hamule tonajı 310 

ton sudur. 285 beygir kuvvetinde dizel 

motörü ile müteharriktir ve iki tulumbası 
vardır. Bu tulumbaların biri saatte 120 
ton, diğeri de 60 ton su basmaktadır. Ge-

minin yüklü olduğu halde sür'ati 9,5 mil-

dir. Tankın mazot sarfiyatı da gayet az

dır, Hamburgdan İstanbula kadar 12,5 
ton mazot yakmljtır. 

1 Sabahleyin Kabataf önlerinde demirli 
bıılunan Sus npuruna bir cesedin yanaştığı 
görülmüş, derhal 5 inci 4obe polls memur -
l::ı.rı giderek cesedi denizden çıkarmışlardır. 

Cesedin v\icudü, bilhassa yüzü tamamen 
dağılmış olduğundan teşhis edlJememlştlr. 
Birkaç gündenberl denizde lı:aldığı anıa~ıl

mıştır, Cesedde JUa. bere eseri mevcud de
ğildir. 

Tahkikata müddeiumuml muavinlerinden 
Hikmet Sone! el koymuş, adliye tabibi En -
..er Karan cesedi muayene etmiştir. 

Cesed Morga kaldırılmıştır. Hıidlsenln blr 
kaza, yahud cinayet eseri olması ihtimalleri 
tahkik edilmektedir. 

Bir amelenin kolu ezildi 
Liman tahmil tahliye nmcleslnden All o~

lıt Hasan, şamandırada bağlı bir Sovyet va
purunda çalışırken, sağ kolu vinç sapanı -
nın altında kalarak ezilmiş, tedavi altına a
bnmıştır. 

Bir çocuk balkondan düştü 
Beytozda Meydan sokağında oturan E -

yübün kızı 8 yaşında Aliye, evlerinin 10 met
re 1rtlfaındaki balkonundan bahçeye düş -
müş ise de şayanı hayret bir tesadüf eseri 
olarak yalnız ayağından baflfce yaralan -
mış, ba.şlı:a yerine bir şey olmamıştır. 

Bir araba bir çocuğa çarpıp yaraladı 
Sürücü Kadrinin idaresindeki 650 numa

ralı binek arabası, Büyülı:derede Piyasa cad
desinden geçerken o civarda oturan 15 ya
şında Hurlyeye çarparak her iki bacaAından 
da yaralamıştır. Yaralı tedavi altına alın -
mış, arabacı yakalanmı~ır. 

Parkın pro3esı 

Önümüzdeki iki yıl içinde hükumet 1 b~ ada üzerinde modem bir gazino inşa 
merkezimizde bugün bir kır halinde olan edilecektir. Bundan başka park çok mun-

' Ankara garı ile Bankalar caddesi arasın- tazam bir ser, Jimonluk, gül bahçeleri. 
daki geniş sahada büyük ve modern bir ağaçlar ve çimenlerle süslencce~ ve 
park vücude getirilecektir. . . . _ :Ankaranın giriş yerini süslıyecektir. 

Burada yapılacak ve baş şe~rımızı sus- Parkta çocuk bahçeleri, kır kahvekrı, ti
liyecek olan gençlik parkı dunyanın en 
güzel parklarından biri olacaktır. 
Parkın esas medhali Bankalar cadde

sinde yapılacak Opera meydanı cihetinde 
olacak ve bu medhal altı umdeyi temsil 
eden altı sütunla ayrılmış yedi büyük, 
iki küçük kapıyı ihtiva edecektir. 

Gençlik parkının ortasında 45,000 met
re murabbalık bir sahayı kaplıyacak bü
yük bir havuz bulunacaktır. 

Bu havuzun büyük medhal tarafında 

şelaleler ve fıskiyeler teşkil ederek gelen 
suyu, havuza dökülecek ve havuzun orta
sında büyük bir su sütunu gene fıskiye 
halinde daiına yükselecektir. 

Havuzun cenub kısmında bir adacık ya
pılacak ve sahile iki köprü ile bağlanacak 

yatrolar da yapılacaktır. Bu tesisat için 
3420 numaralı kanunln 300,000 liralık 

tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisatla bu se-

ne parkın etraf duvarları, esas mcdhali, 
istasyon medhali, diğer medhaller, bü -
yük havuz, şelale ve diğer küçük havuz
lar yapılacaktır. 

Gelecek sene verilecek tahsjsatla po 
ikmal edilecektir. Parkın inşasına Nafı 
Vekfıleti büyük bir ehemmiyet atfetmek· 

te ve bu güzel eserin meydana gelme · 
• 

işile Nafia Vekili Ali Çetinkaya yakın -
dan alfıkadar olmaktadır. 
Parkın projesini Nafia Vekaletı yapı 

işleri mütehassısı Fransız mimarı Teo -
lew hazırlamıştır 



-lzmirli 1360 genç kamp 
hayatına başladı 

Bornovada Talimhane civarın~a~i çamlar alhnda 
kurulan kamp büyük bir neş'e ıçınde devam ediyor 

~??' 

- örünüı . çZeri Bomovada k;i kampımlan uç g 
lnmrU gen. n. . en 1 lar köyünden bugün 250 hanelik bir köy 

İzmir, (Hususi) - tzmirdcki lise gr ~ haline gelen Yamanlar köyü, Yamanlar 
liğinin askerlik kampı, Bornovada :: ;::_ kampının bir mevsimlik varidatile geçin. 
hane civarında, çam ağaçlan altı va ko- mcktedlr. 
nılan çadırlarda açılmış ve Bomo . ----------
mutanı kampı tef~ etmiştir. Kampa ~
caret ve Ziraat liselerile İzmir erkek li· 
sesinden 1360 genç iştirak ctııuştı:r. 

Bursada Orgeneral Fahreddin 
Altay şerefine bir ziyafet verildi 

Büyük bir neş•e içinde geçen kam~ddhean-
1·~· ·n kazancı cı Alaylara sancak teslim etmek müna-

yatında, lise genç 16ını • . . de o- l rd -
b 

•. ,.. kı ·· • Bütün bir ders yılı ıçın Y sebetile şehrimize gelmiş o an o u mu-

SON POS'TA 

Kayserinin yarı halkı 
elektrikten niçin 

mahrum tutuluyor? 
Kayserlden yazılıyor: Kayseri 

elektriği bir yıl evvel yapıldı, şehir 
t§ığıı. kavuştu. Fakat bu tadar uzun 
bir müddet. geçtiği halde şehrin b:ızı 
mahaller! tenvlrattan mahrumdur. Bu 
ihmalin scbeblerlnl blttnbl devletle 
mukavele yapan §irkette :ıramak ıa
zundır. Şirket, mukavele.sile istisnasız 
'olarak Knyserlnln her huca~ aydın
latacağına dalr imza verml§ bulunu
yor. Hnlbuld aradan bir sene geçtiği 
halde bu taahhüd yerine getirilme -
ml§tir. 

Şehrin bir kısım sekcnesl ışık için
de medeni bir gece hayatı geçirirken, 
diğer bir kısmının karanlıklara mah
Jı:ilm edilmesi yersiz ve halslz bir tey
fiyettlr. 

Kayserinin değerli vnllslnln nn.zan 
dikkaUnl celbederlz. 

~ .... ~~ 
lnegölde ve 
KızılcahamaniL..~ 
Şiddetli yağmurlar 
İnegöl, (Hususi) - Dün İnegöl ve ha

valisine bereketli yağmurlar yağmıştır. 
Ancak tarlada çalışmakta olan 36 yaşın
da bir köylüye yıldırım isabet etmiş za-
vallı derhal ölmüştür. ' 

* Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha-

mamın her tarafına mebzul yağmurlar 

düşmek1iedir. Bu arada Pazar nahiyesi 
telefon santralına yıldırım düşmüş 'e 
yakmıştır. Birçok köylerde yağan yağ
mur seylllbı andınr hal almışttr. 

u~ u uı. . il ist·rahat et- fettişlerinden Orgeneral Fahreddin Al -
rulıı.n dimağlar bu vesile e ı 
mek imkanlarını elde etmekte ve spor tay şerefine, vali Şefik Soyer tarafından, Bir Musevi boğulurken 

kt dır Çelikpalasta bir ziyafet verilmiştir. 'Bu 
zevkleri tatmin olunına a · . . K11rlarıld1, "'ahat kı bir askeri disiplın hakim· ziyafette şehrimizde bulunan diğer ge- / 4 

Kampta, sı kteb hayatı için- nerallerle belediye reisi Neş'l?t Kiper de Hastanede ölü 
öir Çok serbest olan :mc nç bulunmuşlardır. 
de ·hareket topluluğuna alı~mıya_n ~e - İzmir (Hususi) - Bu sabah Bayraklı -

k rk kampında otorıter bır ıdare k ı· 1 E b d da, deniz banyolarında bir ölüm hfıdise-
lik, ııs cdr·ı·pun ve itaat ruhne hareket To at va ı ve say avı r aa a 
nlhnda ısı si olmuştur. Şimuel isminde bir musevi 
etmektedir. Erbaa, (Hususi) - Vallıruz Faiz Er- genci yüzmek üzere denize girmiş, bir 

Bornova tümen ıComutanı Tümgene- gun ile Tokat sayJavı Süreyya Genca ve müddet açıklarda dalaşmış, kendisinde 
. Yamut dün sabah erkenden Siird saylavı Şevki Süsoy Erbaaya gel- fenalık hissederek istimdat etmiş, kurta

ral Nurı . tmi ve bir nutuk irad et- mişlerdir. Valimiz ve saylavlar Des!ek rılarak memleket hastanesine gönderil -
.kampı teftış e ş demı tir ki: miştir. General nutkunda . ş . nahiyesinin K:ırkharman köyüne iskan miştir. Şimuel hastanede geçirdiği buh-

rk daşlar !bilirsinız ki vatan edilen göçmenlere yapılacak evleri gör- ram müteakib hayata gözlerini yummuş-
- Genç a .a tanın sınırlan için- mek ve tedkikatta bulunmak üzere ora- tur. Kendisine otopsi yapılacak, ölüm se-

saadet içinde iken va ad ttcn ayni suret- ya gitmişlerdir. bebi anlaşılacaktır. 
~~~h~~o~e-~anın~ ============~==========~====== 

~~:ı:~!i:'.';,,:~: r:cmc:~:1: K1rklarelinde özyuva dikiş ve biçkı· 
döjeğindeki hastasına ka ar ı tanın ko· 
k 1 H tandaşın bu va 

r~::sın~~ :zifesi va~ır, bu vazife ise yurdunun yeni mezunları 
noksansız yapılır. 

. orduda va-
Arkadaşlar, sizler, yan~ı? ·z. 

zife alacak sübny namzedısı.'lı 

B .. .. . tlına·yatında ferdden tutu
ugunun ıç 1 'sinde 

nuz da her cemiyete ·kadar hangı 
d .. lin hfikimsc o muvaffak olınU~· 
ısıp .. 1. · ite.atı oğ-

l\sker ocağı sizlere dısıp ını ve · 
retecek ve bu vasfınız sizi hayatta, hanf 
meslekte olursanız olunuz muvaffak.iye e 

se\•kedecektir... b. 
Generalin çok beliğ olan nutkunu ır 

. tbiknt ya-
geçid resmi tnkib ctıniŞ ve ta . d 
llllmışlır. Gençlerin kampı neş'e içın e 

devam etmektedir. 

_ Bir Amerikalı, eski 
bir tayyareye binmii·~ 

... Havalanmış ve Atlas 
Okyanusunu geçtikten son-

ra. .. 

... Koraya inmi§. Ne ce
ıur adanunış dcğıl mi? 

Hasan Bey - Ben on -
dan daha cesur adamım. 
Her gün şehirde otobüsle 
dolapyorum. 

.,., .. 
Paris şenlik içinde 

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

l n g iliz Kralı şimdiye kadar g.örülmemif coşkun 
tezahüratla karşılandı 

(B~tarafı 1 inci sayfada) liçesini hWnil trenin, Bulony. ormanındn 
milerdeki boruların selfunı ortalığı çın· sureti hususiycde yapılmış olan istas -
latmıştır. Bahriye efradı selfım resmini yona muvasalatı coşkun tezahürata vesile 
ifa etmişlerdir. Kralın şahsına mahsus o- olmuştur. Kral ve kraliçe görülmemiş te. 
lan bayrak, An§antres yatının arka dire- zahürat arasında trenden inmişlerdir. 
ğinde dalgalanmaktadır. Cumhurreisi ve Bnyan Löbrön ile bü-

İstikbal merasimi kümet erkanı, askeri rüesa İngiliz hü -
İ.stikbal merasimine iştirak etmiş olan kümdarlarını karşılamışlardır. Askeri 

bir bölük asker, saat 12,35 tc selam res- kıt'a selô.m resmini ifa etmiş ve riıızıka 
mini ifa etmiştir. Biraz sonra kral, yanı lngiliz milli marşını çalmıştır. Bu csna
başında siyah elbise giymiş ve sol omu- da 101 pare top atılmıştır. 
zuna beyaz çiçekler takmış olan krali~e Kral altıncı Corc, beraberinde cum, 
yatın arka güvertesinde görünmüşlerdir. hurreisi olduğu halde birinci otomobile, 
Fransa hükumeti namına İngiltere krai kraliçe ve Bayan Löbrön de jkinci oto • 
ve kraliçesini selfım1amağa memur olan mobile binerek Foş caddesi, Konkord ve 
Jorj Bone, vapurun arka güvertesine doğ- Etual yolu ile kendilerine tahsis edilen 
ru ilerlemiştir. Yatın iskeleye yanaşması Ke d'Orsey sarayına vAsıl olmuşlnrdır. 
işi saat 12,38 de başlamıştır. Yat, s:ıat Motosikletli polis ve sipayi kıt'alarmın 
12,40 da rıhtıma yanaşmışhr. muhafazası altında Ke d'Orsey'e varmış 

Saat 12,50 de karaya çıkan kral ve kra- olan hükümdarlar binlerce halk tarafın
liçe 21 pare top atışile selamlanmış ve dan şiddetle alkışlanmışlardır. 
halk tarafından şiddetle atkışlanmışlar- Kral ve kraliçe bir m5ddct istirahatten 
dır. 

l{ral ve Kraliçe önünde 
Bolonyn 19 (A.A) - İngiliz kralı, An

şantres yatını terkettikten sonra, Fransız 
hariciye nazırına doğru bir iki adım iler
lemiştir .Elinde bir gül demeti tutmakta 
olan Bone, krala yaklaşaralt elini sıkmJı 
ve kraliçenin önünde eğilerek, gül de
metini müşarünileyhaya takdim etmiş -
tir. Sir Fips'de kraliçenin huzurunda c -
ğilmiştir. Bu esnada kralın trenin Pari
se kadar çekecek olan aerodinamik loko
matif katara bağlanmıştır. Kral ve kra
liçe bir kaç bnsamak çıkarak perone gel
mişlerdir. Bu sırada bir chazıroh nidası 
işitilmiştir. 

Rıhtımda birikmiş olan halkın alkış -
ları arasında kral ve kraliçey<! general -
lerle diğer zevat takdim cdılmiştir. ~al, 
ihtiram resmini ifa etmekle olan bölüğü 
teftiş ve birinci piyade alayının sancağı 
önünde tevakkuf etmiştir. Bu sırada Mar
seyyez marşı çalınmıştır. 

Mckteb çocukları evvela İngiliz milli 
marşını ve müteakiben marseyyezi t e • 
r ennüm etmişlerdir. Kra1içP-, çocuklara 
tebessüm etmek suııctile iltifatta bulun
muştur. 

Yollarda 
Bolonya -Sür-Mer 19 (A.A.) - Kral 

ve kraliçe, rafakatinde zevat ile bir -
liktc hususi trene biruni.§ler ve vagonun 
penceresinden istasyonda kalanlan pek 
nazik bir suretle selamlanuşlardır. 

Bone, kral ve kraliçeyi hamil hususi 
trenin hareketinden beş dakika evvel kal
kan tenle Parise gitmiştir. 

Kral ve .kraliçeyi ihamil tren, hareket 
ederken, bütün halk, İngiliz hükümdar
larını samimi ve coşkun bir surette al • 
kışlamıştrr. 

Bolony'den Parise kadar dcmiryolu 
boyunca askeri kıt'alar dizilm~ bulun -

sonra Elize sarayına giderek cumhurreisi 
ve Bayan Löbröne iadei ziyarette bulun
muşlardır. Akşam tekrar Elize sarayın -
da büyük bir ziyafet verilmiştir. Bütün 
hükUınet erkanile, askeri rüesanın ve 
kordiplomatiğin hazır bulunduğu bu par
lak ve mükellef :ziyafette cumhurreisi 
Löbrön ile kral bir nutuk söylemişler -
dir. 
Fransız Reisicumhurunun 'hutku 
B. Löbrön nutkunda ezcümle demiş • 

tir ki: 
c- Müteveffa lkral beşinci Co:rıc'un 

1914 senesinde Patisi ziyareti münase -
betile kurulmuı olan İngiliz - Fransız 
dosUuğu, harb senelerinde daha ziyade 
inkişaf ederek, medeniyet ve insaniyetin 
yüksek gayelerinin tahakknl"U için mü -
cadele etmiştir. 
Şahsınızda yüksek ve asil İngiliz mil

letini selamlarken, umumi sulh uğrunda 
müşterek gayelerimizin de i yi neticeler 
vereceğinden emin bulunuyorum.,, 

İngiliz Kralının cevabı 
Bu nutka fransızca mukabele eden al· 

tmcı Corc da şunları söylemiştir: 
c- Ayni demokrnsi prensiblerinden 

ilham aJan İngiliz ve Fransız milletleri 
ferdi hürriyet ideali uğrunda mücadele 
etmişlerdir. · 

Milletlerimiz arasındaki dostluk, diğer 
hiç bir devlete müteveccih değildir. ~e
gcine gay~ bütün milletler arasında 
hakiki bir iş birliğinin tcessüst.l ile umu
mi refah ve sulhu temin etmektir.• 

Hariciye Nezaretinde 

maktadır. 

Paris 19 (AA) - Kral ikametine 
~~~is ol~ınan hariciye nem~tine gir -
dıgı Yakıt tarihi elbiseli bir baltacı üç 
defa baltasının sapını yere vurarak 
Kralı selamlamıştır. Arkasından Kra -
iiçe girmiş ve onu da iki defa baltasını 
yere vurarak selamlamıştır. Alay med· 
lıalde tekrar teşekkül etmiş ve rnuaz-

Pariste zam merdivenin her basamağında ya • 
lınkılıç duran muhafızların arkasın _ 

Paris 19 (Hususi) - İngiliz kral ve kra- d an geçilerek yukarı çıkılm~tır. 

Baylar, dinleyelim, Beşiktaşı kuran 
ve yaşatanlar konuşuyor 
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1 Hadiseler Karşısında 1 

Memleket meselesi ~ 
T ramvaya Karaköyden bindim. Iannı memleket meselesi mi telakki edi

Sahanlıkta biri zayıfca, biri yorsun? 

Gençler için iki rop Otobüs davası bitti 
·· 1 - Hem de en mühim bir memleket me-1ıişmanca iki kişi · vardı. Ben üçüncu o -

jum. Eminönüne yaklaştığımız zaman selesi.. 
iki kişiden zayıfcası, şişmancasına dön- Şişmanca, zayıfcaaıın yüzüne şaşkın 
.)iü. Elile, köprünün Eminönü cihetinde- şaşkın baktı, doğrusunu isterseniz ben de 
~ eski para toplama kulübelerini gös- 'şişmanca kadar hatt& ondan fazla şaşır-
terdi: mıştım. 

- Bunlara iyi bak! dedi. - Bu iki kulübenin burada kalmış ol-
Zayıfcası baktı: maları fena bir zihniyetin göze görünür 
- Yıkacaklardı ama, nedense Clahıı. timsalleridir. 

:.nkmadılar. 
- Niçin yıkmadılar biliyor musun? 
- Yoo!. 
- Merak etmedin mi? 

) 

-Yool. 
- İnsan merak eder, sorar öğrenir. 
- Bana ne? 

Zayıfca adam kızıyor gibi idi~ 
- Memleket meselelerine kar§ı bu ka

dar alakasızlık doğru değildir. 
- Köprünün başındaki iki kulübenin 

yıkılmış, iki kulübenin yıkılmamı1 olma-

Şişmanca bir ıey anlamamıştı. Bense 
hakeza. Fakat o devam etti: 

- Ben buradan her geçişte bir işe baş-• 
!ayıp o işi yarım bırakma zihniyetini ha-
tırlıyorum ve memleket namına üzülü
yorum. 

Ne demek istediğini anlar gibi olmuş
tum. Tramvay da durmuştu. Onlar indi
ler ve ben matbaaya geldim, işittiklerimi 
bir kelime eksiltmeden, bir kelime ziya
deleştirmeden aynen yazdım. 

tsrnet Hultısi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
On sekizinci asrm erkek 

şıkhgı 
On sekizinci as

ıırda Avrupanın 

şık erkekleri, tıpkı 

hdınlar gibi ya

ka'larına dantel~ 

koyar ve elbisele-

rinde yuvarlak ta
bak büyüklüğün

d~ düğmeler taşır

lardı. 

* En uzun bacakh kuş 
Bir nevi balıkçıl 

kuşu vardır ki b.ı 

hayvanın ömrü su 
kenarlarında ga.-

çar. Dünyanın en 

uzun bacaklı ve 

~oylu kuşu bu 

hayvandır. 

1 inci ave1ları nasıl denize 
girerler? 

Seylan adasında 
yaşıyan inci av -
cılan, yüzlerine 
dalış maskesi tak· 
maz, yalnız bu -
runlanna su gir -
mesin diye kanad-
larını bir rabtiye / 
ile sıkıştırırlar. 'J (j 

Kamerun avcıla·~ ~ rı da, başlarına ~ 
gaz tenekesi giyer '-: ~ "'--...:: 
ve gözlerine bir -------
nevi maske geçirirler. 

* DUnyanm en buyuk gölleri 
hangileridir ? 

Hazer denizi 340.000 kilometre mu

rabbaı, Süperyör gölü 62.400 kilomet

re murabbaı, Viktorya Niyaza gölü 

52.400 kilometre murabbaı, Aral de

nizi 48.800 kilometre murabbaı, Huron 

kolera gölü 47.600 kilometre murabbaı, Mi
şigan denizi 44.900 kilometre murab-

1882 senesinde büyük denizlerde bir baı Çad gölü 40.000 kilometre murab-

* Bahkları kıran meşhur 

balık kolerası olmuş ve bazı yerlerde ge- ' . .. . . 
-n 

1 
balık .. 1 .. ·· d baı Nıza golü 28.400 kılometre murab-

miler w.uyar arca o usu arasın an ' .. .. . 
geçerek sefer yapmaya mecbur olmuş- baı, Baykal golu 22.160 kilometre mu-

lardır. rabbaı. ............................................................................. ................................................... ı 

. Ankarooa oturan bir okuyucum, 
Bay M. E. kendi kendisini çapraşık 
bir vaziyetin içine atmış, şimdi kur
tulmanın çaresini aramakla meşgul. 

Hikayesi şöyle hülasa edilebilir: 
- Bir kadınla evlenmek istiyorum, 

yaşı benden 5 yıl fazladır. Bu bayan 
bir başka erkekle 10 yıl evlilik hayatı 
yaşadı, bir de erkek çocuk sahibi ol· 
du, fakat bir geçimsizlik yüzünden 
mahkeme kararlle koca,:;ından ayrıldı, 
çocuğunu da terketti. Maamafih gizH 
gizli onunla alil'.adardır. 

Benim de bir kız çocuğum var. Ha· 
yatım onun içindir. Fakat hissediyo
rum ki alacağım kadın kızıma karşı 
üvey anne gibidir. Şimdi evlenme mu
amelesinin yapılmasının tacilini isti· 
yor, ben ise bugün hissettiğim güçlü. 
tün artmasından korkuyorum, ne de~ 
tiniz? 

* Bu mektubun satırları arasından an. 
!aşılan hakikat okuyucumun akıl da
nışmakta geciktiğidir. Zira bir defa 
kadın ile metres hayatı yaşamıya baş
lamıştır, bu itibarla da kendi kendisi .. 
ni çapraşık bir vaziyetin içine atmış
tır. Bu arada o kadar sevd\ğinl söyle.. 
diği kızına da cgayri meşru> bir rabı· 
tanın fena misalini gösteı·mi§tir. 

Meselenin halli hem kolay, hem de 
güçtür. Bir defa bir erkeğin yaşca ken· 

disinden büyük bir kadınla evlenmesi· 
nin bir felaket olduğunu kabul ediniz, 

menfaatiniz rabıtayı mümkün olduğu 
kadar kısa bir zaman içinde kesmek· 
tedir. 
Kadın metresiniz, tek kelıme ile bir. 

leştiğiniz gibi, tek kelime ile ayrılabi· 
lir, bu itibarla meselenin hallini kolay 

görürüm, fakat bazı metresleı· vardıl' 
ki kolay kolay bırakılamazlar. Güçlülı 
bu noktadadır. 

Münasebetin devam edebilmesini 
bir saniye için bile kabul etmediğim 
için sadece bu yaş farkının üzerinde 
durmakla iktifa ediyorum. Çocuk me-

selesi daha sonra gelir ki, saadeti im· 
kansız hale getirmekte oynıyacağı roJ 
yaş farkının rolünden daha az değildir. 

* Beyazıdda Bayan Leylaya: 

2 tenunuz tarihli nüshada çıka11 

Tanca imzalı mektubun anlattığı va-

ziyete karşı alAkadarlık gösteriyorsu
nuz, 27 yaşında, orta tahsil görm:lş, 

güzel bir dulun teselli edemiyeceği 

derd yoktur, diyorsunuz. Mümkündür. 
ve işte arzunuzu yerine getirerek bu • 
satırlarla alakadar dikkatini celbedi 
yorum. Sorarsa söylerim. 

TEYZE 

Sağda: Bu rop şantungdandır. Göğsü

nün yanlarındaki kuplar kal~alardaki 

cepleri sarıp eteğe iniyor. Benekli ipekli

den bir jilesi var. Cebindeki mendil de 

benekli. 
Solda: Göğsün iki yanındaki cep ka

paklarının altından pliler başlıyor. Kor

saj önden düğmeli. Kollarda da cepleri 

andıran plili kapaklar var, Yaka dik 

devrik. 

Çocukları plajda ve 
bahçelerde 

nasıl giydirmeli? 

~\~ 

Tan sahibi Ahmed Emin Yalman ile neşriyat müdürü 
Sabri Salimin 4. er ay 25. er gün hapislerine, 250. şer 
lira ağır para cezasile tecziyelerine, cezalarının te
ciline karar verildi. Avni Bayer 3 ay hapse 50 lira 
para cezasına, Recai Nüzhet bir buçuk ay hapse, 25 

lira para cezasına mahkum oldular 
Uzun müddettenberi Asliye ı inci ceza ti. Mahkemei temyiz keşif raporunun tan .. 

nıahkemesinde devam edip giden otobüs neş zim edilmemiş olduğunu nazarı itlbara ala• 
riyatı davesı dün neticelenerek, nihai karar rak bu hükmü nakzetmiştir. 1 

verilmiştir. Müddeiumumi muavini Fehmi, dün lddia. .. 
Davanın esası Ahmed Emin Yalman - Sa- namesinde Avni Bayerin dikkats1z11k yüztin•, 

bur Sami, Ahmed Emin Yalman - Avnl Ba- den kazaya sebebiyet verdiğinin şahidlerle 
yer ve Recai Nüzhet arasındaki karşılıklı .oabit olduğundan kendisinin 459 uncu mad..ı 
hakaret davalarıdır. Sabur Sami hariç, di - deye göre cezalandırılmasını taleb etmiştir., 
ğerleri hem davacı, hem suçlu; Sa.bur Sami Suçlu vekili yapmış olduğu müdafaada; 
ise, yalnız davacı mevk:iinde idi ezcümle Temyiz Mahkemesinin 11U işi bir: 

Tefhim olunan kararda, Ahmed Eminin fen meselesi telakki ettiğini ve fenne isti .. 
davacı Sabur Samiye neşren hakarette bu - nad ederek tanzim edilen keşif raporunda 
lunduğu sabit görülmüş ve gerek Ahmed E- müvekkilinin hiç bir suçu tesbit eclilmemi7 
minln, gerekse bu neşriyatın yapıldığı Tan olduğunu söyliyerek Avni Bayerin beraetinl 
gazetesinin neşriyat müdürü Sabri Salim istemiştir. 
6 şar ay hapse mahkflm edilmişler, neşrıya- Muhakeme evrakın tedklki için başka bil 
tın devamı sebebile de ceza kanununun 82 güne bırakılmıştır. 
nci maddesi hükmünce bu cezaları ~edişer lzmirde bir dedikodu yUzUnden 
aya çıkarılmıştır. Ancak, neşriyatta gozeti -
len llınme menfaati mahkemece nazarı dik- çıkan dava 
kate alınmış, cezaları hafifletilerek, 4 der ay, İzmir 19 (Telefonla) - Asliye ceza mah .. 
25 şer gün hapislerine, 250 şer lira ağır pa- kemesi, müessif bir dedikodu yüzünden bo· 
ra cezaslle tecziyelerine, yalnız suçluların zuıan bir nişan davasını rüyete b~lamıştır. 
sabıkaları bulunamadığı cihetle, bu cezala. - Davanın mevzuu şudur: 
rmın da teclllne karar verilmiştir. Meliha isminde on sekiz yaşlannda biı' 

Davanın diğer cephesine gelince: Avni kız, bundan iki ay evvel bir delikanlıyla nl· 
Bayerin 1000 lira verdiği idd1aslle, Ahmed şanlanmıştır. İki genç, nişanlı, nikaha hazır 
Emine çektiği protesto ile hakarette bulun- ıanırlarken, Halil İbrahim adında bir tü ..; 
duğu ve Recai Nüzhet Babanın da suça lş - tün amelesi bu müstakbel aile yuvasını boz~ 
tirak ettiği sabit görülmüştür. Mahkeme, muştur. 
Avni Bayer1n 3 ay müddetle hapsine, 50 lira Hal11 İbrahim, nişanlanan Mellhayı bun .. 
ağır para cezası verm.esina, Recai Nüzhetin dan iki sene evvel, başka bir gençle sevişir .. 
de bir buçuk ay müddetle hapsine ve 25 lira ken gördüğünü söylemiş ve nişanın bozul "' 
ağır para cezasına çartprsrnalman -El masına sebebiyet vermiştir. ' 
ağır para cezasına çarptırılmasına, suçlula - Derken nişanı bozulan delikanlı, gerek 
rın bu cezalarının tecil edilmemestne karar bir dedikodu yüzünden ağır bir şüphe al ""İ 
verilmiştir. tında altında kalan genç kız adliyeye mü ~ 

.. Fakat, Ahmed Eminin de gazetesindeki racaatla cımadde tasrihi suretlle hakaret v~ 
neşriyat ile Avni Bayeri ve Recai Nüzhet! kurulmak üzere bulunan bir yuvayı boz ~ 
tahkir ettiği sübut bulmuştur. Bu sebeble maki tan ötürü dava ikame etmişlerdir. 
Ahmed Emin ve Sabri Salimin, Recai Nüz- Muhakemenin ilk celsesi kalabalık bU
het ve Avni Bayere hakaretten müştereken dinleyici kütlesi huzurunda yapılmış ve bü· 
2 ter sene, 2 şer ay hapislerine, yalnız vftki yiik bir heyecanla takib edilmiştir. Gen~ 
neşriyatın, karşı tarafın tahrikleri netice - kız, göz y~ları arasında bir dedikodunun 
sinde vuku bulduğu cihetle de, cezalarının nasıl bir yuvayı bozmıya k§.fi geldiğini ga .. 
ıskatına karar verilmiştir. yet beliğ bir ifade ile anlatmış ve: 

Ayrıca, Ahmed Eminin Sabur Samiye 100 _ Beni muayeneye sevkedlnlz, e~er kız ı 
lira tazminat, 100 Ura veka.Iet tlcretl, Avni hk hasletlerinden mahrum isem mesele yok~ 
va Recalnin de Ahmed Emine müştereken tur. Ona hak veririm. Fakat söylediği çıi>'. .. 
100 lira tazminat ve 100 lira da ücreti ve - mazsa kendisinden şerefimle oynadığı iç!Q 
kfilet vermeleri karar altına alınmıştır. tazminat isterim, demiştir. 

Derbend fundahgı yamgmı Mahkeme, genç kızın muayenesine kara:a 
• vermiştir. 

tahkıkatrna başlandı Kocasmı balta ile öldüren kadm 
Geçen pazar günü Derbend civarında 

Metris ati.§ sahasında 1700 dönümlük funda
lıklar yanllll§tı. 

Hfıd.1.se etrafında müddelumumlllkçe tah
kikata ba§].anmış, yangının bir sigaradan 
çıktığı anlatılmıştır. O civardaki bazı çöp -
cillerden de §Üphe edilmektedir. 

Sahte yuzbaşı elbisesi giyen 
bir suçlu 

14 seneye mahkOm oldu 
Bursa (Hususi) - Kocasını balta lle öl "' 

dürmekten suçlu Mis köyünden Fatmanuı 

muhakemesi neticelenmiştir. Katil kadın ı" 
sene 8 aya mahkftm. olmuştur. Kararın tet~ 
h1minden sonra maktul Halilin kardeşi sa~ 
miln arasından: . 

- Reis Bey, kardeşime hiç acımadın mı?~ 
dlye bağırmıştır. 

Para yuzunden işlenen cinayet 

Bu üç model 4-10 yaş arasındaki çocuk

lar içindir. Solda: Yünlü jerseyden mavi 

saııte yüzbaşı elbisesi giymekten suçlu 
Şükrünün davasına dün Ağırcezada bakıl -
dı. Maznunun evvelce tıılenmiıı suçu olup ol
madığını tahkik için muhakeme düne bıra
kılmıştı. Gelen evrakda Şükrünün Ağırceza
da sahtekarlıktan bir sene iki ay ve ayrıca 
.sllAh taşımak ve ıyaralamaktan 1k1 mahkft
miyeti olduğu tesbit edllml.şttr. Suçlu buna 
itiraz ederek cnerede blr Şükrü varsa mah
kftmlyetlnl bana yüklüyorlar. demiştir. 

Dün Ağırceza mahkemesinde Yeniköyde 
gece yarısı para almak mak.sadile girdikler~ 

mandırada Mehmedi öldürmek kastlle ağll1, 

bir surette yaralıyan Emln All ve Ramiz!Q 
muhakemelerine başlanml§tır. bir pantalon, beyaz bir güneşlik, panta

lon bu güneşliğe düğmeleniyor. Yaka 

pantalonun parçasından. 

Ortada: Bu rop keten, kreton, pike, 

vual bütün serin kumaşlardan yapılabi-

lir. Bütün süsü yakasını, eteğini, robası

nı çerçeveliyen ufacık sivri dilimlerden 

ibaret. 

Müddeiumumi muavini Şükrünün Asllye 
birlnci cezadan tekrar sabıkalarının sorul -
masını lstemlştır. Muhakeme baııka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Dişçi Avni Bayerin diğer · 
bir muhakemesi 

Mahkemede okunan son tahkikat açıl ~ 
ması kararnamesinden suçluların Mehme .., 
din parası olduğunu öğrenerek, gece yarıs; 
yatak odasına girdikleri ve adamcağızı bı ~ 
çaklamağa başladıkları anlaşılmıştır. 

Ayni mandlrada yatan Hasanın gürültü...'. 
ytt ititerek, imdada koşması üzerine, suçlu ""' 
lar kaçmış, zavallı Mehmed de mutlak bU, 
olümden bu suretle kurtulabilm1ştir. 

Dün Asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
dişci Avni Bayerin diğer bir da vasma bakıl
Dll§tır. Bundan birkaç ay evvel Avni Bayer 

herhangi bir kumaştan mesela vualdan i.ııtınyeden otomobille gelirken caddede ka-
çok şık olur. Önü plilidir. Robasınm di- zıh bir çukur içeri.sinde çalııJan İsmail ve 
!imlerini saran, biye omuzlarında fiyon- Ne§'et adında iki ameleye çarparak yara ~ 

Sağda: Bu, daha şık, daha süslü bir el

bise. Çocuğu gezmeye götürürken de giy

direbilirsiniz. Delik veya dolgu benekli 

Buçlları, delillerle sabit olan Emin Ali ve 
Ramizin hareketleri öldürmeğe tam teşeb .. 
büs mahiyetinde görülmüş, ceza kanunu ~ 
nun 448 ve 62 inci maddelerine tevfikan A ... 
fırcezaya sevkedllmlşlerdlr. 

Her iki suçlu da mahkemede yapılan ı;or• 
gularında hftdlseyi tamamen inkb ederek,, 
vak'a gecesi başka yerlerde bulundukların! 
söylemişlerdir. 

lannıalarına sebebiyet ver~ ve bu yüzden 
galarla bitiyor. altı ay hapis ve 150 liraya mahkilm eclllm1ş-

Bacaksızın maskaralıklara · 

Muhakeme, şahidlerin celbi için talik e• 
dilmiştir. 

Terazi 



SON POSTA 
20 Teuıınuz 
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AVRUP iN ·ALTI DAKI ATES 
Almanya 

Fakrü 

Muvazenesini Kaybetmiş, Çok Derin Bir 
Zarnref Gaggası içine Dalıp Gitmişti 

ıo milyon insan işsiz ve aç kalmıştı 
. l .

1
. l. 1000 mark alınırken bir milyon mark bir lngiliz lirası etmige 

Bır ngı ız ırasına 1111 k · 
A 

,
11 

karı herkes fakirleşti. ırıaaş diye alınan paranın ıymetı 
başlamıştı. şa5ı yu · · b - h d ç·· k- t · 
kalmadı. Haftalıgını, aylığını alan ışçı unu o gdun ar~ıydor ~ld. . un u er esı 

günü ayni kıymetin yarısını tutacaAın an emın etı ı 

Yazan : Emrys Jones - Çeviren • lbrahim Hoyi 

Hind kadını hakkında 
bilmediğimiz şey er 

Hindistan kadınları neden ölen kocalarile· 
beraber kendi kendilerini de yakarlar? 

(Hindistanda yaşayan bir Fransız muharririnin notlan). 

Hind kadım 

lendirilenler için çok korkunç şeyler işit· 
tim. Bunlan bana anlatır mısınız? 

Ailenin genç kızları kahkahalarını tu• 
tamadılar. Acaba sualimi gülünç mü bul
muşlardı? 

Büyük anne anlatmaya başladı: 
Hindli dul kadın 

- Hindliler ölülerini hiç toprağa göm· 
meZlcr. Dalına ateşte yakarlar. Ölen 
Hindlinin karısı aşkı ve ilahı saydığı 
kocasının başını sandal ağacının koku
larile dolu ellerinin üstüne alır. Onunh:ı 
beraber diri diri yanıp kül olur gider. İn
gilizlerin bu adeti meneden 1835 tarihli 
emirnamelerinin neşir ve tatbikine kadar 
Hindli kadının böyle cenaze için hazırla
nan odun yığınının üstüne çıkıp erkeğile 
birlikte yandığı sık sık görülürdü. 

Her kadın bu cesareti gösteremezdi a
ma gösterenler de çok takdir ve teşvilC 
edilirdi. Bu gönüllü intihar hadisesi ev .. 
lenme şartlarına girer ve erkek tarafın
dan ileri sürülürdü. 

- İşte bunlar garbda fena karşılanı· 
yor. Çok meraklı şeyler aulatıyorsunuz. 

Birnz daha rica edebilir miyim? 
Buruşuk ve yorgun fakat güzellik ve 

asaletini muhafaza eden ince yüzü gü .. 
lümsüyor: 

- Her şeyden evvel söylemeliyim ki 
biz dindarız. Varlığımızda ılfihların ve 
bizi muhafaza eden dahilerin tesiri dni
midir. İlilhlar, insanlarn mütemadiyen 
yardım ederler. Çünkü biziın <mlara 
muhtaç olduğumuz kadar onlar da bize 
muhtaçtırlar. Hilkatin büyük sırrı da 
işte buradadır. 

cAile ocağının devamı her işin başınd 
gelir. Hep bunun için çalışllır, her şeyin 
temeli budur. Karı koca olacak çiftler 
ekseriya çok sıcak ve çok şiddetli bir ask 

:ı: 

la birleşirler. Onların fikrinde bu aşk 
ebediyete beraber götürmek kanaati hu 
kimdir. Böyle olunca Hindli kadının he 
şeyi erkeğidir. Hayatı yaratmakt:ı kadı 
na yardım eden erkek, zevk ve saade 

(Devamı 11 ~nci sayfada) 
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1 ZRA Devlet kapısında elli yıl 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Küçük, esir bir kadın 
Abdürrahman 

" Allah 
leblebidir, 3 

paşa için söylenenler çoktu. Birisi' 
selamet versin, paşamız bir demir 
senede 4 mühürdar kaçırdı ! ~, diyordu 

bir Merasimin hakim olduğu 
karı koca hayatı, sevginin sön
mesi tehlikesine daima maruzdur. Ne 

· · b korku-olursa olsun, bu kanaatımı, u -· 
mu fırsat bulup prense söyliyeceg.m. 
.Kız~r mı? .. Belki de! .. Ziyan yok. ~a~ 
dem ki ruhum ona bağlandı, o ru ı 
tehdid edebnecek her vehmi, her muh
temel tehlikeyi söylemiye mecburu:· 

vakit gece. Prens hala ıney~n r:.~ 
yok. Bu küçük vapur içinde .. sanki ~:l 
ka bir alem var ve prens bu aleme . -
dı yok oldu. Kırmızı deniz, aleyhın~e 

, kz · etme11e 
yapılan p:op~g~ndal.arı t: ıp en süo -
niyetlenmış gtbı sakin. Goklerd 
zülen inci gerdanlıklar olmasa suların 
yüzUnde dişlerini gösteren ca~~varla
rın varlığını bile farketrniyecegı:ı. H~-

Ha · ama mes'uci .Bu
zin yıldızlar... zm, dakika 
tün dünyayı gören onlar, . şu. . zıd 
etekleri dibinde dünyanın bırbınneB' 
ne manzaralarını görmüyorlar?.. ı~

. ' "Slil· 
le şu dakika sır dolu bir denızın .-- d 

' . .. filernlerın en 
yjz, onlar Parisın guneş h • kö-
Afrikanm bibnediğinıiz en va_ şı. -

k d bin bır dıva 
şelerine varıncaya a ar t ·lı1er 
ra hakim.. dilleri olsaydı, ne arı 

yazmazlardı. d . ·ncisin:n 
S . b' .. gar Ak enız ı 
.erın.. ır .. r~~ ' Sallanan 1~01-

narm vucudunu okşu~or. tulmaz 
tugum-da ana kucagının unu k 

ı bir zev var. 
beşiğini andıran masum . kimse 
Güvertede benden başka h,;ç . . -

w ören olı:nadıgı ıçm S: 
yok. Çıktıgımı g 'fte hizmetkar 
dımda bekliyen çif!ebçı ında kavalım 
bil u dakika dag aş 

e.. ş . kadar yalnızını. Son 
çalan yetım çoban gur·· ültüıe-

. . bac: uyuşturucu 
günlerımın -ı h bir sükunet'. .. 

. d onra bu ne oş . 
rm en s . .J:....... Yanıbaşımda bır 

Ansızın tıtrcuı.w· 
•• .:r a ak istedi, yapamadı. Hayır. 

golı:ıel. K bçınenim Etrafı kollamak için 
yanı an · . d b. 

.1 . yaklastı. Mebtab, hır en ı-
gerı emış, • düf! 
re bulutlara karıştı. Tuhaf tesa .. 
Bir kadın sesi: . d ı 

- Prenses, korkinayınız!.. Bır ka m2. 

:tıave etti: · . k fır-
s. · le Nistenberı konuşma _ ızın 

1 
t anyan bir dost .... 

sa ın1 . '? 
Nıs. tenberı .mı·· d ·· w 

- ,w· • • ora a og-
- Evet. Çünkü geldigınızı 

diki 
ıen ... B kl nilmedik bir ge-

Bir muamma. e e 

ce ziyareti. . d mlarından mıs1-
- Siz ... Prensm a a 

ruz?. 
- Evet. v ne diye günler-
- İsteğinize ragmen 

ce konuşmadınız? renses! .. Ak-
- Fırsat bulamadım, P · den l ıannda sız 

deniz incisinin sa on il.roesi müm • 
başka bir kadının gezeb 

kün mü ıki? 1.,.dın var mı?. 
- Şu halde başka ~ 
- Yüz kadın!.. 

P k . a Bunlar... 1 - e ı am .. · . etkarJarı .. 
- Hind sarayJarırun hızın 
- Yoksa prensin...... haykırdı: 
Tan·madıgwım kadın ansızın k ·~te-

, 1 Ne deme ı,, -
- Hayır ... Hayır .. ;··ttikleriniz birer 

diğinizi anlıyorum. Iş~ . kadınlarJa 
H enı daıresı 

yalandır. ar ·n tek :met-
dolu olma'kla beraber prensı 

l w b'le yoktur. . resi, tek oda ıgı 1 . · · di Ben 
Başka birisi buna belkı s~vinlI' . 

bilakis bir endişe duydum. 

- Sebeb?... kadar rnü
Türkceyi nasıl olup da bu - b'le 

kemmel konuştuğunu sormaga du
. k't bulamadığım kadın ansızın 

'\aklı dı Sesinin titrediğini farkeder ra a ... 
'b' ıauın· gı ı o .. .: d d . P..rens .serbest de· 
_ Çunku... e ı... raii-

w • b"tün bu harem halkı, k 
gildır ve u 
çeye ...... 

_ Hangi kraliçeye?·· 

- Kraliçe... dı Birdenbire 
Sözünü tamamlıyam~k ıslığın yar-

yanıbaşımızda tıa~ayı. İri bir Hind~ 
.:ı - • 'ttim ve tıtredun. .b. 
uıgım !Şl ar feneri gı ı 
linin oözleri, .birer canav 
yanı b;şıınızda parlıyordu. 

Y . e' - erın ... 'ml ıro-
Diye .haykırdı bir ses. ~enı eba 

k lan bır kır cm 
nuşan kadın, ıslı ça bold . Baüırdım: 
daireleri araslnda kay u 0 

Biz, bir dağdan bir çok ve yekdiğe-ılan daire müdürünü, daire imamını ve 
rine pe~ ~akın olan zikzaklarla yarım halayıklarmdan birile evlendirdiği u
saatte ındik'tcn sonra, Hüseyin, kira- şağını da sofrasından eksik etmediğıne 
cıya: 

- Ahmed ağa, dedi, telgrafın neden 
bu kadar çabuk gittiğini ben şimdi an
ladım. Baksana, bizim döne döne bir 
saatte indiğimiz dag.cıan, telgraf, üç, 
beş direkle iniverdi! Kestirmeden gi
diyor! Niğdede telgraf var. Fakat mü
dürü yalancı bir adam. Bizim bev 
;Konyada iken, babası telğrafhaney~ 
benimle bir kağıd gönderdi ve: 

- Bu telğraf aceledir, hemen çekil
mesini rica ettiğimi müdüre söyle, de
di. Söyledim. Müdür: 

- İşte çekiyo.ııum, cevabını vererek 
makineyi tıkırdatmağa başladı. Hemen 
aşağı koştum. Kağıdın nasıl geçip gi
deceğini görmek için sokakta boyuna 

bakarak, ben, onun meşhur kibir ve a, 
zametinden hergün bir mikdar ind!l'i
yordum. 

Sadece sofra cemaatine değil, na• 
ınazların ekserisinc katıldığım içın, 
Konyadaki namaz borclarımı bitmez 
tükenmez (Tesbih namazları) ile boJ 
bol ödüyordum. 

Bazan, sabah namazlarını vali oda
sında kılardık, paşa da b'zzat imamlık 
ederdi. Fa'kat, bu ibadetin benim içi:a 
çok tehlikeli anları vardı. 

İri bir Hindli gözleri birer cana.var gi bt parlıyarak yanı başımızda belirdi bekledim. Ne kağıd geçti, ne de başka 
_ Prenses, aldığım emri yerine ge- I zünü bilmez insanlarla tanışmanıza bir bir ~ey! Bıraktım, geldim. 

Çünkü, paşa, beyaz gecelik entarisi 
üstüne giydiği turuncu Şam hnkası, 
beyaz tenleneden yapılmış, kolalanmış 
küçük ve kısa püsküllü takkesi, sesinin 
~ertliği, sureleri Arab şivesile okuma1' 
gayreti ile o kadar mudhikti ki gülüp 
namazı bozmamak için kendimi, vakit 
vakit, çirr.diklemeği göze alırdım. tirmeğe mecburum. Esirlere, efendi- engel olmak değil midir, prenses?... Bu akıllı Hüseyini, iki ay sonra ba-

l erle .konuşmak salahiyeti verilmemiş- 'Ellerini yakaladım. Yan gülümseyen bama yazdığım şu mektubla Niğcleye 
tir. gözlerinde samimiyetin sanki sahte bir gönderdim. 

Döndüm. Bütün sinirlerim donmuş yanını bulmağa çalışıyordum: cHüscyin, burada lazım olmıyacağı 
gibiydi. Karşımda çok iyi tanıdığım iki - Prens!. .. Ellerinde kırbac, esir i- anlaşılan duru ata teslimen iade kılm-
göz, beni süzüyordu: dare eden veya köle besliyen insanlar, d1. Mübarek ellerinizden büyük iştiyak 

- .Bırakınız ... Prenses! ... Memurlar, medeniyetten uzaklarda ya~ıyanlardır. ve hürmetle öperim.> 

amirlerin sözünü dinlemeğe mecbur- Siz, m<>dern cıemiyetlerin en gözde bir 
durlar. Bu kaide bozulmasın!.. insanısınız. Nasıl oluyor da ...... 
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.Bunu söyliyen prens idi Prens, acı acı güldü: 
- Ya bu kadın? ... diye hay'klrdtm. - Oturalım. 

VALİ ABDURRAHMAN PAŞA 

Paşanın taazzumu, bir vali, hatta bir 
insan için lazım olan vakarı yalnız ma
kamında bulunduğu ve meclise riyaset 
ettiği zamanlarda tezahür ediyo!' gib' 
idi. 

Gcc~leri, yanında şatranç oynadığı

mız, çeşid çe.~id gülünç fıkralar söyle
diğimiz halde, sabahleyin makamına 
girmek için, siyah setre, hiç olmazsa 
siyah ceket giymek mecburiyetinde i· 
dik. - Bir delidir!... El çırptı. İki bizmetkar, karanlıklar 

- Yatın içinde?... arasından birer hayalet gibi fırlayıver-
- Evetl ... Yatın her köşesini gezd:r- di. Bir işaTet. 

memekliğimin sebebi zaten bu gibi sö- (Arkası var) 

1 l.stanbul E eledi ye.si lla:ıları 1 

1885 senesi martının başında tekrar 
Kastamonuya vardım. Kışın en şiddet- Abdurrahman paşa, yalnız gündüz
ü bir kısmında, yirmi gün kadar süren leri değil, geceleri de alaturka saat 
bu yolculuk, Jül Vernin seksen glinde dö_:t bu~.u·~.· beşe kadar çalışırdı. Tanı· 
devrialem seyahatinde tesadüf edilen dıgım buyuk devlet adamları arasında 
meşakkatin dörtte birinden herhalde müşarünileyh kadar fikir ve zamanını 
ziyade idi. vazifesine hasretmiş bir zata rastgel· 

medim. Senelik muhammen kirası 54 lira olan Üsküdarda Selmanağa mahallesinde 
Karacaahmed caddesin-de 79/81 numaralı dükkan 939 ve 940 senes1 Jvlayıs sonuna 
kadar kiraya verilmek üze!'e açık artırmaya konulmuştur. Şartnamcsı Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 05 kuruşluk ilk teminat mektub 
veya makbuzu ile 8/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B.) (4639) 

"""""""' Büyükdere meyva fidanlığı için alınacak bir ıtane kamyon açık eksiltmeyi:! ko-
nulmuş ise de belli ihale gününde giren bulumr.adığmdan eksiltme 29/7 /938 Cu
ma gününe uzatılınışhr. Buna 2750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamcsı Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazın vesika 
ve 206 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile b~raber yukarıda 
yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (I.) (4640) 

/11/NW 

Keşif bedeli 6354 lira 38 kuruş olan Kadıköy B inci mekteb~i~ t~.1:1~.ri açık_ e~-
·ıtmeye konulmuştur. Keşif e •rakile şartnamesi Levazım Mudurlugunde goru

~~bilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka en az 5 bin liralıl: 
ibu işe benzer iş yaptığına ve oeksilunedcn bir hafta evveline ka~ar Nafı.a Müdür-
1" w.. den alacakları fen ehliyet vesikasile 476 lira 58 kuruşluk ilk temınat mak
b~eya mektubile beraber 22/71938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (İ.) (!286) 
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Kardan, soğuklan ziyade müntazam 
yolsuzlukton, nakil vasıtalarının ipti
dailiğinden. kasabalara tesadüf etmi -
yen konaklnrda, köy odalarında, ya
hud ahlr kabilinden hanlarda gecele -
mek sefaletinden çok muazzep olmuş
tum. 

Abdurrahman paşa, beni umduğum
dan çok ziyade necibane iltifatlarla 
kabul etti. Yalnız geldiğim için, vali 
odasının yanında bulunan bir odayı 
bana verdirdi. 

O zaman takriben kırk beş, kırk altı 
yaşlarında bulunan paşanın, vücudü 
gürbüz ve kaş1arı siyah olmasına rağ
men, saçı, sakalı, bıyığı tamamile ağar
mıştı. 

Böylece, pembe yanakları, etrafına 
kar yağm!ş bir güz elmasına dönmüş, 
sL."'llası vakur bir güzellik almıştı. 

GQrenlere, mutlaka hürmet hissi ve
ren yüzünün mehabetini, esbak Başve
kil (Sadrazam) unvanı da artır

maktan h~li kalmıyordu sanırım. 
O zarnanlardanberi rüyalarımda gör

düğüm üç insan, babam, Said ve Ab
durrahman paşalardır. Her üçü de bir
birine istihale ederler. 

Hasan Fehmi paşanın bunlara ilti
hak etmemesi, yanında birkaç ay kal
mamdan ileri geliyor zannederim. 

Konyadan Kas1.amonuya gelinceye 
kadar uğradığım nahiye, kaza, lİ\'a 
merkezlerinde Abdurrahman paşanın 

iffeti kadar azametinden de bahsedi
yorlar: 

- Allah yardımcınız olsun, diyor
lardı. Onun için paşanın, yalnız ilk gör
düğüm gün değil. taınamile alışıncaya 
kadar, karşısına çıktıkca yüreğim.de bir 
çarpıntı duyuyordum. 
Paşanın eski adamlarından olan de.f

teri hakani müdürü Reşid beyin ikide, 
birde: 

- Allah selamet versin, paşamız bir 
demir leblebidir, üç senede dört mü
hürdar kaçırdı, demesi de beni büsbü
tün tedhiş ediyordu. 

Paşa, yalnız, uyumak ve abdest al
mak için harem dairesine gider, nama-
7l, ekseriyetle, vilayet dairesindeki 
mescidde cemaatle kılardı. Sabah kah
valtısından mada yemeklerini de kala
balıkla yerdi. Sofrada en az sekiz, on 
kişi bulunurdu. (Vekiliharc) demek o-

Başvekalette bulunduktan sonra Kas
tamonuya gönderilen Abdurrahman 
paşada, bütün emsalinde görülen küs
künlük eseri hiç hissolunmazdı. 

Mektubcu akşamdan sonra yazı işle
rile uğraşabilmek kabiliyetini kaybet
tiğinden, o müstesna olmak üzere beni, 
idare meclisinin iki katibi ile mektubi 
kalemi müsevvidlerinden Ahmed Rıfat 
beyi (1) insafsızca çalıştırırdı. 

(Arkası var) 

(1) Ahmed Rıfat, İzmir mektubcnluğun 
dan mütekaiden elyevm i:ı:mlrdedir. 

-~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
20 Temmuz 1938 Çar~amba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plak.la Türk musikisi. 14.50: Hava· 

dls. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
tell1 plruc neşriyatı. 1 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Plfıkla dans musikisi. 18.50: Nlhna 

A<ıım ve arkadaşları ta.rafından Tilrk musı
k1si ve halk şarkıları (Ferah feza ve Ma
hur). 19.20: Konferans: Beyoğlu Halkevl na
mına, Cemal Giineııç <Halkın belediyeyB\ 
karşı vazifeleri). 19.55: Borsa haberler! 20:. 
Saat ayarı: Grenvlç rasadhaneslnden ~ak
len. Şehir Bandosu: Cemli Dölener idare
slrıdc, 20.40: 'Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Şan: 

Bedriye Tüzün. Studyo orkestrası refakıı.tl
le. 21.30: Tahsin Karakuş ve nrkadaşları ta
rafından Tiirk musikisi (Hicazkar fnslı ı. 22. 
10: Muzik ve varyete: Tepebıı.şı Belediye 
bnhçesinden naklen. 22.50: Son haberler ve 
ertesi güniiıı programı. 23: Saat ayarı. 

~ 

AN KARA 
20 Temmuz 1938 Çarşamba 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 

14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50; Plakla 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi, 19,15: Türk 
musikisi <Hlkmet Rıza ı, 20.00: Saat ayarı ve 
Arabca neşriyat, 20.15: Türk mwılkisi <Mak
bule), 21~00: Konferans (Şakir Karaçay,, 
21.15: Studyo salon orkestrası 22 00· Ajaua 
haberleri. ' · • 
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Ad sındaki Hayalet 
~~ 

Yazan: Sapper .. 

Müstehzi kadın kahk-8h81&f;.,··· 
Gazeteyi alarak ufak para bulabil -

mek için ceblerini karıştırmaya başla
dt. Ve birdenbire titredi. Gözleri bü -
yük harfle dizili bir başlığa çarpmıştı. 
Tepsinin üzerine bir para atarak ga -
zeteyi masanın ü zerine koydu, elinden 
geldiği kadar sakin bir sesle: 

- Kımıldanma, bizi gözetliyorlar, 
dedi ve ilave etti: 

- Şefi öldürmüşler. 
Drummond dişleri arasından: 
- Allahım, diye inledi. Nasıl olmuş 

bakalım?. 
Slandiş gazeteyi açarken kulakları

na bir kadm kahkahası geldi. İki arka
daş günün haberlerine dalmış iki laka
vid adam tavrı ile su satırları okudu -
v • 

lar. 
Sokak ortasında yüksek rütbeli 

' 

bir zabit öldürüldü 
«Öldürülen albay Henri Talbodur. 
Dün öğleden soma son senelerin en 

sansasyonel cinayeti işlendi. Harbiye 
nezaretinde çalışmakta olan albay 
Henri Talbo evine dönmek üzere büro
sundan biraz erken çıkmıştı. Her vakit. 
yaptığı gibi Hayd Parktan geçiyordu. 
Bir aralık bir sokak hatibinin etrafına 
toplanmış olan işsiz, güçsüzler kümesi 
münasebetile durmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Birdenbire yere yığıldığı gö
rüldü. Yakınında bulunanlar bayılmış 
olduğuna hükmettiler. Fakat dehsetle 
gördüler ki albayın hançeresinden ·kan 
akmaktadır. Derhal bir polis memuru 
çağırıldı ve albayın beyni arkasına sı
kılmış bir kurşunla öldürülmüş olduğu 

Standi§ hafifçe gülerek : c Evet ama, ne vakit döneceğiz!, dedi. 

albayın ölümünün bıraktığı acılıkla ı şılaşmıyoruz, fakat hiçbir zaman bu nll· 
kabili mukayese değildi. Jimmi Lati- krkada bu barda karş~tığınuz tehlike 
mer sadece arkadaşları idi, halbuki Tal- kadar büyüğünü hiç tatmamıştık. Ve 
bo ~em ar~adaşları, hem de hürmet işin ehemmiyeti derecesini gösteren 
te~ın etmış şefleri idL hadiseler gün geçtikce artmaktadır. 

Iki arkadaş ayni zamanda da çarpış- - Öyle .. hele şu son hadise ... 
ınak mecburiyetinde oldukları kuv- - Şimdilik tam bir mağlubiyet için-
vetli teşkilatı düşünüyorlardı. Zira deyiz. Yapacağımız ilk şeyi buradan 
Hayd Park'da gün ortasında yapı:.mış mümkün olduğu kadar sür'atle savuş
bir cinayet 1:1.ah~yeti küçük görülecek maktır. M aamafih bu, pek kolay olaca-
şeylerden degıldi: ğa benzemiyor. 

Drummond: Bar tedricen doluyordu.. G adson ise 
- İngiltereye döndüğümüz zaman henüz görünürlerde yoktu. Menalin, 

vuzuh verilecek birçok noktalar karşı- -eğer gerçekten oysa- gazete h~disesi-
sındayız, dedi. ni müteakib yanındaki kadınla ortadan 

anlaşıldı. 
Standiş, hafifce gülerek: ~aybQlmuştu. Fakat bundan dolayı iki 
- Evet ama ne vakit döneceğiz? di- Ingilize daha fazla emniyet gelmiş de-

Böyle bir yerde, böyle bir saatte ve 
bu şekilde bir cinayetin işlenmiş ol

ye cevab verdi. Düşman ile ilk defa kar- ğildi. (Arkası var) 

ması havsalaya sığmaz . Anlaşılan ka
tilin kullandığı ta banca sesi boğan bir 
cihazla mücehhezdi. Zira hiç 'kimse hiç 
btr 5ey işitmemişti. Maamafih bu 
bahiste Mistr Con Herbert isminde bir 
~::ıhidi istisna etmek lB.zımdır. Ziıa bu 
zat albayın düşmesini müteakip kala
balığın arasından iki kişinin alelacele 
sıyrılarak kendilerini beklemekte olan 
bir taksiye atladıklarını gördüğünü 
söylemektedir. Fakat bu iki şahsın şe- '* t--+.-f-
killerini tariften acizdir. ~ 

Bununla beraber facianın nasıl ce- 6 .,__,_--ı~._-
rcyan ettiğini tahmin etmek güç değil
d;ı· : Haydudlar muhakkak albayın iti-

7 
.,._....__ 

yadlarını biliyorlardı. Kendisini büro
sundan itibaren takip etmis olacaklar
Ciır. Cinayetin işlenmesini ~üteakip i
cabı halinde içine a~lamak üzere yan-
larında bir de otomobil bulunduruvor- SOLDAN SAÖA: 
fardı. Albay bir kaç saniye tavakkuf ı - Kazanın en büyüğü. 
ettiği zaman orada bulunanların sokak 2 - Toparlak olarak. 
hatibi ile meşgul olmalarından istifade 3 - Beyaz - Hükümdar - Nefi llhlkası. 
ederek tasavvurlarını tatbik etmi!':ler t - Arabca gramerdeki ecvenerden blrl -

• Ayı yuvası - Pislik:. 
ve kolaylıkla kaçabilmişlerdir. 5 _ Bağınş _ Kanun, nizam. 

Cinayetin sebebi anlaşılmaz görün- 6 - Iztırab nıdası - AUeler. 
mektedir. Arkasında şerefli bir meslek 7 - Rütubet - Rabıt edatı - Çok iyi. 
hayatı bırakmış olan albayın şahsi düş- 8 - Zaman - Islak olmıyan - İşaret. 
manı oldugw u bilinmiyordu. Gerı'ye bı'r 9 - Yaralamak masdarından emrihazır 

10 - İkl tarafı kesen bıçak. · 
zevce ile Suseks alayında hizmet et • YUKARDAN AŞA(iI : 
ınekte olan yüzbaşı Edvar Talbo'nun 1 - Karımın annesi. 
şahsmda bir yetim çocuk kalmıştır.» 2 - Ayakta olarak. 

• 3 - isım - Ölüm cezası - Hayret nidası. 

Kadının müstehzi kahkahası tekrar t - Yakmak masdarından emrlhazır -· Zaman - Kasap kelimesinin ilk üç 
yükseldi. Bunu yapmakla masanın üze- hartı. 
ıine eğilmiş olan iki İngilizde bir reak- 5 - Beylik - Numara çekmekle tayin. 
siyon uyandırmayı ümid etmis idivse 8 - Aranmak masda.rında~ emrlhazır -
ümidi bo~a çıktı. Karşısında heyeca~la- Gelir. 
rını saklamayı bilen adamlar vardı. Fa- 7 - Saçsız - Hayret nidası - Çok büyük:. 

8 - Zaman - Taş • San'at 
kat zahiren gayet sakin olmalarına mu- 9 - örneği. • 
kabil iki arkadaşın içinde hiddet dal- 10 - Kaligrafı dersinde yazı kopya etmek. 

gaları köpürüyordu. Aildarunış değil- ı ,3 9 ' 

lerdi. Okudukları. gazetenin kendileri- / S .E; F A 
ne kadın tarafından yollanmış oldugw u
mı biliyorlardı, fakat onlarca bunun e- 2 t ' E 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Ayaklara dair 
Sıcakların tesirlle ve fazla terleme dola
yısile parmaklar arasında birçok tahri
şat vukua gelir. Kaşıntı, derinin soyul
ması ve sulanması, yanmak ve bir ta
kım cerahate yakın sulu ifrazat vaki o
lur. Buna oldukca ehemmiyet vermek la
zımdır. Çünkü buradan birçok mikrob
lar beyaz kan damarları vasıtasile ka
nımıza karışır. İlk mania ve sed kasık
lardaki lenfa bezlerimizdir. Böyle vak
alarda birdenbire kasığımızdakl bezlerin 
bir ikisinin şiştiğini ve ağrıdığını duya
rız ve ayni zamanda şiddetli bir ateş ken
dini gösterir. 
O zaman vaziyetin umumi bir hal ala
cağı tebarüz eder. Bunun çaresi derhal 
ayaktaki yaraları ve tahrişleri tedavi
dir. Tedavi için günde lkl defa ayakları 
sıcak suya sokmalıdır. Suya bir mikdar 
sat ispirto veyahud oksijenli su da lllive 
edilir. Banyodan sonra parmak araları
na oksit dö zenk pomadı veyahud çocuk 
pudraları doldurulur. Her iki parmağın 
birbirine temas etmemesi için temiz tül
bend veyahud gazla sarılır. Beyaıı çorap 
giymek tazımdır. Açık keten ayakkabıla
rı giymeli ve ayakkabılar çok bol ve ge-
11 iş olmalıdır. 

Ceftb isteyen okuyuoularımıım potta 
pul11 1oliarııaluıw rlea ederlz. Abl tak· 
dJrcl• ltteldeırl makabelell11 kalabilir. 

. ............................................................. . 
lstanbu1- atletizm 
Birincilikleri 
İstanbul Atletizm Ajanlığı İstanbul birin

cilerini .seçmek üzere bir program hazırla -
mıştır. Dün başlayan bu program şu şekil
de devam edecektir: 

Taksim stadtnda 

Mısır milli futbol takımı 
gelmekten vazgeçti 

Festival komitesi Çeklerin 
muhaberelerin niüsbet bir 
İstanbul belediyeslinin her yıl te.rtib 

ettiği festival şehrimizde birçok spor ha-
reketlerinin yapılmasına da vesile olu -
yor. Bu yıl festival heyeti giırE-ş, atle -
tizm müsabakalarından başka Mısırlılar-
la bir futbol karşılaşması tertibini de ka
rarlaştırmış ve Mısır futbol federasyonu 
ile muhaberelere girişmiştL Esas itibarile 
kabul e~üen karşılaşma, son dakikada 
suya düşmüş bulunmaktadır. Mısırlılar 

bazı mazeretler ileri sürerek bu yıl İs -
tanbula gelemiyeceklerini bildirmişlerdir. 
Festival komitesi Mısır milli takımı ye
rine Çeklerin Slavya takımını İstanbula 
getirmeğe karar vermiştir. Komite şimdi 
Slavya klübü ile muhaberede bulun -
maktadır. Teklif kabul edildiği takdirde 
festival günlerinde İstanbul muhteliti ile 
Slavya karşılaşmasını seyretmi.ş olaca -
ğız. 

Dinarh Bursada 
Corc Modrini yendi 

Slavya takımını davet etti, 
netice vermesi bekleniyor 
r-

Latifeyi, latife 
anlamak gerektir! 
Gazeteciler takım ili?, İ-· •..u "'.>ulspor te

kaüdleri arasındaki ... ~~lencell futbol 
maçı11- az kalsın bizi birbirimize düşüre
cekti 

Galiba hayatında ilk defa -o da- eğ

lenceli bir futbol maçı idare etmiş olan 
Ahmed İhsan latife olarak yazdı~m 
«oyunu berbad idat·e ettiıı sözümü ada
makıllı ciddiye almış! 

Tekaüdler maçı güzel bir haldkatln 
ortaya çıkmasma vesile oldu: Bis spor 
muharrirleri, sırası geldiği zaman teşki
lata, klüplere, idarecilere, sporculara ve 
hassaten hakemlere kıyasıya, vurur du -

Yerebatan, Ça.talçeşme sokak. 21 
İSTANBUL 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

t 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen eVTalr. geri O•rilma. 
ilanlardan mes'uliyet aluuruu. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

...-········································~, 

1
: Posta kutUStL : 741 İstanbul l 

Telgraf : Son Posta 
! Telefon : 20203 

'·········································._J 
~ıeınıniyeti yoktu. Ehemmiyeti olan şey S R 
Ingilterenin en nazik bir zabitinin öl- 4 4 

20 Çarşamba saat 18 de Gülle atma fi -
nali, 21 Perşembe saat 18 de Cirid atma fi-
nali, sırıkla atlama finali. ===============================~ 

dürülmüş olmasıydı. Fazla olaı·ak bu 
z;ıbit kendilerinin şefi, hem de şahsi 
dostuydu . 

Haber Drummond'u bilhassa rnüte
es~ir etmişti. Zira her iki arkadas bir
çok noktalarda müşterek bir karaktere 
sahih olmalarına rağmen yüzbaşının 
daha hisli bir tarafı vardı. Ve Jimmi 
Latımer'in ölümü her ikisini de sars
nuş olmasına rağmen bıraktığı acılık llvıteW bulmacon.m Juııledilm4f ıeJcllı 

Fen er stadında 
22 Cuma saat 18 de Uzun atlama finali 

yüksek atlama finali, 23 Cumartesi saat ıs 
de 100 metre seçmeleri, 400 metre seçıneleı·ı, 
r:ıooo metre finali, 50 metre seçme, 800 metre 
final, sırıkla atlama finali, 24 Pazar saat 15 
de 50 metre finali, 3 adım finali, 110 mania 
finali, yüksek atlama finali, 30 Cumartesi 
saat 15 de 100 metre finali, uzun aLJama fi
n:ıli, 400 mania finali, 200 metre finali, 200 
mfı.nla finali, 1500 metre fitıali, 10.000 met
re finali, 400 metre finall. 
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Nevyork sergisine gidelim, fak at _ 
böyle yanlış kararlarla değil! . 

-
lmilel sergisine res-

Nevyork beyne ide 
. ıır· ak.imiz kararlaştırıldı. Serg 

men . ış . bir sahada 
IO 000 metre murabbahk genış 

1 
k 

' k 1 k. mem e e-Türkiye paviyonu uru aca ' 
d · de yaptıklan timizin cwnhuriyet evrın . 

.. h lk a anlatılaca.ıt. burada yeni dunya a ın _ . A 
d ahalli kıyo.fetıcrı1c y-

Bu meyan a, m larırıa 
dınlı kızların da sergide yer aI_ma b ' 
karar verilmiştir. Bu karar üzerındd~. .~nzı 

· dile uşu -okuyucularımızın ikaz ve ırşa 
düğümüz ilk şey şu oldu: . 

Acaba Ame;ika gibi, rnemlek~tı~ıd-
d • e alevhımız e zin Jayıkile tanınma ıgı v · b: 

bol bol menfi propagandalar yapılan ,r 
diyarda köylü kıyafetlerile kızla~u:ı~ın 

.. .. l . dogvru bir hareket ınıdir. gorunme en . ..v·m 
Bu hususta fikirlerini aln.ıa~. ısteaıgı 

. 1 ... 0vluyorlar. 
münevverlerimız şun arı .. J 

Türk hekimleri dostluk ve y:ırd~m 
~ t·b· doktor bakterı -

cemiyeti umumi ka 1 1 . 

yolo'g Fethi Erden diyor kı: . t 
c- Şarkın en fena, en kötü va~ı;~c:

lerini bütün garblılar senelerdenberı !i-

l · · · deta alaya hir etmişler ve bu arada )1Zı a .. 1 almıslardır. Türk denince onların goz e-
~ k ~ lan ve mezar-

rine yatağanı ve uşagı 0 • 

Iıklarda dilenen insanlar gelir. d ıar-
Biz artık bu şekildeki propagan a . 

' . · ıardan hıç 
dan bıktık, usandık. Bızım on . . Jolab 
farklı olmadığımızı ve büyük bır ın E 

. a·.. . . }atmamız icab eder. n 
geçır ıgımızı an . . k.. lü kızı 
iptidai bir şekilde giyinmış h~r oy bli
nı orada teşhir etmekle inkılabımızın 
yük manası ifade edilemez. k 

. . .11• kı'-·afetler, anca 
Esasen bu gıbı mı 1 .ı ·ı 

rüyorsunuz ya? Hila vahşl bırer mahlUk 

1 aktan kurtulamamı!jlar!• dedirtmek om 
0 

.. 
f atını da vermiş olacağız. nun ıçın, 
ırs . . . 

köylü kıyafeti ile Nevyorıt sergısıne ış -
tirak etmemizin aleyhindeyun!• 

* E k. <::ehremini operatör Emin Erku -
s ı 'S f 'k" 1 
kı Bayan Hürrem Erkul da, ı ır e-

lun zı 

rini §U §ekilde izah ediy~r=.. . . • 
c- Memleketimizde buyuk hır ınkılab 

ld Biz de Avrupalı milletlerden aşağı 
o u. , L. 
1 

an bir seviyede bulunuyoruz. a-
o mıy ., h 1kı 
yıkile tanınmadığımız Amerlirn a na 

hakikatin böyle olduğunu, şalvarlı, 
karşı, d" ld" ~. "b. 

t gv anlı ve maalesef zanne ı ıgı gı 1 
ya a ~ · b t t 

ah • mahluklar olmadıgımızı ıs a e -v şı . d. . . 
k fırsatı elimize geçtı tye sevınıyor-

md ek S rgiye köylü kıyafetinde kızların 
u . e b . . d 
"C ··leceğini işitince, u sevıncım e-

go urut edı· Bu haberden ne kadar üzül-
vam em · .. 
d .. v.. ü tasavvur edemezsınız. 
u:hala bu eski luyafe:leri .muhaf.a7:a 

ed bu şekilde giyinen bır mıllet mıyız 
ki,e~~rgiye köylü kılığı ifo iştirak ede -

lim? .. 
Bana kalırsa Nevyork sergısınc ~ön -

derilen kızlarımız, bir kaç lisana aşina 
.. ksek kültür sahibi, giyinmesini bile."1 

yu her türlü muaşeret kaidelerine vuku
;: olan İstanbullu, İzmirli veya bir baş
ka şehirli aile kızlarında~ ~eçilme~i~ir: 

Aksi takdirde, Nasreddin Hocl gıbı, us
tünde oturduğumuz ağacın dalın~ kesen 
bir insan vaziyetine düşmüş olacağız!• 

Sabih Ala~am 

vlencclerde, mı -
festivallerde. şenlik ve eg · ' Baylar, dinleyelim, 

Beşiktaşı kuran ve 
yaşatanlar konuşuyor 

1i bayramlarda yer alır. bir 
.b. bizi çok az tanıyan 

Amerika gı ı 'b · çalı ~ 
memlekette her halde onlar gı ı .b. ·n-

'. . ve onlar gı ı ı 
şan, onlar gıbı yaşıyand v muzu anlat -
lulabsever kimseler ol ugtı d A bir kı-

. odern ve rne enı 
mak içın daha m (Bqtarafı 5 inci sayfada) 

lıkla ortaya çıkm~ky~;ki sergi, bir milli Demek istiyorum ki, cemiyetin as -
Fikrimce .Amerı a · d'l d' y • .. ' . d V'ldir ki Aydınlı veya tığını indiren ve onun yerme, ı e ıgı-

,,_·yafet muzesı egı · · · ed f d h" ·· h 
Al • diğ bir şehrin kıyafeb ııe ni bugün talik en er , ıç şup e 
•er bangı erttirilmek istensin. Eğer etmesin ki, yarın tarih huzurundl ay -
lızlanmız seyre l' af d d h ·· 
)u mülahaza varid bulunsaydı, mkes.: a ni levha cemiy~t tar

1 
ıkn an fla a s~s-

d h erinde bir hareket olma u - lü ve daha cazıb o ara şere e yerme 
çok a a Y b d ~· y · erilerin de teşhiri ica e eı 1

• asılacaktır. . 
zere enıç .k daki sergiye çok iyi lisan Süleymaniye camil nasıl bır sem-

. Ben ~~:rikalı ile lwnuştuğu vakit tin camii minasını ifade etme -
bilen, bır . . mucib olacak derecede yip, bütün bir milletin varlığını 
onun ha~eün:ı . baı·z bulunan kızları - anlatan bir abide ve isim ise cŞeref 
k··ıc sevıyesını d ·· u ur . ilA t ahalisinden olurs3. Stadının» da ismi ayni nokta an mu -

hangı v aye 1 ol . v d • 
mızın - .. .lın ·nin çok fayda ı a· talea edılmege eger. 
olsun - gonderı esı Bu stadın binisi Şereftir. Cemiyet, 

, cağına kaniiın.> ona Şeref demiştir. * . S ut A- Tramvay kumpanyası, Şirketi Hay-
Turing k)üb reisi Bay Re~d a Meledi· riye biletlerinde istasyon durağı oia -

b Şunıarı soy · ' di k d tm· tabinen bu hususta ana Av rak bu stadı «Şeref• ye ay e ış -
· · kı.z.larıınızın .J - h f d t f d d 

c- Nevyork sergısıne.. rili gönde _ tır. Binaenaley er ara ın a~ u~ u-
d k""ylü kıyafeti ile gonde P. f'k ·m rularak yerine asılan levhanın ısını ne 
ın o ih ve kat'ı ı rı . b Ş 
·1 ·yecegv ine dair sar . u·· olursa olsun, ceınıyet urasını c e -

rı mı . kspozısyon · k Şe f · ·ı 
ktur Ancak 1937 Parıs e _ ref» diye yad edece ve « re » ısmı e 

yo . l tleı· pavyo 
n·verselinde Fransanın eya e t dr isimlendirecektir. Bunu fazla zorla -

ı . hur lokan asın a 
nunda ve Italyanın rneş t .. rnler giymiş yanlara acırım... • . . 

1 ·· kızlann yerli kos.u.. Eski Futbol Ajanı Dıyor ki: 
şldgoklren 

1 
herkes görrnüştu. k Eski futbol ajanı avukat Abdullah 

o u arın . 1 köy ı- .. . .. 
Bununla beraber, 1talyanıa.r knl ·n es- da fikrini şoyle ızah etti. 

·1 Tür erı · d b ı Bü"t" 1 
f tl ·ni göstermelerı e • «- Ne o, ne e u. un mese e 

ya e erı 1 · arasına:ı . · b ·kı· 
k" k f tlerini gösterme erı bu işi beceremıyenlerın, ecerı ı ve 

f 
ı k ıyaar~ır Türkiyenin yapacağı. probpa- azimkar Şeref gibi insanları çekeme -
ar v . b" zernırı aş· . b 1 d 

d büsbütün başka •r · d 1 meleridir. O yaptı, un ar yapama ı ve 
gan anın daha fay a 1 M 1 b d 'b t 
k b. ·h ·yetle yapılması t' yapamıyorlar. ese e un an ı are -a ır zı nı arı diklta ı 

d Yalnız naz . 
olur. Maksa ımız, . . Amerika tir.» .. . 
celbetmek değil, kendi lehımıze. vak· Beşiktaş kaptanı Husnii ne diyor? 

fkA ·male cihetine maıuf iSe,.. Beşiktaşın en emektar oyuncusu ve 
e arını ı . de bugun ne H"" - di ki 
tile ne olduğumuzdan zıya , rektir. takım kaptanı. ~~u yor : . 
olmak istediğimizi göster::n~k ge zdan c- fsabetlı hır ıŞ yaptınız. Hakıkat 

A . manda gu·· zel san atların:ı:ı çok kısa bir zamanda meydana çıka -
ynı za , . - el numu -

yeni, eski ve bilhassa eskı guz Me ~ caktır. » 
. ·· - - de tutmatıyıı. 

nelerimizı goz onun . isinden e· s t ta a e • 
sela Dolmabahçedeki . Tarıh s~r:e Nev- ır ovye YY r CI 
birçok eserleri koleksıyon halın ed . rö kor kırdı 

. g·n ın enı -orkta teşhir etmemız, zen ı . . 
!.tı"mı"z hakkında Amerikalılara pek ıyı Moskova 19 (A.A.) - Tayyareci Ka-
,,- d iki" kış" ilik bir . f"k' verebilir.> rataşef 1 7 Temmuı a 
bır ı ır * pıa.nörle yanında bir yQlcu old~ğu. hal-

A • Arif Merey de ayni de Moskovadan hareketle Uşnıa. cıva -
i\vukat Salaha~dın. rında yere inmek suretile 640 kilomet-

fikirleri tekid ediyor. b en hiç ta- relik bir uçuş yapmıştır. IS Mayısda 
'k "bi hemen em . . İl nk , •- Amerı a gı 1 zanların aene Sovyet tayyarecısı çe o nun 

b·1·k·s çok yanış b O 1 k t · nmmadığımız, ı a 1 
• lt da kal- 5 5 2 kilometre 1 O metre o ara esıs 

hatta dilşmanlıkların ıtha;;.:1~ mseviyesi ettiği doğru bat üzerinde enternasyo -
dığımız bir meınleke~~e, ud ~l bugü - nal mesafe rökorunu kırmıştır. 

.. k k Türk kızını dunün eg ' "' 
yu se . ·ı teşhi"' etmek do5- 1· k"',... dJ 
nün medeni kıyafetı ı e • Pul ve kıymet ı agı ar 
rud~.r. f ti b"zim ne olduğumuzu, na- Ank ra 19 (Hususi) - Maliye Ve-

Koy kıya e , ı . do a . kiğıdl b -
l d ğımızı nasıl bir kılıkla gezıp. kil f pul ve kıymetlı arın a 

~ı [~şa ı bil~ msanlar için bir cazıbe ·ı e ı~ noterler vasıtasile sattırıhna -
ı::~~U::billr. Fakat. orada b_:"es~~=! ;: ~kkında bir talimatname ~1la -

_ • • .1... •• - JDIW& • • .,...,-;,·~-tname alAJrah wua._ ere 

SON POSTA 

" Çanakkaleyi kurtaran 
Mustafa Kemaldir ,, 

Hind kadını hakkında 
bilmediğimiz şeyler İngiliz hükümdarları dün Fransaya ne 

vakittenberi beklenilen ve hazırlanılan 
resmi ziyaretlerini yapblar, ve telgraf 
haberlerimiz arasında okuyacaksınız, (Ba§ ttn'afı 1 inci sayfa.da) 
Fransız milletinin misli görülmemiş se • veren de gene erkektir. Hindli kadın çok 

sardığı bu biri ölü, biri diri çi.ftterı boğuk 
bir iniltiden başka .bir şey duymadım. 
Az sonra kıvılcımların çıhrtısı her ıeyi 
örttü. Birkaç saat sonra da sevgililerin 
külleri büyük nehre atıldı. 

hisli ve çok uysaldır. O, bütün manasile 
vinci ile karşılandılar. 

kendini aşkına verir. 
İngiliz hükümdar larınm pek kısa sü -

recek olan bu ziyareti esnasında şerefle- Anlıyorsunuz de~il mi kardeş? Biz u
rine yapılacak muhtelif törenlerd~ ha - zun zaınanlardanberi sevgiliyı ölümde 
zır bulunduktan başka Anzaklann Fran- d~ takib ediyoruz. Bir kadın erkeği öl
sız topraklarında ihtiyar ettikleri feda - dukten s~ı:ıra ne i~ yaşamalı, ona ka-

k A l kl h tı l tm k - ere Vilier Bre- vuşmak ıçın neden ıhtiyarıamayı bekle-

Çeviren: Nezahat Alkaç 

Dünün, bugünün ve 
yarının tarihi ar ı arı a r a a uz - }"? B" b b eli A • ~ 

tonnoda a ılan abidenin açılma merası- me ı. w ız u e e ve kat'ı bırlige mes'ud 
. Y ? kl d" ve magrur olarak koşuyoruz. 

mıne de rıyaset edece er ır. 

Y : Etrafımdakiler hep susmuştu. 
Anzak ingilizccde Avustralya ve em 

b - Bütün Hindlilerin böyle olmadıkla-
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

diler. Tamirat komisyonuna müracaat ~ 
derek takatlarınm kalmadığını söyledi .. 
ler ve Alman maliyesinin düzeltiımeshıf 
istediler. Yeni Alman şansölyesi, akıl11 

bir diplomat olan Strescmann, itilaf dev .. 
!etlerine maziyi gömmek ve pek ağır oh 
makla beraber Almanyanın borçlann~ 
sa<lık kalmak istediklerini ı-;bat eyledi. 

Zelanda kolordusu manasına gelen jr rını zannederim. 
cümlenin ilk harflerini almak suretile 
yapılmış bir kelimedir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu 
büyük muharebenin ilk yüında teşkil e
dildi ve ilk ateşe de 25 nisan 1915 günü 
Çanakkalede karaya çıktığı zaman girdi. 

- O şübhesiz. Fakat ne de olsa garb
lılar gibi de değiliz. Orada harici hayat 
aşıkane eğlence adeti, çocu'k yapmamak 
arzuları evliler arasında uzun ve devam
lı bir birliği zorlaştırır. Bununla beraber 
bizde kocasile beraber yanmak keyfıyeti 
mecburi değildir. (Arkası var) 

Bunun içindir ki 25 nisan 1915 tarihi A -
vustralya ile Yeni Zelandada bir şeref 
günüdür. O gün bütün memlekette. ıne - ' Kocasile yananlar 
rasiın yapılır, öluler hatıtlanır, anıdlar 

1 
- Siz hiç böyle kocaSile yanma vak'a- Garib bir boşanma davası 

süslenir. 'smda hazır bulundunuz mu? (Baştarnfı l inci sayfadrı) 

Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu - Evet. İngiliz idaresinin bu adeti kal- hakaret gördüğü iddiasile mahkemeye 
müracaat ederek ayrılmak b.lebinde bUll 
lunmuştur. Hacer şimdiye kadar kocası<e 

Çanakkaleden çekildikten sonra Fransa- dırmasına rağmen gene oluyor. Bir defa 

ya yollanmış, Alman cephesinde kullanıl- Bingalede kıymetli bir arkadaşımın çok 
mıştı. Şimdi bu kolordunun hatırasını sevdiği kocasının ağır hasta olduğunu 
taziz için yapılan anıd münasebetile tabii duymuştum. Ziyaretine gittim. Muvasa-

nın hakaretlerine çocuğu yüzünden ta • 
hanımül ettiğini, fakat son senelerde Satit 
reddinin her ne zaman yeni bir şey als' muhtelif hatıralar nakledilmektedir. İ~te !atımdan birkaç saat sonra hasta öldü. 

size J our gazetesinde çıkmış olan bir ma- Arkadaşım şaşılacak bir sükun içinde hiç 
kaleden alınmış bir kaç satır: sesini çıkarmıyor, kimseye tek bir kelime 

veya para verse kendisinden imzalı bi~ 
sened istemesine artık dayanamadığınt 

c- Eğer Türkler Alman nasihatlerini söylemiyordu. Derin sükUti içinde ço
dinlemekten vazgeçerek talihlerini bir cuklarma aid miras muamelesinı bitirdi.. 
genç miralaya, Mustafa Kemale tevdi et- Zannediyorum ki sırrını yalnız yakın 
memiş olsalardı, Anzak askeri harbi ka- mabedden eve gelmiş olan ve evden çı
zanacaktı, Mustafa Kemal şimdi Türkiye kıncıya kadar yanından ayrılm~an ra-

söylemiştir. Şahidlerin de bunu teyid Ci 

der mahiyette ifadeleri dinleyicilerin a• 
Hikalarını uyandırmıştır Ye mahkeme di,. 
ğer şahidlerin celbi için talile edUmişt!l\ 

·····························································• 
Reisicumhuru olan Atatürktür.> hib biliYQrdu. İstanbul Asliye mahkemesi altıncı hukulj 

dairesinden: 

Avrupanın en taze 
dedikodusu 

{Baştarafı 2 inci sayfada) 

vardır: Birincisi siyaset sahasında dost
luklarımn hududunu kabil olduğu kadar 
genişletmektir. Bir fazla -Jostluk, bir faz
la sulh kuvveti demektir; '?U halde Tür -
kiye, sulh ister, sulha çalışır. İkinci he
defi de iktısadi münasebetlerini arttır -
mak. fktısadi münasebetlerin artması 

için Türkiyede iktısadi faaliyetin artması, 
mahsulün ve mamulün mikdarca çoğal
ması, işin ve istihllkin yükselmesi, umu
mt hayat seviyesinin iyileşmesi lizıındır. 
Bütün bunları yapmak ta bir takım jart

Cenaze alayının, kenannda dint mera, 
Esma tarafından Fatih Çarşamba Katib 

sim yapılacak, nehre doğru hareketinden Muslahaddin mahallesı Mehmed dede 50 • 

evvel arkadaşım bana yaklaştı. Cenaze kak 10 numarada polls mütekaidi Veysel ha• 
'için hazırlanacak ateşin iki rnislı yakıl- nesinde iken ikametgt\hı meçhul bulunan. 
masını emredeceğini söyledi. Ben mak~ Zekerlyya aleyhine açılan boşanma dava • 

sının tahkikat günü 10/ 10/ 938 Pazartesi sa.. 
sadını anladım. İngiliz polisinin müda- at 9,30 olarak tayin kılınmış ve davetiye .. 
halesine meydan bırakmamak için ben- nin bir nüshası da mahkeme divanhaneslılf 
den başka kimseye bir ~ey söylemedi. asılmış ve keyfiyetin on beş gün müddetle 

Meserretle karışık bir yeis ile birbiri- llAnen t~bli~ne karar ~rilmlş olmakla mu .. 
. . ayyen gun ve saatte muddealeyh!n mahke"' 

~~ze _veda etük, ruhunun karanndan mede hazır bulunması lüzumu teblli yerine 
donmıyecek kadar kuvvetli olduğunu bil- geçmek üzere Uln olunur. 1917/938 
diğim içih ben sadece onun vücudUnü bir 

daha göremiyecefimi düşünerek ağlı- İstanbul Asliye Birinci Ticaret Ma)i. 
yordum. 

kemesinden: 
Merasim yerinde akraba ve dostları Adviye ve Sabiha namlarına Hurılcl 

bir araya geldiği zaman genç dul, fikrini Alpkaya tarafından Galatada Topçular.. 
onlara da söyledi. Onlar da cesaret ve i- da 169 numaralı eczanede üıü Mehmed 

larla kabildir. Bu şartları, karşılıklı ola- manının yüksekliğinden kendisini tebrik Hidayet oğlu Ahmed Selami aleyhine 
rak, nerede, hangi madde üzerinde ve ki- ettiler. Rahib onu takdis etti. Bir pren~ 937 /922 dosya numarasile :ı.çılan bedel{ 
minle bir araya getirebilirsek orada bir ses kadar süslü genç kadın ndun yığını- icardan mütevellld 1460 lira alacak daJ 
genişlik yapmıya muvaffak olmuşuz de- nm üstüne çıktı. Sert kuru dalların üstü- vasında oturduğu yer belli olmıyan mücf. 
mektir. ne sevgili kocasının yanına uzandı, kol- deialeyh hakkında ilanen tebligat üıtsı-

Türkiyenin Almanya aleyhine yapılan larını başının altına koydu, gözlerini ka- na karar verilerek dava arzuhalile mali• 
bir tertibe iştirak etmesi için hiç bir sebeb padı. Odunlar ateşlendi. Nehrin kenarın- keme divanhanesine asılmıştır. Müddtl• 
yoktur. Almanya ile iktısadi münasebet- da mabedden ellerinde büyük, sedef bo- aleyhin mahkemeye mürar.aatla dava ar• 
!erimiz büyüktür ve temenni ederiz ki rularla gelıniş olan rahibleıin hazin çal- zuhalini alıp cevab JAyihası vermesi. n 
daha ziyade büyüsün. Nitekim, bu mü - gı sesleri yayıldı. Bu sesten orada bulu- tayin edilen 12.9.938 pazartesi saat 14 dd 
nasebetlerin, alış, verişin önümüzdeki nanlar genç dul kadının kocasile beraber de mahkemeye gelmesi lüzumu ilane.11 
senelerde artacağı da muhakkaktır. Tür- yandığını anladılar. Duman ve alevin tebliğ olunur. (9123) 
kiyenin iktısadi inkişafı demek iktısadi =-===============·=======~====~=~======
münasebetlerinin her tarafta genişlemesi 
demektir. Bir tarafta daralıp öbür tarafta 
genişliyen bir alış veriş hareketi, bir Jn
kişaf değil, belki de bir iiıhitat ifad~ ede{ 
Diğer taraftan, şunu biz pek iyi bili -

riz ki Alınan milleti gibi müdhiş bir is
tihsal ve istihlak kuvveti biç bir iktısadi 
çember altına alınamaz. Almanyaya brş1 
böyle bir çember vücude getirmeğe çalış
mak, A vrupanın sulh una kundak koy -
mak demektir. Ne biz böyle bir kundak
çılığa Alet oluruz, ne de İngiltere gibi 
sulhun muhafazasını şiar edinmiş bir 
memleket böyle bir harekett~ bulunur. 
Zaten böyle bir siyaset, Almanların haklı 
olarak söyledikleri gibi, muvaffak olma
maya da mahkılmdur. Yarın Tuna ilze -
den daha geniş ve daha kolay bir nakliyat 
rinde gayet küçük navlunla bugünldin
hareketi vücude getirıneğe hazırlanan Al
manyanın vereceği fiatlan, Türkiye de 
dahil olduğu halde, bütün Tunll ve Bal
kan memleketleri hiç bir taraf ta bula -
mazlar. Şu halde Almanya ile bu memle
ketler arasındaki bir kısım iktısadi mü
nasebetler tarihan mukadder ve iktısa -
den zaruri olan hadiselerdir. 

Bütün bu izahattan sonra görülür ki 
Anupanın en taze dedikodusu nihayet 
bir dedikodu olmaktan daha fazla bir 
kuvvet ve kıymeti haiz değildir. 

VuhiHift Btf'aet& 

Aydın Daimi Encümeninden: 

Kapalı zarf usullie eksiltme llôm 
1. - Eksiltmeye konulan iş; Aydın Vilayetinin Söke • Ortaklar yolunda 

14 + 000 - 18 + 000 kilometreleri areısında esaslı atmirattır. Ke§if bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunluğunda ıose tamiridir. 
2. - Bu işe aid şartnameler ve evrak §UDlardır: 
A. - Eksiltme prtnamesl 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bajındırlık i§leri genel şartnamesi. 
D. - Tesviyel türabiye ıose ve kargiı· ~aata dm fenni şartname. 

. E. - Hususi şartname. 
F. - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 
G. - Grafik, proje. 
İstiyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa Müdilrlüğünd-.. 

görebilirler. 
8.- Eksiltme 28/7/938 tarihinde Perııembe günü saat 11 de Viliyet Enc:lme· 

ninde yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk muvakkat te· 

minat vermesi ve Nafı Vekfiletinden alınmış milteahhidlik vesikası ve yaptığı en 
büyük işin bedeli 12000 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat dlplomalıı 
mühendis veya mimar olması veya bunlardan birisile müştereken teklif ~ap
ması ve mukaveleyi bi.Flikte imza etmesi lhımdır. 

6. - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev. 
veline kadar VilAyet Encümenine getirilerek eksiltme encümen reisUğine n'!.ak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçün-ı 
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür ~umu ile 
iyice kapatılımş olmaaı IAıııwJu. follUda el_. &ecitmeler kabul edilmez. 
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Bir nokta: 

Yemekleri müteakıb her gece ya • 
tarken tembJenmiyen dişler mikrob
lara ve onlar derecesinde muzır olan 
remek kırıntılarının muzır tesirlerine 
maruz bırakılmıştır, demektir. Gecele
ri ağız dahilinde 35 dereceye varan ha· 

RADYOLiN 
Biitün hayat imtidadınca Jiı· 
lerin güelliiini ve .ağlamlıiıni 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi el· 

de edebilmek ıçın difleri 
«RADYOLIN» ile aabah, öi· 
le ve alrıam her yemelrten 

aonra muntazaman lır· 
salamalı lazımdır. 

o 

raretle bu mikroblar ve salya ifrazah leyin temizlemege kalkışmak, 
tiüyük tahribat yaparlar. Geceleyin fır- bir vazoyu cililamağa uğraşmaktan 
talanması ihmal edilen dişleri sabah- farksızdır. Bunun için: 

VES 

emekten sonra 

N 
ALYA 

KOKU 

GELMiŞTİR, 

HUGOSTiNNES 
Rederay A. G. 

Galata 6 ncı Vakıf Han No. 13-15 
Telefon: 43361 

ODEON-No.5 ODEON-No. 1 

Birçok doktorlar tarafmdan 
muvaffakıyetle tecrUbe 

edilen 

VIBOIA PATI 
Siz de teerübe ediniz! 

ViROZA 
GÜNEŞİN ve Yanıkltmn 

Kan çıbanları, el ve ayak par
maklarının arasındaki kaşıntılar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlak· 
lar, flegmonlar, yanıklar, traş 

yaraları, ergenlikler, ve koltuk· 
altı çıbanları 

EN ÇABUK VE EN EMiN 
BiR SURETTE 

TEDAVi EDER 
#1 _ _. Dr. IHSAN SAMI ~--._ 

BAKTERiYOLOJi 
LA BO RATU ARI 

Umumi kan tablilatı, frengi noktal 
naıarından V uaerman n Kahn teamül· 
leri , kan küroyvab MyılmHı, tifo n 
eıtma heetalık.ları tqbm. idrar, balgam, 
corebat, kazurat ve au tabliliu, ültra 
mikroekopi, buauei qılar iftihnrı. Kanda 
üre, şeker, Klorür, Kolle.teriıa miktarları• 
DID tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın

dan ber hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ve en ucuz 

fiatlarla yalnız. 

Ballar llatazaıarmda 
sahJmaktadır. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun aantlmi 

Birinci .ahile 400 kunıf 
ikinci ıahile 260 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarüe derpiş edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıineıhlt Iollektif Şirketi 
Iab.ramanzade Ban 

Ankara caddea 

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

ut S. Ragıp EMEÇ 
SA PLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ODEON-No.O 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 TAL • 

1 N 
Kanıızlık, kemik 

vitaminsizlikten 
hutalıklan, dimağ yorgunlu klan ile 
doğma bütün zayıflıklan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocnk
lannıza Vitalio kuYYet ıurubu vermekle onlan aağlam, llb'

büz ve net' eli yetiıtirirsiniz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki ıençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlaruı 

hayati kudret Ye kuvvetlerini arbrır. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYO(iLU - IST ANBUL 

Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden f arkıızdır 

FEM i L lcad edildikten sonra bir çok ttznco mept
katler ortadan kalkmıştır. 

FEMiL 
FEMIL 

FEMiL 
FEMiL 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıkbm 
bez ve pamuk taponların felAket yuvaa ol
duQ'unu Otfetmlştlr. 

Ve batı kullanan her kadın lAstlk top gibi 
çevik ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayanlar rahim ve tenasnı hastalıklann
dan kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altmda ve dar mayolar içinde 
bile sezilmlyen gayet ufak, sıhht yumuşak, 
mikrobsuz, el çantalarında taşınması kolaydır. 

v 

ve BAGI 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur. 

- - . 

. VIRII.INETS : 
" • ,~ 1 

Dr. Richard W eiss Berlin 

Ademi iktidar, 
Bel gevşekliği, 
Dermansızlık 

Umumi beden 
zafiyetleri 

için rakibsiz bir müıtalmmhr. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi depoıu: No. 88 lataa

bul, Ankara Cad. 

TÜRK/YE ECZANESi 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevk.inden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktuki mUşkOJAt gOı 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 


