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Avustury eselesi harp mı çıkaracak?. 
Küçük Antanta rağmen ... Atatürk 

Vekiller · içtimaına 
riyaset ettiler 

. / 

Italya ile Avusturya-· 
Habsburglan ay sonunda 

tahta getiriyorlarmış __ 
Toplantıda Kamutay 
Başkanı ve Alareşal 

Çakmak da bulundular 
AnlıaTa, 9 ( A.A.) - Reiıi

cümhur saat 19,45 J.e Ankarayı 
tevil etmiıler ue refakatlerinde 
Baıvekil lnönü olduğu halde 
doğTuca Hariciye Konağına gi
derek orada toplanan icra Ve· 
killeri Hey'etıine Riytaet buyur
muılardır. 

İta]yaııu yeni hariciye nazın Kont 
Ciano Muıolini'niıı çocukları arumda 

Küçük Antant 
erkanıharbiyeleri 
ayın 14 ünde 
toplanıyorlar __ Kamutay BCl§kanı Renda ile 

Musolini, ltalyanın yalnız Genel Kurmay Baıkanı Mare§al 

mu
•• sellaA h kuvvetleriyle Çakmak da bu içtimada hazır 

bulunmuılarJ. ır. 

meşğul olmak üzere uhde- ===<D~v=amı===3~iın~· '.-."cü~~~---= 
sindeki Nezaretleri bırakh, S l 
Hariciyeye damadını getirdi porcu arı mızın 

Avusturya Başvekili M. Şuşnig'in 80~ evlenme bahsinde 
(talya seyahatinden sonra İtalya Başvekı· ı•hl • d 
linin Habsburglan Avusturya tahtına ia· ta 1 eri açıl l 
deye razı olduğuna dair bir çok haberler 
intip.r etti. Bugün de bu işin ay sonundan 
evvel başarılacağı bildirilmektedir. 

Küçük itilaf devlet reisleri toplantısın• 
da bu meselenin mevzubahsolduğu ve bu· 
na karp tedbirler düşünüldüğü de anlatıl· 

(Deoamı 10 uncu •ayfamızda) 

Bir Galatasaraylı daha 
milyoner bir kızla 
evleniyormuş 

Türkiyede ilk askeri 
kadın tayyareci 

Bayan S. Gökçen Eskişehir tayyare okulunda mensup 
olduğu bölük dahilinde askeri tayyareciliğe başladı 

.-
Esltişehir 9 (A.A.) - Haziranın 7 inciluçarak 55 dakik.ada Eekişehre konmuibJr. 

t l 
::_::ı l '--b ı y ·Jk~ t Spor tayyareciligı"'ni ikmal etmek üzere bu~ • p~ es gunu 11 .. ,.., u • eşı oy ayyare . . Feridun · lunan Bayan Gökçen Eskı§ehir tayyare 

ıneydanından uçarak Bursaya gel~ olan kul d ld ... b'.lük' d h·1· Galatasaraylı Salahaddin, bir Ame-• o un a mensup o ugu o a a tn• 
laadm tayyarııclmiz Bayan S. Gökc;.en bu- de askeri tayyareciHğe başlamak üzere o- rıkan milyonerinin kıziyle evlenmek ü-
p saat 8,U geçe Bursadım tayyare ile rada kalmuıtır. zereymiş. (Devamı 8 inci •aylada) 

Filistin de 
Kargaşalık 
Asi Araplar üç lngiliz 
tayyaresini düşürmüşler 

Londra, 9 (Hususi) - Mister To
ınaaın yerine müstemlekat nazırlığına 
*8yln olunan Mister Ormobigul bugün 

ınecliste alkışlarla karşılandL Fakat 

beyanatı Filistinde vaziyetin ciddi ol
Cluğunu anlatıyordu. Filistinde karışık-

IDemirbey Aparhmanında 
Bir Cinayet işlendi 

Otobüs şoförü izzet kansını bir başka şoförün 
koynunda buldu ve öldürdü, şoförü 

de ağır urette yaraladı 

Dün gece Beyoğlunda Küçük Kabristan Hastanede kendisine lazım gelen tedavi 
sokağında Demir bey apartmanının 8 nu· yapılmışsa da umumi vaziyeti iyileşeceği 
marasında bir facia olmuş. bir adam karı· yerde ağırlaşmaktadır. 
sını bir ba~ka erkekle bir arada görmüş, 

öldürmÜ§, erkeği de yaralamıştır. 

Öldürülen kadının adı Fatmadır. fat· 
ma Beşiktaşta Çigdem sokağında oturan 

tramvay şirketi otobüsleri şoförlerinden 
Ahmet oğlu izzetin kansıdır. İzzet karısı-

-;; E~~ ~lı~~;pı~; 
Yine çarpışacak,, Lğın devam ettiğini söyliyen nazır em

niyet ve asayişin tesisinden sonra Fi· 

listine gidecek tahkik heyetinin her iki 

tarafı tatmin edecek bir çarei hal bul- nın kendine ihanet ettiğinden şüphelenmiş, 

rnasının mümkün olduğunu ve böyle· onu takibe başlamış ve nihayet arkadaşla
ce devamh sulhun temin olunabilece· rından şoför Yunusla koyun koyuna ya

Londra, 9 (A.A.) - Yeni Alman 
ordusunu kurmuş olan general 
Fon Sektin harp ölüleri mezarhkları ~ 
nın imariyle meşgul komisyonlar 
kongresinin açılış töreninde söylemiş 
olduğu sözler burada derin akisler 

ifoi bildirdi. 

Bir Arap toförünün kahramanlığı 
Kudüsten bildiriliyor: Elhaç Ha . 

tisülbaşa isminde genç bir Arap şo-

förünün otobüsüne Nablusta 2;) İno-i
li~ askeri cebren binerek Akabetü z:t. 
ra mevkiine doğru yollanmışlardır. 

Şoför bir tepeyi geçerken otomobiliy· 
le beraber kendisini uçuruma yuvar • 

(Devamı 10 cıncu •aylamızda) 

kalamı~tır. 

Bu yakalayı~ pek feci olmuş, erkeklik 
izzeti nd<1ine pek ağır gelen bu manzara 
karşısı~da hiç tereddüt etmeden tabanca
sına sarılmış ve günahkar karısı ile Yunu· 
sun üzerine boşaltmıştır. 

tatma aldığı yaraların tesirile ölmüştür. 
Yunus başı~dan ağır surette yaralanmış, 

derhal has~neye kaldırılmıştır. Vak'anın 
tahkiki4 müd~iumumilik el koymuştur. 

Şoför Yunus;ın yaraları çok ağırd'1-. 

yapmıştır. 

General Fon Sekt demiştir ki: 
«Eski muharipler ileride gene kar· 

şı karşıya gelip çarpışacaklardır. La ~ 
kin halihazırda her biri ötekine karsı ., 

saygı beslemektedir.» 
Fransız generali Giyomada bu içti

mada hazır bulunmuştur. İngiltere 
kralı kongre delegelerini buızünlerde 

kabul edecektir. 

Camilerimizde sıhhi ve 
yerinde bir tedbir 

Beyoğlundaki Gedik Abdi camiinde namaz kılınırken 
yüzün ve ellerin değdiği yerler ayak basılan yerler

den secdeliklerle ayrıldı 
Beyoğlu Evkaf Müdürlüğünün Beyoğ

lunda büyük bir faaliyetle çalıştığını, ca· 
mileri imar ettiğini ve mabedlerimize layık 
olduğu ehemmiyeti verdiğini dün yazmış• 
tık. 

İmar edilen camiler meyanında 1040 
tarihi ricalinden ve büyük deniz kuman· 
danlarından Gedik Abtinin namına izafe· 
edilen cami de vardır. Kaptan Derya Ca
fer paşanın Girid seferinde ve Hanyanın 
fethinde büyük hizmetleri görülen ve Ge
dik Kaptan diye şöhret kazanmış olan Ge
dik Abtinin mezarı da imar edilmiş, san· 
dukası tanzim olunmuştur. 

Evkaf Müdürlüğü bu camii imar eder• 
ken cemaatin secdede alınlarını ayakla ba· 
sılan ve kirlenen yerlere koymamaları için 
secdelikler de yaptırmıştır. Bu secdelikler 
satıhları mücella tahtadan yapılmış ve ze• 
minden biraz yüksekçe tutulmuştur. 

Ayak basılan yerlere secde edilmesi, 
ellerin ve yüzün yerdeki kirli ve tozlu eş
ya ile temas etmesi sıhhi bakımdan mah· 
zurlu görüldüğünden Gedik Abti camü İ• 
çinde alınmış olan yeni tertibat ile bu 

(Devamı 1 O uncu •aylamızda) 

. -" 

• 

Gedik Abdi camü 

Vehip paşanın Atina 
muhabirimize beyanatı 

_Habeş hükumetinin eski askeri müşavirine göre 
Habeşistanda harp şimdiden sonra başlıyacakmış 

Atina, 6 Haziran (Hususi muha .. 
birimizden) - Eski osmanlı kuman
danlarından Vehip paşa dün Hidiv İs
mail vapuriyle İskenderiyeden Atinaya 
geldi, kendisine Menemenli Hristo 
Kohayadakis ismindeki yaveri ile 
Tafl-Non~de·Maga·niyu ismindeki Ha
beşli hususi katibi refakat ediyordu. 

Vapurun Pire limanına geleceğini 
duyar duymaz rıhhma gittim, vapura 
ancak liman reisinin delaletiyle gire • 
bildim ve Habeşistanın askeri müşavi
riyle vapurdan çıkmadan gör~tüm. 

Vehip paşa sözlerine, bir türk gaze- Vehip paşa Pirede vapurun 
(Devamı 8 inci sayfada) gilvertesinde 

.... Fi;~·t ... Vi~;;·~;···;rü~k·ii··· 
maçta galip geldi 

Ankaralılar dün hatalı bir oyun oynadılar, neticeyi 
sıfıra karşı 4 golla Viyanalılar kazandılar, lzmir -

İstanbul maçı yarıda kaldı 

\ Yiyana .ı. Ankara maçından bir intiba ( Y azm 9 uncu tayfada) 
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'Resimli Makale a Maz·i, hal, istikbal a r -, 
Sözün Kısası H r ün 

/ş kanunu 
• Uzak Şarkta 
• 

lı Kanuna 

N ihayet çıktı. 

Scnelerdenberi beklenen ışçı ile iş sa• 

hibi arasındaki münasebeti tanzim edece~ 
olan iı kanunu, uzun bir hazırlık devreSl 

f Büyük geçirdikten sonra nihayet bu ha ta 
Millet Meclisinden sıeçti. 

Bu ıiine kadar Türkiyede jşc;i hiç bir 
haklu tanınmayan bir esir vaziyetinde idi. 
İş sahibi beş yaşında çocuğu da, kebe ka
dını da çalıştırabilir, beğenmediğini iste
diği anda kapı dııan edebilirdi. 

işçi ne kazaya, ne ihtiyarlığ~, ne h~s~a
lığa kartı sigorta edilmemişti. işçi ne ışın· 
den, ne hayaundan, ne de istikbalinden e• 

nıindi. 
Bir haksızlığa uğradığı zaman bu hak-

kını aramak için iatinad edebileceği bir kn

nun yoktu. 
Bu ve buna benzer vaziyetler iş kanu-

nunu zaruri bir hale getirmişti. 
Sanayi hayatı ilerledikçe, işçi ile iı aa· 

hibi arasındaki münasebetler artıyor, çar
pıpnalar husule seliyor, ve bu menfaat 
çarpışmaları ıınıfların tekevvününe sebep 

oluyordu. 
it kanunu bütün bu dertlere cevap ve· 

rmek üzere hazırlanmıştır. 

Y ukanda eski Mıaırlılann yaptıiı üç heykel, maziyi, hali, 

istikbali temsil ediyor. 

Maziyi ıöateren heykel, elleri dizlerinde, iıi bitmit, bayat 

kitabını ebediyen kapaımf, ıükUn ve rahati temail ediyor. 

Hali temsil eden heykelin elJeri uzanmıı,olacağı arıyor. 

İstikbal heykeli bize ilerisini gösteriyor. 

Maziden bir feyler öğrenir, halde tec:riibe eder ve iatikbal 
hakkında bir çok projeler ve hayaller yaparn. 

Binaenaleyh herkes kendi kendine fU üç suali sormabdar? 
Maziden ne öğrenebifüim? Halde ne yapabilirim? Ve istik· 
bal için n~ hazırlıyabilirim? 

Bu üç sualin sevabını verebilen adam kendini bahtiyar 
saymalıdır. 

(söz ARASINDA) 
Bir Fransız edibine 
Göre bugünkü 
Genç kızın kusurları 

•----------• Negüsun Londradaki 
HERGüN BiR flKRA Nutku 1900 de 

Bir kere dalıa söylenmiş 

Üniversiteye 
Giremeyen genç/ 

Ermel Talu -
• nsanlığı azami refaha, nura, iyiliğe sev• 

1 kettiği iddiasında bulunan yirminci 

medeniyet asrında kulaklarım şöyle biı 
faciaya makes oldu: 

24 yaşında, Aydınlı bir genç var: Aı 
dı (Necip) tir. Memlekette, bir fabrikaı 
da çalışarak aileııinin kıt kanaat rızkını to 
min eden bir emekçinin oğludur. 

Necip Kütahya lisesinde okumuş, ora. 
dan diploma almıştır. Bu ioçi çocuğunu~ 
gözü de, gönlü de yüksektedir. Fakat bıı 
sözlerim yanlış anlaşılmasın. Necibin as~ 
ruhundaki bir tek ihtirası yalnız ilme kar 
ıııdır. O, okumak, bilgisini arttırmak isti• 
yor. Adam olmak istiyor. Ve sonra, baba 
ıına, anasına, kız karde§İne rahat etıire1 

celi. Bundan daha sade, daha güzel, V{ 

daha tabii bir ideal olamaz! 
Necibin parası yoktur. Babasının kazan• 

cı, fakir bir evin günlük ekmeğini ancalC 
temine yetiyor. 

Bununla beraber, bu genç, gönlündeki 
bilsi a§kını sermaye ederek, Kütahyadan 
yola çıkıyor. Efsanelerde olduğu gibi l 
cıDai giderek.. taş giderek.. dere, tepi! 
diiz siderek .. » geliyor lstanbula. 

Beyazıt meydanında, Üniversite' nin ka• 
pıaı önüne vardığı anda onun duyduğu heoı 
yecan, nasipsiz hayatının, emin olun ki en 
büyük heyecanıdır. 

lı aaatleri, ifÇİ ile iı sahibi arasındaki 
münaaebetler, itçinin çalışma, ayrılma ~art· 

lan teebit edilmittir. 

Genç kadın doktor, Fransızların 
maruf ediplerinden Marcel Prevost'a: 

Karı koca arasında 
Karı, koca, evlerinde &eceleyin kar· 

§ılıklı oturmuşlar, gazete okuyorlardı. 
Bayan, bir aralık batını kaldırdı ve ki
nayeli bir ıive ile, kocasına hitap ede
rek: 

Londra gazetelerinden Evening 
Standard Habef imparatoru Haile 
Selasiyenin kendi davasını müdafaa 

için Avrupaya siditini Pol Krugerin 
A vrupaya gidişiyle mukayese etmek· 
tedir. 

Açlıktan kesilen dizleri o anda dermal\ 
buluyor; susuzluktan solmuı dudakların• 
renk geliyor; sevgilisine kavuşmuş bir l4 
ıık sibi gözünden yaş fııkmyor .. Bu itibarla İf kanunu iı hayatında mü· 

him bir mltıllp yapacaktır. 
Kanunun tatbikine baılandığı gün on

dan fazla i§Çi çalıttıran bütün müesaeaeler
de yeni bir vaziyet basıl olacak, iı aahip· 
)eri ·n itçiler kanuna göre vaziyetlerini tea

bite mecbur olacaklardır. 

- Zamane kızlarında beğenmedi -

ğiniz hal1er nelerdir? diye sormuş, ve 

sonra ilave etmiş: 

-Samimi değiller değil mi? Dü • 

şündüklerini açıkça söylemiyorlar. 

Prevost: 

- Hayır, genç kızlar düşündükleri· 

- Bak r dedi. Gazete ne yazıyor} İ 
ngiliz gazetesi diyor Jci: Sinema yıldızlarından filancanın koca-

sı, hrısına bin Jngiliz lirası deierinde cc 1900 da lngilizler Cenubt Afrika-
bir elbise yaptırmıı. Böyle ıeyler be- ~ın Pretova ,ehrini İfgal etmitlerdi. 

Yalnız bir korkumuz var: Bu kanunun ni açıkça söylememekle bir kusur işle
da llhhat kanunu ıibi tatbik sahasında ih- miyorlar, bilakis iyi yapıyorlar. Onla· 

nim baıırna gelmezi Bunun üzerine Cenubi Afrika cum • 
Bay, derhal cevabı yapıştırdı: huriyeti reisi Pol Kruger, Boerlerin da-

- Benim elimdeki gazetede de, 
vasını müdafaa için Avrupaya hareket 

sabıkalı altın di~ bilmem kimin, karı• mal edilmesi. 

Sıhhat kanunu fabrik~ ve atölyelerde 
muayyen 11hhi prtların vücudunu şart ko· 
pr. Fakat fabrika ve atölyeleri geziniz, bu 
ıartlann hiç biri mevcut değildir, buna rağ· 
men 11hhat müfettişleri kanunun ihmal e
dilmesinden dolayı bu müesseseleri cezn· 
ya çarpmağa lüzum görmemektedirler. 

lı kanunu da tatbikatta böyle bir ih· 
male uğrarsa ıarfedilen bütün emekler bo· 
ıa gidecek, ve iı kanunu ile memlekette ta· 
hakkuku arzu edilen sıayeye varmak mijm
kün olmayacaktır. 

U zak Şarkta yeni bir kımıldama var. 

Kanton hük6meti yani Cenubi Çin 

Japonlarla harbetmek üzeredir. Cenubi 
Çinde umumi aeferberlik ilan edilmiştir. 
Cepheye 200 bin aııker gönderilmiştir. 

Nankin hükumetine de ultimatom veril
mişti;, Hatta Japonyaya karşı da harp ilan 
:dildiği haber verilmektedir, 

Vaz.iyetin nezaketi şuradadır : 
Nankin hükumeti, yani general Çankay· 

tek. Japonya tarafından satın alınmış

tır. Cenubi Çin hükumeti, halkın ve bıl

hassa gençliğin tetvikiyle, Nankin hükuıne· 
tini istiklal davasında harekete getirmek 
istemiş, fakat muvaffak olamamıştır. 

rın da yaşlı kadınlar gibi, düşünmeden 
söylemelerini mi istiyorsunuz? 

* • • 
Meçhul ve e•r•re11glz kllıt 

baceıı bul u11du? 

etti. 
aını eıe)t sudan gelinceye kadar dövdü-
~lİ yazılı. Çok şükür, aenin baıına böy- , O da bir Felemenk harp gemisine 

1 le şeyler de gelmiyor! 1 binmiş, ve Süveyş kanalından, İngil -

•- Jfo tereden başka diğer devletlerin gemileri 

1634 de Avrupayı tarafından selamlanmvıtı. Pol Kruaer, 
Sovyetler birliği ilim akademisine T • 

merbut, kıymetli evrak hıfzeden labo· Meşgul eden Habeşli Marsilyaya çıktığı zaman büyük bir 

1 d f .. T.h f ·ı kalabalık tarafından karşılanmı!ll ve ratuar arın a, pro esor ı ono ı e Şimdi bütün Avrupa Londraya ge- T 

asistan mütehassıs Zaytsef mikros • len Negüs ile meşgul Fransız gazetele- burada, Haile Sclasienin Londrada 

kopta görülmiyen neviden bir böcek rine göre t6:M yılında buna mümasil söylediği nutuk gibi bir nutuk söyle -

bulmuşlardır. bir hadise olmuş. Bir gün Parise Ha _ miş: {Cenubi Afrikadaki muharebe 

Bu, kagıtları mahveden amillerin en beş imparatorunun oğlu olduğunu id- barbarlık hududunu aştı, ben, Afrika· 

başında bulunmaktadır. Faa]iyeline dia eden güzel bir zencı gelmiş. nın nice nice barbar kabi1eleriy]e 
terkedilen en iyi ve tamamen yeni kıy- 1 

Derhal şöhret kazanmı,ş, parasız kalın- dövüştüm. Fakat bunların biri de, n
metli kagıdı, bir kaç ay içinde sağlam-
lığının yüzde 80-ini kaybetmektedir, ca, kral on üçüncü Lui kendisine bir gi1izler derecesinde barbar değildiler. 

Kagıt yiyen ve mahveden bu böce- hayli de para vermiş, delikanlı uslu Çünkü, İngilizler tarlalarımızı yakıp 
w • k f' d k' b.. -k h • t • durmamış, çapkınlığa başlamış, niha- kadınlarımızı ve çocuklarımızı yoksul· 
gın eş m e ı uyu e emmıye aşı-

kardır. Zira bu keşif sayesinde htfze- yet bir gün bir evli kadınla cürmü • luğa sürüklediler) demişti.» 
di1mek istenen tarihi ve luymetİi evra- ~eşhut halinde yak.alan~ış •. Kendisi· • • * 
kın muhafazası için yeni ve tamamen nı sorguya çekmek ıstedıklerı zaman: Falcının kerameti 

emin dezenfcksyon yol1arı açılmıştır. - Ben imparator neslinden Zogo-
• • • yum. Ancak A11aha hesap verırım 

Staviski ifİne bnf8n Savoie meb' -
usa F akoz o sıralarda canının sıkıntı • 

demiş. Nihayet kendisini kefalete rffr:>· 
Vlktor Hugonun •tk telakklal ten tahliye etmiı:ıler, ve ve]iaht da .ı- sını gidermek ve istikbalden ümitvar 

Viktor Hügo, kendisine aşktan hah- fak bir köye çekilerek orada ölmüş. olmak için bir falcıya gitmiş, falcı ken-
seden bir kadına uzun uzun bakmış ve * * * disine: 

sonra: Radlojenlk aea - 19:16 senesinde ebedi rahat ede-

- Samimi fikrimi söy]iyeyim mi Bazı insanlar güze] oldukları halde ceksin, hiç merak etme 1 
diye sorunca, kadın üstadın kim bilir, fotoğrafları iyi çıkmaz, bazıları da çir- Deyince Falcoz: 

ne cevherler yumurtlıyacağını zanne- kin olduk]arı halde resimleri iyi çıkar, - Demek nazır olacağım diye se -
derek : tabii hem güzel olan, hem de resimleri vinmiş ve sanki nazırlar rahat ederler-

- Ütad sizi dinliyorum demiş~ iyi çıkan İnsanlar da vardır. mir;; gibi o gündenberi nazır olmak sev-

Viktor Hügo da şu sözleri söylemiş: Bunlara fotojenik derler, meğerse dasına düşmüş; fakat şayanı hayret 

Gözünden dedim; gözlerinden de~ 
Çünkü nura teşne olan bu bedbaht gene~ 
ilk zulmu tabiat etmiı. onu sözlerinin bi., 
rinden mahrum kılmıştır. 

Ukin ruhunu aydınlatmak isteyenlere 
bir pencere kafidir. Nitekim, Necip, o biri· 
cik ıözünü dört açarak, irfan doruğunun 

yarı merhalesini muvaffakiyetle katctmito 

tir. 
Bu cihazla, bu aşk ile, ve bu imanla, 

Üniversiteye baı vuran genç, daha ilk gÜ· 

nünden hüsrana uğruyor. 
Dedim a: Ekseriya olduğu gibi. bu de· 

likanlının kafası dolu ve cebi boştur. 
Onun için, bütün ümidi, ta Kütahyadnn 

beri adını işittiği Talebe Yurdundadır. 
Dimağının gıdasını Üniversite' nin ders· 

lerj temin ederken, midesinin isyanını d~ 

burası susturacak olursa, Necip bir kac; 
senede temiz idealine erişecektir. 

Fakat ne mümkün~ Vaktiyle, diişünül· 
meden yapılmı;ı, her türlü tefsire müsait, 
gülünç bir nizamname, bu ilim a!jıkı Türk 
gencinin karşısına heyula gibi dikiliyor: 

Talebe yurduna ancak uzvi nakısası ol· 
mayanlar girebilir! 

Aydınlı emekçinin, yüksek gönüllü oğ· 
lu, öğrenmek iştiyakının kızgın ateşiyle 

yanan başını önüne eğiyor .. 
Yirminci asrın hüviyeti ile taban taba 

na zıd bir nizamnamenin kurbanı olan bu 
çocuk, insanların hazan tabiattan daha 
gaddar olduklarını düşünmek için kapan• 
dıiı medreıe odasında, bugün dcrdiy]eı_ 
ye" ıiyle başbaşadır. 

Tabiattan daha da ileriye giderek, keno 
disinden büsbütün nur esirgeyen zihniyeti 
llnet ediyorf 

-
Biliyor Musunuz ? 
1- 350 sene evvel lstanbulun neresin· 

den altın çıkannıılardır} 

2 - Leyla ile Mecnunu manzum ola • 
ralt kim yazmıştır} 

Şimdi, belki de Sovyetlerin de yardı· 
mını temin etmek suretiyle, cenubi Çin biz
zat Japon istiliaının önüne geçmeğe karar 
vermiştir. Nankin hükumeti, halkın isya
nından korkarak Cenubi Çine karşı gelme· 
ie cesaret edemez. Fakat Japonya bunu 
vesile ittihaz ederek yeni bir istila hareke
tine teşebbüs edebilir ve bu suretle yeni bir 
Çin • Japon harbi başlayabilir. 

- Şimdiye kadar, bir kadını diğer radyoya uygun gelen ge]miyen sesler bir tesadüf neticesi falcının dediği 
bir kadını sevmiyecek kadar sevme - de varmıs. Onlara da radiojenik divor-. l 1 Sek "'Ed çıkmış ve F alcoz geçen pazar bir oto -
dim. Ve fazla kadın sevdikçe aşkımın larmış, ve ngiliz Kra ı izinci • 

d h f · ·k h d d" mobil altında ezilmi•, ebedi istirahate 

3 - Minotaure nedir} 

genişliğini ve büyüklüğünü anladım 1 var , em otoıenı ve em e ra ıo· T 

d · t' 1' enik imi!ll. bu suretle kavuşmuf. 
Bu harp, diğer devletlerin de, bilhassa ~e_m_ı_:ş_ı_r-------------------"-·----------------------------~ 

f ngiltere ve Sovyetlerin de menfaatlerini r 

4 - Dünyanın en büyük nehri hangi• 
ıidir ve nereden başlayıp nereye kadaı, 

kaç kilometre olarak uzar} 
(Cevapları Y ann) 

bozacağı için mühim neticeler verebilir. 

Petrol ile tedavi 

İSTER İNAN IS TER İNANMA! 
Dün bir it için Mahmutpaıada Kürkçü hanına ıittim. 

Burası yiizlerce İfçİııİn çalıştığı küçük atelye ve fabrikalarla 

çevrilmiıtir. Hanm avlıama girer ıinnez pis bir koku ile 

karıılaıtım. Etrafa baktım, kimse yok. Herkes içerilere ka • 

panmıı, sıcağa rağmen pencereleri kapamıı, avlı bomboı. 

Sebebim ıordam. Biraz ileride patlamıt bir lağım göster • 

diler. Oç metre murabbaı bir sabayı ifgal eden bu lağım bir 
aydanberi bu halde İmif. Kaymakamlığa müracaat etmiıler, 

fayc:l.&~umemİL 

Belediyeye baı vurmuşlar, bize bir istida ile müracaat edin, 
denmif. 

Fakat ne kaymakamlık, ne de belediye, kendilerine haha 
verilrnit olmasına rağmen, ıehir ortasında binlerce İnıanın ça
lııtağı merkez bir yerde açık duran bir Jiiımı kapatmağa te

ıebbüs etmemiı. 
Şimdi bu lağım hala açıktır, ve hali etrafa pis bir koku ve 

mikrop neıretmektedir. 
Yarın bwadan tifo çıkarsa o vakit te belediye veya kay

makamlığın mes'uliyeti Üzerlerine almak istiyeceklerine, 

IS TER !NAN lSTER lNANMA ! 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Kösem Valde Sultanı perde iple • 

rilc boğarak öldüren saray zu~üfliılerindca 
küç ;ük Mehmettir. 

2 - lstanbulun 8 ismi vardır. Onlar • 
da ıunlardır: İslambol, Kostantaniye, Kos· 
tantinople, İstanbul, Dersaadet, Dnrülhi • 
lafe, Asitnne, Stimbol. 

3 - Tourgenev Rus romnncılnrındar· 
dır. 181 3 de Orel' de doğmuş, 1883 te öl· 

müştür. 

4 - \Vagner 70 yaşında ölmü!ltÜr. 

Geçenlerde bu sütunlarda bir 

doktorun romatizmayı gazla tedavi 

ettiğinden bahsetmi;ltik. Dün matha -
aya gelen Tass ajansı bültenlerinde A

zerbaycanda münhasıran petrol ile 
tedavi edilecek olan hastalara mahsus 
bir hastahane açıldığını okuduk. Petrol, 
asabi hastalıkların cümlesine iyi gel -
diği gibi, kadın, cilt hastalıklariyle, 

deveran hasta1ıklarmda şafi neticeler 

vermekteymiş. 

S - Sophocle meşhur Yunan traJcdJ 

L..----------------------------------------·----J1 şairidir. 



Cenubi Çin de seferberlik, 
Japonya ile münasebet kesildi 
Çinde 20 Japon askerinin öldürüldüğü haberi T okyuda 

şiddetli bir infial uyandırmıştır 
Londra, 9 (Hususi) - Çin milli ilerlemiş bulunuyor. Yunnan, Fukicu beri japonyada şiddetli bir infial uyan

lı.ükumet reisi Çan Kay Çek bugün ve Sehuen eyaletleri mürahhasları dırmıştır. 
leanton hükumeti reisine uzun bir tel- Kanton ile temas etmektedirler. İngiliz ve Amerikalılar 
araf göndererek Cenubi Çin vilayetle- Nankin, 9 (A.A.) - Baş kuman - Londra, 9 (A.A.)- Hong - Kong· 
tinin memleketi tehlikeye atmaması dan Çankayşek dün bir nutuk söyle - dan bildirildiğine göre, cenubi Çinde 
lazım geldiğini anlatmıs, daha sonra miş ve Nankin ile Kanton arasında hüküm süren vaziyet dolayısiyle İngi
~ahili mücadelelerin ~emleketi zaafa anlaşmazlık bulunduğu hakkındaki giliz ve Amerikan harp gemileri rnü -
llğratacağını izah ederek aradaki ihti· Japon ~ayialarını tekzip ederek bu şa- rettebatı karaya çıkmaktan menedil -
IUı bertaraf etmek için mürahhas gön- yiaların Çinde bir dahili harp çıkması mişlerdir • 
Clerilmesini istemi~tir . maksadiyle yapılmış olduğuna işaret Hong - Kong garnizonu tetikte ve 

Bununla beraber Cenubi Çinden etmiştir. icabında Şanghaya harekete hazır bu-

t. elen haberler bir takım askeri hare • Çankayşek, ayni zamanda cenubi lunmaktadır. 
Mu"l~1-t1ar etlerden bahsetmektecfü·. Bu haber - garbi Çin ile birlikte Çinin dı~ siyasa - lllill 

lere göre Kuangsi ordueu seferberlik sının müstakbel seyrini tesbit etmek ü- Nankin, 9 (A.A.) - Haber alındı~ 
~nıretmi~ ve Japonya ile münasebetle- zere bir merkezi icra komitesi konfe- ğına göre, Japon ataşemiliteri general 
Jln kesilmiş olduğunu resmen ilan et- ransı hazırlamakta olduğunu bildirmiş- Kita, başkumandan Çankayşek ile, ~i-
hıfştir. tir. mali Çindcki japon garnizonu ve ay-

Bu orduya mensup dört tümen asker 20 Japon askeri öldürüldil ni mıntakada yapılmakta olan ticaret 
Jciyangda toplanmaktadır. Bu suretle Tokyo, 9 (A.A.) - Kuantungda hakkında mühim bir mülakatta bulu· 
bu kuvvet Hunan bölgesinde 40 mil yirmi japon askerinin öldürüldüğü ha- nacaktır · 

ı 
········································································ 

hracat malları R?~anya~aki 
..., . d•I . k trıbun facıası 

tagştŞ e 1 emıyece Yaralananlann sayısı 
680 i buldu 

Atatürk 
Vekiller içtimaına 

riyaset ettiler 
( Baıtarafı 1 inci sayf adı.t) 

Kıymetli Havacılanmm Tebrik 
Eskişehir, 9 (AA.) - Reisicumhur 

Atatürk dün saat 1 O da Eskişehiri ge
reflendirmişlerdir. Çukurhisarda bir 
tayyare filomuz tarafından selamlanan 
Ulu Önder Eskişehir istasyonunda vi
layet erkanı, kolordu kumandanı ve 
karargah erkan ve zabitanı, belediye 
reisi ve hey' eti, Cümhuriyet Halk Par
tisi erkanı tarafından karşılanmış ve 
şehir baştan başa donanmıştı. 

Atatürk sokakları dolduran kesif 
bir halk tabakasının coşkun tezahürle
ri arasından geçerek Komutanlık, vi
layet, belediye ve Cumhuriyet Halk 
Partisi dairelerini ziyaret ve bunu mü
teakip hava kıt' alarmı ve tesisatını tef

tiş buyurmuşlar ve tayya meydanında 
uçuşa hazır bulunan tayyare filoları· 
nın yanına giderek orada filolarımızın 
toplu ve münferit uçuşlarını görmÜ§
lerdir. 

Atatürk burada müşahede buyur· 
duklan intizam ve yüksek tekamülden 
dolayı kıymetli havacılarımızı tebrik ve 
takdirlerini beyan buyurmuşlar ve Ko
mutanlık defterine şu cümleyi yazmıı
lardır: 

E 
Uzak Şarkta Çin - Japon 
kavgası yine alevleniyor 

Uzak Şarkta mütemadi surette taz -

yik gören siyasi hava, bu tazyika ta· 

hammül edemiyerek nihayet infilak etmek 
istidadını gösteriyor. Bu infilakın daha ev
vel vuku bulmasını bekliyenler çok oldu. 
Fakat, her nedense, büyük Çin milleti, Ja· 
ponyanın Emperyalist emelleri önünde 
akla durgunluk veren bir sabır ve taham
mül gösterdi. Topraklarının bir çok kı -
sımlarının işgal edilmesine, haklarının a • 
yaklar altına alınmasına göz yumdu. Çin
lilerin, bu sabırlarını izah edebilecek ye • 
gane şey, J aponyanm, nihayetsiz Çin top· 
raklarını istila ede ede bir gün gelip doya
bileceklerinin zannolunması idi. Mançu • 
rinin kontrol altında müstakil bir devlet 

1 
haline konulmasından sonra dahi bu ihti• 
ras durmadı. Japon istilası, bir taraftan 
dış Moğolistana, diğer taraf tan da şimalt 
Çin eyaletlerine doğru genişlemekte de -
vam etti. 

İlk zamanlar, bu durup dinlenmek bil· 
miyen ileri hareketinin sebebini, Mançuko 
ile asıl Çin toprakları arasına, askerlikten 
tecrit edilmiş geniş bir saha ikame etmek• 
te görenler bulunmadı değil. Fakat zaman
la anlaşıldı ki, Japonya, Çin ülkesini fili 

.. B. ' kontrolu altına almıya azmetmı17tlr. ına· 

enale~)ı. onun, zengin Çin eyaletlerine 
karşı devam eden yayılma hareketi, bu 
netice elde edilmeden durmıyacaktır. Bu 
hakikati anlıyanlardan biri de Kanton hü
kumetidir. Kanton Çindeki meşhur prensip 
kavgaları cereyan ederken, şimali Çin ile 

t<Çok sevindim gördüklerimden:>ı 

Reisicümhur Atatürk saat 2 de iı· 

d ti · h • tlen·n ve alakasını kesmiş, ortodoks bir rejimle ida-tasyona av e e aynı ey e . , 
T .. k l · ka·r tezahürab re olunur. Kantonun, bu bakımdan, mıllı ur uçman arının azım . , 
arasında Ankaraya hareket buyurmll§- ı Çini temsil eden Nankin ile de aras.ı hıç hır 
1 d zaman iyi olmamıştır. Çünkü sosyalist pren• 
ar ır. .. · d " Kamutayda ihracat işlerile meşgul olanların 

kontrol edilmeleri hakkındaki kanunla diğer 
muhtelif kanunlar kabul edildi 

ıipleri etrafında anlaşarak komunızme og• 

Bükreş, 9 (A.A.) - Son haberlere yeni Fransız ru yürüyen bu iki şehir, zam•~.·· b~rbdi_..,: 
rinden aynlmıştır. Kanton, kendısıne çız ıgı 

göre, Kotreçenide tribünün yıkılması k b• • f ı· k N k' 
Ankara, 9 (A.A.) - Kamutay 

bugün Refet Canıtezin Başıkan
hğında toplanarak Ankarada Çan
kaya, Antalyada Gündöğmüş, 
Balıkesirde Manyas, Burdurda Ye
ıilova, lstanbulda Eyüp, Kasta
monuda Kargı, Kocaelinde Göl
cük, Çanakkalede Yenice, Ordu
da Gölköy adlarında birer kaza
nın teşkiline ve bunlann memur 
'Ve müstahdemleri kadrolarına aid 
kanw ile Riyaseticiimhur dairesi 
eşkilcifina, Ankaradaki Tarih,Dil ve 
toğrafya Fakültesi kuruluna aid ka 
nunlann bazı maddelerinin değişti 
rilmesi ve Amerika Birleşik devlet 

eribükiimetin umumi harp esnasında 
muhasım memleketlerde kalmış 
Türk tebaasına sarfedilmiş para
lar karşılığı olarak 23 küsur bin 
doların tesviye sureti hakkındaki 
kanunları müzakere ve kabul et-

miştir. 
Denizyolları ve aksamı işletme· 

leriye, fabrika ve havuzlar teşkilatı 
kanunun 8 inci, maden tetkik ve 
arama enstitüsü kanununun 11 inci 
maddelerinin tadili, gümriik mu
hafaza genel kumandalığıemrindeki 
deniz teşkilatının askerileştirilmesi 
hakkındaki kanunlarla Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet V ekaleü bu buna 
bağlı hudut ve sahiller sıhhatumum 
müdürlüğü teşkilat, memurin kanunu 
dış ticaret işleriyle uğraşan eşhası 
hükumetin daimi kontroluna tabi 
tutmak ve ihracat mallanoın tağ· 
şişten vikaye eylemek maksadiyle 
teklif edilmiş olan "ticarette tağ
şisin men ve ihracabn mürakebesi 
ve korunması hakkındaki,, kanuna 
ek layıhada bugün kamutayın ka
bul ettiği kanunlar arasında bulun
maktadır. 

a inesi aa ıyette yolda ilerlemiye gayret eder en an ın 
sebebiyle yaralananların sayısı 680 ıehri, Mareşal Şan-Kay - Çek ve arkadaşla· 
kadardır. h 1 ı· t ll 1 Yeni layi a ar mec ıs en rının tesiri altında daha ziyade mi i eşme 

Yüzlerce kişi Bükreş belediye bcı:ş- •• , l k l k yoluna girmiştir. O gün, bugün, Kanton 
kanının evi önünde nümayiş yapmı·ş- sur at a çı arı aca ile Nankin birbirine daima müstakbel 
lardır. Polis nümayişçileri dağıtmış ve Paris, 9 (Hususi) - Başvekil M. hasım nazarile bakmışlardır. Fakat ne Kan-
bir kaç kişiyi tevkif etmiştir . Blum, amelenin haftalık mesaisini kırk N· tonun kuvveti, ne de Nankinin vaziyeti, a-

Bükreş, 9 (A.A.) _ Dönen şayia- ate indiren, ücretli mezuniyetler temin e- ralarındaki davayi bir an evvel ve vuru -
lara göre tevkif edilen nümayWçiler _ den, kollektif mukaveleler yapılmasını ka- p.rak halletmiye müsait bulunmamıştır, 

bul eden kanun layihalarını bugün meclliı derken Çine karşı Japon istilası ba~ göı -den birisi intihar etmiştir . 
reisi M. Heryo'ya teslim etti ve bu layiha- termiştir. 

Kaza kurbanlarının kaç kiı::i olduğu ı 
T !arın yarın akşama kadar çıkarı masına rica Bu istila hareketi esnasında Japonya • 

henüz belli değildir. En az 20 kisinin k · • etti. ya mutlak bir düşmanlık gösterme ıate• 
öldüğü sanılmaktadır. Ölenler arasm- Fransa bankasının vaziyetini de deiit- miyen Nankinin bu tarzı hareketine mu -
da bir yüzbaşı ile kansı ve bir de papas tiren yeni kanun layihası da öbür pn kabil, Şanghay civarında bulunan Kan -
vardır. meclise takdim olunacaktır. tonlu bir kolordu, Japon ihraç .lut'alarına 

Yaralılardan 350 kadarı, hastaneler- Bugün Fransa ayanmda zecri tedbirle- karşı kahramanca bir müdafaa yapmıı ve 
de yer bulamadığından evlerde tedavi rin müzakeresi için bir teşebbüs vukubul- Japon ordusunun, herkesçe kabul edilmit 
altına alınmtştır . duysa da muvaffakiyetsizliğe uğradı. olan cesaretini baltalıyacak kadar yarar -

Resmi maliimat Dış Bakanı Delbos, siyasi vaziyeti tet· )ık göstermiştir. Fakat adetçe, techizatça 
Bükreş, 9 (A.A.) _ Tribün yıkıl- kik için bütün Fransız elçilerini Pariııe ça- her suretle üstün bulunan Japonların karşı· 

ması neticesinde dün vuku bulan ka- ğıracaktır. Delbos'un 26 haziranda Blum ıında nihayet gerilemeğe mecbur olmuştur. 
ile birlikte Cenevreye gitmesi bekleniyor. Bu hadise, Japon davası karşısında Nankin 

za hakkında verilen resmi malumata 
Mister Eden Montrö'ye giderken Pari· ile Kantonun görüşlerinde farkı tebarüz et· 

Y K 1 göre 3 ölü ve 653yaralı vardır ki, bun- lb Unan ra inin Fransanın se uğrayacak ve M. De os ile görüşecek- tirir. Nitekim, son zamanda, Japon istila· 
lardan 373 Ü hastanede bulunmakta -

tir. aırun her ne pahasına olursa olsun durrnı· 

Y • h t mu••dafaa kuvvetleri dtr. Ouvre gazetesinde Pertinaks Cenevrede yacağını anlıyan Kanton, bu devletle çar. enJ Seya a J zecri tedbirlerin kaldırılacağım yazmak- pışmıya karar vermiştir. Kanton hükume· 

l<raJ Trakya ve Makiedon- Müdafaa nazırlığına ait Mısırda miskinler tadır. ti, Japonyanın karşısında askeri bir zafer 
kararname çıkh lramn Roma elçisi kazanamıyacağına kanidir. Fakat halkı U· 

yada seyahata çıkıyor ayaklandılar... mumiyetle Japonyaya karşı kiyama sev • 
Paris, 9 (Hususi} - Müdfaa kuv- Tahran, 9 (A.A.) - Iranın eski k k 

Atina. 9 (Hususi) _Kral pazartesi ketmekle, binnetice, son ozunu oynama 
. b h vetlerinin tanzimine ait kararname • Moskova işgüderi B. Esed, Roma orta istemekte ve böylece, bu ilerleme hare -

~ünü İr arp gemisiyle Dedeağaca gi· bugün resmi gazete ile neşrolundu. Bu Zabıta miskinlere ateş ettı, elçisi tayin edilmiştir. ketinin önüne bir set çektiğine kani bulun· 
'lecek, oradan Trakya ve Makedonya h J d 
.~Yahatine çıkacaktır. kararname mucibince kara, delniz, a- bir çokları yara an ı Yeni Belçika kabinesi maktadır. Kanton hükumeti, bu davada, 

va kuvvetleri bütün bu kuvvet eri tan- ) Kah. k Nankinin de kendisile beraber olmasını iı-yunan don·---·· tekrar f Kahı're, 9 (A.A. - ıre ya ının- Bru'"ksel 9 (AA) Van Zeeland ki ~ zim ve idareye memur bir müda aa ' · · - ' tiyor. Şay~t onu bu mücadeleye sürü iye-
ma.nevraya çıkıyor nazırı tarafından idare olunur. da Ebuzabalda kain Miskinler hasta - yeni kabineyi teşkil etmeği kabul et- mezse, onunla da çarpışacağım ilan edi -

t Atina, 9 (Hususi) - Ba~bakan ve l"h nesinde hastalar kendilerine iyi bakıl miştir. yor. Bu badirede, kabul etmek lazımdır ki, :.ı T Müsellah kuvvetlerin ihzari, tes ı at d k ki l 
Qeniz bakanı general Metaksas dün f be l" madıgyını bahane e ere aya anmış ar- Hı'tler Mısır ve Efgan Elçilerini en müşkül vazife, Nankine teveccüh ediyor. t proğramının tatbiki, sanayi se er r ı-

aler limanında toplanan donanmayı gv inin ilanı müdafaa bakanlığına aittir. dır. kabul etli Bir tarafta Japonya gibi yavuz bir dü, • 
leftiş ettikten sonra gazetecilere beya- d Zabıta müdahaleye mecbur olarak man; öbür tarafta haksızlığa karşı isyan 

Mu''dfaa nazırının riyaseti altın a ça- b" B l" 9 (H •) Hı"tler bugu··n b d B ı d h · tlatta bulunmuştur. miskinlerin üzeirne ateş açmış ve ır er ın, ususı - etmiş kardeş ir or u. un ar an angı· 

M lı~an daimi bir heyet bütün bunlarla l t Mısır ve Efgan elçilerini kabul etmiştir. sine Jcar"ı cephe almalı~ 
etksas, bu teftişten çok memnun T çoklarını yara amtıŞ ır. " 

ı ~;e~ş;g~u~l;o~l~u;r·~=====~===~~~;~~~===::::::i::~==============ı Kıınton hükumetinin son kararı, Çin ta-ttaldığını, donanmanın bir iki güne ı d k f w- ı rihinıle, bir dönüm noktası ır. 
adar yonyen denizinde tekrar ma • iki ahbap çavuş ar Çkn milletinin kalkınıı· kalkınamıya • 

t\evralara başlayacağını söylemi;Ştir. cağını, bu mühim noktada takınacağı tav· 
Ahali partileri liderliği ru hareket gösterecektir. Selim Ragıp 

Atina, 9 (Hususi) - Baş bakan 
Metaksasın ahali partileri liderliğini 
kabul etmesi üzerine liberallarle bir 
\t~laşama elde edebilmek için bilvası -
ta teşebbüsler yapıldığı siyasi maha -
filde teyit edilmektedir. 

NegUs şerefine ziyafet 
Londra, 9 (AA) - Negüs, Kendi şe• 

1'efine lngiliz Milletler Cemiyetine miiza
~etet birliğinin perşemb~ günü vereceği 
:ti}.afette hazır bulunması için yapılan .da· 
-.eti hbu) etmiştir. 

,, 

Mektep hasreti 
çeken çocuklar 

Yazan: Suat Derviş 
Bunlar lstanbul çocukları içinde yüz

de yirmi nisbetindedir. Ve yarından iti

baren onların neden mektepsiz kal· 
-lıkla..rını bu sütunlarda kendi lisanların
fan dinleyeceksiniz. 



4 S.yfa 

1 
Limon ihtikarı 

SON POSTA 

İstanbul ve Balkan Adliye müfettişleri 

Haziran 10 
~ 

Ok UYUCU 
MEKTUPLARI 

Dahilde limon istihsali az 
olduğu için limonsuz 

kalındı 

festivalleri Mufettişle;fstanbulda da İzmitin · · · 

1 t b 
·· f •t hA k. l"k l .. .. yedi derdi ve iz mit beledıyesı 

S an uJda 40 gÜn 40 gece mun eri a im l USU UnU Bir okuyucu, Son Posta'ya, blr mektup larında bir kaç yol tamir edill§ine rnRnıen, 
eğlenti yapılacak muvafık buluyorlar yazmış ve her tehlrde olduğu gibi, İzınJtJn İzmit yol bakımından geri kalmış blr §e .. 

Bel d' · . . . . . . de bir takım dertleri ve ihtiyaçları oldutun- h1rdir. 
Piyasada iyi limon bulmak kabil ol- . e ıye reısı muavını Ekremın rı- Bı'r "d . . . darı bahsetmiş. İzmit Beledi e reisi bu ku- • yasetınde toplanan Festival komitesi mu dettenberı teftış cdılmekte . Y _ 

0 
Çamur ve Toz derdi : 

madığı gibi on kötü limonun tanesı· 6 . b olan İstanbul hk l . d k' f yucuya cevap vererek, Izmit de boyle dertler ş . ze · w h 1 ma eme erın e ı te u muhakkaktır ki, Izmitte yazın tozdan. 
kuruştan a?iı almak ta mümkün de • ngın. ır program azır amıştır. tı' ler. bı'tmı·s v .. . - olmadığını izaha çalışıyor. ğildir Festıvalc Ağustosun ikisinde Mo • ş . ' e mufettışler rapörları - Şahsen dostum olan ve yaptığı güzel iş ve kışın çamurdan şikayet vardır. Bu toz ve 

• .:ı d d · 'l'k Lt··b·· d rını tanzım etmek üze e A k _ çamur her şehirde olnbllir. Fakat İzmittd 
Limon fiyatlarının y··k l . b. ua a enızcı ı JUU un e yapılacak . w b r n araya hareketleri bu sutunlarda sık sık tekrarla - b b" istemi _ kü 

Ç
ok scbepl•r am" ı"] 1 u tse mesıne ır deniz yarışları, gece verilecek balo ile gıtmegc aşlamışlardır. dığını Kemal ÖZ'ün, fikirlerine yazık k1 işti- d~nudilız kt diryoşruz. Çün d sa.~lığımız teh• 

"" o muş ur. b l k Teftiş netic · d "f . l . k . e me e . urasını a şukranla kay .. 
Memleket dahilinde istihsal d' ~ş anac~ tır .. Ağustosun beşinci gü- .. esın e mu ettış erın ı.s- rnk edemiyorum. Izmlt gibi, medeni seviyesi dedeyim ki, İzmit belediyesi son günler 1 in• 

1
. 1 b•tt·x.· . . E 1"1 k e ılen nu Taksım bahçesinde bir konser ve mı azamı İstanbulda da memlekt"'tın ve medeni ihtiyaçları her gün biraz daha çu- de halkı to d k ..... ft kil 11 ç ımon ar ı ı5ı ıçm y u e adar da _ . - a · k 1 d ld w 'b' .. f . ğ 111 bl 11 z an u.ı .... rma ç n yo arı ara• 

h 'ld r ed "k k •. .. rılecek, 8 - 9 Ağustosta Kızılay tara - s Aır. ı~ım arın a o ugu gı ı mun erıt a n r v ~yet merkezinde, gerçekten ço- zozla sulatmıya başlamı tır 
ı en ımon t. ar~ . etme mumkun fından Taksim bahçesinde tcrti olu - hakımlık usulünün tatbik edilmesi ğalan bir takım dertler vardır kl, bunlıır . . ş . 

0

1 
Jmıyacaktır. Şımdıki halde, her ay na K .

1 
b bek .. d pf ' mütalcasında bulunmaktadırlar gözle görülür ve hattA elle tutulur kadar ha- Elektrik derdi : 

d 200 
.
1 300 

d k n ermes ı e e sergısı e stan- · El kt 'k 1 ti 1 t " apanya an ı c san ı arasın- b ] . . . .. l wl kikatleşmlş şeylerdir. Ve İzmitln dertlerine e rı vaz ye n n der olarak izahı do&• 

da limon ithal edilmektedir. Fakat bu u d m~viımını ksus cly~n eg enceler ara- Mikrobiyolo ·· k • ev kirası derdi Ue, tehrln temizlik bahsi de rudur. 
miktar, ihtiyaca kifayet edememekte- sın aTuku~aca tır. A. Ağustos akşamı JI ongresı eklenseydi, bence daha do~ru olurdu. çünkü İzmlttekl, mevcut elektrik ihtıyacl 
dir. gene a sım bahçcainde ikinci bir kon- Türk mikrobiyoloji cemiyetinin Su derdi : tekabül edecek bir keyfiyet ve kemiyette de• 

Fazla m"kt d 
1 

'th 
1 

~ ser verilecektir. 14 Ağustosta gündüz 1935 • 1936 yılının son toplantısı O _ . illdir. Şehrin uzak ve kenar semtleri, senül 
ı ar a ma. ı a etmese B.. .. k d d . k . . T f Izmit, Çene Suyu ırtbi bir sağlık kaynağını 

imkan yoktur. Çünkü, zecri tedbirler uyu a a a ç!çe ıc~gisi açılacak, bn~vers~~e ıp. akültesi binası Mikro - içmek ve harice de göndermekle muhakkak fener l§ıklan ile kızıllaşmakta ve elektrik te 
dolayısiyle ltalyadan limon ithal eden gece de Beyoglun~a tıyatro Festivali ıyoloJı Enstıtüsünde cuma günü saat k1 bahtiyar bir tehlrdir. Fakat ~rmak 11 _ :. sık !rızalar yapmak suretUe kararmakta .. 

memleketler ihtiyaçlarını S . 1 başlayacaktır. Üç aiin devam edecek 18,30 dadır. Tebliğler: zım .kl, İzmit de Çe urıye, s- t" f · ı· . d 1 H B ne suyunu her vatanda§ Belediye lklnci bir elektrik tesisatı yapın• 
panya ve Cezairdcn tedarı"k cttı"klerı· ıyatro eatıva ı gecesın e Karagöz • · · raun - Basilli dizanterinin içebiliyor mu? 

d b 1 k 
· 1 • · · h kk caya. kadar elektrik işi, İzmitte bir dert ole.--

için, bu memleketlerde mevcut stok en aş ayara buiÜJıkü Türk tiyat - etıyo o1ısı a ında. Bundan başka Çene suyunun İzmltte çık- rak kalacaktır. 
da tamamen tükcnmı"Jltı'r y . l rosuna kadar sahnemizin geçirdiği il. İhsan Şükrü Akse], Üveyz ması ile İzmltln su derdi aona ennif deR!l _ 

T • unanıs an- k" ··ı fh 1 .. M h 1 Körfez derdi: dan gelen limonlar da, ambalajsız gel- tc ~u ~ a ~rını ~ostercn eserler az ar· nsan ve hayvan ansefalitleri dir. Çünkü Çene suyundan başka, yine fennt 
diii için dayanmamaktadır. temsıl edılecektır. Eglcncclcr 40 gün hakkında. tesisat ile ve çok büyük paralar harcanarak Körfezde böyle bir dert var mı yok mu bU• 

Bu vaziyet Lar9ııında, harı"çten mal 40 gece devam edecektir. Cemiyet alakadar doktor ve baytar- İzmite getirilen <Paşa Suyu) da yaz günleri m.lyorum. Edindiğim maınmata göre. nradS 
& 22 A l im 1 yarı yarıya ve hatıl d d h :t azal bir anlaşamamazlık vardır. Gölcük'te teşelt• 

celbeden tüccarlar piyasaya istedikleri . t:os cumartesi günü Tak - arın ge e erini istemektedir. dığı ve şehrin çefmera~:ı;:kl;ı:.:ogünlcr~ kül eden blr girket, Değlnnendere, Oölcült, 
aibi çevirmektedirler. sım ata ın a ~t~aiye . günü yapılacak, ce su yüzüne hu:ret Jcaldıtı da bir va.klndır. Kazıklı, İzmit iskeleleri arasında. muntazatıı 

Lı·m f b" k ]d lstanbulun tarıhı ve ıktısadi hayatın - Kulak kesen sabıkah . blr sefer tesis etmf" ve haki'"'ftten UCU" b''" on, esna a ır aç e en geçe - el "h. . Sonra Izmit beledlyesinln (Balaban) suyu- ~ ..... .. ~ 
rck gelmektedir. Tabiidir ki, her cl<len a mu ım ~ler bırakmış olan yangın- Tophanede Kircçkuyusunda Sırına· nu da şehre getfrmlye karar vermesi, İzmltte tarife de tatbike başlamıştır. Fakat vnhJ 
sıeçtikçe bir miktar yükselmekte ve ları~. en eskı zamanl~rdan başlayarak keş sokağında oturan Şakirle T opha - bir su derdi bulundutunu da daha. kuvvetle valtlerle kurulan bir kooperatif de bu hatta 
piyasada, buaiinkü "k k f' l _ bugune kadar muhtelıf yardımlarla na- nede sabıkalı Arnavut Mehmet kavga izah eder. rakip vaziyeti takınmış ve Gölcük motör se .. 

·-· yu se ıyat a sa ] .. d .... ld"-·· h el • k d' tılmaktadır. Bu vaziyet memleket da· sı. son uru ~gu er .cvrın en ıne etmişlerdir. Mehmet Sustalı bıçakla Yol derdi : ferlerlnl küçük düşürmek istemiştir. 
hilindc limon istihsalatını arttırmak aıt kıyafetlcrıyle tcmsıl olunacaktır. Şakirin kulağını kesmiştir. Mehmet Şehir halkı o kanaattedir ki, İzmlt yol ba- Hülua : 
lüzumunu doğurmuştur. Limon istih- Balk.an .. F ~stivali de 29 Ağustos cu- yakalanmış, Şakir, Beyoğlu hastanesi - kımından tal1.bs1z bir tehlrdir. Mevcut ana Son Posta okuyucusuna, İzmit Bclcdiyt!I 
aal&tı hattA ihracat yapabilecek vazi _ martesı gunu başlayacak ve 6 Eylul pa· ne kaldırılmıştır. yollar ve caddeler blle İzmitin bugünkü yük- reisinin verdiği cevabı memnuniyetle karşı· 
yete gctirilccekt" zar aktamına kadar devam edecektir. _ sellşi ve llerleylfl karşısında. ancak bir ıztı- Iarım. Yalnız, şurası da hatırda tutulmalı~ 

ır. Festivale Balkanlılarla beraber Mı- Kızıltoprak postanesı"nde rap ifade eder. Dem.fryolu gibi, dünyanın en halkın haklı şlkftyeUerlne, halkçı olan blJ 
Profesör Orano lstanbula sır, Filistin, Suriyeden de gönderilecek güzel aıtaçlıkh fOl9S1. blr tarafının alel~cele belediye reıst de hak vermelidir. 

gelecekmiş 
birer heyet intirak edecektir. Suiistimal bir asfaltla dilz.ellfln• ratmen, mahalle ara- Cevdet Yakup Baykal 

.. ~ızıltoprak pastahanesinde açığı 

Yeni mektepler goruJen ve bunun üzerine Üsküdar D J J 
müddeiumumiliğine teslim olan Ka _ e D İZ Y 0 ar 1 

Orta tedrisat umum mü- zım zimmetine geçirdiği 600 lirayı Ö· ı ş L E T M E s ı 

J l __ Y_e_n_i _N_e_ş_ri_y_a_t __ _ 
Türk Şairleri - Sadeddin Nüzhet Ergull 

tarnfından neşredilmekte olan Türk Şairleri 

Sofyada bazı garip nutuklar ıöyle· 
mit olan profeaör Oranonun bugünler
de tehrimize ıelcccği ve Kaza ltalya • 
nada konferanılar vereceği söylen • 
mektedir. 

dürü tetkikat yapıyor deyeccğini bildirmiştir. Postahanedeki Acenteleri: Kan.köy Köprilhap anslklopedislnin 9 uncu sayısı çıkmıştır. BU 

Orta tedrisat umum müdürü Avni teftişlere devam edilmektedir. TeL 423G2 ·Sirkeci Mühürdarade sayı yalnız Aşık Paşa'ya tahsis edilmiştir. 
Kızılay Kermesi dün şehrimize gelmiştir. Avni 12 Ha. - HU TıL 22740 Yeni Türk - Eminönü Halkevi tarafındnn 

Kızılay Kermesinin güzel olması ziranda baflayacak olan olgunluk im • Denizyollarmda ıslahat • 41 __ .. her ay çıluırılınakta olan <Yeni Türkl ün 

için çalışılmaktadır. Kermes tertip hey- tihanlarında bizzat bulunacak ve imti· Denizyolları işletmesi direktörü Sa- J Z M J R Y O L U 42 
lncl sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: Agah sır• 

eti, 9chrimizdeki sefarcthanelerle tc- hanların verdiği neticeleri gözden geçı- deddin dün Ankaradan şehrimize dön- ikinci sür' at Postası n Levend, Ziyaeddin Fahrl, Nahit Sırrı, Sa .. 
mu ederek, Kormes dolayısiyle tanın- rerck bugünkü imtihan şekli hakkında müştür. t b l1h Münir Çorlu, Sabri F&ıt Ander, Şerır Hu• 

b 
astan uldan Pazartesi günleri lfıs1 gibi tanınmış lmzalann yazılan vardır. 

rn• ecnebi artistlerin memleketimize ir rapor hazırlayarak vekalete vere - Sadettin Ankarada bir haftadan L ! --ır k A k kalkan ızmiz ikinci sür'at pos- Yeni Hayat - Bu haftalık magazinin 16 • 

ıclmelerini temin etmek irin t.,._cıcbbüs· ce tir. vni endisiyle görüşen mu - fazla kalmış ve heyeti umumiye ile ıncı sayısı ren.kll bir kapak ile beraber yıne ır ..,. h · · d tası badema yapılmıyacakbr. 
Jerede bulunmaktadır. arrırımizo emliştir ki: deniz müsteşarlığına Denizyollarının " 3203 ,, M sayfa olarak çıktı. Bu sayıda. Bürhnn Ca· 

Kermes de, ıpor oyunlarına da bü- «-Bu acne stanbulda ihtiyaca cc - bir yıllık plançosu etrafında istenilen h1d1n fık:rnSile Ragıp Şevkinin Şekerpare Ha· 

yiik bir yer verilmiştir. Üç kısma ayrı- vap :verecek miktarda orta mektep ve izahatı vermiftir • lstanbuldan 11 Haziran Per- tun hakkındaki tarlhl müsahabesl. Scnnet 
lan spor eilencelcri boks, iskrim, aü- lise açılmasına çah,ılacaktır. Fakat Denizyolları için Avrupadan gcti· şembe günü kalkacak postadan Muhtarın eski hayata ait blr hlkliyes1 ve da• 
rettir. bugünden açılacak mektep adedim rilmiş olan mütehassıs Kiep iki gün _ itibaren Mersin yolu postalan ha bir çok yazıcılann yazıları, güzel tablo .. 

Bu münasebetle de, Avrupanın kestirmek mümkün olamıyacaktır. denberi idaredeki bürosunda çalışma- dönüşte Çqmeye uğramıyacak- ıar, fotoğraf müsabakaları vardır. 
boksör, iskrimör, ve aürcşçilerinden Çünkü henüz ihtiyacın ne olduğu la- ya ba!llamııııtır. l dı "3'>1V> k. 1 b. d l T rr ar r. "'v"',, 
bazıları davet edilmiştir. yı ıy e tca ıt e i emem~tir • Kiep direktör Sadeddinin müşaviri ' •••••••'• 

Burada kaldığım müddetçe bu işler et- olarak çalışacak ve idarenin çalıcıma , ı O 
16 yll mahkOmiyet 

Galatada kahveci Danycli bıçakla 
öldürmekten ıuçlu Fikri dün ağır ceza 
mahkcmcainde yapılan son duruıŞma· 
aınd. 15 sene hapse mahkum c· 
<lilmiftir. 

Bu da 7,5 yıl yatacak 
Kaıımpaşada kıskançlık yüzünden 

HaJili öldürmekten suçlu Muhrırrem, 

ağır ceza mahkemesinde yapılan son 
durufmasında yedi buçuk sene hapse 
mahkum eclilmiftir. 

rafında tetkikat yapacağım.» r stanbul çDnctl İcra MemurluQun-
tarzını ve idare şeklini tetkik ettikten dal): Kira borcundan dolayı mabbus 

Zehirlenme vak'aları sonra fikirlerini vekalete bildirecek • oıan masa aaodaıya vesair gazino 
Galatada oturan Bilecik mektebı tir. eşyasının satılmasına karar verilmiş

tir. Satış Beyollunda İstiklal cadde.-
muallimlerinden Abdülkadir iki gün sinde 50 numaralı dükkan onnnde 
evvel hcmşerilerindcn gemi aşçılığı ATO••befçı• yapılacaktır. tık artırma 13 Haziran 
yapan Emine yaptırdığı revanı tatlısın- L Y ~ 936 tarihinde saat 10 da ve mallann 
dan bir kısmını komtularmdan Muaz _ E l muhammen kıimetlerinin yüzde yet-
zez, Kadriye, Ra,şit ve Fehmiye verip czane er miş beşini bulmadıkları takdirde ıkinci 

nrtt)rma 18 Haziran 936 tarihinde saat 
yedirdikten sonra hepsi zehirlenme a- Bu ıeceki nöbetçi eczaneler n-lardll': s- 10 dR yapılacakbr Talip olanlanu 
laimi gösterdiklerinden hastaneye kal- İstanbul cihetindekiler: mezkOr gün ve saatte hazu bulunan 
dırılmıştır. Aksarayda: {Şeref) . Alemdarda: (Sır- memııra müracaat etmeleri nan olunur. 

ikinci İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen Çini soba, eall" 
dalye, Büfe, kanapc gibi 100 lira kıyme• 
tinde ev eşyası Bakırköyünde Osmanlı ıo

kak 72 No: lu evde 15/6/936 gün eaat 

14 - 15 birinci açık arttırma suretile para
ya çevrilecektir. Mezkur mallar o gün kıy
meti muhammenesinin yüzde 75 şini bul

madığı takdirde ikinci ac;ık arttırma aurc
tile 2/ 7 / 9 36 gün saat l 4 - 15 paraya çev• 
rilecektir. Talip olanların ayni günde ora
da hazır bulunacak memurumuza muracal\• 
lan ilan olunur. (23625) 

* Üsküdarda Alemdar cadde-sinde rı Rasim). Bakırköyünde: (lııtepan). 
Prostun mukavelesi oturan Ferhat oğlu Cemal gece kahve- Beyazıtta: (Asador Vahıam). Eminö-

latanbulun imar planını yapacak o- ocağına kömür doldurarak yatmış ve nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener • 

Ailelere ve talebeler• llln 41----•• 
Tatil zamanlan devamınca 20 eylüle kadar 

lan tehir mütehassısı M. Prost ile bele- her tarafı kapatmıştır. Cemal gece kö- de: (Hüsameddin). Karaıümrükte: 
diye arasında yapılan mukavele dün mürden zehirlenmiştir. Derhal Nümu - {Kemal). Küçükpazarda: {Necati). 
imzalanm11tır. Bu mukaveleye naza - ' ne hastnesinc kldınlmı~tır. Samatyada: (Erofiloıı) . Şehremininde: 

(Nuun). Şehzadebaşında: (İsmail 
ren Prost ,chrin planını 2 sene zarfın- * Asmalımeacitte Samsun apartı-• Hakkı). 
da bitirmeğe çalışacaktır. manında oturan Alman tab'asından Beyoilu cibe'tindelsiler: 

Şayet bu müddet zarfında bitire - kürkçü Valtcr dün accc havagazı oca· Calatada: ( Karaköy). Hasköyde: 
mezse mukavele 6 ay daha temdit edi- ğında çay pişirerek yatmış ve ocağı (Yeni Türkiye). Kasımpaşada: (Tu _ 
lecektir. Prost imar planını hazırladığı açık bırkamıftır. ran). Sarıyerde: (Nuri). Şitlide: (Nar· 
müddet zarfında ayda 1000 lira ücret Çıkan aazların tesiriyle zehirlenmiş, giledyan). Taksimde: {Della Suda, 
alacaktır. baygın bir halde hastaneye kaldırılmış- Ertuirul. S. Baronakyan). 

tır • Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Beyoğlu halkevinde toplantı 
Beyoğlu Halkevinde bu ayın 12 in- Dun gelen seyyahlar 

ci cuma günü bir toplantı yapılacak Dün lngiliz bandırala Arnadora Star 
ve fstanbuldaki Halkcvi üyeleri biri • vapuriylc ~hrimize 300 fngiliz aeyya-
birine tanıştırılacaktır. ' hı gelmiştir.;' 

Büyükadada: (Merkez) . Heybelide: 
{Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kadıköy Söğütlüçeımede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar imrahorda: 
(imrahor). 

8 TUrk llr••ll• 8 
B E R L 1 T Z' de Her lisan için kurslar 

açılmıstır. Hususi derslere 
bu müddet için mühim tenzilAt 

KAYDA BAŞLANILMIŞT I R 
latanbul J\Dkara 

' 373, lstiklAl caddesi Konya caddesi 

·---------

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Şartnameai mucibince 70 X 60 eh' adlı ve 6-8 dokumalı elli kılo

luk yüz bin adet tuz çuvalı t6Nl/936 gününe rastlayan Salı günü 
saat 15 de Pazarlıkla sabn alınacakbr. İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
güvenme paralariyle birlikte Kabatqta levazım ve mübayaat şube
mindeki alım ubm Komisyonuna milracaatlan. 663183. 



. 
10 Haziran SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
' 

Develide toprak albnda 1 

gömülü servet~er 
30 yıl önce iptidai şekildeki izabe ocaklan ile istifade 

edilen madenler ıimdi ifletilmiyor ve bir 
define gibi toprak albnda yabyor 

l>eTeB elıLb• füllmu 
Develi (Hu1Uı1) - Develi. denim at• lira temba edilmektedir. Hayvan t.tilıaall

hından 12 00 metre yilkaek. KaYMriJ'• tı '9a 400 bin liraya yaklatmaktadu. 
bağlı bir kaza merkezidir. Maden lttharlle lana:yi bakımmdan, halıctlık çok Her -
çok zengindir. Yahyalı nahiyesinin Kara• dedir. Bu ige mahauı fabrika mevcut deiil· 
köy ve F arata köyü civarında, mektM de- ıe de, 400 den fazla el tezgahı vardır. 
mir ve kömür, Bakırdağı nahiyesinin bava• Kau. iiç nahiye ile yüz yirmi köyden iba· 
dan ve Kala köyünde ıimli kur§Un, bakır rettir. Altmıı Uç bin nüfusludur. 
ve kömür madenleri vardır. Develi suyu kimyevi emlihı ihtiva et • 

20-30 sene evvel bu madenlerden ipti • 
dai ıekildekiizabe ocaklarlle istifade odU
cliği ocakların timdi muattal bir halde bu
lunduğu görillmektedir. 

Kasabanın ova kısmın~ çadır lumıp 

oturan a:tiretler vardır. 
Burada en ziyade kitre yetiıtirilmekte 

Ve kitre yüzUndan, ıenede yarun mdyon 

Elciziz postasından 1 
para çalındı 

Bu işi yapan anlaşıldı, 

mektedir. Evler, cüneşe kartı ve yonu ta· 
§ından, iki katlı olarak yapılmıştır. 

Kuabada bUyük bir imar faaliyeti 1rö· 

ae çarpmaktadır. Develi, elektrikle aydın
latılmaktadır. Şo1elerin iltisakı için, yeni 

caddelerin a~lmaaı ve parke dö1411111mesi 
kararlatbrılm11tır. 

Antep işleri 
Halkevi pek beğenilen bu 
işlemeler için bir kurs açtı 

Gaziantep (Husuıi) - Yurdun her 

Kadın kaçırma 
yüzünden cinayet 

Su şehrinde karısı kaçırı
lan bir adamı öldürdüler 

Su ıehri (Huıuıt) - Burada eıine az 
tesadüf edilir garip bir vak'a olmuf, bir 
adamın ölümile neticelenıniıtir. Bu hadise 
ıöyk cereyan etmittir: 

Talip iıminde bir sencin aldıiı kadını, 
bir müddet ıonra korntuau kaçırmıttır. Ta· 
lip, bunun üzerine batka bir kadınla evlen· 
mif, fakat, ikinci le.ana da kaçınlmı!Jtır. 
ikinci karııını da fazla sevmediği için, 
Talip, kadının kaçanlmaaına müteessir ol• 
manuf. hattl, onu, daha o ıün unutmuı -
tur. 

Bir ıün, komıuaunaa kaçırdıiı ilk ka· 
mını, çeımeden su ı•tirirken 1rörmü1, o· 
nu. evine götürmUftflr. Fakat, kadına ka • 
çıran komıuıu Meluoet. kadını nikahladılı 
için, mahkemeye mflracaat etmiıtir. 

Muhakemeleri yapıldıktan ıonra, dıp· 
rı çıkarlarken, mahluınıenin kapau önünde 
Kara Y akup köyünden dilsiz Ömer ismin· 
de bir adam, bekçi Talibin karpaına çıka· 
rak, onu aol memeli üzerinden yaralamıı· 
tır. Talip, aldıjı yararun tesirile ıendele • 
memiş, eline geçirdifj taşlarla, dilsiz Ö • 
meri kovalamağa b&flamıştır. 

Dilsiz Ömer, Talibill. takibinden kurtu
lamıyacağını anlayınca, hapishane nöbet
çisine iltica etmiştir. Bu sırada, Tal ip te, 
ifade veremiyerek, yere yuvarlanmış ve 
ölmüştür. 

Bu hadiseye sebep olan Mehmet kaç • 
mağa muvaffak olmutsa da, az zaman zar· 
fında, jandarmalar tarafından ele geçiril· 
miı, dilsiz Ömer ile birlilı:.te, adliyeye teslim 
edilmiş ve oradan hapishaneye aevkedil • 
miştir. 

Merzifonda iki 
Çocuk gara/andı 

işten ol çektirildi 

Merzifon (Husuat) - Sokakta oy· 
nayan iki küçük çocuk yolda bir av 
fişeği bulmuşlar, tBfla üzerine vura -
rak oynamaya batlamıflardır. Mermi 

tarafında iyi tanınan Antep ol itleri üzerine bir kaç taf vurulunca patla -
El" . ,. b' k sanatının iyi bir usul Clahilinde teka • mıs, çıkan saçmalar çocukların vücut-

azız (Husuaı) - Bundan ır aç ül etmesi için Halkevi kurslar ııübe- l ' l 
1 d h b ha m T arına sap anmıştır. 

ay _evve arp aneden, uraya, tor ıi tarafından bir dikif, biçki yurdu a • Çocuklardan birieinin gözü kör ol-
~alınde para gelmişti. Gelen para tor- çılmıftır. Bu yurtda biçki, dikif ve na- muf, diğerinin de vücudunun muhte· 
palarından, henüz içinde ne kadar pa· kışla beraber el işlerine de büyük bir lif yerleri Y.aralanmıftır. 
ra olduğu tesbit edilmeyen bir torba a- ehemmiyet verilmektedir. Buraya de
Qılarak içinden paralar alınmiftır. vam edecek olan fakir talebelere de Yeşilova kaphcaları 

Yeıtilova (Husutt) - Bugünkü Ye
'ilova cumhuriyetten evvel Köhne a-

Alınan paranın ağırlıtı kadar C!a cam lüzumu kadar yardım yapılacaktır. 
kırığı, gübre vesaire konarak tekrar 

resmi mühürle mühürlenmişti. Fakat, 
para torbaları gönderildili yere teslim 

edilince vaziY.et anlaşılmlf, torbalar. 
derhal Elazize aeri gönderilmifti. 

Yapılan tahkikat neticesinde de, bu 
işi, Elaziz posta paket memuru Fahri-

nin yaptığı meydana çıkarılmı11hr. Bu· 
nun üzerine Fahriye, müfetti,Ier tara-

fından işten el çektirilmittir. 

Ant&lya orman memurları dile anılmakta idi. Cumhuriyetin ila-
beraet ettiler nından sonra bu isim Sorgun olmuş -

J\ntalya (Hususi) - Vazifelerini tur. Fakat daha aonra Ye,ilova adını 
suiistimal ettikleri zannedilerek bir almıştır. Şimdiye kadar müstecirler e
müddettenberi muhakeme altına alınan tinde bulunan Y efilova kaplıcaları şim
orman müdürü Kemal, fen memuru di hükumet tarafından idare edilmeğe 
Necmi, mühendis Celal. cibayet me .. başlanmıştır. Kaplıcalarda günden gü
muru Muıtafa ile muhafaza memurla- ne büyük bir faaliyet göze çarpmak .. 
rından Zekai, lımail, Mehmet ve Ha • tadır. 

Sayfa s 

Memlekette soysal 
hareketler ve çalışın alar 

,- "" ~ 

Yurdun her ka,e.lnde ~i hareket ler va çalıpalar ıöza çarpıyor. yer yn 
yeni teşekküllere .,,. bu t.,.klıCllleria fay dalı hizmatlerin• .. bit oluyoruz. Bııaü• 

dercettiğimiz rMİmlerdan en Battelr:i De veli ııençlerinin ı.,ldl ettiii teauıil 1ırupuna. 
altındaki Zonıruldalı: Halknt temıil sru pu gençlerini, onun altındaki lzmir ihra • 
catçılar arupunu. aonraki de Maraı bele diyeıinin teıkil ettiii bando takunını. eQ 
alttaki Taıköprll çocuk himaye grupunu göstermektedir. 

Bu yıl bereket 
olacaktı, fakat •• 

Yağmur ve dolu ekinleri 
harap etmeye başladı 

Antalgada 
iki çocuk 
Boğuldu 

Fahrinin yakında muhakemesine ba· 
kılacaktır. 

sanın, yapılan muhakeme neticesinde Yeşilovanın posta itlerine de büyük 
vazifelorinde ıuiiıtimal yapmadıkları bir ehemmiyet verilmekte ve yapılan 
anlatıldıimdan beraatlerine karar ve· hususi tertibatla köylere mektuplar Merzifon (Hususi) - Durmadan 
rilmiftir. her gün muntazaman dağıtılmakta • yağan yağmurlar mahsulata zarar ver-

Antalya (Hususi) - Orman fen 
kontrolu Necminin altı YaıJmdaki ço • 
cuğu evlerinin babçeaindeki havuza 
düşmüş ve k.imae tarafından görülme· 
diği için kurtarılamamış, ölmüştür. Polalh istasyonunda bir kaza . • dır meğe başlamıştır. Ekinlere kıma.cık 

Polatlı (Hususi) - Burada bir tren Kaşta domuz mUcadelesı . v. M. G. denilen hastalık ariz olmll§tUr. Çiftçi Sokullu mahallesinde oturan ham • 
kazası olmuf, Ankaradan Polatlı iı • K., (Husuıi) - Mezruat~ zaraı: v~- Sivasta kızdayın yardımı büyük bir endişe içindedir. Bu hal bir 
tasyonuna gelen trenin durmaaından ren yabani domuzlara kartı \nddetli hır müddet devam ettiği takdirde mahsul 

mal hacı Mustafanın d0rt yaşındaki 
oğlu Aziz dedesi Alinin bahçesinden 
geçen çayda balık tutarken kendini 
suya kaptırmıf ve ölüsü Yenikapı ead
desi üzerindeki tamir hanenin izkıı.ra· 
lan aras.ında bulunmuştur. 

H kö b . 'k Sivas (Hususi) - Kızılay kurumu- J k k istifade etmek istiyen biri, ıu almak i- mücadele açılmıttır. or y, ır mı • ama im anı kalmıyacakbr. 
çin, dışarı çıkmıttır. Tren tam hareket dar domuz öldürmei• mecbur tutul- nun Sivas şübesi, Sivas ve çevresinde Alaca (Hususi) - Yağmerlar de-
ettiği sırada bu adam atlamak istemİf, muttur. Şimdiye kadar 200 domuz geçen yıl mahsulünUn beklenilen ne· vam etmektedir. Mahsulat bu şiddet1i 

tı'ceyi vermediğini glSz önünde tutarak v 1 d ·ıe 
fakat ayağı kayarak, trenin altına pç- öldilrUlmü,tür. .. k yagmur ar an tamamı yatmıştır. 
miştir. iki ayağı da, tekerlekler altın • Mücadele, bütün şiddetile devam et- köylüye buğday tevzune arar vermiş Yağmur iki gün daha bu tiddetle yağ-
da kalmış , ezilmiştir. mektedir. ve ~e haşlamıştır. dığı takdirde mahsulün zarara uğra -

masından korkulmaktadır. Yıllardan
beri yağmursuzluk yüzünden ektiği 
tohumu alamıyan çiftçiler bu yıl bü -
yük ümitler beslerlerken bu sefer de 
yağmur ve dolunun tesirile ekinlerinin 
mahvolacağından korkmaktadırlar . 

Tarsustan lstanbula gönderilen 
sebzeler Hasan e. Diyor Klı 

- Hasan Beyciğim, 1rördün mli?. d aokaıı:.... ortasına ç1Yi çak- ı Hasan Bey - Halk vesaiti nakliyewn 

1 
... Galata a. ıs•.. ka'--- d' ı ak! 

ba ned 7 önünde mthlanıp uıuum ıye o ac 
mıılar 1 Aca en . 

Tarsus (Huousi) - Burada, bu şe
ne, sebze fiatlan, çok düşüktür. 

Domates, geçen sene, 27'5 kuruşa 
sat ılırken bu sene 18 kuruşa inmiştir. 

P l 1 (H ") Ş h · · · B Taze fasulya 7 lıturusa, kabak da 1 ku· o a t ı ususı - e rımızın ey- • 
v• ç· y Y L-b k•• ] • IUSa satılmaktadır . 

cegız, ımen ve agmurou a oy erı- 'ş· d' kad " k H d 
1. k " f ed.l b' ım ıye ar .'-\.n ara ve ay a r· 

ne emsa ıne pe az tesadu ı en ırj IO 1- sebz ·· d ·ı · t' 
D l d 

· d paşaya - D ton e gon erı mış ır. 
dolu düşmüstür . o u an en zıya e .d .. (fr k 1 · ı ' k .. B v• k .. " d'. Bunla r arasında yenı unya en e · 
mütcdessır ohan l oy eycegızahoylu ur. ması). erik, kiraz, zerdali sevkiyatı da 
Bura a ma su tamamen m vo muş- l 

yapı mıştır . 
tur. 

Sarıköy (Hususi) - Şiddetli yağ
murlar ortalığl sel içinde bırakmıştır. 
Muhtelif yerlere düşen yıldırımlardan 

..... ••• .,. . .. .. 1 ..... - t .... . ... ~ ...... . , .. ,.,....._ 

birisi Tuzakçı köyünde evine yakın 
ohm tarlasına tütün ekmekte olan bir 
kadına isabet etmis ve öldürmüstür. 

' ' 



6 Sayfa 

T 1 B B İ BAHiSLER 

RUH HASTALARI 
Morfin 

2 

deliliği l 
Bu keyif verici zehir yüzünden .~ilesini, m_esl~ğini, arkadat1annı terkeden 1 

ve nihayet hastahanelere duten eski bır doktorun anlattıkları 

Bir cemiyet hastalığı;:h.r. Ruhan hasta 
yaratılmış olanların muhitin de yardımıyla 
cmorfin ı kullanmak suretiyle ken-
dilerine mahsus bir (zevk) alemi ya-

ıadıklarına şahit oluyoruz. 

Morfini haşhaş başları çizilerek akı

tılan beyaz u areden istihsal ediliyor. A
nadolunun bir çok şehirlninde penbe baş
h çiçek açan ve Avrupaya ihracı suretile 

iktisadi bir servet kaynağı olan bu madde 
ecza fabrikalarının makineleri arasından 

geçtikten sonra bize tıbba yarıyan bir ilaç 

halinde dönüp geliyor... Ve bu ilacı da 
her hangi bir sancıdan şikayet eden bir 

hastaya tatbik eden hekim, ıztırap dindi -
reyim derken bu ilacın tesirine 
hastayı alıştırmış oluyor. 

Hekim elile yapılan bu aşı, kum sancı
aını, bacak ağrısını, uykusuzluğu izale et -
meğe en yardımcı bir kuvvet oluyor. Fa
kat eğer bu hasta ruhan zayıf ve keyif me

raklısı İle tehlike o zaman baş gösteriyor. 
Artık bu hasta için verilen bütün ilaçlar 

kafi gelmiyor, ancak morfinin iıtiyakını 

tadil etmek, iğne yemek bir emri tabii ha

line 1ıiriyor. 

Morfin alışkanhiı gayet tabii görünen 
bu yoldan evin içine ıirince aari bir has -

talık cibi bütün ev halkına geçmeie baş
lıyor. Kayınvaldenin siyatik airısını din -

diren morfin iineai, gelin bayanın başai
nlanna da şifa verdiği gün evin içinde mor
fin iptilası yerini bulmuş demektir. 

Morfin deliliğini ekseriya yükaek sınıf· 
ta daha çabuk mevkiini alıyor. Bunlarda
ki rağbete aebep hiç ıüphesiz maddi re -
fahın temin edilmiş olması, keyif için sar-

fedilecek bir varidat kaynağının mevcut 
bulunmasıdır. Biz hekimlerin sünde sekiz 
aantiıramına düıüne dütüne aarfettiğimiz 

bu ilaç alatanlar için bir gramı de~l. sekiz 
ıramına kadar bir günde sarfına imkan ve

riyor. Ve muayyen bir devre içinde vücut 

bu en kuvvetli ve öldürücü zehire karıı 

mukavemetini muhafaza edebiliyor. 

Morfini iğne suretile kullananlarda bu 

iptil& saati yaklaıtıiı zaman önüne ıeçe • 

bileıcek bir kuvvet kalmıyor. Cebinden 
küçük prava9nı çıkararak bulunduiu 

bir mecliıte soğuk soğuk ter döken, nefesi 
tıkanan, elleri titriyen, yüzü aararan ve ar-

kokusile daha uzaktan kendilerini bize ta

nıtmağa vesile oluyor. 

Morfinaman bir tiptir. 

içine çöken gözlerinin altında çevrele -
nen siyah halka, tabii kanlı rengin toprağı 
andıran sarılığı, göz bebeklerinin sittikçe 
küçülmesi, bir kansere tutulmuı, bir verem 
illetınden aylarca yatmış gibi çöken omuz-

lar ve bir deri, bir kemik denecek derecede 
zayıflama, titriyen ellerile bu aaraak mor -

fin delisini bir an içinde tanımak o kadar 
güç bir iş değildir. 

Ahlakan gayet dürüst tanıdığımız. yük
sek tahsil görmüı bir aile reisinin çok mü· 
kemmel olan karakterini değiştiren, evin • 

deki yavrularının ve ailesinin sokakta sÜ· 
rünecek derecede sefil bırakacak kadar 
izzeti nefsini unuttuğunu pek çok gördük. 

Sokakta dilenmeie kadar tenezzül eden 
bu eski büyük ıahsiyet şundan bundan top
lıyacağı beş on para ile çıldırasıya sevdiği 

morfinini tedarik edebilirse onun için iri
ıilmez saadetlere kavuşulmuı demektir. 

Morfin delileri arasında eczacılar, kim
yagerler, hekimler, avukatlar, yüksek mek· 
tep talebeleri, kibar sosyetelere devam e-

den aile kadınları, bankacılar, memurlar, 
ilf.ç fabrikalarında çalışan ameleler. hasta· 
nedeki hastabakıcılar, muallimler, sana -

toryomdaki yardımcılardan bir çoğu vardır. 
Tıb haricinde yasak edilen bu zehri şe· 
hirliler köylüye nazaran daha kolay teda
rik ettikleri için ıehir halkı arasında mor

fin iptilası daha fazla yer tuttuğunu tesbit 
edebil{yoruz. Med11niyetin hediye ettiği 
bu zevk vasıtasım ıehirdc yaşıyan halkın 

münevver tabak.asından, cemiyetin üst kı
aım sınıfından baıka bazı küçük vilayet ve 
kaza merkezlerinde halk tabakası da af-

yonu ağızda çiğniyerek zevklerini tamam
lamaiı biliyorlar. Anadolu içinde bir mek

tepte büyük yaıtaki talebelerden bazıla -
rında bu iptilaya da tesadüf ettim. 

Morfin kullanan bazı hekimlerin, ec • 
zacıların bu keyif vasıtaaını ihzar ettı"kleri 

ve nihayet bu yilzden yakalanarak ciheti 
adliyeye ıevkedildikleri de görülmüt ve 

duyulmuıtur. 

Geçenlerde yakalanan bir hekim ile ko

nuştum. Bana ıöyle anlatıyordu: 
- Ne zamandanberi morfine alıştınız) 

tık konupmıyacak bir hale ıelen morfin 
delisi pantalonunun üstünden iineyi cil -

dine batınyor ve ımnıanın muhteviyatını 
kanına qılamakla bütün ıztıraplarını bir 
an içinde unutmuı oluyor. Tozlarla, pislikle 

- Yirmi iki aenedenberi. 

- Naaıl> 
- Bir harp ıonu idi. Bacağımda bir 

kurşun kalmıştı. Ameliyat olmadan evvel 
airısını dindirtmek için morfin yapıyor -
dum. Ömrümde o aiin duyduğum zevki 
asla unutamıyacaiım. geçen ve cerahat yapan mikroplar bu has

tanın cildinde yaralar, bereler açıyor. Bazı 
pk kadınların bu morfin iptilaları yanla -
nna sokulduiu zaman akan yaralarının pis 

- Peki sonra ayni zevk devam etti mi) 
- Ne yazık ki asla devam etmedi. Bir 

santigram ile baılıyan bu iptilam timdi 

CÖNÜLiSLERI 
Yalnızlık 
Ve 
Kimsesizlik 
cYaıım 28, Anadolu kazalanndan 

birinde 60 lira maaılı bir memurum. 
Askerliiimi yaptım. Fakat buna muka-

bil hayatım tam bir yalnızlık, kimaeaizlik 
ve peripnlık içinde ıeçiyor. Bol bol pa
ra aarfettiğim halde bir türlü temiz ve uy 
gun bir yemek bulamıyorum. Bazan aç 

bile yattıiım oluyor. Muhit muteaaaıp .. 
Bana bakacak ihtiyar bir kadın bile bu
lamıyorum. 

Bütün bu maddi çaresizlik içinde bir 

de ruhi yalnızlığım var. )'aşım kemal 
devresini bulduğu için benimle anla • 
pcak bir kızla evlenmek istedim. Fa

kat burada böyle bir kız bulamadım. 

Bir kere muhitte İptidai yafayııtan kur

tulmuş bir tek kız yok. Sonra hemen 
bütUn muhit türkçe konuımuyor. 

Bu yüzden bir kaç kere izin almak 

istedim, muvaffak olamadım. Ne yapa• 

caiımı bilmiyorum. Bana bir vol •Ö• • 

terir misiniz) 
Kimsesiz 

<>ilum, yalnıalıfm 'Ye kimıesizlitin ne 
hüyük bir 12brap olcluiunu bı1irim, bu 
ıebeple ıbe bak Yeriyorum. Fakat bu 
vaziyetten kurtulmak için biraz canlan
mama, sizden malı veya yakın doıt -
lannızı vaziyetten haberdar ebnenizi ve 

tava11utlannı rica etmeniai tavaiye ede
rim. Bütün bunlardaa bir netice alama
dığınız takdirde mutlak ıurette epeyce 
bzun bir İDıe aabip olmanız lizundır. 

* «Evli bir kadın seviyorum. O da ba-
na büyük bir ıevai ile bağlı.. Fakat ka
dının bir çocuğu var. Bu bana azap ve-

riyor. Hiaaediyorum ki ufak bir hare -
ketim kadının bana aelmeaine ve be -
nimle evlenmesine ıebep olacak. Ne ya
payım, naaıl hareket edeyim)» 

Zonıuldak: M. Yanık 
En seri ve m99ru hareket kadmla der

hal alakanızı kesmenizdir. Bir Y11V•YJ 
bozmak, zavallı bir yawuyu anaaaz ve 
yahut babum Walanü kadar Yic:dan· 

ııdık olamu. ~· biraz da iti
dal ..... obmm. 
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" Son Po•ta ,, nın mii•abakası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
'"-------------20- Waterloo dönüşü 

Waterloo meydan muharebesi Fransız ordularının hezimeti 
ile erimesi ile neticelenmit. Napoleon için artık her ıey bitmiıtir: 

ıurette karplanacaldannı anlatan Marepl Sult' u dinler aibidir,. 
Napoleon kat't karannı vermek üzeredir: Pariae dönmiyecek, 
Fransada kalmıyacak, Amerikaya aidecek ve orada kendisini 
bekliyen yeni ve meçhul maceralara atılacaktır. Fakat bir kero 
bir Jngiliz harp 1ıemiaine ayak basınca onu Afrikanın cenubu 
garbi sahillerinde Sent - Helen adacıiına sürecekler ve aslan 
Korsikalı bir ada u .. iı olan Napoleon, ıon yıllarını gene bir 
adada geçirerek ölecektir. 

Sonsuz ihtiraslarına, parlak hayallerine ebediyen veda edecektir. 

Marcus Stone'in bu tablosunda gördüğümüz Napoleon, baıında 
İmparatorluğun altın defne yapraklarından yapılmış çelengini 
ıaşıyan adam değildir: 

İmparator, \Vaterloo'dan Parise çekilirken bir Fransız köylü
sünün evine uğramıştır. O Fransız köylüsü ki, Napoleona pn, 

Köylü kadınların yüzünde, Waterloo hezimetinin derin acısı 

okunmaktadır. Elindeki trampet ile askerliğe özenen oğlanak,, 

ocak başında oturan mailup kumandanın müstakbel zaferlerin· 
de ölmeğe hazırdır. Genç ana, yalnız onu değil, henüz kucağın
da meme emen ikinci oğlunu da feda edecektir. Matem esvabı 
1ıiymiş ve nişanlısını kaybetmiş genç kız. Napoleona karşı nefret 
duymamaktadır, yalnız odanın bir köşesinde onun hayalini gö
rür gibidir. 

şeref ve kuvvet kazandıran sonsuz muharel$ede evlatlarını ver
m~, Napoleon da bunları İspanyada, İtalyada, Almanyada, 

Rusyanın buzlu ovalarında ve nihayet Waterloo' da milyonlarla 
harcamıştı. Ve gene o Fransız köylüsü ki, Marseyyez'i Mosko
vada söyleten bu adamın resimlerini evinin duvarlarına asarken, 

yüreği milli bir gururla çarpardı. 

Napoleon bir köy evine uğramıştır: Çökmüş, bitmiş bir hal
dedir. Gözleri ocaktaki aleve dalmış, Pariste ne kadar feci bir Repd Ekrem Koçu 

Kimyevi gıda yapmağa çalışan 
alimle!__ muvaffak oluyorlar mı? 

•• 
Bir Amerikan Universitesinde beyaz fareleri münhasıran 

kimyevi gıdalarla yaşatmağa başladılar 
Kurunu vusta alimleri cchayat eksirini» 

bulmak için nasıl uğraştılarsa bugünün 
modern ilimleri de ayni mevzuu baıka bir 
bakımdan tetkik ederek, kimyevi gıda me
aelesini halle uğraşıyorlar. Ve itiraf et -
meli ki, her geçen gün kendilerini uğraş-•••........................................................... 
günde sekiz grama kadar çıkmı~tı. Çılgın 
gibi idim. Yemek içmek, arkadaş, meslek 
her şeyi her ıeyi ihmal ettim. Dostlarımı, 

evimi, ailemi unuttum ve terkettim. Bu -
rada Adada oturuyorum. Küçük evimin 
bir köşesinde sönmiyen bu sefil ih-

tiyacını gidermek için artık para ile te -
dariki imkanı olamıyan bu zehiri kendim 
vaktile getirdiğim afyonları eriterek mor -

fin istihal ettim. Satmıyordum, kendim için, 
hayatımı söndürmek için hazırlıyordum. 

Yakalandıktan aonra vaz geçmek 
için bir mecburiyet duydum. Bakalım vaz 
geçebilecek miyim) 

Bir meslek arkadaıının, içtima-
t mevkii yerinde, bir ilim ada-

mının ıztırabını ifade eden bu muhavere 
içtimai derdin ehemmiyetini ve istilai 

ıeklini de ifade edecek kudrettedir sanırım. 

Morfin delilerini bu İptilalarından vaz 

geçirecek eanatoryomlar, müesseseler ve 

morfin deliliğine namzet olanları bu yol -

da alııkanlığa sevketmiyecek tekilde mun

tazam ve muayyen bir disiplin kullanmak 

lazımdır. 

Her morfin delisini baılangıçta bütün 

zaafı irade ve ruhisine rağmen kurtar -
mak mümkün olabilir.. Bunun içindir ki 

morfine alıpnları iyi bir kontrol altında 

bulundurmak evvela ailelerin üzerine dü

oen bir borçtur. Biz hekimler de onların 

hallskln olmaia çalışmalıyız. 

Dr.n-v....ı 

tıklan gayeye eriştiriyor. Laboratuvarlarda
ki meraklı tecrübeler, hayatın esrarını çöz
meği istihda fediyor, bu uğurda ıöz nurları 
dökülüyor. 

almaktayız. Midemizdeki midevi uaareler 
Proteineler üzerine tesir ederek onlari 
Amino - acides ıekline sokmakta ve o IU• 

retle deverana karıprak vücudu beslemek• 

insan vücudunu teşkil eden maddeler tedir. Bu itibarla Amino - acidesler vücu • 
nelerden ibarettir) Eskiden meçhul olan dun inkişafında mühim rol alan Hormone• 

bu mesele bugün tamamile aydınlanmıştır. 
Kimyevi maddelerin rayiç fiatına 1ıöre in
sana paha biçmek hususunda bir aürü ma

nasız hesaplar yapılmıştır. insanı koyun e• 
ti 1ıibi telakki eden bu hesapların yanın -
da da laboratuvarlar, uzvi maddenin ter

kibini elde etmek için milyonlar aar

fetmişlerdir. 

Los Angelosta maruf bir profesör o -
lan doktor Max Dunn 'un yer altındaki la
boratuvarlarında bu gayeye çok yaklaşıl

mııtır. Kimyagerleri, hayatın esrarını teş

kil eden maddeleri imale muvaffak ol -
muılardır ve öyle uzvi maddeler terkip et-

mişlerdir ki onların inaan vücudu ile mü -
naaebeti, un ile ekmeiin arasındaki mü-
naaebet kadar yakındır. 

lerin vücutta meydana gelmesine de hiz • 
met etmektedir. 

Kimyevi ııdaların iıtikbali: 
Şimdiye kadar 22 çeşit Amino • addet 

keşfedilmiştir. Daha ne kadar olduklan 
malum değildir. Yalnız bunlaqn içinden 

Cystine ismi verilen bir çeşidi saçların u• 
zamasma hizmet etmektedir. Cystine veri• 
len koyunların tüyleri ve yünleri fevkalad~ 
uzamaktadır. Diğer bir nevi Amino - a• 
cides daha keşfedilmiştir ki ismi Acide 
Glutamiquedir. O da ete malum olan lez• 
zeti vermektedir. Bu maddeden et yemi • 
yen memleketlere senede bir iki milyon do· 
larlık ihracat yapılmakta, ve Acide Glu • 
tamique sebzeli yemeklere karııtırılarak et 
lezzeti verilmektedir. Petroldan istihsal e • 
dilen ve İntervine namı verilen bir mad • 
de de ıeker hastalığına müptela olanlara 
verilmektedir. 

Proteinelerin amili olan Amino • aci -
desler yapılmııtır. Ve Proteinelerde kan, 

adele, deri, aaç gibi maddelerin asli un
ıurudur. 

Liverpol üniversitesi 
Baly, gaz karbonik su, 

Proteinelerin terkibi o kadar karıııktır ile karıştırarak Glucose 
ki, bugüne kadar hiç bir kimyager onu tah· muvaffak olmuştur. 

profesörlerinden 
nitrat dö potQ 

istihsal etmeio 

lil ve terkip edememişti. Bugün laboratu
varlarda ördek ve kaz tüyleri, balık bar -
aakları, inaan saçı kaynatılıyor. Ve Pro • 

teine istihsal edilen maddeler hazırla • 
nıyor. Amino • acideslerin binbir tekilde 
birbirlerile imtizaç edebilmeleri, çok çe-

ıitli Proteinelerin meydana gelmesine hiz
met etmiıtir. Ve gene alimler tetkik etmit
lerdir ki yaşıyan bir uzviyette Amino • a
cidealerden eaer kalmayınca o uzviyet öl -
mektedir. Biz Proteineleri nebatlardaq. ve-
7• nebat ile .,dalanan hayvan etlerindea 

IUinois üniveratesinde beyaz farelere. 
münhaB1ran kimyevt maddelerden mü • 
rekkep bir gıda verilmiı ve farelere on ye
di çeıit Amino • Acideden mürekkep ye~ 
mek temin edildiği halde haynnlar öl • 
müılerdir. Aradan bir müddet geçmiş, on 
yedi çeıide bir on sekizinci ilave edilmiı. 
bu sefer, fareler müıkülatla yaşamağa ba1-
lam1tlardır. 

Sun'i vitaminler de meydana çıktıktaq 
aonra. ele ahnan bu dava her halde h~ 
dilecek tir. 
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1

j 
Jş kanunu çıktı 

. 
Benjamin Franklin'in 

ejlu 
Amerikanın New • Jereey eyeletl vellel 

Villiam F ranklin 
Bab-- muhalifti. Amerikanın iatildil mücadeleleri esnasında 
bab... lnR"lltere taraftarı idi, O iac Amerikanın iıtiklilini 
iste]onlu. Ve mücadelede ölecek her Amerika taraftarına mukabil 
Ü( l-ır'Jis taraftarını asacağını illin etrni~ti. 

r eksas'ta çıkan 
bu papatyanın 

ortası insan yfi
züne benzer. 

8u matbaa merda
ae11ini Ameribh bir 
aile tamam 100 yıl 
kullanmıfbr. 

Telcn.alı Jimmy 
Lynch husuıi 
otomobiline bir 
beygir yuları 
ile lcullanılırmıı 
ribi förünen 
bir ıelri ver· 
miıtir. 

h~ndistanb 

Sword Balancer 
kasabalarında yere 
çakılmış olan üç 
tane kılıcın kes
kin uçlarına da
yanmak suretile 
baş üstü durabi
lir. Ne elleri ke
silir, ne 
delinir. 

de başı 

Korkunç Maceralar 

On senedenberi neıredilmeıi mütesavver olan iı kanunu dün Kamutaydan ç.ık
mıştır. Muharririmiz halk arasında dola ıarak onlara: 

- İt kanunu çıktı. Bu kanun hakkında ne düfiinüyoraunm? 
Diye ıormuıtur. Aldığı cevapları aşa iıda yazıyoruz: 

U•ta Baıı Bay Ah-ı Çilıolata Fabriluuı 
met Oyal: ltçilerinJen Bayan Fir-

Biz itÇiler kaç senedir Je•: 

Bi•lıüi Fabrika•ı I§ 
'ilerinden Bayan Na
ime: 

bunun çıkacağını iıitiyor· - lıçi olur da iı kanu
duk. Demek bugün çıkmıı .nunun çıkmıı olmasına se· 
öyle mi ... Hepimizin gözü vinme:z olur mu}. Hepimiz 
aydın ... Bu müjdenize çok bunun çıkmasını dört aöz· 
çok teşekkürler ederim. le bekliyorduk. Amma aa· 
Şimdi bir akpm gazetesi biden anlayarak, bilerek 
alıp itÇilerime bu havadisi ıevinmek için bir kere de 
okuyayım. Büyüklerimiz iı kanununun ne olduiunu 
ıimdiye kadar bütün mil- ve İKİ haklarını müdafaa 
lete gösterdikleri menfaat· eden maddelerini bilmek 
)eri iıçilerden esirgeme· lazım. 

miılerdi. Elbette iı kanu· Jı saatleri inecek diyor· 
nu yapılırken patron ka· lar. Şimdi on ıaat çalıııyo· 
dar İtÇinin de ıahsi men• ruz. .. ekize inince, yevmiye 
faatleri düıünülmüı ve iı· kesilmezse çok ala .. Amma 
çiyi koruyacak kanun herhalde kesilmeyecekdir. 
maddeleri yapılmııtır. lı Jtçi için çıkan kanun elbet· 
kanununun çıkışı hepimizi te iıc;inin de yevmiyesini 
bahtiyar etti. düıünür. 

Soba Aıölye•İ ltçi
lerinden K•analon: 

- r, kanunu çıkar da, 

İtÇİ ıevinmez olur mu). lı 

kanununun çıktığı bugün 

bütün memleket iıçileri· 

nin bayramıdır. Bu 

den itibaren İtÇi artık mü· 

dafaaaız değildir. Her ka-

nun gibi elbette bu kanun 

da iyi tatbik edilecek ve 
bizim rahatımızı temin e· 
decektir. 

F otogral Depoaın· 
da Bay Vahram: 

- Kanunu henüz oku· 
madım. Fak.at İKİ ile pat· 
ron arasındaki münasebet· 
leri teırbit eden ve itÇinin 
ıimdiye kadar ekseriya kay. 
bolan haklarını müdafaa e
den bir kanunun neşrinden 
hangi işçi memnun olmaz. 
Ben kendi hesabıma işim· 
den çok memnun olmakla 
beraber o kanunun çıkma
sını bekliyordum. Benim gi
bi çalışan baŞkaları için ..• 

- Bu kanunun madde
lerini henüz bilmiyoruz. 
Onun için lazım olduğu 

kadar sevinemiyoruz. 
Kanunun nasıl esaslar 

üzerinde hazır1andığını ev
velden aazeteler yazma
dı, yazdıysa da biz oku
madık. Yalnız ağızdan a
ğıza ıeziyor ki, işçi günü 

gününe kovulmayacakmıı, 
it aaatleri kısalacakmı§. 
Yevmiye tam olmak şar· 
tıyla saatler sekize iniyor· 
sa çok memnunuz.. Yalnız 
korkuyoruz ki iş ıaati ıe· 
kize inince patronlar gün
delikleri muhakkak indire· 
ceklerdir. 

Zlll'I F abrilıa•ı lıçi 

lerinJen Bayan Eltilr ı 

- J, kanununun çıktı· 
ğını llizden duyuyorum. 

Bu kanun hakkında hiç bir 

fikrim yok. Çıkacağını bi

le duymamıştım. Jşte şim-

di sizde~ işitiyorum ve ba

na bir müjde gibi geliyor. 

Mademki bu kanun iş ka-

nunudur şüphesiz bize iyi-

lik getirecektir. 

Oğlunun bir kazaya kurban gideceğini 
3 gu .. D eVVelı•nden bı·ıen anne Küçük sanayicilerin temennileri Eroinoman talebe mahküm oldu 

Küçük sanayi erbabı, büyük saııayi 

Yazan 
1 

Salih Mahmut müesseselerinin muafiyetleri karşısın
Haydarpaşa lisesi talebesinden olan 

İbrahimin, · uyuşturucu maddelere ipti
la derecesinde düşkün olduğu anlaşıl • 
dığından ihtisas mahkemesi tarafından 
altı ay müddetle hastanede tedavisine 
karar verilmiştir. Bu kararın temyizi 
kabil değildir. 

Bu öyle bir faciadır ki tef katli bir anne· J 
nin ömrünün bakiyesini karartmış, onu se
nelerdenberi ağlatmıı, harap etmiııtir. Dün- ' 
ya yüzünde mevcut annelere model ola • 
cak derece taşkın bir aıkla iki yavrusunun 
üstüne titriyen bu muhterem anne onlar • 
dan birini müebbeden kaybedeceğinden bir 
kaç gece evvel gördüiünü. duyduğunu ay· 
nen bana qağıda okuyacağınız ıckilde 

anlattı. 

Onu bu aütunlara aeçirerek hazin hatıra
ıını canlandırdığım, kalbindeki o derin ya· 
rayı kanattığım için beni affetmesini hür· 
metle rica ederim. 

- Tıpkı rüzgarlı bir havada açık iki 
mum taşır gı°bi üstlerine titriye titriye on
ları yetiştirdim. Bilirsiniz hep.. Bir gün bi· 
rer su çiçeği gibi elimde aoluverecekler, ıö
oü verecekler diye hep içim titrer durur • 
du. Fakat elden ne aelir). Takdir ve te • 
ıadüf İnsanı hazan böyle en can alacak ye· 
tinden vuruyor işte. Akhiaarda o menhuı 
elektrik tesisat işi alındığı zamandanberi 
bu benim içime doğmuıtu. Hiç memnun ol
rnadım, oraya gittik, §ehir bana bir mezar 
kadar soğuk, bütün inaanlar yabancı geldi. 
Aylarca kaldığımız o yerde bir rahat nefeı 
alamadım. Kimseye 111namadım. Nihayet 
tesisatı yarım bir halele ~apıldL Tenvirat 

Kadıköyünde Moda caddesinde 114 
numarada oturan Bayan Nesime AJi 

baıladı. İıtanbulda mektepte bulunan oğ
lum Besim bir kaç aün kalmak üzere yanı
mıza ıelcli. Pek tabii olarak o da her ıün 

babasile beraber fabrikada düşüp kalkı
yordu. Kazanın vukuundan bir kaç gece 
evvel rüyamda merhum ağabeyimi 1ıördüm. 
Kendisi üniformasile idi, güler yüzle bana 
doğru kollarını uzattı. Yavrum Besimciğim 
bir iki yaşında halile kucağımda idi. Ağa

beyime onu verdim. Hep o tatlı, sevimli 
tebessümle aldı ve kayboldu. Kaybolur • 
!arken oilum başını bana çevirdi. Güleı 
güle bana bakıyor, fakat • veda ediyor • 
gibiydi. Uyandım. Sanki göğsüme bir ateş 

düımüı gibi orada bir ıey yanıyordu. O 
gün akıama kadar hiç bir yerde durama • 
dım. Hep için için dualar ediyor. Bu rüya
mın hayırla karıılaımaaını Allahtan dili • 
yordum. Onda aıikir bir ıeamet vardı. 
Rüyayi ve ondan çok korktuğumu, o za • 

man yanımda bulunanlardan bazılarına ol
duğu gibi söyledim. Beni teskin ve teselli 
için hayra yoruyorlar. Fakat ben hiç sü • 

l 
kun ve teselli bulmadım. Serseri, kör bir 

yıldırımdan ka~ınır !~bi. iv~re, ne yapaca
ğımı, nereye gıdecegımı bılmez halde o 
günleri yaşadım. Rüyamdan sonra ya ü -
çüncü, ya dördüncü geceydi. Falbtikada 
motör işliyordu. Cereyan vardı, oğlum da 
orada idi. Günlerdenberi sönmiyen o ateş 

o gece kalbimi bütün bütün kavuruyor • 
du. Çocuğumu yanıma çağırdım. Tellerin 

da sarsılmakta olduklarını ileri süre
rek bazı temenniyatta bulunmuşlardı. 

Bu temenniler, Ticaret ve Sanayi O
dasınca nazarı dikkate alınmış, bu me

sele tetkik edilmek üzere dün bir top· 
Jantı yapılmıntır. Bu toplantıda muh -
telif sanayi şubelerince temenniler hu· 

arasında dolaşmasının tehlikeli olduğunu, 

bunu merak ettiğimi kendisine söyledim. 
Güldü. Biraz sonra gen• fabrikada baba
sının yanında idi. 

Birdenbire bir çığlık koptu. Bu bana o 
kadar tabii geldi ki, nasıl anlatayım? San
ki beklenen bir şey gibi ... Y erindeon kopup 
düşmekte olan bir taş parçasının düşüşü gi
bi. 

Koştum herkesle beraber. Oğlum arka 
üstü düşmüş hiç hareketsiz yatıyordu. Üs
tüne kapandım, onu o ağır uykudan uyan• 
dırmak için her şeyi yaptım. Her şcyı yap
tık. Beyhude. 

Kollarımın arasında yirmi bir ya,ııında 

güzel çocuğum bir daha uyanmamak iıze· 

re uyumuştu artık... Onu öptüm, öptüm, 
öptüm. Bir türlü doyamıyordum ki ... 

Bundan ııonra ne olduğunu bilirsiniz. 
Onu orada bırakmadım, getirdim. Sahra • 
yi cedit mezarlığındaki ailemize ait yere 

susunda ayn ayn birer rapor hazırlan· 
ması kararlaştırılmıştır. 

ağabeyimin koynuna koydum. Hepsi bu 
kadar aöyliyeceklerimin. 

Vak'a ıudur: 
929 senesinde mütekait kaymakamla

rından Ali Besim Bey lzmir Akhisarının 
~lektrik tesisatı işini üzr.rine alıyor ve ai
lesini alıp oraya gidiyor. Fabrika tesis e· 
dildikten sonra oğlu Besim mektep tatilini 
geçirmn üzere bir kaç gün için ebe,..eyni· 
nin yanlarına gidiyor. Bir akşam fabrıka 

işlerken naı.ıl a izolasyonu bozuk bir tele 
çocuk dokunuyor. Bu esnada mel'un bir 
tesadüfle babası yukarıdan maniplrye ba
sarak devreyi kapatıyor. Ve iki yiiz. volt
tan fazla bir çarpıntıya uğrıyan oğlu Besim 
o anda ölüyor. 

Cenazesi lstanbula getirtiliyor. Mcıdi • 
ven köyü civarında Sahrayicedit mezarlı .. 
ğında merhum dayısı yanına defnolunu • 
yor. 

Salih Mahmut 

,, 
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Yazan: Orhan Selim j ... --------ıoıı-:. Vehip paşanın 
Atina muhabiri
mize beganah 

ARTIK YAZABİLİRiM ! 

AN KONUŞMAZ! Akay vapurlarmm ağababası 
Yazan: Erme/ Talu ( Ercümend Ekrem) 

-5-Son Postamn Edebi Tefrikası: 12 (Bafbirafı 1 inci sayfada) 

O, knmını doldurup pa,.şa ko· 
nağından kovulan, aylardır ma-
hallede delikanlıların musallat ol-
dukları, peşını bırakmadıkları 
bir kadınla nasıl olup ta evlenmek iste
diğimi anlıyamıyordu. Anama bile, ka
dın olduğu halde, anlatamadığım na -
mus telakkisini, .,-organcı Selime nasıl 
anlatabilirim. Hem böyle ayak üstü, 
üç dört kelimeyle ..• 

- Selim, dedim, sonra kontJ§Uruz. 
Şimdi çok yorgunum. Haydi Allah ra
hatlık versin ... 

Gece sabaha kadar uyku tutmadı be· 
nı. 

Gavur Cemal gülerek sordu: 
- O da neden? 
- Nedeni var mı hocam} Gülizarın 

haberi olmadan ben kendi kendime ge· 
lin güvey olmuştum. Bakalım kız be
nimle evlenmeğe razı mı~ 

- Amma ettin ha 1 
- Öyle deme hocam, kıza nikahı -

mızı sadaka diye mi vCTiyoruz) Ya 
Seyfi Beyi hala seviyorsa? 

Cemal alay etti: 
- Anlıyorum. Hemen kıskançlık 

başladı demek .. 
- Belki .. Belki o da var. Ne yalım 

söyleyim. Başka birini seven bir ka -
dına, «sana o adam kötülük etti, sana 
namussuz, kahbe diyorlar şimdi, ama 
ben seni namussuz bulmuyorum, be -
nim namus telakkime göre sen kahpe 
değilsin, iyilik edeyim diye, sana acı -
dığı miçin , hem bir münakaşada aşıl • 
maz sanılan bir duvarı aşmak inadıyla 
seni nikah etmeğe karar verdim, ka -
rım olacaksın, denir mih Söyle hocam 

bu denir mi? 
Gavur Cemal hoca cevab vermedi, 

veremedi. Sordu sadece: 

tesi muhabiriyle konu~tuğundan dola· 
bi rahat ve çocuk. T 

yı son derece memnun olduiunu söy
Geldi, Gülizann yanına oturdu: 
- Gülizar, kızım, dedi. Allahın em- l.Cmekle başladı. O sırada Atina gaze

tecilerinden iki arkadaş daha vapura 
ri, peygamberin kavliyle seni kendime 

çıkınca Vdıip pa~ sükutu tercih etti 
gelin etmek istiyorum.» 

ve beyanatta bulunnııyacağım söyledi. 
Gavur Cemal şaşkınlığını ~zliye • 

mcdi: Bilmecburiye Atina gazetecilerinin 
&İtmelerini bekledim ve ondan sonra 

- Olur fCY değil ta, dedi .•• sordum. 
Bu ne Iahna turşu.su, ba ne perhizi A-

l k d 
1 __ 

1 
- Bugün ajanslar Garbt Habeşis • 

na ı ne e ouı:a •• ela k ec1· bi H 
U ··ıd- tan mu t ır r abe~ hükumeti -
~taSadgu u :I k d ğil" hocam Sad • nin teşekkül ettiğini ışayia olarak bil· 

e ana ı c . e a d" . l b"" l b" 
alık d ~·ı An lık b · A ırıyor ar, oy e ır şeyden haberiniz n egı . a ta var u ışte. ma '\ 
ı 1 k d _ .1 Ana k. . k var mı r 

yanız ana ı egı. m ımın arı- G b'" Hab h""k" .. 
'\ K R · ı K. - ar ı eş u umetinın te • 

sı r amacı ustası amrz ustanın . ı- kk ·· 1 t · · d - i1 h "k • > N · 1 O · · b fC u c mesı, şayıa egı akı attır. 
mın anası. un u anın • lfln u B h ··k"" · 

f b iL• b • [ d - 'b" U U Uffiet, ımparatoda da temas Ct• 
tara ıru c ıu enım an a ıgım il ı an- . k d' · . . 
J Fak . R . mış, ve en ısını ımparator tanıdığı-
amıyor . .• • at sezıyor. arnız ustanın .. 1. k rb 
-ı N · p k - d b"· nı soy ıyere me utiyetini ihzar et -og u urı ustayı, a~a onagın a u- . . 

yümüş Gülizar"ın karşısında yalnız hı- mıştrr.M d ki .. b l ık 
ak k · · A 1 h - a em soze aş ad mese-

r ma ıstcmıyor. n ıyor musun o- le . . d h ' 
'\ y Gül" · k"'O" b b k Y1 hır az a a kuTCalıyalım. Sizden, Ak.ay idaresinin kıymetli direktörü do• 

cam r a ~:~ u u a~ ına)) a - H~. İtalya harbi hakkındaki hatı .1 lum Ba~ Cemilin de ihtimal ki bu hikaye e· 
mıyarak, Y<C'aŞ ~·nC)):.JragmNe~, razı: ralanmızı bir iki kelime ile anlatmanızı ı' deceğim ıeyden haberi yoktur. Günün bi • 
olmazsa~ a anamın o~u. un usta. • d • H be 1 . ı : • h '-
G 

·· ı· han 1 ~tl - nca e eyım, a s- talya harbınde, nnde idarenin bir tari çeeini yaptnaca& o· 
u ızar ımın, paşa cvın ıgının H . . . · ı , ..ı=-ak- hczımetmın h l:...!k'" be J • • lursa. i•i:ne yarar diye bu yazıyı kenl.liaine 

k d k. •• ••L d"" Y c··ı· &J<;i' aıı;ı l Se p erlnl :ıı 
8Jlısın a uçua. ~e. a u ızar, ~ d d" l . · 1 ·th f d" 

d 
. .. L_ı·-· •. ıer.ı__ _L· gzınız an ın eyeyım. saygı ve ıevgım e ı a e ıyorum: 

cmm onun toyıeo1gı aoz acıı ÇCAl • H . h b h d" 1283 yılının ilkhaltr-...l--~- İstanhulda · b · 1 1 _L • 1 A - angı arpten a se ıyorsunuz) ı 4~ ...... 
nıp enım e ev enmeıı;. meıne-ase n- H ·ıA Ali Osmanın tahtını deli dolu. müsrif ve 
ı d w • ı . h "> B" arp resmen ı an bile edilmedi. Habeş 
~yors~nh, edgt mNı, . obcam k ır geb ·a: hadiseleri bir askeri işgalden ibarettir mübezıir, harekatı ölçüye gelmez, saati ıaa
once Aa ve e urı eye arsı, ent H ı...... ·ıı . · 11 tine uymaz, gururunu küstahlık mertebesine 

' 
k k b h ti. b l 1 ' - a'-'9? mı etı ecdadından hür ve ser-

1
, 

ıa sız ve a a a ı a ma arına rag - b w vardımn, kaba. terbiyesi~ bir padiplı: A,b.. 

b~ · h Il l he d est yaşamaga alısmıstır. Bundan ba!ll· d d men, ızım ma a e nası n en ya • L • • • T ülilziz işgal e iyor. 
Id · d" d R . ırn dm ve ırk noktai nazarından da na o uysa, şım ı e amız ustanın, b ' Akdenizin öbür sahilinde, Osmanh Dev· 

N . . d k eyaz ırka karşı sönmez bir kin ve de-
dul karısı, urı ustanın ımda ına o • d" b' d.. I k be I ek . !etinin bir cüzü olan Mısır hıttasının, o ta • 

d Ama · asıl H f 10 ır uşman ı sem tedır. Asıl n"ht ~ L= hakimi Hidiv lsmail Pacıa da, bir çok 
şuyor u. yme n asan, ey~ L--b· b d c:KJ .. 

· k lI Al" t · be · f · I nar ın un an sonra baslaması ve de- hususlarda, metbuu müfehhamından kat'iy· 
zı a a, ı us a, ıf nım za erım e . b kl ·1 · , 
bittikten sonra; kimisi yüzüme bile vamHet:nesı. e en:ı 1~· • yen farksız. Ayni seciye hafifliği, ayni is· 

bakın d .. 1.. · d -·L ·b· k l ezımetın sebcbıne gelınce. Ha - raf merakı, ayni gurur ve ayni saygısızlık, a an, o u evın en ~ar gı ı a ı· l..-AI 
ed k 1 da ben. l ~ er cesur ve kahraman bir mi1let- Devleti Aliyenin bu sadaret payeli vezirine 

v en çı tı ansa, anam ı ev en- • H h" 
d" dik .. lec k ·d ek tır. eman ıç silahı olmıyan kuv • Abdüli:tizle bir yakınlık veriyor. 

•
1
r Anleln sonra oy he çı 1~ gı ec • vetlerin arasında irtibat temin edemi- Osmanlı ricalinin ileri gelenleri, it başı· 

tır. ıyor musun ocamr H beAı·ı . ı (Arkası var) yen a 'iliı er t.echızatı son derecede ları, ayni ipte oynamak sevdasında bu u -
modem ve suretı mahsusada orası için ıınn bu iki canbazı idue etmek için olanca 

- Sen meseleyi kıza, anana nasıl 
rr 

açtın} • 8 p ıt 
.., hazırlanın , ordu karşısında yurtları- enerjilerini sarfedi,-or, gene ele ufak tefek 

• nı müdafaa e tmek için, göğüsleri ve ce· anla~azlıkların önüne geçemiyorlar. 
Nuri usta sorduğu suale cevab ala- 1 

mayışından şaşırdı. Fakat şaş lan lığını 
belli etmedi: 

- Şey hocam, dedi, sabah erkenden 
eve gittim. Anama açtım iti: 

- Ana, dedim, Gülizarı bugün ni -
kah ediyorum. 

Yüziime baktı: 
- Gülizarı mı) dedi. 
- Evet, dedim. 
Anam beni tanır hocam. 
Aglamağa ba;;ıladı. 

Bir de gözüm kör olduğu vakit, be-
ni hastanede gördüğü gün böyle ağ
lamıştı. O zaman ben de ağladıydım, 
hocam. Ama bu sefer ağlıyan anamın 
karşısında put gibi durdum. Durmam 
lazım geliyordu hocam. 

Bekledim. 

Göz yaşları hızını aldı. O günedek 
işitmediğim bir sesle: 

---------- --- retleri ile harbetmişlerdri. Aradaki bu süitef ehlıümkri körükleyip 
latanbul Gelir ve Para k dil · -- l • ek · · Fakat Habeşleri, asıl mağlup eden, te en erme men.raat tcmm etm ıstı -

BORSA Si 
9 - 6 - 1938 

Türk D Borç n 

l~L yenler ki.h saraya, ve kah Kahireye bao vu-
si Wı ve ordudan ziyade para ve pro-

rup tevzi:ıt yapmaktan hali değillerdir. 
pagandadır, senelerden ve sulh zama-

Bununla berabe(, her fırsatla yeni yeni 
, . ~ındanberi bu vadide sarfedilen para- imtiyazlar koparmak istiyen lsmnil Paşa, 

arın milyonlara baliğ olduğunu söy -
1
Abdülazize, Valde Sultan Pcrtevniyal ka-

I.Jra I.Jra . le H 1..-n ed 

~ 
! • rsern, a1..19İstanm n en hezimete dına, padi .. ahın üzerinde nüL-- --ı.."-"ı diy• % '1.& T. B. t 21,60 % D Haztne B. 45,5() • .,. 1lU; aanw .. 

o/o 'l.15 T. B. ll 20,SS Dah1U bUkras 95,75 , uğradığı çabuk anlaşılır··· Habe,şistanı hellenmio vüzeraya hediyeler yağdırıp, ce-
% 7.11 T . B. III22,40 1 harici düşmandan ziyade dahili ihtilal mile gösteriyor. 

Devlet Demiryollan Borçlan ı ve disiplinsizlik yıktı. Kara kahya Abraham Bey adındaki Er· 
Ura Ltra 

.ıı:rpnt 95,00 ft Anadolu IveII 43,20 
sına Erzurum95,SO il Anadoln M. 49,70 

Soıyetelmo Eahamı 

Lira Lira 

11 11 Hl. 10,80 Bomontı 8,5(i 

Vehip Paşa bundan fazla söylemek meni, lake.nderiye ile İstanhul arasında. acy
istemedi, ve hatta müteaddit israr ve yar hediye emanetciliğini ediyor. 
suallerime rağmen, Yunanistanda ne Bu esnada, Abdülaziz ansızın hasta dü • 
kadar kalacağına dair malUınat ver· şüyor. Padi n. hiç bir idman görmediği, 
mekten bile çekindi. kc • bal" e bırakıldığı içi fıtri kuvve -

A. V. ................................................ __ _ İf. B. Mil. 90.00 \l tat. TramV&J 22.50 

! 11 11 Nam• 10,80 Terkos 14, 75 

ı ıl. _M_e_r_tez_ B_._o_. _ _ 67=,5=-0=A==. Çtnı:--_e_n_to __ ıo_,_65-ıı r 
ÇEKLER Bir Doktorun 

tine ra&Aıen. hıuıtallaşmıo vücudu bitdcn • 
bire, yer yer kırmızı lekeler, kabarcıklarla 

kaplanıyor. 

bterln Çarşamba 
F. Frangı 

- Sen bilirsin, dedi. Nikah et oğ -
lum. Ama ben bu evde durmam gi - ~ 

6~~ \\Liret r. T.ı~:o~~~n 1 GUnlük 
ı2,03 noıar o,19 Notlarından 

Sinirli/erde: 
NAKİT 

(*) 

O vaktin kodaman hekimleri: Marko Pa
hır, Mortmanlar, Milincenler, Kopolyon

la.r kunsolto yapıp. teşhis koyuyorlar: Kı· 
z.amıkf 

Ekseriya çocuklar ara olan bu hasta· 
lığın. dışanda şüyu bulursa. ken.diaiai gü -
lünç mevkie düşüreceğini tevehhüm eden 
Abdülaziz, etrafındakilere atkı tenbth geçi-

derim. 

Anamın beni bildiği kadar hen de 
anamı bilirim . 

Ceva b vermedim. Yukarı çıktım. 
Gülizar m erdiven sahanlığındaydı. O
raya ne zaman gelmiş, bilmiyorum. A
namın hıçkırıklarını duyup ta mı o
dadan çıkmış? Her halde, anamın, <mi
kah et oğlum, ama ben bu evde dur -
marn, giderim» dediğini İfİtmİftİr. 

Cülizarın başında beyaz bir örtü 
vardı. İlk defa yüzünü gördüm. 

20 J'. P'rangı 
ı Dolar 
ı isterUn 

20 Ltr&t 

Krş. 

166.00 l 1 .Ma&'lı: · 
124,00 t 20 Dm.hml 
630,00 20 Leva 
l9S,OO 20 Ley 

Borıa Dıtında 

Krt. 
.noo 
23,00 1 
24.'>0 
16,00 

L.lt. 1 L K. 
Kred1 Fonstye ı Mtibadll Bon. 00'00 
18& senesl 101,00 Gayrl 11 11 00,00 
1903 • 91.5011 Altın 975 
1911 9 86,50 Mecidiye 00 

~ .... 

TAKViM 

Yalancı felçler 
Evinde muayene ettiğim bir sinir has -
tası idi. 
YRtağı içinde sa~ kol ve ayağı bir kor· 
kudan sonra tutulmuş .. . 
Henüz genç bir kız . . . On sekiz ya • 
şında .. 

yor: 
- Benim kızaıruğa tutulduğumu hiç 

kimseye duyurmıyacak.auuz. Sonra sizleri 
alimallah mahvederim l 

Eder mi> Ederi Kızdığı adamın ocawı
ruı incir dikmek an"ane!!İne. Ali Osm nın 
bu evr dı kadar eadakat gö teren olma -
mıştır. 

Onun için. bünkiinn cuma ıclimlığına 

çıkmadığını göriip te sebebini mc k eden· 
ler için ıu mealde bir tebliğ ne redilmiştir. 

harcıyacağını d~ünmckte idi. 

Bayramda, babasmdan ganic:e bahıl.t 

almıı bir mektep çocaju gıbi, hayalinden 
bin türlü milnasebet&iz oyuncaklar, lüzum· 
ıuz, aaçna sapan ,eyler geçiriyord 

Bu arada, Nilin nazlı an üzerinde ba· 
U.D alemktı tertip eclerek, ufak seyahat • 
lerde bulunmak üzere, Tulondaki Fransız 
tezgUhlarına hususi bir gemi, bir yat ıı • 
marladı. 

Lakin bu gemi başka gemilere kat'iy • 
yen benzemiyecek, göz görmedik, kulak 
duymadık bir <madirei ruzgarn olacaktı. 

Tezgah sahiplerine .şart ko§ulmu§tu ı 
rükübu Hidiviye mahsus olacak bu geminin 
lahta ak.samı abanoz, tek. pelesenk, öda· 
ğncı, rnahon gibi kıymetli ğaçlarda de· 

mirleri mavi çelikten, c:amckintırt Vendik 
billıirvndan, kapı tokmağı. mdan ve sai· 
re gibi demirba~ tezyinntı da som gü . 
müşten yapılacaktı. 

Bu şarta noktası noktasına riayet edi· 
lerek denize indirilen gemi lsbnderiye li· 
manına kadar kıyı kıyı götürülerek ehi ~ 
bine teslim olundu. 

Hidiv, tabiri amiyanesile, maymun i§ ~ 

tihah idi: vapurunun yü%iinü bile g8rme· 
di ve limanın bir köşesinde barı dınlma • 
sını emretti. 

(Arak ı var) 

Sporcularımızın evlenme 
bahsinde talihleri açıldı 

( Baıtarafı 1 . . 18$1 ) 

Galatasaray kaleci · Avni. 
sek atlama şampiyonu Haydar da çoli 
zengin birer kız bulmuşlar. 

Şlmdi hemen herkes, bu parlak iz -
divac rivayetlerinin dedikodusiyle 
meşgul. 

Salahaddin, Amerikalı kızla nasıl 
tanıştığını, n 1 an ğmı anlatıyor. 

Yeni yapılan bir rivayete göre, Ga
latasaray basketbol takımı kaptanı 

Feridun da milyoner bir lngiliz kıziyle 
evlenmek üzereymi.~. 

Fakat dün, bütün araştırmalarımı • 
za rağmen F eridunu bulamadığımız 

için, bu rivayetin hakikata ne derece· 
ye kadar uygun olduğunu bilemiyoruz. 

Söylenildiğine göre. Feridun, lran 
nafia nezareti baş mühendisi Bay Ri· 
zanm oğludur. 

Kendisi, hundan bir müddet evvel, 
Maksimbarda bar sahibesi tarafınd n 
bir İngiliz kıziyle tanıştırılmış, bu ta • 
nışma anlaşmayla niticelenmiş. 

- Giilizar hanım, dedim, sizinle bir 
mesele hakkında konu~mak istiyorum. 

Cumb<ı..lı,, odaya girdik. Ben önde, 
Rumi sene 

1352 

HAZİRAN 

10 
Arabt sene 

1355 

Kanı temiz. Gizli ve mikroplu bir has
talık ~eçirmemiş. Asabi bir uzvu, bir 
de kesiklik mevcut olmıyan bu has • 
tanın daha fazla ruhan geçirdiği bir 
irade zaafı, hir 11ngi hikayC$ini ruhi 
tahlil sırasında teabit ettim. 
Hastayı bir sahil köyünde tebdilhavn· 
ya gönderdim. Hiç ilaç vermedim. Ai· 
leye vaziyeti izah ettim. Bir ay sonra 
bu yatalak hasta hava değişmesinden 
ve muhit yeniliğinden, yeni arkada 1 -
rından ve hayatından çok istifade et· 
ti. Daha evindtn çıkarken harekete ge
çen kolu ve ayağı burada tenis, at, ve 
deniz · sporlarını yapmağa da yardım 
etti. iradesi kuvvetlendi ve bu basta • 
lığı da geçti. 

Feridun, sevgilisine Tahrana 
mek mecburiyetinde olduğunu 

git • 

söyle· ıcZatı ııkdesi padişahi hafif bir soğuk • 
İılguılığı neticesinde nezleden muztarip bu· 
lundukları cihetle bu cumn ünü elSrnlık mış. 
resmi alisinin icra edilememiş oldu-u ve Fakat, İngiliz kızı, Tahranda yasa • 
maahaza mizacı tchriyarilerinin lehülhıımd }'amı}•acağını bildirmi ve bu yüzden 
eyülüğe doğru gittiği ilan olunur. hasıl olan ihtilaf neticesinde, biribit -

o arkada. 
- Oturun, dedim. 
Sedirin kıyısına ilişti. 
Ben ayaktayım. Öksürdüm. SöLe 

başlamak güç. Hay anasını, ne haltet
meli} O da bir şey söylemiyor. <eBuy
runn filan dese iş kolaylaşacak. Ama 
o gözl(-rini yere dikmiş bekliyor. 

- G ü lizar hanım, dedim. Ben .•• 
Sözi1mü bitiremedim hocam. Bak -

tım, a nam oda kapısında . Sanki demin 
ağlıyan kadın o değilmiş gibi... Yü -
r:ünü yıkam lf} ..• Yüzü her zamanki gi- ı 

-Hızır 
36 

SABAH 

S. D. 
8 49 
4 28 
-o~ıe 

S. D. 
E. 4 33 
z. 12 13 

Resmt sene 
1\136 

ÇARŞAMBA 

Muyıs 
28 

R b• .. 1 }\ İMSAK 
e ıu eve 1 s. D. 

19 6 31 
2 00 

lkindi Akşttm Yatsı 

s. D. ::i. D. s. (), 

8 34 12 - 2 02 
16 14 19 39 21 42 

(., ) Bu notları kC$İp ıaklayınız, ya· 
but bir albüme J'apııtınp kolleJuiyon 
) apmız. Sıkınb zamanınuda bu notlar 
bir doktor eibi imdadınıı:a yetiıebilir. 

Bununla beraber, lstanbulun o vakitki !erinden darılmış olar k nyrılmışlar "\'C 

en meşhur şekercisi, s rayı hümayun ğa- kız Londraya dönmüş. 
l _rından birinin dükkan~ gcli~ te, kimi~ Geçenlerde f eriduna bir mektup 
içın kırmızı lohuaa §eken aldıgım keşfet - yazarak, T ahrana gitm iye razı oldu 
mek kayguswıdadır. w b "ld" · V b" m üddet mek· gunu ı ı rmış. e ır * tuplaştıktan sonra yenıden anlaşmış· 

Bu tarihten bir kaç ay e'-'Vel Hidivi Mısı r, 
fahame.tlU. devletlü İsmail Paşa hazretleri, 
Pariste yeni biz istikraz kdetmiş, bu ııa

yede hazinesine akan çil napoleonl rı h n
gi azametli eserlere. hangi müstean zevke 

lar. 
Şimdi, İngiliz bayan. lstanbuli:l g~· 

lecek, ve izdivaçtan· onra Tahr na gı· 

deccklermiş. 
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r Londra zabıtasına karıı 6 muharrir: 5 

Bir itiraf 
First Vienna 
Son Maçta 
Galip Geldi 

( Hikô.ge 1 Amma erkek inanmadı] 

Boa Pos fan•a telrllluı : 43 ··----
Yazan: Margery Allingbam olmazsa iki ay dinlen. Kırlara, köylere 

git. 
Gözlerini yumdu ve: 

- imkanı yok r dedi, Frank ta razı 
olmaz. 

j Frank hakkında ne düşündüğümü 
hemen söyledim ve kendimi zaptede
medim. 

Luiz beni gülümsiyerek dinliyordu 

ltvuıturyanıo Firat Vienna takımı, dün 
üçüncü ve son maçını Ankara muhtelitile 
Taksim ıtadyomunda ve büyük bir kala
balık önünde yaptı. 

Jlk dvre Viyana takımı: 1, Ankara: ıı
fır. İkinci devre Viyana: 3 Ankara ııfır ol
mak üzere bitti ve Firat Vieıına. neticede, 
maçı 4 • O kazandı. 

Daha ilk daltikalarda düzgün bir oyun 
göstermeğe baılayan Viyana •takımı, ıon 

maçı, kat'i surette, kazanmak gayretiyle 

Ya.an: Suat Derviı 
Seviıtiler - bilmem bunada aeviımek ı Bu ise; küçük bir gül fidanı sibi nazlı v; 

demek ne kadar doğrudur. Herkes; bu minimini ... 
birbirinden haz edişi, birbirini özleyip is· Onu gördüğü anda ötekinden ne k• 
teyiıi aeviımek telakki ediyor da, ben de dar uaanmıı olduğunu anladı .. 
kmse yadırgamasın diye bu kelimeyi kul- Usanmak 1 .. 
landım - seviıtiler diyorum iıte.. Mehtap Bunun ne demek clduğunu hepimiz bf.ı 
secelerinde beyaz bir kotranın içinde Mar- liriz değil mi'? Bir zamanlar ideta iftiyakl-t 
maranın (gümüı kaplı) aularına açıldı • eeyredilen bir yüzün artık aizin için okunac 
lar ... Ve güneş (ufku kızıl) bir renkle bo- okuna yıpranmıı bir kitap eahifesi gibi h• 
yarken lstanbulun koyu kurıuni siluetinin manasının apaıikir oluıu onda yeni ok"" 
kızıl prabı hareli mor ıularda aksini ıey- nacak bir cümle, yeniden keıfedilecek bü 
rettiler. Ve mor sularda İstanbulun koyu mana olmayışı ... 

/ngilterenin en tanınmıf altı za. 

iıl• romanci•ı Marı•r• 1&lll•1luı• 
Anthony Berkley, Freeman Villa 
Groltı, F ather Ronald Knox, Do· 
rothy Sayer•, Rıu•cll Thorndike 
lralaramanlan meçhul altı .zabıta 
romanı yazıyor ue katillerin lıeıf i
ni /nıiltere•İn en marul zabıta mÜ· 
ldtİfİ «Geor•e Corniıh» c 6ıralıı-

•orler. Ba1tl•rda11 tlördii•ü11 e•erleri .. 
ve en nihayet: 

- Haksızsın r dedi, sen bu adamı 
anlamam1§_sın. Galiba da anlamıyacak
sın. Kusuru, bu ihtiyaçları takdir e

oynadığı açıkça göze çarpıyordu. 
Ankara takımı, malum olduiu tekilde, kur§Unl ıiluetini seyrederlerken erkeğin 

atılgan ve gayretli... üstleri kumral kıllı kocaman par • 

Aşkta mağlup mukavemet edendir de
dik değil mi? .. Zavallı kara gözlü, .... 
.aç1ı kadın .. Onda da amma mukavemel 
varmıı ... Sevgilisi kendisinden uzaklaştık~ 
ona kartı olan iıtiyakı artıyordu. 

ni okudunuz. Poli. mül•ttifi de lilı-

rl•I •"'""'· Şlııuli beıl11cl •D• 
lıurlr M•rı•r11 Aill11glaa1111• e•erl 
i•ılamıılır. 

Oyunun ilk on beı dakikaaı niabeten maldı elleri, kadının fil difi sibi solgun ya-
b kut tırnaklı ellerini aradı. müsavi ir ıekilde cereyan etmiıtir. Fa-

k b d Parmaklan birbirine deiince bakııtı • at un an sonra ıerait değiftllit ve oyun dememesidir. ( 

Bu eıer bitince ıene poli• mü/et· 
lifinin katili na•ıl tayİn.,ettiğini lıen• 
di aizından dinleyeceltıi11is. 

iki elimi tuizin omuzlarına dayıya
rak yüzüne baktım ve: 

lar. Erkeğin vahıi bir hayvan gözü gibi 
Viyanalılar lehine dönmeğe baılamııtır. 

ı Ari kıvılcımlarla tutupn eJa sözlerinin iflk 
O muada kaybettikçe oynamak hırsı°" 

dütmüı olan bir kumarbaza benziyordu.ı ı 

O bu kumar masasında Allahım ne U1' 
oynamıyordu ki. - Lui 1 dedim. Bu adam için Çndi

ni feda ediyorsun. Halbuki bu adam 
Luiz beni görünce: layık değil. Seni incitecek bir fCY söy-
- Polli, Polli, dedi ve gözlerinden liyeceğim. Fakat eski bir dost olduğu

Yllflm: botandı hayretten dona kaldım. ma giivener-ek söylüyorum. Ben Frank 

ıte bu dakikalarda Ankara sol açılı - L z1 b 
bakıılan kadının aimsiyaa aö erinin ir 

muhakkak bir sayı fırsatı kaçırmııtır. Bu- Afrika aecesi aibi yakıcı hararetinde eri· 
na Viyanalıların da kaçırdıklan iki büyük 
f 1 di. 
ırsatı i ive etmek lizımdır. Seviıtiler iıte pekili... Buna aevİfmek 

Oyun artık tamamiyle denilebilecek değil de başka ne denir .. 

Luız kapıda duran kadına bakarak hakkında yığın yığın sözler ifittim. He
dıfUJ çıkmaıını söyledi, kadın mırıl- le onun Em pirede meaelesi ••• 

bir tekilde Viyananın hakimiyeti altına Erkek kadına kendiaini ne kadar aev
girmit. aoldan yapılan her hücum Ankara diiini iyi bir jön prömiye ıesi aibi tam 
kalesinde tehlike yapmaia bqlamııtır. Dozunda titriyen bir aeale aöyledi ve ka -

dandı ve ancak söylene söylene çıkh. Luizin rengi uçtu. Ve: 

Ben de kapıyı arkasından kapayt'rak - Demek bu meselenin dedikoC:lu-
Luize döndüm ve sordum: su yapılıyor. Daha başka neler var ki 

Bu ııralarda Viyana ıol içinin çektiii dın onun ıözlerini dinlerken yeıil aiaçlann 
kuvvetli bir ıüt direkten seri aelmittir. arasından beyaz köpüklü ıulara baktı ve 
Fakat topa tekrar hikim olan aol iç ikinci elindeki kadife yapraklı ekzotik kokulu bir 
bir ıüt daha çekerek Viyanalılara ilk so· karanfili bembeyaz diılerile dalgın, dalgın 
lü kazandırmııtır. Bundan ıonra tfitler kopardı. 

- Haıta mısın) ' galiba farkında değilsin) 
- Hayır, dedi, yalnız yorgunum. Dışarda kopan bir gürültüden son -
- Bugün çok mu, çalıftın) ra Frank içeri girdi. Luizin bütün ser-

- Hayır. veti bu adamı şişirmek ve şifmanlat -
Ve yeniden ağlamıya başlayarak mak için heba olmuştu. Odaya girince 

hıçkırıklar arasında: etrafına bakınarak beni görmemiş gibi 
- Sahneye çıktım mı bir şeyim hareket etti ve: 

kalmıyor, sahneden ayrılınca fena bo- - Eva nerede) dedi. 

zuluyorum. Luiz cevap vermedi. Ben atıldım ve: 
Derhal tavsiye ettim: - Dışarı gönderdim, dedim, çünkü 
- Sen bir doktora müracaat et. Luiz ile biraz konuşmak istedim. 
- Fakat Frank razı olmaz. Frank bana dik dik baktı ıonra: 

_ Frankın buna da müdahaleye hak - - Affedersiniz, dedi, fakat bir kim-
kı olmadığını söyledim. Luiz güldü. senin karımı rahatsız etmeaini iıte • 
Fakat onun bu gülüfü beni korkuttu memf 

ve iıyana sevketti. Hiddetle bağırdım: Frank bu sözleri söylemekte beni 

- Bu böyle olmaz! Bu gidiş, gidiş mat ettiğini zannederek karııına dön-
deiilr dü ve: 

Luiz, hana korka korka baktı. Ben - Bu akşam bir ldübe tıideceğiz. 
de hiddetimi yenmeğe mecbur oldum. Orada senden prkı isterlene çok iyi 

birbirini takip etmit. Ankaralılar da say- Ve bir gece. •. Karanlık. çok karanlık bir 
retlerini arttırmıılardır. sece... Sahile giden ağaçlı yolda bir da -

Ankara, Viyana kaleaine bir korner kika duraladılar... Bu küçük tevakkuf a· 
çektiyse de bunu V"ıyanalılar kolaylıkla nında ne mi oldu?. Ne bileyim ben. .. 
atlatmıılardır. Bu ıırada Ankara takımı Gece hikayecinin keskin: nazarlannın 
hatalı oyunu tekrarlamağa, favrıer birbirini bile delemiyeceği kadar kalındı. 
takip etrneğe bqlanıııtır. Yalnız yollanna devam ettikleri dakika 

Nihayet Viyana takımı hlkim bir oyun- kadının birinci defa olarak ona: uSeni ne 
la ilk devreyi 1 • O neticelendirmiıtir. çok •eviyorum» dediğini ifittim. O kadar .. 

İkinci Dun Sonra günler geçti... Klh sahilde, kah 
kotrada, kih yarı çıplak vücutlarile sula -
rm koynunda fakat daima ve daima be • 
raber kaldılar. Yanyana birbirlerinden bir 
an aynlmadan ... 

Viyanahlar ikinci devre batlayınca ilk 
dakikalarda, netice alabilmek için büyük 
bir gayretle oyuna baılamı,lardır. 

)kinci devrenin baılan81cında Viyana 
sol içinin bir tütünü Ankara mildafii fena 
bir vuruıla kendi kaleaine yollamış, top 

Seviıtiler diyorum ıize a canım... Se • 
vitmek baıka nasıl olur ... 

Fak.at bir gün? .. 
Atlı 57Je Wr .-dus ki ciiier IPCUlann 

laflcum hillfuuı olarak bunda aacak mUaYemeti 
bqla- olan kaybeder, çabuk yorulan salip Ayı

mıı. ıai için güzel bir fiitü direiln tize- Iır. 

aüçlülr.le kurtanı-... 
Dakikalar ilerlecbqe Vlpna 

hattı da hücumlannı eaklattırmala 

Ye tözü çevirerek sordum: söylemeğe çalııa. 
T rinden geçmiıtir. 

- Geliriniz nasıl ) isyan ederek bağırdım ve ağzıma Hakimiyeti bir türlü bırakmayan Viya· 
Bu oyunda da öyle oldu. Günün birin

de... Pek iyi hatırlıyorum. Bir sonbahar 
sünü aert bir lodoı rüzgln; zengin bir sü· 
vey sibi cömertti ve ağaçlann sarı yaprakla
rından koruya bir altın yaimuru aerpiyor
du. lıte o gün erkek sahile siden yolda ki
remit renginde tayyör giymif bir baıka Jr.a. 
dına raıtgeldi. Kendi ıevsilieinin aiyah ıöz
leri aapsan ıaçlan vardı. Bu kiremit ren
ai es.taplı kadın kara •çlı ve yemyetil söz

- Fena değil. Gerçi Frank şikayet ıeleni söyledim. nalılara karıı Ankaralılar çok çalıftllıılar-
ediyor ve gelirimizin azaldığını söylü- (Arlıuı nr) dır. Oyun bir aralık didinme teklini almlf, 
yor. Fakat vaziyetin dediği gibi oldu- __ .. _._,,.. _, ___ , _______ Viyana eol açıiının süzel bir ıütünü Anka-

iunu zannetmiyorum. Bizim bütün i~- ı 8 A D y O ı ra kalecw bir plonjonla kurtarmııtır. Fa-
lerimizi Frank idare ediyor. • kat Ankara kalesi etrafında dolapn teh-

- Demek ki eski müdürünüz Tupe Bu Akf•mkl Prıınnr•m like bir türlü uzaklaıtınlamamlftır. 
aitti. Halbuki F rankı da adam eden -• Viyanalılann hücumu baı döndürücll 
oydu. ,, IST ANBUL bir tekil almıt. topu kendi kalelerinden 

Luizin dudakları tekrar burkuldu. 18: Hafif mu•İki (plak), 19: Haber • Ankara kalesine kolaylıkla sötünnüılerdir. IOydü. 
Onun aevgili.i taze bir eervi ıibi ince ve 

uzundu. 
FU.t cevap verdi: ler, 19, 1 S: Muhtelif orkeıtra eaerleri Sol tarafın her fınatta ortaladıiı topu 

- Tupc'nin öldüğünü bilmiyor mu· (pllk), 20: Türkçe filim ve operet mu· yakalayan Viyana aol içi 28 inci dakikada 
eunl Eskilerden kimae kalmadı. aikiei (pille), 20,30: Stüdyo orkatralan, takımının üçüncü solünU yapmakta secik-

- Daha doğrusu Franktan batka 21,30: Son haberler. 
bir kimse kalmadı. Saat 22 den aonra Anadohı ajamınm 

B f sazetelere mahıus havadi. aervİIİ verile • u ae er Luiz sözü deği .. irdi ve: 
r cektir. 

- Frank ta hasta, dedi, hem de göğ-
ltinden.. ANKARA . • 

Sözü be d d .. · • k 12, 30: Plak yayımı ve aJana haberlen, 
• G 

1
.? . c egıftırere : 19,36: Hafif müzik, 19,SO: Tayyareci ko-

- e ınnız, dedim, yolunda olduk- ·nuıuyor, 20, I o: Kanflk müzik. 20,-40: (). 
tan ao~r~ telif edecek bir fey kalmaz. ·peret pl&k yayımı. 
Halk sızı ıevmekte devam ediyor. BOKIU:Ş 

l.uiz, tereddüt etti ve: 

- Para, dedi, pek iyi bir fCY değil. 
Çünkü çok mükellef, çok muhte,em 
bir hayat sürüyoruz. 

Luizin ellerine hakhm. O da el1eri

18: Hafif muaiki, 19, IS : KoDMrin de
vamı, 20: Konferana, 20,20c Şarkılar, 

20,40: Yeni plaklar, 21,30: Oda muıikiai, 
22,05 Şarkılar, 22,45: Salon muaikiai. 2-4: 
Konaer nakli. 

da kınnw fanela ile çıkblar. memittir. 
lıl L:.. d 1atanbul iik dakikalarda lzmir kaleaini Vjyana arın ...,, urmayan bOcumlan 

Ankaralılan f&flrlDUlbr. OçüncU sol ya• abl!ika içine aldL Mor takımın bo7 boa iti• 
bariyle bir hayli kuvvetli olduğu bundan 

pıldıktan dört dakika aonra ViyanaWar, da her tekilde istifade ile tehlikelerin önü
hreattan ietifade ederek, aol içlerinin cid-

ne seçmeie çalııbğı sörülüyordu. 
den süzel bir ıütüyle dördüncü aayıyı yap- Fıkretin ortaya aeçirdiii topu Hatim 
mıtlardır. lcapb. Kaleye doiru çok aUzel akarken 

Viyanalılar ıon dakikaya kadar aüzel lmıir bekleri tarafından yere diitüriildii. 
bir oyun ıöstermitler, sol •yıauu artbr• Penalb. Üçüncü dakikada biç yoktan se
mak için fazla sayret aarfetmiflerdir. ,len bu fınatı Fikret kaçırdı. Y avatÇB aai 

Bu arada lüzumauz pulqan, boı 1ere kiiteY• atb. Kaleci atladı. Blüke etti. 
ıüt çeken Viyanahlar bu oyunla daha faz. Bu kaçan fınat üzerine lzmir akına lr~· 
la gol yapmak için uiratmıtlardır. Dart .ti. Fuat süzel bir tüt çekti. Direk.. 
sole raimen oyun Ahengini bozmarnıt. a- Yine l.tanbul akında Hatim yerinde 
man zaman müaavi bir vaziyet almıtbr. 7akaladıiı bir paaa tüte çevirdi. Fakat di-

Evveli ümitlerini, aonra haysiyetini, bg"4 
tün duygu, ve enerjiaini bu çılsın oY\11!11 
vermiıti .. 

Ne istiyordu?.. Bilmiyordu~.. içtikçe' 
İçen bir sarbofa dönmüıtü... Bir müdafaa..' 
da son neferine kadar kaybeden ceaur bfı 
kumandan gibi inatçı idi. 

Fakat o ısrar ettikçe öteki uzaklapyo.
du. Uzaklapnı tutmanın imk&nı var m~ 
dıL I 

Her göz yap, her sahne, her kıskanc;hW. 
hüviyeti lime lime ötekinin ayakları altıM 
aeren bütün tezahürat .•• Hepıi sülün boy• 
lu, ateı sözlü kadının aleyhinde idi. 

Ve öteki ona hiç dönmiyecekti.. Dönıe 
miyecekri amma... Yeşil gözlü ıebatlJI 
çıkmıştı. Ve onun tahammülü bitince er .
kek cam yanan bir çocuk nasıl anasını •• 
raraa, kara gözlüyü aradı. 

• Kar~ _ıözl~ tam bir ıene, erkeğin bü~ 
lakaydısıne, ıhanetine, fenablclanna ıta 1 
hammül etmiıti. Sabretmiı ve beklemiı~i. ' 
Ve öyle hafif, öyle zelil anlan olmuıtu ki 
«0 bana avdet edene onu korkutmam 
onu bıktırmamak için aea çıkarmadan 0D1 
kabul ederim» diye dütünmüıtü. 

* 
Fakat o avdet ettiji sün Jai5 te it w,llf 

olmadı. •• 

. ~ir eene •~lıyan bir kalbin, ae"fnçle ~ 
'YmJp cotmaaa. cdfup affetmefe ikdd~ 
mı olur?. ı 

1 

Müsam.aha huzurdan aelir... Siz ha~ 
mahrum ınsaııda, hangi biçarede müaa ~ 
maha sördünüz. · 

O avdet etmiıti amma! .. Kadın bu ıijıf 
liıten sevinmemifti... Kalbinde en uf ak bf4 
heyecan bile duymuyordu. Ve onun içhf 
erkeğe: 

Dönmeğe çok geç kaldın... Seni artılC 
ıevmiyorum dediği zaman yüzde yüz doiM 
ruyu •Öylemiı bulunuyordu. - ~ 

Amma erkek buna inanmadı. Bu reddJ 
diti o bir intikam telakki etmitti. . 

.duğu kendi kalesine gol attL 
1.tanbul 1 - İzmir O 
Fuat topu Saide aeçirdi. O ıüt çe~ 
Avut olurken aol açık yetifti. .lzmi~ 

golünü attı. Vaziyet bire kar11 bir. 
İzmir yine akına geçti. Sol açık çekti. 

Mehmet Ali kurtardı. İstanbul akında.. 1 
Şeref müdafaayı geçti. Şüt. Avut. 

iki taraf canla~dı. Y aimur baıladı. 
İzmir oyuncu değiıtirmek istediler. fl 

tanbul itiraz etti. Münakap uzadı. 

Hakem: Bu fartlar altında maça deftlll 
edemem» diye oyunu yanda bırakhrca 

Oyun 2 7 dakika nokun oynanmıı al 
du. 

ai Lir çocuk gibi 18klaclı. 
Sordum: 

- Muhtefem Y8f8maktan makaa 

BUDAPEŞ'l'E 

20,30: Radyo •lon orkeatruı, 21, 10: 
Muhtelif, 22.25: ViyolonııeL piyano kon
seri, 2 3, OS : Cazbant, 2-4: Çinpne muaikiei. 

Viyana takımı da latanbulda 7apbiJ en rek topu seri aönderdi. 
son maçı aüzel bir oyunla kazanmlfhr. Akınlar karplıklı. 

Maçı! Galatuaraydan Supbi idare et• Bir .lzmir tütünü Melamet Ali sü; ltur-

Jetanbul takımı: Mehmet Ali, Hüın" 
Faruk, Mehmet Retad, Esad, İbrahim, Nlı 
yazi, Şeref, Haıim, Fikret. 

cLn ne) 

- Şöhretin icabı.. maksadım, bi • 
ru da kumarda para kaybettiğimizi 
ıöylemek. Eskiden borca girdiğimiz 
yoktu. Halbuki ~imdi borçluyuz da. 

PRAG 
20,20: Tarihi ıkeç. 22: Radyo orkestra• 

eı, 23, 1 S: Plik, 23,45: Fransızca haberler. 

VİYANA 

miıtir. 

lzmir - lstanbul 
lstanbul takımım tertip edenler 

yeni bir garabet söıterdiler. 
dün 

tardı. 

• İki kertı Niyazi lzrnir kalesine aktı. Bi
_rini direk önledi. Diğerini kaleci kornere 
attı. 

Hatim yine bir ıüt çekti. Avut. 
Birinci devre ııfıra aıfır berabere bittj, 

lzmir takımı: Mahmut, Ali, Fethi, >.. 
dil, Hakkı, Nurullah, Hakkı, Said, Fua~ 
Baari, Şükrü. ,. 

Hakem: Ankaralı Sedad. 

Bir dünya rekoru kırıldı 
Sonra ben de artık yoruldum. 

- Demek bir kenara bir kaç para 
21,20: Eeki Viyana muaikiai. 22: O. -

vald Kabastanın idareainde aenfonJk kon· 
ser, 24,0S: Strauı - Lanner kuarteti, 2-4,0S: 

latanbul - lzmir maçında latanbul on 
oyuncu ile sahaya çıkb. Her an, berkea on 
birinci oyuncunun kim olacaiını merak e
diyor. Gözlerini ..hadan ayırmıyordu. 

.lldaci D . . ~ Kahire, 9 (AA.) - Khadretou~ 
,_ lkıncı .devre ~tl~dı~ zaman Niyazi 152 kilo 500 gram ağırlığında bir gülleyi 

Sl&mlf yerme Melih gırmııti. İıtanhul takı-koymuyor musun;>. 

- Hayır 1 Bir şeycik saklıyamıyo -
ruz. Üstelik de yaşlandık. Yaşlı lığı a
dam akıllı hissediyorum. Gerçi bugün 
kazanabiliyorum. Fakat bunun deva
mı imkansız. Sonra yeni şarkılar yok. 
Yazılanlar hiç te iyi değil. 

- Bana bak, dedim, sen mütema
diyen çal.ıştın, kazandın ve paranı ko
cana telef ettirdin. Şimdi de yorulmuf 
bulunuyorsun. Sana bir tatil lazım. Hiç 

DanL 
11 Huiran P-.embe 

ISTANBUL 
18: Danı musikisi (pl&k). 19: Haber• 

ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi 
konferanı, 20, 30: Stüdyo orkeatralan, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajanıının 

aazetelere mahsue havadis aerviai verile-
cektir • . ' 

Görünürde de kümeler yok... Bir ara
lık bir kırmw gömlekli çocuk yanında ıivil 
bir adamla ..haya doiru geldi. Fakat yine 
ıeri döndü. 

Nihayet ikinci devrede on birinci o
yuncu ..haya kofar•k çıkb. Alkıf, alkıı ... 

lstanbullular on kiti oynamalarına rai
men lzmirliler hayli uğraıtılar. 

Fikret çok güzel oynadı. Hüınü canla 

mı her neden•e 0 k' . 1_ omuza kaldırma ve atma dünya rekoruna 
n ııı oynama&ta 11rar et-ı 

ti. kırmıtır. Eski rekorun Ahibi l .SO kilo SOO 
, Bütün takım uğratıyordu. Hele Jbrıt• gram ile Alman Hapıhuff idi. 
,him hem geriye ve hem de ileriye yetııi
)'Ordu. 

Kaleye bile ıütler çekiyordu. 
Soldan gelen bir akınla Fikret lzmir 

müdafaasını geçti. Şüt. Kaleci kornere ata
bildi. 

lngiliz Fransız •:Ericiye t ı zırlan 
buluşacaklar mı ? 

bqla çalııtı. 
İzmir aahaya mor sömlekle, 

Kornerden gelen topa Eaat kafa vur
latanbul du. Kaleci çıkb. Sai muavin de bot bul-

Paris, 9 (AA.) - Petit Parhıien ga• 
zetesi, Eden"in Montreuxye giderı•en Pa
rise uğradığı zaman Delbos ile KÖrüımeai 
muhtemel olduiunu 7azmaktadır. 
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Avusturya 
• 

Meselesi harp mı 
Çıkaracak? 

YUSUF iZZEDDli1 
11 

&Oll Posta • 11111 tefrikası ı 10& Yazan A. R. 

Binbaşı Cemile: - Metin ol arkadaş ne 
yapalım kısmet böyle imiş, dedi 

(Battarafı 1 inci sayfada ) Oldil mü, ö!dürüldü mü? 
,mıt. devlet reiılerinin içtimaından 9onra 
,erkanı harbiyelerin toplanması nazarı dik Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Diye söylenmiye batlam1ftı itime ve hu"''-tl t' 'h ed" , Hababurglann talıta iadesi tahakkuk e• Yazan: Zlga C'akir 
M 1

. · a. me ıme ı anet etm ım. d . . V' 
e ıha; ne olmuftu) .• Tabii bunu Bilerek v . t' -'- h" bir '-' . , erse Orta Avrupada vahim hldıaeler bek- _ 37 _ (be . b .. I . h . . 

bil 
. d • e ıs ıyer~ ıç a.ımsenm 1 · B"lh k" !!L •• 1• f d 1 1 • b 1 yın u soz erme e emmıyet Yermıf. mıyor u. Onun daha hila kendisini kalbin. kı . it ed' G t!L • • enar. ı assa uç'"' ıti a ev et en unu stitrat olarak arzedeyim ki. b l k . 1· • 

bekled ... · ed k 1 np ınc m ım. ençn& aaı- östemedilderi ve vadoklan nam••• tehlike· · · . b" ' u ııa- .... aya ııe ere 111Z ıce tahkibıa ııirit-
kı ıgını zann ere ıztırabmdan kasile ufak tefek yaramazlıklar ettim . . ·li aaydıklan için Avuaturyanın bu hareke· Orıpdayemı· mı.. ~r tek. n. efer reddetmişti. mitti. Selamlıktaki tahkikat, L.:.- bir ne-

.kate çarpmııtt. 

vnm kıvrım kıvranıyordu. f'- '-- b d f md S k da K _..., aJUtt un a da hiç bir ferdin felike- ti yüzünden• Avrupada çok tehlikeli hadi-
1
. .' .1 ır ecı cıvarın aresi o- tice vermemitti. Haremdeki tabkikau 

Bu düşünceler altında aecenin na • t" --L-b" · te mm sahıbi 1 tarih Er k 1 l • ıne .eoe ıyet vermedim. [ier güna· ,•eler çıkm~ m~emeldin Avusturya .. d 
0 

an • 
0 

te, en ö- ge İnce Befir ağa, Bahaeddin Şakir be-
aı geçtiğini hissetmemitti. Uzaktan hım bunlardan ibaretse, tövbe ve is • böyle bir harekette bulunduğu takdirde yun e Takenin kötkünde telsiz tel- ye derhal fU cevabı vermitti: 
bir ezan sesİ..ifitmifti. Bu ezan sesini, tiğfara hazırım. .Avrupa sulhu küçük itilafın karanna bağlı gra~ ~ıtasına mensp bulunan • Balı • H-'- . . 
uzun ve hazin bir boru sesi takip et • Cevabını verdi. ,kalacaktır. kesırlı (Bedreddin bey) eli. . - .~kınız var. Efendi bazretlerı-
mifti. Yine bir an sükat ile geçti. Ondan Mwolisıi ile Şufııiııiıı bnrlon Bö~le tahlif edihnif efrattan mürek- :n t.aı;· ~ de .beienemiJanım .•• 

Cemil, derin derin içini çclunif: sonra, ağır ve uhrevi bir ... yükseldi. . Pario. 9 (A.A.) - Oeuv.. ..zet .. ; kep bır taburun t"f"kkülü, lstanbul - aa"._"' '. gızbce bıqeylor :rapp yap 
- Asker, kalk•yor. Şerefle, vazife - Estağfürullaaahl Est "fü 1 . yazoyo" da hayli dedikoduya ve muhtelif f" - madıgını bdemem. Fakat ......ıe,i dal 

ile, hizmetle ııcçccek bir güne hazır • laaah ı. Uta - fü ılaaaİı 
1 

ıı:~ ru • Muaolônô ôle B. ş..,..;,. oon yapnuf ol- killerde tefsirlere sebebiyet vermifti. land'.rma~ bir kere do bılmludoıı lanıyor. bb" ll~L ~ ru bb• "E"' ya • duklan görütınede Habıburg hanedanının Vahdeddin. derhal bu fırsatt d tahkıkat ıcra edeyim. iki 8'ln eoara; 

Ah bah 
ra 1((.. anı, yara ı... gerçe e • 26 30 h . . ' an a . 10 .• , tiyar mahluklarl.. ı· 'zd d'I' . d . .. veya azıranda tekrar Avusturya istifade etmek istemitti lb ah' . I sızc ma mat vcrırım. 

D . . ımı en.. ı ımız en.. vesaır lziyi be- h . 1 . • r: unı ce -e;:u~bd. Vedb~tün. ömründe, hiç bir deniyemizden bilerek ve bilmiyerek ::ri~~;r~':aM~~=~=n• ~ar~r ':ermişle~I ~~ beB detek icabedlen emirleri vermişti. Demi§ti •.• iki gün eonra da: 
fe)'e u a ar erın hır hasret çektiğini bir ıünah aadir oldu ise fv'" ._ . l 1 emıyetı ~ıam e ~· unun üzerine brahim ile Detir ağa · hissetmemı'ttı'. •• aen, a u ve ~onıeyı ta yayı memnun etmıyecek bır . 1· h k • . . ' - Kalfaları birer birer ~ .. ~ mağfiret l abb'l k ı yıne ve ıa tın arşısına dikilmifler· .-9· d b" k 

1 
__ l K . eye, yar ı ••• ta ım kararlar a acak ve bunun üzerine _ Ah f . . · ticvap ettim. Hiç birinin bir teJdm ha· 

ır en ıre apısı aç'ı mıftı. üçük Bır hıçkırık sesi ~itilmİftİ. ihtiyar İtalya da cemiyetten çekilecek ve hiç ol- k . . ' e ~ndımızl .. Enver paf8 ar- beri yok Maamafı'h ben d -----1~ 
bir fenerden, bu zından karanlıgı" il!i • b' ı...... lad ::.ı. tı ıyıce gem ldı Vahd dd" · • e ~ .. . . ..- ın._,.ı, ai ıWına göstermemek için mazaa T rianon muahedenameainin artık . . 

1 azıya a · e ın e- yorum Rakı ibi esrar .-:ı..: )'I • 
ne sardım tırak hır zıya yayılmlftl. Ka- odanın kuytu bir kC>fesine çekilmişti mevcut olmadığını ilan etmiı olan Maca- fendı ıle tamamen anl&flb... Gizli bir f d' h. ti ~ ' ed •-:_.~-e-pının •f tarafında bir ka •----tura e· . . . d .... ._ tabur f d " t k"I t . 8 b l en ı azre eaa ner en t~ an: • 

• Ç 1UUN1 ırdenbire kapı açılmıt; içeri genç rıstanı peşın en suruııdeyecektir. e aı ef ı e mıf. u ta ur a, k) Be . altl lmechk parlamtflı. O zaman Cemilin kalbi llCl bir mülazım girerek sert bir ... ıe: Küçük Antant ..ı.&mharbiye zatı fihineyi tahttan indirip oaltanat : .• kan';" mılan ~·~ o ı: acı çarpmıt: - Kumandan beyi Manııa hazır! reialeri Bükr..,te toplanıyorlar makamına, Vahdeddin efendiyi 11eti - ~rem ~I~~ k d ~ ~ 
- Demek ki .. Vakit geldi).. Demi,ti. .. .. Bükreş, 9 (A.A.) - Küçük antant recekmif··· Allah vere de bu esnada, lgıremez. E" a.m ıf ta. a u amum- bey• 
Diye mırıldanmıttı. kA h b' . l siz f d' . b" f 1 L d k er var. ger e endı hazretleri böxl& Cemilin vücudu buz kesilmİftİ er anı ar ıye reıs eri bu ayın on dör- e en ımıze ır ena I&. o unma • Lı.: t-,__ l . b' • 11

__ _ı..L~ 
Evet vakit gelmı'ttı' N'h t Tab . ' . d"' d B"k l d Ü sa V l' htl kt f'I" 'k ı.ur ıuum şey erı ırıne -'-&Mö9 ...... • 

' • 1 aye o acı ur ımamı, daha hail dudakla • un e u reşte top anacaklar ır. ç .. · e ıa 1 
an 

1 
an vazgeçtı .. h t k il ~.~ L_ L-L-ler/ 

akibet ı,. __ on d k"k ah '-'- k d ha k ·· l" b' 'h l . k sa veya u u ansa, muuaaa aaum-
' ~ a 1 a sonra t aıutu rını titreten bir mırıltı ile istiğfara de- evlet reisleril}in içtimalannı takibe • ş a tur u ır 1 

anet erı vu u bul • 1 
edecekti. vam etmekte idi: den bu toplantıya büyük ehemmiyet masa .. Allah muhafaza etsin, böyle bir 

0 

ur. 
Y•lı bir zabit, biraz geri çekilmif; atfedilmektedir. hal zuhur ederse, harem takımının ha· Diye kat'i cevap vermiftf ••• B.ha • 

titrek bir sesle: (Arkuı var) Prağ, 9 (A.A.) _Bütün matbuat, li ne olur} .. Çoluk, çocuk, ayaklar al· eddin Şakir bey, efendisine o daect 
- Cemil efendi l .. Buyurunuz. Bi- Bükreşteki küçük anla,ma konfora.;. tında kalır. Buna bir çare dütünsek. sadık görünen bat ağanın a&lerinl ol· 

raz kumandan beyin odasına kadar ai· Camilerimizde sıhhi ve sının en mühim neticesi, üç memle - Demi,Ierdi. duğu gibi kabul etmltti. Fakat ba ce 
deceğiz. yerinde bir tedbir ketin bütün beynelmilel meselelerdeki Vaziyet, ciddi idi. Cümlei asabiyesi vap, doktor Hilmi Kadri 1ıeJ1 bt'ly · 

Demitti. ittihadının teyidi olduğunu kaydetmek- zaten bozuk olan veliaht meseleye bü· yen tatmin etmemitti. 

Cemil; artık bu ölüm dakikasında, h (8aftarafı ı inci sayfada) tedir. . . . yük_ bir ehemmiyet .. vermifti. D .. erh .. al Velı"aht ,· -~Lı'rt su"k"'--a.1-1 --L-fa. 

h 
. b h ma zurun önüne geçilmit bulunmaktadır. d h h be zan UDCUlll ,ana er feyı ve ütün islerini unutarak B İtalyan Kabmeu Tadil Olundu pa 1f8 a a r gondererek ko,kun t ki be be 1 iha.._, _ _..__ 

-
t
. J ak ı~- ld'ğ' h uaün saat 1 S,30 da Kasımpapda R 9 (H ") l h f k . . __ ,_ . . . za eme e ra r, tt ~· v• e ın o m azımge ı mi issetmif· B h . dd . d oma, uıusı - talya Dıı Ba- mu a aza uvvetını artırma&. ıstemı•tı. b'lh En d ,_ kua, 

T 

a nye ca eaın e C. H. P. Merkez oca- 1 T ı a88a ver pa•a an &Or ....l\n. 
ti. ıpkı, vazifesi için mafevkinden bır· ~-..:1 '"~- kanlığı şimdiye kadar bizzat Sinyor Mu· Fakat 

0~ir ag'" a ile brahim, hemen bu d .. .. T ek ~Artık ... .-
..-..• Dİr toplantı yapılacak, Kasımpaoıa ~ t t t t idi. • 1 'b" " ı · · t f d ·d d'I" D B t ehb" .. .. .. . l en gune ezayu e m e 
semtinin ımarı uauaunda 1ıösterilen büyük k 

1 
w •• S . k d" . d A harem daıresınde refıkalannm enam• emır a mıt gı ı: . . . h ıo ını ara ın an ı are e ı ıyor ve ıı a- eş usun onune geçmlf er: . . . 

- Hazınm, efendim. Buyurunuz!. allka ve faaliyetten bahsedilecektir. an ıgı muıtepn uvıç en ısıne yar ım - man aslanım, ne yapıyorsu • . ' . ... • Demişti ... Ve sonra se88iz seduız Bundan sonra vücuda getirilen yeni te· ediyo.rdu. Bugün Suviç istifa etti ve Mu- nuz). Böyle bir ~ye tetebbüa etmek, bd~ lt_~ıhadtçıdlarkdan Baflkahy~_._ ~~ 
b 

· 
1 

solini nin damadı Kont Ciano hariciye na- b' d h · · . ah ed p d' ır gun e O tor acuwu w-- u.-
0 za iti takip ederek etrafını çeviren sıaat ve yapı makta olan parklar sezilecek, ır an a epımızı m v er. a ı • En al h' ... !lı!llLJ k bu d L" •• ._ 

1 
b zırlığına tayin olundu. Kont Ciano matbu- h .. ı· .. . . .. d h l En ye ver paf8 ey mde çok asır D 

••mı ı as er müfrezesinin arasından, ara a ~uçu~ ve güze ir çiçek bahçesi . . l şa a soy ıyecegınız soz, er a • l .. l . k ôçônde bulunan Gedil< Abti camôô at ve p•oparanda nazm •d•. talya • Ha- • k I _ "d Zinhar b er doy emıf: 
mer ez kumandanının odasına doiru celttir. görüle- beş harbi aıraıında tayyare zabiti olarak ve:~ u :gına gı baher. . '. u me· (.Anim9 .-) 
ilerlemişti. cephede hizmet ediyordu. Son günlerde se .~n ımseye .&etmıyelim. ae. 

Kıtlanın nizamiye kapısına yakın F·ı· • d rütbesi binbaşılığa terfi edilmişti. on gun daha sabredelım. Bakalım, hal 
l ISÜD e asi A-ap)ar U.. h } 1 l cak C'ıı:. ha olan bu odada, bir binbafı, iki yüzba • ttl' Ç Bundan başka Korburaıyon nezareti ve a va nası O a ... L4er flnlZ 

tı ile bit de tabur imamı bulunuyordu. Jngiliz tayyaresini müsteşarı Lantini Korburaayon nazırlığına, pek sıkışacak olursa, batb bir ~y ya· 
Cemil odadan içeri girdiği zaman, bun• Misolani Müıtemlekat nazırlığına, Antini paramız. Viyana ve yahut Berline bir 
lann çehrelerinde'k'i renk birdenbire düşürmüşler! propaganda ve matbuat nazırlığına tayin seyahate çıkarsınız. Hiç olmazsa, ha· 
solmuftU. (8aftarafı 1 inci sayfada) olunmuştur. yatınızı kurtarırsınız. Siz burada bu· 

B I Suviç'in yerine Lehistan sefaretindeki lunmazsanız, tabiidir ki çoluk çocuğa 
inbaşı Cemilin yanına gelmif: e- arnıştır. Otobüs parçalanm.,, toför de Oasyanidi tayin olunmuştur. da bir •ey yapmazlar. 

lini onun omzuna koyar-'-.· dahil oldug'"u halde b"t" k 1 "l s· M 1" • Su · • b T a& u un as er er o • .. ınyor ~so ını . vıç e ir mektup Diye, veliahtı şiddetli bir ketumiye-
- Metin ol, arkada, ... Ne yapalım, mütlerdir. gondererek hizmetlerınden dolayı kendi- t k b t • l dl · d k B h~ ..ı· • da d · k'- - . e sev ve mec ur e mıf er . 

aenın e ısmetin böyle imif. u aaıseyı ğ an tarassut eden ııne teşe 11.ur ettı. Demiftİ. Arap ihtilalcileri uçuruma kofUfmUf- Suviç'in yakında başka bir memuriyete Vahdeddin; ne kadar feYbm, des -
Cemil, dimdik durarak: lar, askerlerin eilah ve cephanelerini tayini beklenmektedir. sas ve cin fikirli ise; Yusuf lzzeddin e-
- Çok metinim, binbatıml.. Çün- almıtlardır. Şoförün üstü aranırken Bu üç nazırın tayini ile Musolini • fendi de o nisbette saf, uysal ve basit 

kü, vicdanımda en küçük bir leke ola· cebinden şöyle yazılı bir kiiıt çıkar • oin uhtesinde üç nezaret kalmış bulu- düşünceli idi. Baş ağası Detir ağa ile 
rak ölmediğime eminim ... Artık bu mıttır: nuyor. Bunlar dahiliye, harbiye ve İbrahimin sözlerinden fena halde si • 
'Vaziyette kendimi müdafaa etmenin «Vatan uğrunda ölüyorum h> bahriye nezaretleridir. Sinyor: Musolini nirlendiği; ve bunu haremde refikala· 
ne kadar beyhude olduğunu biliyo • Oç ln,iliz tayyaresi clütürülmiif bundan böyle memleketin dahili ve rına da söylediği halde; kendisini yine 
rum. Fakat gerek sizin ve ıerek arka· Kudüsten bildiriliyor: T ohu kö • harici müsellah kuvvetleri ye mefgul bu adamların tesiri altından kurtlµ'a • 
dafların beni memleketine, hükume • yünde harekatta bulunan üç lngiliz olacaktır. Buna bugün A~rrupada hü - mamakta idi. Buna binaen, onlar ta· 
tine ve ordusuna ihanet etmiş bir u- tayyaresi ihtilalcilerin ku11unlariyle küm süren gerginliğin sebep olduğu rafından tavsiye edilen sük6tu muha -
ker olarak tanımamanızı rica ediyo • dütmüftür. Hükumet kuvvetleri civar anlaşılıyor. faza etmiş; fakat içine de fena )lalde 

rum ... Buyurunuz, ne lizungeliyona. köyleri sann1f1, halka büyük nakit ce- Kont Ciano'mm Tercümei Hali bir korku girmitti. 
yapınız. zalan vermiştir. Yeni İtalya Dış Bakanı henüz 33 yaıın- Bu korkunun heyecanı üzerinde i-

Diye cevap vermifti. ÇarplflDÜar devam ediyor da olduiu için Avrupanın en genç dıı ha· ken, tesadufen doktor Hilmi Kadri 

BULMACA 

' 

Soldan sal•: 
1 - Uçak. 2 - Boyun elma. J -

Su, hususi deiil. 4 - Bir itle .....ı ol • 
malt, su. S - Titreme, meful81& 6 - · 
Bir Rum ismi. vücudumuzda J811.JM mu• 
zır hayvan. 7 - Yardım içba tapl.Ma. 
8 - Hadiselerin toplu hali. ...,_..nn 
hareket tarzı için kullanılır. 9 - Yabani 
değil, tasvir çizen. 1 O - Halk. 11 - H91• 
kel, evlerin üstü. ' 

Binba,ı, derin derin içini çekmif: Kudüs, 9 (A.A.) - Tethİ'f hare • kanıdır. Daha evvel sençlik rekoru Mieter bey gelmiş; efendiyi bu halde görünce 
- Bir arzun var mı evladım. Bir ketleri ve Araplann Yahudilere karşı Edende idi. hayret etmiş; esaslı bir muayeneden Yubnd• apiıfa: 

yere mektup veyahut haber gönder • olan dütmanlıklan devam etmektedir. . Kont Ciano 1925 de siyasi hayata gir- geçirmişti. O zaman doktorun içine 1 - Delilerin tedavihanesi. 2 - Ec • 
mek istiyor musun) Haber verildig" ine göre bir Arap çe- mıt. Şanghayda İtalya konsol_oıluiunu yap meçhul bir fÜphe gir ..... W.i. Ve bu fÜP-d h 1 ı ç .. ..,... dat. menzillerdeki durak evi. 3 - ~ • 

Demişti ... Cemil, bir an düfündük· teai, Kudüsün 5 kilometre haricinde ~~f. ~ • sonra. ta yanın I ın maslahat- he üzerine kallonıf, doiruca doktor ret edatı, hutalıia yakalanmemalr iPa J&• 

ten sonra: bir otobüs kervanına 200 kadar kur- ~~rlı1tnab geç~ıı. 0 .radan ~alyaya dön· Bahaeddin Şakir beye sitmİf: pılan ameliyat. memlekeL 4 - r.-.ea 

H H b
. Y h . . muf, mat uat ıdareııuıe tayın olunmuf, Be )'ah hal' i k · ~ 

- ayır. ayatımın nasıl söndü • ~un atmış ve ır a udının ağır suret- d h tb d - n, ve ı tın m pe garıp gizlice para çalan hırsız. S - e.,p, bil-
x.:: .. h' k' . . ] a a sonra ma uat propagan a nazırlı- b l V d'"' ''A-l-- ... 
... nu, ıç ımaenın bılmesini istemi • te yara anmasına sebep olmuftur. Po- ğına getirilmiştir. u uyorum. er ıgım ı~a ragmen tün. 6 - Tamir etmek. 7 - Fertler, ke. 
yorum. lis ve lsk~ya askerleri imdada gele • Ciano Faşistliğe 1922 de intisap ettiği sinirlerindeki buhran, gü~d~n . ~üne der, 8 - Erkek, maniL 9 - Matem. aİ· 

Derken, neımli gözlerini pencere • rek çeteyı uzaklaştırmışlardır. için en eski Fatiıtlerden sayılıyor. ltal- artıyor ... Ya, bu zat verdiiim ılaçları cim gibi ıey, eamekten emri hazır. 10 -
den tarafa çevirmişti. Bunun üzerine çete efradı, biraz ile- ya . Habeş harbine tayyareci zabiti olarak almıyor .. veyahut bizden gizli, asabı- Nakit itleri. mefulübih. 11 - Sonuç. kör. 

Bir kaç saniye, derin ve hazin bir ride, umumi harpten kalma eski Türk ôtfüak eden Kont, ;k; madalya ve bônbap· nı bozacak bir fCYler kullanıyor. Bunu, Dünkü BuJmocanm Hali: 
sükut ile geçmişti. Ondan sonra. ta- siperlerine iltica ederek orada saatler- lık rütbesiyle taltif olunmuıtur. nasıl anlıyalım}.. Soldan sala: 
bur imamı, ağır ağır Cemile doğru i· ce mukavemet etmişlerdir. Bir İskoç • Londra, 9 (Hususi) - Avusturya Demişti. 1 

- Karantina. 
2 

- Em, JL 3 - Zu-

1 l k l ı k 1 Bah dd
. Ş k' b d k H l hafe, ses. 4 - İbadet. S - M ... cesur. 

er emiş; onun u ağına doğru eğile • ya ı as er yara anmıf ve çete efradın- başvekili Doktor Şı.wnig, bu gece va • ae ın a ır ey, o tor i mi . 

k d b
. k k' · "} .. ·· h 6 - Ur senn. 7 - Kanepe trup. 8 -

re : an ır aç ışı o muştur. tan cep esine men9up 100.000 kisi- -··•••••••••••• .. ••• ............... --·-·......... . ' ' 
O'"l l 1 be . b'l Şeh' d k' h il l d h' be b' ' d h . ') ih k ed b"l Net, dıkte. 9 - Atebe. 1 O - Bal. tava, 

- g um .. nsanız.. şerız.. ı e· ır e es ı ma a e er e, çarfı or- ye ıta n ır nutuk söyledi. Starhem- aşın vatan cep esme ı t a e ı e- .b 11 Ad ı· · 
n;k bilmiyerek ~ki gün~h .'.*lemifiz - ta ... nda_ ahlan bi~. bombanın infilakı berg içtimada yoktu. Şufnig Avustur- ceğin'. ~yledikten sonra ~!a .. ile a Yabndan :;::., .. 
dır. Beraberce tovbe ve ıstıgfar ede - netıcesınde 24 kışı yaralanmıttır. Bun- yanın emniyetini sağlamlamak için sulh ıçınde yaşamak ve eski kulturel 1 - Kızamık, aba. 2 - lraa. ..ı. 3 -
lim. ların sekizinin yarası ağırdır. Yaralı - canla başla çalıftığını, bunun için her rabıtaları canlandırmak istediğini, fa· Rehin, nezle. 4 - AaabiyeL 5 - Nifak. 

Den;işti. • lların ekserisi· ~ap ~?ylüsüdür. vatandaşın «Avusturya Avusturyalı- ~at Al~a~ya~ın d~ Avuatury~ istik- anti. 6 - Dert, ae, tl. 7 - Ece. deva. 
Cemıl, aer.t bır hareketle: Hayfaya bır lngılız taburu çıbnl • larındır.» esaıına aanlması lizım gel· W ve hurrıyetıne hurmet etmeaı IAzım 8 - Na, tezyinat. 9 - Sirke. 10 - Ye. 
- Hoca efendil •• Vatanıma, mille- mıfbr.. diğini, bu eeMa eac:hk olan her Yatan· geldiğini anlatb. unut, ay. 11 - Hasar, penbe. 
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1 Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU llAnları 1 ı 
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Kiralık Emlik 
llzflnflzl ve clldlnlzl 
tecrab~ talıtasıaa çe
virmeyiniz. yazıktır ı 

aaıata Yenicami F ermeneciler 

" 
,, ,, 

" ,, Mehmet Ali paşa han 
,, ,, ,, ,, 
" 

)) 

" 
,, 

,, ,, 
" " ,, Sultan Beyazıt 6 - ncı Vakıf 

han (2 - nci kat) 
• Sultan Beyazıt 6 - ncı Vakıf 

han (2 - nci kat) 
,, Sultan Beyazıt 6 - ncı Valuf 

han (1 - nci kat) 
ıt Sultan Beyazıt 6 - ncı Vakıf 

ban (1 - nci kat) 
,, Sultan Beyaaıt 6 - ncı Vakıf 

han (2 - nci kat) 
,, Y enicami avlusu 

" " 
,, 

,, " " 
,, Kemanket kara Mustafapaşa C• 

,, Şabkulu Kulekaın 
,, Sultan Beyazıt Y enişehi) 
,, Kemankeş eski gümrük 

• Şahkulu Caddeikebir 

" " 
,, 

ophane lıyas Çelebi 
abatq Ömer Avni Dolmabahçe 

" 
,, ,, 

,, " ,, 
eşiktaı Dikilitaş ,, 

,, 
" 
" 
" 

Türkali İmamali 
Şenlikdede Y eniyol 
Sinan Paşa vapur iskelesi 
Şenlikdede Y eniyol 

" " " r,\yaspaşa Saniha Hatun 
J<asımpaşa Seyit Ali Çelebi Mandıra 
eski 25/39 yeni 

124 dükkan 
122 ,, 
43 yazıhane 
30 dükkan 
40 oda 
41 yazıha. 
l oda 

2 oda .bir salon 

3 oda 

oda 

2 oda 

,, 
,, 
" 43-68-70 mağaza ve odalar 

22/l dükkan. 
42 ev 
24 mektep yeri 

524 
462 dükkan 

591/601· • 
28/30 
12114 ey 

195/203 dükkan 
t97n05 
1991207 

6 
98 ev 

4 " 

" » 

" 

31/2~ oda ve dfikk4n 
39 ev 
2 )) 

4411 oda 
22 dükkan 

r aksim Acıçeşme 18/20 No. lı apar
Pınan ikinci darie. 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf malların 31-
Mayıs-937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul
muştur. İsteklilerin (15/Haziran/936) Pazartesi günü saat 14-te Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğüne gelmeleri ilin olunur• (30 l 9) 

Terki_µlerJ ıııcçuul krem, pudra ve 
tuvalet eşyalarının mübalağalı ve halkı 
~d~tan reklamlarına aldanmayınız. Bu 
g~b~ !uvalet eşyası tedrici surette cil
dinızı bozar, buruşturur ve bir kaç sene 
sonra sizi tanınmıyaoak surette çirkin
leştirir. En değerli, . TUrk, Alman ve 
Fransız kimya ve cildiye mntebassıs
Jannın son keşif ve formUllerine göre 
yapılan ve VENÜS markasını taşıyan 
krem, pudra, ruj. allık, rimel, sürme 
brnak cilası ve briyantin, emniyet v~ 
itimada şayan en yüksek ve temiz 
tuvalet eşyasıdır. 
Beyoğlunda : Tanınmış Karıman N. 

Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve Tuhafiye 
mağazaı·mnda sablır. 

Deposu: Evliya Zade Nurettin Eren 
İstanbul, Bahçekapı. ' 

Bayan SAFiYE 
PANORAMA 
bahçesinde devama başladı 

-···-········ .. ······ .. ····-············-----........ .. 
Son Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Selim Rqıp 

~ipleria A Ekrem. S. RaaıP\ ti. lAtfi 

;; .... 
C1 ıo 
.aıı: • ez .. 
::a ~ 
.,,. ...d 

Sayfa 11 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ehniştir. 

2. ncl Ketlde 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 Q • Q Q Q Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

'-------·----------- - _....,. 
·------------------------------------------------' Kadıköy ~,_k_lf_ıa_r_D_ır_e_k_ı_ö_r_ıu_ğ_u_· _ı_ıı_n_ıa_r_• ... I 
Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı 

Defneli suyu bu günden itibaren 
suculara verilmeğe başlanmıştır 

Müteaddit resmi müessesab sıhhiye mütehassıs etibbası tarafından 
yapılan hikmi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla sıhhi sularda aranılan bütün evsfı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulundğu bildirilen ve emsali 
arasında en kuvvetli RADIOAKTEVITE.SI bulunan Alem<lağı 
Defneli suyu bu günden itibaren ağzı bir tarah (Evkaf) diğer tarafı 
(Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurşun mühürle mühürlü otu2 
litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk litreJik gaJon şişeler 
deronunda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı hikemiye, kimyeviye ve baktiriyolojik hassaları 
bildirilen ve bilhassa RADIOAK TEVITl!SiNIN fazlalığı ile mütema· 
yiz olan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerindeki 
Vakıfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etmelerini sayın 
halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

1 l•t•nbul Beledlyeal lllnl :srı 1 _________ ı 

Bu sene toptan kavun, karpuz satışları diğer yaş sebze ve mey
valar gibi Belediyenin yeni Merkez halinde yapılacağından bu işle 
meşgul olanların Hal Müdürlüğüne müraçaatları lüzumu ilan olunur .. 

(8.) (3197) 



ız Sayfa 

HASA ZEYTİ YAGI 
Zeytinyatı latlhial eaen memleketlerin bile dtlnyamn en mtıkemmel 
yata olduğu kalıt elarak tasdik edilmittir, Bu busuta en bQYGk mCl· 
kAfat ile yOzlerce alba madalye ve zafer nlfanlan kazanmlfbr. Kum, 
böbrek, mesane, tq ve bOttın idrar yolu rahatsızlıklanna bilh888a 
safra, sanlık ve karaciğer bastalıklannda 19rbet &ibl içilir. Bnton y&
mekierlnlzde, tatıııannızda, salatalarda hatta plllva H A S A N 

zeytlnyqı kullanınız. 

HASAN depaauı ISTANBUL, ANKARA, RYo6LU 

Remli taifiye dolaJllİle 

MECBURi SATIŞ 
Resmen tasfiyesine karar verilerek Tuflye Memuru tayin kılındıtımız 

Galata'da B&ekçi fınm aırumda 

EKSELSiYOR 
ILBlll MAiAl.&llRDA 

Me-vcad e11UeJe .atullik bilclmle emYall tıcariyeniD MECBURi 
surette aabpna bnflaıuhmfbr. Tufiye aatıp S Haziran 1938 dan 
itibaren ON BES sr1n devam edecektir. Hazır ELBlsE, PARDESO 
PALTO, KADM MANTOLARI •e il• cim Erkek, Kacha •• 
Çocuk mapmbalan pek acu ftatlarla •blmakta olan mallardaa 

••mak iateyenlerin her ,O. 

IKllLllTOa matn111aa 
Sabah saat 8 den ltlbaren 19 kadar mnracaat etmeleri llln olunur. Hail 
tasftyede EKSELSIYOR. K. PLAKAS J. HERŞKOvlçt ve şeriki kollekttf 
Şirketi. Taaflye memurJan Avukat l Agah Akkan ve Avukat H. SQleyman 

Sablılc Gemi 
Akay ltletmeai Direktörlüfünclen : 

P .. aı.ı. kOJ11Dda denizde hatmlf yazlyette idaremizin m.ıı 
halunan Feaerbüçe •• Yakacık Yaparlan açık arttırma ile abbp 
Çlbnlaufbr. Artbrma 181Haaira/931 &.it - Aka, şee. .... 
e11Deaiac1e -t 15 ele....,.._ 18 ela ilaal..ı yapdacaimdaa ta-
llpleria..,...... ...- lwe ifletme pilillae "7.1 alw• 

SON POSTA 

ptdetti harareti; 
cild için tehlikeli oldu*" zaman vOcudunuza 

•aARONIA" 
ıozelllk yqı IOrQnQz. 
Bunu yapmu eezemdir, 
zira bu suretle lztırablı 
yanıklıklanndan ka
çanabilecetinlz libl 
cildinize de hot 
bir elli vermlt 
ol1C1k•n1Z 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

NAS1~1lAC1 
KANZUI< 

Nasır llAoı hOUln dOnyaca tanın
mıştır. En eski D88ll'J.tın bile kö
kOnden çıkanr. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 

Beyojla • latanbuı 

Dolru it Evi 
Her vatandafm mQfkQIQntln halllne 

çalışır. Katip, daktilo, garson, sat 
ilfne, çafllel ft' lalr S11Dattarlara 
it ve ffÇI temin eder. 
...... bul - DIY8aYot• No.179 

" ....tta- paralariJr1e o ... Üd••• ......... "3139 • 
., ·n n ,, •• .,...., • ..-..~ ..... _.ıwn·11ı n:~u ıaa~..........,....--.r...,..aa._.n,.....-..-.. ~ satııs• 141 

. 

Hulrm 10 . 

OLiN 
Kullanan çocuklann dl9lerl tıt• 

b6JI• inci gibi olur 

Çocuklanı11zın dlflerl,.. çok dikkat ve tuna ......._ ı 
kUçUk ~- lto•ula11 dı,ıer __.. .._. ..... 

RADYOLi 

HALiS ISVEC 
ÇELİvİlE YAPtt:ttlsTitl 

HED YEDDE1 
...__ 

ARAYlnl~ 

• 
~ RADIUM· 

tlCAAETHAHEsi·· 
11111111 Cdil·T ..... : ._... llllR·f~L 1111 

YILMAZ R AK 1 S 
miifterilerini her zaman memnun eden 45 derecelik en yüksek rakıdır. 

Ha,arat 61dOrOcO bir mayi aldıaınız vakit 

fUToımasmda israr ediniz 

Operatllr • Orol09 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollan 

butaJıklan mtıteha..,.,, ~ 

..__ EuıfnönQ ban Tal: 21116 .•llP.: 


