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Derebeyliğin son ocağı da yok ediliyor 
Türk camiasının lı.er bucağında olduğu gibi, Tuncelinde de 

yeni ruh, medeniyet ve terakki rulı.u hô.kim olacaktır 

Asiler sıkı bir çember 
içine alındılar 

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

BASVEKİLİN 
TETKİK SEYAHATi 

T uncelinde kahraman kuvvetlerimiz · 
\7aziyete hakimdir, asiler sığındıkları 

• 
lnönü ve Vekiller dün 

Ankaraya gittiler 
sarp dağlarda imha ediliyorlar 

Tuncelinden iki görünüı: Murat ırmağı etrafında yükselen kayalar ve Hozatta bir sokak 

Asiler arasında 
açllk başgOsterdi 

r------------------~ 

\. 

Dersim meselesi 
tarihe kanştı 

Tuncelinde terakki 
ruhu hakim olacak 

Yazan ı E. Talu 
Çocuktum. Bir yaz günü babam

la beraber, Karacaahmedde medf un 
amcam Recai zade Celal beyin kab
rini ziyaretten dönüyorduk. 

Selimiye kışlasınuı hizasından 
geçerken orada bir asker kalabalı
ğına rastladık. O vakte kadar hiç 
(Devamı 2 inci ıayfada, Sözün kı -
ıası süıunmıda) 

Milletler Cemiyeti 
umumi katibi 

1'?.ııını Türkiyeye geliyor 

B11şvekil bu akşam seyahatin e başlıyor,Sıhhlge 
Vekilin in kendisine refakati muhtemeldir 

!apekil "e "ekil-ter uğurlanırlarken 
Başvekil İsmet İnönü, Dahiliye Vekili l &kşam saat 19,30 da Haydarpaşadan kal

ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya ve kan hususi treni(· Ankaraya hareket et--
Hariciye Vekili doktor Rüştü Aras dün mişlerdir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni zirai 
programı 

kalkınma 
yapılıyor 

Kombinaların kurulması şimdilik tehir edildi , 
küçük ziraat mektepleri kurulacak 

Ankara 16 (Hususi) - Ziraat Veka - geçilinciye kadar zirai kombinalar te~ -
leti bir zirai kalkınma programı hazırlı- kilatının kurulması tehir edilecektir. 
yacaktır. Bu program ikinci teşrin ayına Yeni programda kombinalar yurdun 
kadar tamamlanmı~ ve kat't §eklini al - zira! bünyesine uygun bir tekil alacak • 
mış bulunacaktır. Programın tatbikine tır. (Devamı 11 inci ıayftıda) 

Kara bükte · faaliyet 1 r 

1'l eleba§lSı Seyid Rızanın avenesi: Ortada oturan Rızanın oğlu Şeyh Hasan: C 
16 

(H ·) . 
Sağda Rehber ıolda Ali H da enevre, . . ususı - Mılletler 

Cu ' . ay r . Cemiyeti mahafılınden bildirildiğine ' 
~dr trıhuriyet Türkiyesinin azimli ve denıyet ve umran tesb etmek içın hare - göre, Cemiyetin umumi katibi Avenol 

Fabrikanın kurulacağı sahada şimdiden hummalı b;. 
çalışma göze çarpıyor, inşaata kısmen bqlandı 

lıaı e.~li idaresinin, asırlardanberi islA - kete geçtiiini, muhterem Başvekilimiz yakınlarda Balkan devletlerini ziyare-
iorenıiyen Dersim havalisinde me - (D~amı 11 inci ıayfad4l) te çıkacak ve bu ziyareti esnasında Mil 

ıı Borsadaki 
~ti~tsa (Hususi) - Bursada son gün -
bıerıi en dedikodulu hadisesi elmas ke -
ltıirıd :nıerikan boğası Buljoe Koma is
ltrıg ~ı P~hlivr.nın Mülayim tarafından 
~uı· ll.erınden aşağı atılmasıdır. 

'"terı ayıınıe Amerikalının güreşi haki
'ras1nJ0k heyecanh olmuştur. Seyirciler 
~tı b· a sırf bu güreşi görmek için ge
to~ sır çok pehlivanlar da vardı. Güre~ 
\aıe ert olar<1k başladı. Amerikalı haki-

~· 'tiıı~i~ir boğa gıbi güreşiyordu. Fakat 
~~al(~ sert ve atak hamlelerle rakibi
~t ~ayıp hırpalıyor ve eziyordu. Ni-

güreşler 
!etler Cemiyetinin islahı ile takviyesi 
meseleleri etrafında muhtelif hükıimet 
ricalile temaslar yapacaktır. 

Avenolun seyahati tarihi henüz bel
li olmamakla beraber, uğrayacağr ff,em 
leketler arasında Bulgaristan ile Tür
kiyenin de bulunduğu anlaşılmakta -
dır. 
............_-·--··:;ıı e: • •"• ...... ·-··• .... -.-

~Olumunun birinci ylldönumu "ı 
munasebetile 

Maksim Gorkl 
Bugün 9 unca .ahilem~, bü -

yülr Ru• edibin• tah•i• edilmiı • 
tir, olnıyunuz! 

İn§aat sahasında amele paviyorları 
Karabük (Hususi) - Yakın bir atide partımanlarının kurulduğu şehir bugün 

belki de dünyanın en büyük sanayi şe- ,muazzam bir şekil arzetmektedir. Kara-
1 birlerinden biri olacak olan Karabük her pük çeltik tt.trlahırı üzerinde kurulacak lr aralık elmas kemerli Ameri -

(Deııumı 11 inci sayfada) Mülayim "e t'aJdbl .. ,.,.. ____________ .,,..ı1 gün biraz daha kalabalıklaşmaktadır. A· (Devamı 11 inci ıayfada) 

1 



2 Snyf a 

r ,.._ -'"\ 

Her gün 
Hariciye Vekilimizin 
Seyahatı 

- Yazan: Muhittin Birgen -
ll-J1 ariclye Vekilimiz yeni bir seya

lr-11 hale çıkıyor: Bağdad, Tahran 

Moskova .. Bunlar, Türkiyenin harici siya
seti bakımından ayrı ayrı ehemmiyetle
ri olan merkezlerdir. 
Bağdad, Türkiyeyi Araplığa b~ğlıyan 

merkez, Tahran İran ve Türk kardeşliği 
merkezi ve nihayet. Moskova, milli Tür
kiyenin kuruluş tarihinde meşhur olan 

dostluğunu, senelerin geçip gidişi arasın
da an'ane haline sokmuş olan merkez. 

Doktor Arasın bütün merkezlerde ya
pacağı işler vardı: ve eminiz ki, her se -
yahat dönüşünde bize güzel bir hediye 
getiren Hariciye Vekilimiz bu defa da 
güzel hediyeler gctırecektir 

* Doktor Aras, hiç bir yere eli boş git -
mesini sevmiyen, hediyesiz hiç bir misa-

firlik yapmıyan ve daima vermeyi seven 
bir gönuldür. Hiç şüphe yok ki, Bağda -

da, Tahrana ve Moskovaya giderken de 
beraberine hayli şey almış b~unacaktır: 

Türk kalbin~n kardeş ve dost milletlere 
karşı taşıdığı en güzel hisleri ve Türk 

Jnilletinin en güzel selamlarını ... Siyaset 
tlleminde, bir Hariciye Vekilinin götü
rebileceği ve en makbule geçecek bedi -
yeler de bunlardır. 

Irak, Türk, Arap dostluğunun yeni e
saslara göre, yeni bir temel üzerine sa -
pasağlam kurulmasında en mühim rolü 
oynamış ve oynıyacak olan merkezdir. O
rada bulunduğu müddetçe, kendisini 
Yiiksek ve sıcak hislerle karşılıyacakla -
nncfan emin olduğumuz Iraklı kardeşle

re ve dostlara, Türkiyenin Araplığa kar· 
şı ne kadar büyük ve ne kadar derin duy-

gularla mütehassis olduğunu anlatacak

tır. Dikkatle dinleneceği ve büyük bir iti
mat ve emniyetle karşılanacağı muhak-

kak olan bu sözlerile doktor Aras, bu iki 
alem arasınd~ yeni bir köprü kuracaktır. 
Arap aleminde Türkleri en iyi ve tarih ka 

dar eski bir zamandanberi tanıyan Irak-
lılarla aramızda bir kat daha kuvvetle -
necek olan bu dostluk sayesin~e Şark 

milletlerin birbirlerile daha sıkı bir su-
rette anlaşm~ları için yeni bir devir a -
çılacağına kuvvetle inananlardanız. 

* 

kovanın gös!erc1iği yardımları ve halis 
dostluğu hiç bir zaman unutmaz. Türk 

milleti dostluk bahsinde sadakat ve ve
fakarlığı ile meşhurdur. Kaldı ki, bun -

dan on yedi, on sekiz sene evvelki dün
ya şartlan ne ise, Türkiye ve Rusya ba
kunından, bugün de ayni şeydir. Bunun 

için, Türkiye ile Rusya münasepetleri 
yalnız bu dostluğa sadakat ve vefakarlık 
hislerinin defi!, bir de değişmiyen dünya 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

\ 

1 

Bazıları aile hayatının üstünü örten mahremiyet örtüsü
nü gevşek b;rakırlar, evden çıkarken yapılacak basit bir 
tenbihi unutarak sokakta haykıranlardan, içki sofrasında 

karısile yaptığı kavgaları anlatanlara varmcıya kadar bu ka -
yıtsızlığın muhtelit derece ve nümunelerini her gün gö -
rürüz. 

X Evim kal'emdir X 

.. .,aıu./ıl 
Aile, içinden ses ve sır sızmıyan bir kaledir, bir defa bir 

kenarında küçük biı gedik açıldı mı tedricen büyür, dışa
rıdan jçeriye gelen, içeriden dışarıya çıkan dedikoduların 
seli ile nihayet bütün kale yıkılı\'erir. Ailenin sevinci de, 
kederi de en ba~it bir düşüncesi gibi kendi içinde kalına -
lıdır. 

ARAS U NDA 
Vücutlarile dinamo 
Ve radyo vazifesi 
Gören iki delikanlı 

·-----------------------· HERGüN BiR FIKRA 1 

Nasıl bilebilirim 

Dans diye çıldır11n 
Seksen altı 
Yaşında bir alim 

r 
Haziran 11 ====; 

Sözün Kısası 

~ 
ı:artlannın doğurduğu müşterek ve mü -
tekabil menfaat hesaplarının garantisi al
tında bulunuyor. Bunun için, doktor A-1 r 
ras, Moskovada Türk ve Sovyet dost -,· 
!uğunun bugün de dünkü gibi gayet kuv
vetli, hattA müstahkem bir dostluk ha -
linde bulunduğunu söylediği zaman el -

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
~ ~ .. ::::=----' 

ı ---~·-

bet tam ve kamil bir hakikate tercüman 

olmuş bulunacak ve gelirken de bütün 
bu memleketlerden bize dostluk. muhab

bet, sadakat ve vefa hediyeleri getire -

Sındırgının Şapçı köyünde köy ihtiyarları bir gün köy vanın ağzında kocaman bir et parçası vardır. Köylüler de 
civarında dolaşırlarken iple boğulmu~, 14 yaşlarında bir ço- köpeği tutmak isterler, ·arkasın.ı düşerler. Fakat köpeğin 
cuk cesedi bulurlar. Ceset parça parça edilmiştir, tanınmı - bacakları daha seridir, uzaklaştıkça uzaklaşır, yalnız bu ko
yacak haldedir, ~sasen başı da yoktur. valanma esnasında ağzında tuttuğu et parçasını düşürür. 

Köy ihtiyarlan bir ize tesadüf edebilmek ümidi ile civarı Köylüler yetişip alırlar. Bakarlar ki bu, et parçası delil, 
nraştınrlarken uzaktan bir köpelin ceçtiğini ıörürler Hay - çocuk cesedinin başıuır. 

, l STER lN AN İSTER INANMAI 

Suriyedeki 
Enılak ile 

• FransD '1' 
Ankara 16 (Hususı) - . e eJtll9 

' k" surı.Y , 
hükümetimiz arasında 1 • ettiği b9 :, 
mukavelenamesinin derpış k }leyetl 
kem komisyonunda buluna~~İe 5eyrıJ' 
miz bu akşam Toros ekspresı ı cektir. 

Jluhitti" Birgen ı '--·---------------------------------------------..1 ta hareket etmiştir. 
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TELGRAF HABERLERi 
F rankonun 80 tayyaresi Bilbao 

şehrini bom~rdıman etti 
Hükumetçilerin beklenen bügük taarruzu dün haşladı 

ispanyada harp daha iki sene sürecekmiş 
Londra 16 (Hususi) - Bilbaoya hlkim 1 lt"rl Durango - Bilbao yolu üzerinde ı gon cephesinde hükfunetçilerin yapa -

~tün mevki ve yollan ele geçirdiklerini Bask.lann son müdafaa hattı olan Caklda cakları ilan edilen ve bir kaç günden -
bildiren Frankist kıtalar, şehri henüz iş- Canoyu dün akşam ele geçirmişlerdir. beri söylenen büyük taarruz bugün 
lal edememi~lerdi:. Bask milisleri bu şehri tahliye etme - başlamıştır. 

Bask millileri, verdikleri ağır zayiat den evvel mühimmat fabrikasını patlat- 80 tayyarenin bomharcbnamı 
•e esirlere rağmen elan şiddetli bir mu- mışlardır. Baskların bu muharebede ver- San se Bastiyen. 16 (A.A.) - Bu sa-
kavemet göstermektedirler. dikleri zayiat iki binden fazladır. bah, 80 nasyonalist W.yyarc Bilbao şeh-

Asi membalara göre Bilbaonun müda- İşgal edilen ye~ler . rini bombardıman etmıştir. Bilbaoyu 
faası bir Fransız kaymakamı tarafından Salmanca 16 (A.A.) - Bilbao ~eph~sın- Santandre rapteden şose de bombardı-
ldare oJunmaktadır. Basklar, Bilbao düş- de Franco kuvvetleri dün Marurı. Urı~r, man edilmiştir. Bundan maksad Bask 
le dah! bunun harbi intaç etmiyeceğini Delemonis, Gorliz, Plencia, Santo Domın- kuvvetlerinin Santar.dre doğru ıüc'at
\re savaşın 1939 senesine kadar devam e- go, Galdacano. Yurre, Acebu ve Attal - !arına mani olına.ırnr. 
deceğini söylemektedirler. Je'yi zaptetmışlerdir. Bu kuvvetler, İrri- Bir Alman nasyeHlistlMc iltica etti 

So 
.. d l ha :aba1111ehrinl geçmişlerdir. Caladacano, 16 (A.A.) - Havas~ Bil-

n mu 8 aa ttı Bük' • tcil · b" ··k taa u ba b ebh k -1-ume erın uyu rrm onun cenu c esı uman~nı nas-
Calda Cano 16 (A.A.) - Havas mu - Een Jan de Luz, 16 (A.A.) - Barse- yonalisUere iltica etmıştir. Bu S\lbay 

habiri bildiriyor: İspanyol nasyonalist - lon radyosunun bildirdiğine göre, Ara- Alınan tabiyetindedir. 

Başvekilin 
Tetkik seyahati 

(BqıartıjL l inci sayfada) 

İsmet İnönü, dün öğleden evvel Parko
t~ geliniş, Dn!ül!ye Vekili Şükrü Kaya 
da burada kendisine müliki olmuştur. 

İnönü, öğleden sonra Floryada bir ge
zinti yapmı~ bundan sowa Dolmabahçe 
sarayına giderek millerle berılber Ata· 

Sayfa 3 

• A lmanyarun 
Balkanlardaki faaliyeti 
ve te$irleri 

türk tarafından kabul buyurulmuşlardır. Yazan: Selim ftaaıp Emeç 
Aqam ~zeri DobnabUçe sarayı rıh - --

tımından kalkan Saiarya motörü ile N.a- A. iman hariciye num J'on Nöy -
türk, İnönü, Dahili~ Vekili Şükrü Ka-~ rat'ın Belgrad, Sofya ve Peşte
ya. Hariclye Veskili doktor Aru, Ga • ye yaptığı ziyaretlere bir nevi muka -
tiantep meb'usu Kılıç Ali ve sair zevat bele oL"llak üzere Çek başvekili M. Hod
Hayd~:ı>aşayı. geçmişler~ir. .. za da Romanyayı ziyarete kalkışmıştır. 

Motor yanaşınca, evvela Ataturk rıhtı- Çek başvekilir.in beraberinde mühim bir 
ına çıkmışıu, orada teşyi için bekliyen maiyet heyeti de vardır. Bu heyet bir ta
generalllere ve saır zevata ayn ayrı il- kım siyaset, askerlik ve iktisat mütehas
tifat buyurduktan sonra İsmet İnönünü sıslanndan rr.ıirekkeptir. Küçük İtilaf 
uğurlamışlar vt Sakarya motörüne av- devletleri eı·kinının bu vesileden bilisti
det buyurmuşlardır. Motör Haydarpa - !ade yapacaklar_ toplantıya, bu heyetin 
~dan ayrıldıktan sonra doğruca Dol - a.rzettiği manzara hususi bir ehemmiyd 
ı~abah~~e dönmüş, Atatürk sarayı teş- verdirmekted•r. Çek b~kili Bükreşe 
ıif ve ısürahat buyurmuşlardır. gidebilmek ve bunun için Macaristan -
_İsmet İnönü ~e Dahiliye Vekili Şük- dan geçmiye mecbur olmamak için bin 

ru Kaya ve Harıciye Vekili Rüştü Aras, küsur kilometrf'lik bir mesafeyi katet
.i~tas~onda hazır bulunan hususi trene m.iye razı olmuştur. Küçük İülif birliği 
ı:mımışler, v&li ve belediye reisi Mu - konseyinin umumi kiübi de bu toplan -
biddin Üstündağ, vali muaf/ini Hüdai, tıda bulunmak üzere Romanyada bulun
emniyet direktörü Salih Kılıç, General maktadır. Bundan bir :müddet evvel Ro _ 
F~red~, ~.neral Ali Sait. General Ce manya başvekiJiniıı Çekoslovakyayı zi
mil Cahit, General İhan ve İstanbulda yareti hatıra geürilecet olursa, M. Hod-

FRAN SIZ BAŞVEKiLiNiN MUV AFF AKlYET( 1 AJ - f •t bulunan bazı meb'uslarla sair zevat ta - zanın seyyahati, bir müddettenberi de -manya mun erı rafından uğurlanmışlardır. vam edegelen bu nevi temasların bir de-

f d 
• I" k • k Başvekilin tetkik seyalaaü vamı sayılabilir. Bu münasebetle sızan r an sa a yen 1 m a 1 an un Vazıyetten Çl ıyor Ankara 16 (Hususi) - Yarın sabah mal\ımat, siyasi vaziyetin tetkiki sıra _ 

Berlin, 16 (A.A.) - Alınaııyanm bü- şehri~ize _dönecek olan Başvekil İsmet smda Romanyanm Çek silah fab-

3 4 6 re Y 1 e k a b U 1 e dl
• ı d 

1
• yük erkanıharbiye reısi general Beck, İnönu aynı akşam tetkik seyahatine çı - rikaları tarafından teslihine mu _ 

bu sabah Paris'e hareket etmiştir. Ora· kacaktır. Kendisine refakat edecek ze - kabil Çekoslovakyanın da Rumen 
da Fransa büyük erkanıbarbiye reısi vat arasında Sıhhat Vekili doktor Refik petrollarından istifade derece ve 

• . . . general Gameline mülaki olacaktır. Saydamın da bulunması muhtemeldir. şeklini mevzuu bahsettirecektir. Maa -
Paris, 16 (A.A.) - Parlamento 247 Liyiha reye konmadan bıraz evvel Paris 16 (AA) _ B Von Neurathın Hariciye ,. Jktiaat Vekilleriaia marıh bu seyahatin asıl hedefi ve Al _ 

l'eye karşı 346 rey ile hükUnıete hususi komünistler tarzı harekeUerini değiş - Lo d ' Al. · k:· lh b' · .. ,..ı..tleri manyan.m Balkanlarda gösterdiıti faaliyet 
lllali salahivet veren kanun layihasını tirmişler ve hu",_.·-et tarahndan teklif s· n rayıalveB km.ı •. n ~raretan•1 a~ ıyF~ raeı- & L_ ,, ır.uıu ı gener ec ermı . r n Hariciye Vekiliır..i.x Dr. Rüştü Aras, ve neticesi olarak Küçük İtilafa, bu itillfa 
~bul etmh:tir. Layiha, Reynaud ve edilen proJ'eyı· kabul etmış· Ierdı'r. • tb t be ın 1Z1Y.1 1 · tt • İkt' V li eeı·ı B 
F 

,. · s azı e e ye ısat eki · a ayar cuma günü ak- dahil devletler arasındaki ba<ltJann sa"-
landin'in tenkidıerine cevaben Blum Bazı sı·yas·ı mahafil komu··ni~tlerın· ı.z b~a ua ı 

1
!11et1:"

1 
ded vt Ykı d' -

5 5 

, ~ nı r - a c me Le ır şamı Toros ekspresile, saat 21,45 de, lamlık derecesini bir defa daha kontrol 
tarafından söv. lenen ve komünistleri hükiımetten sı'vasıA ·-- mali bir ta~m pı t'utnPsur. ~ amedi: ki· · &ı..ıı .. 
h 

y-.. e ı arıs yor s..,.da gitmek illere, Ankaradan ayn- ~tmek lüzumunu hüısettirmiftir. İfin ba-
alk cephesi siyasetini takib etmeg·e teminat alınış ~lduklanm ve bu temi- h• bt b . ı~lknad fa 1 · k Alı l kl d ~ da t d "h . b" ar en erı ı e o ara nan - aca ar ır. kikati bundan ibarettir. 
ve e en mu eyyıç ır nutuktan son- nat netayicinin Jimdiden tahmini kabil ·· k k k • · r d b' Heyet.e Re.isicumhur AtatWtün ı...... _ Selim Ranrn E--

ıa kabul edilmistı·r. olmadıgwını beyan etmektedı"rler yanın yu se as ~r.ı rıca ın en . ırı. ..., •-r ··-y 
F 1 kted B haı yaverleri Celiı.l, Sümerbank umum mü -

- • • • •• • ••••••• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • · ransaya ge me •r. u -. sıyası C h d d 
'T' b d l Rus~ııada . vaziyetteki gerginliğin zevaline :Jla - dürü Nurullah Sümer, Maden Enstitüsü enup u u unda 
~ rO ZOR Q '.:11 genz mettir. General Beck'in Parisi zıyareti. müdürü Reşit. Hariciye Vekaleti kalemi 

At 
•• k 'J"9 artık bundan böyle Alıııanyanın rnün- mahsus müdürü Refik Amir •e diğer iki Vebaya ka ~ŞI 

Q/UT ı evktl ferid vaziyette kalamıyacağım g(~ter - hariciye memurumuzla Gaziantep meb'u-
J kted' B V N th' Lo d ru Ali Kılıcın iştirak edecekleri haber ve- tedbı•rıer 

G 
•• •• me ır. . on • eura ın n rayı 

U 
17 • J 7 rilmektdir. nU I' e laQmıQT ziyareti ise Almanyanın münferid va- A Adana, 16 (Hususi)_ Suriyede ba• 

ziyetten çıkmak hususundaki bu arzu- .. vnıpada bulunmakta olan Ali Kılıç w ~ı.. .. 
Trabzon, 16 - Atatürk'ün Trabzo - L• ı· dir dun şehrimize gelmiştir. gostef'en v~anı.-ı memleketimize si -

l!u . . .. . .. .. , . Londra, 16 (Hususi) - Röyter ajan- sunun daha bariz uır a ameti · . t tm · · · 8 .LL: 

.teşriflerı muna~e~tıle buyuk oır sı bildiriyor: RWiyada bazı yeni tev - Roma 16 -- Alman hariciye namı Von raye e emesı ıçın :ı..uuiye Vekil.eti 
~vınç heyeca~~ .. ıçınd~ .dalgalanan kifler yapıldığı ve şarki Sibiryada 2& ~ourath'in Londrnyı ziyare\i siyasi ltal- Dün biri Somada hey'etleri cenup hududumuzda icap e-

abzonlular, Buyuk Önderın buradan kişinin idam edildiği haber verilmek - van mehafilinin chemmiyeUe nazarı dik- den tedbirleri alnuşlardır. Aşı işler•ne 
ayrılmalarından sonra dahi günlerce tedir. . katini celbetmektedir. d. v • s·... t faaliyetle devam edilmektedir. 
heyecanlarının hızını bir türlü zabte- Bundan l.<><·ka uzak Hrk mıntakası ıgerı ı •• op a Resülayn civarında Yarımca, Beıak 
dememişlerdir. IJQj ..- U I •7_ • 2 k t•J Jd Karkamiş ve Eminlikte tehlike berta-

Dün, bu vesile ile Halkevinde taşkın Sovyet icra komitesi reisile diğer yük- nQ aya llCl 8 J a5J J nf edilmiştir. 
tezahürler yapıldı. sek bir memura işden el çektirilmiş - V / İzmir, 16 (Hususi) - Somanm Ko- HükUmetio yeai teöirleri 

lialkevi, merdivenlerine varıncaya tir. AOnSO OS tayin zanlı köyünde annesi Hatice He çoban Ankara, 16 (Hususi) - Cenub hu -
kadar dolup taşmıştı. M • d E' J • Hüseyini öldürmekten suçltt ö • dudumuzun öte tarafında Suriye top-

Trabzon kadınları namına söz alan aC8FJSfaD a UlY07'11,Z lüm cezasına mahküm edilen Ali oğlu rağı i~e çıkan sari. ~~~lığın yurdu· 
'rrabzonlu bir hatib bayan, bütün din- •ı A hl ? Ankara 16 - HükUmet Antakyaya bir Mehmed bu sabah saat üçte ıdam edil- ~uza sıı:a_ret etmemesı ıç.ın alınan ted
leyicileri coşturan bir nutuk söyledL Si a anıyor mu • başkonsolos. İskenderuna da bir konso - miştir. birlere il.ive olat~k bak~ heyeti 

Bundan sonra üçüncü umumi mü - Lo d 
16 

(H ) A1m h . los vekili tayinine karar vermi§tir. Katı1 29 yaşında idi. Saat ikide u _ aynca Fırat ve Dıcle nehırleri arasın-
fettiş Tahsin Uzer hitabet yerine ge - . n ra, usus --; an an- * yandırıldı. Hapishaneden alınarak mey da bulunan ve Mardin ile Urfa viliyet· 
Çe k . cıye nazırı Von Neurath ın son seya - d t' ·ıdi h- .. . ıer· tesadüf ed kıs akkat re halkın derın şevk ve heyecanını hat" d bahsede D .1 Tel Adana 16 - Hatayda normal hayat av- ana ge ırı ve ukum mfaz edildi. ıne en mm muv 
\te Trabzon halkının bu rejime ve onun ın. en n a~ y egraf g~- det etmeğe yüz tutmuştur. İstiklil bay- * olarak kapatılarak her türlü münakala-
hhram B.. .. k Ö d . bagwl l gw - zctesı, Macarların bu zıyaretten çok u- ha lık1a hızlan Sinob 16 (AA.) Doku nd tın durdurulmasına karar vermiştir 
hın k an uyuk n ~rınke d' ı ıhı. midlendiklerini ve yakında silahlan - ramı ~ nul mıştır. Gece şen- b" 'w ki ,_: -ba z yaşı a ·-

b
. uvvet ve ıymetını en ıne as m f 1. t' h .... 1 kl b"ld' likleri içın kurt uş sevincinin tezahüra- ır çocugu rn:ı.en ve besmı feci su- let Meclisince tasdik edilen ölüm ce • 
ır tel"k tl l t k At t" k" b a aa ıye ıne ~ tyaca arını 1 ır - 1-- t · tt -1d- A v H h L-t . a a e ana ır en a ur un u kt d' tını semaya a~e ürecek fişenkler ısmar- re e o uren yanC!gın aramp "°'" 1ast bugün hük\ımet önünde infaz edil-
ernız sahil halkına olan sevgilerini izah me e ır. . lanmıştır. yünden Mehmed hak.:On& Büyük Mil- miştir. 

ettiler. Bundan başka gazetenın mevsukan 
Tahsin Uzerin sözleri alkışlarla kar- öğrendiğine göre, Almanya, Macarista-

§ılandı. r.a iki buçuk milyon isterlin tutarında 

Trabzonlu bir genç büyük kurtarıcı- bir kre~ açacaktır. . .. 

Bir kuyu yüzünden 
adam öldürüldü hın .. Trabzona ilk teşrifleri olan 25 ey- Macarıstan bu P~ ıle, munhasıran 

lfılun Atatürk günil olarak kabulünii Almanyaclan olmak uzere tayyare sa - İzmir, 16 (Hususi) - Bugün Buca-
teklif etti ve bu teklif alkışlarla kabu: tm alacaktır. da bir cinayet oldu. Fırıncı Demir Ali 
edildi. 60 yaşlarında Hamidi. beş yerinden ta-
b Bundan sonra Atatiırkür. Trabzonda Mısır tahvilleri çekildi banca ile yaralıyarak. öldürdü. Hamid 

1taktığı intıbaları •Büyük Tarih Trab- Kahire, 16 (AA) - Yüzcte üç faizli ile Demir Ali~~n evleri hududunda bir 
tonda. namile bir kitab şekline getiril- ve ikramiyeli Mısır kredifonsiyer tah- kuyu vardır. Uç senede~beri iki rakib 
bıesi kararlaştırıldı. villerinin dünkü çekilişinde: mahkemede kuyunun kendilerine aid 

1903 senesi tahvillerinden 633 39 1 olduğunu iddia ediyorlardı. Mahkeme 
l arih kongresinde bir de numara 50.000.. · kuyunun Demir Alıye aid olduğunu 

• k 1 k 1911 senesi tahvillerinden 290.437 karar vermiştir. Bu yüzden iki rakib 
sergı Urll aca numara 50.000 frank kazan _ arasında çıkan kavgada Demir Ali Ha-

e ~kara, 16 (Hususi) - fstanbulda mışlardır. m~~i .~ yeı:inden yaralı~aralt öldür -
~lulde toplanacak olan tarih kongre- muştur. Katil karakola gıderek teslim 
~~ T . . . e bir de sergi kurulacaktır. Bu uz ıçın prım olmuştur. 

r:;rgide yeni rejimin başardığı işler Ankara, 16 (Hususi) - İnhisarlar Bir IJl/l 
1 .. _ 

1~. grafik, levha ve vesikalarla can- İdaresi tatbikine geçilen tuz kan 
9QllQırıimış olacaktır - wıuna Mezarından 

__ . _ u göre memleket içinde hazırlatıp tuzlu 

Bulgar Veliahh doğdu veya salamura halinde ecnebi memle- Çıkarıldı 
So kellere sevkedilınekte olan peynir, zey- Yedikule hastanesi kapıcısı Yaninin 

krarfya~ ! 6 (A.A.) - Bu sabah Bulgar tin, balık, deri ve barsak gibi madde- zehirlenerek öldüğü ve gömüldüğü müd
)'a ~~sı ~y~hanna,. bir. veli~d dünya- lerin hazırlanmasında sadedildiği an- deiumumiliğe haber verilmiş, cesed me
•in g tırrnıştır. Kralıçe ıle veliahd pren- laşılan tuzlar için verilecek prim mile- zardan çıkarılmış, morga nakledilmiş, 

sıhhatleri mükemmeldir. tarını tesbit etmiştir. tahkikata başlanılmıştır. ı 

/ş adamı 
Ankara va1isJ Bay Nevzat Tandoğa nın kestirme hareketleri o kadar hoşu -

ma gidiyor ki! 
An.kara gibi giiıiliik ihti.yaçlannı yakın köylerden ve bahçelerden toph -

yan bir şehri temiz trıtmak kolay değildir. Köylü mahsulünü en iptidat va -
sıtalarla tehre getirir. Bu nsıtalar bugünkü §ehirciliğin dü§manıdırlar. Ni
tekim İstanbulda bu yüzden orta çağ nakil vasıtalan1e son sistem motörler 
çarpışıyor. Fakat .Ankara valisi bu meseleyi hal!etmi~tir. Şehre hayvan sok .. 
muyor. Arkada yük taptmıyor. Ve bu yüzden Ankarada ayda. yılda bir kaza 
oluyor. Böyle kestirme hareket ya pılamıyan yerlenie ıebep nedir? derseniz 
size derim ki bunu biraz da })U gibi yerlerin tarihi havasında, atmosierinde 
aramalryrz. Çok düşünülür, bir kafa(lın diiıtiinmesi ki6- gelmez, bir çok ka _ 
falar birleşip komisyon halinde dü~ünür. bu da yetmeue encümen halinde 
düşünülmiye komılur, aylarca, yıllaı:ca düşünülür. :E§etleri, beygirleri yasak 
edersek banlarla geçinenler ne yapar diye düşünülür. Sokaklar eşeksiz ka .. 
lırsa alışkın gözler onları arar diye düşünülür, velhasıl düşünmekten yapma
ğa vakit kalmaz. Halbuki yenileşen, ve nakil Tas!talan motöde§en, umumi 
hayatı rruıkineleşen ,ehirlerin yüzlerce örnekleri vardır. 

Böyle işlerin düşünmekle çaresi bulwınıaz, kestirilip atıhr. Zarureller za
ten er geç eskiyi atar. yeniye yol verir. Fiziyolojide hile kaide budur. İhti ., 
yaç uzvu tevlit eder. Kesilen 'bir parmağın vazifesini tabiat ötekilere gör -
dürmeğe baflar. 

Bu ameli ve fenni hakikati kavradığı için Bay Nevzad Tandoğanı takdir 
ve tebrik ederim. .Bilrhan Cahiı Jı{orJca.,a 
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Romanya ve Bu gari tan 

--Soruyoruz -
Bu hamahn ölümünde 

limanlarından muhacir 
ve nakline başlanıyor 

Buralarda birer teftiş defteri bulundurulacak, belediye 
doktorları görülen noksanları bu defterlere yazacaklar 

mes'ul olan yok mu? 
Hamal Mustafa ağırlığı 200 kilo· 

yu geçen bir kereste yığınını sırtı
na yüklemişti, Laleliden geçerken 
ayağı kayarak düştü, iki yüz kilo
luk yükün altında kaldı ve hastane
ye götürülürken öldi.i. 

Hamal Mustafa bu ezici, bu öldü
rücü işi sadece bir ekmek parası çı
karabilmek için yapıyordu, aç kal
mamak için tehlikeyi de göze almış
tı, belki bu tehlikeyi görmüyordu. 

Fakat biz soruyoruz: 
Bu ölümde.ölen biçareden başka

sının mes'uliyeti yok mudur? İki 
yüz kiloyu bir adamın sırtına yük
leyenden, yüklendiğini görerek mü
dahale etmiyenden hesab sorulmaz 
mı> 

Belediye tek ve çift atlı yük ara· 
balarına kaçar kilo yük yüklenebi
leceğini tayin etmiştir, hayvanların 
taşyıabilecekleri hadden fazla yü
kün altında ezilmelerinin önüne 
geçilen, geçilmek isteni!en bir yer
de insanların hayat! düşünülmez 
mi? diye .. 

ilk kafile 
gelecek 

ay sonuna 
muhacirler 

doğru gelecek, bu sene 
35,000 kişiyi bulacak 

Romanya ve Bulgaristaı:dan muhacir 
nakliyatına yakında başlanacaktır. Mu· 
hacirleri Hisar ve N5zım vapurları ge
tirecektir. İlk kafilP. bu ayın sonlarına 
doğru gelecektir. Bu sene Romanya ve 
Bulgaristandan gelecek muhacirlerin 
mikdarı 35 bin ki~iJ~r. Kalkavan za -
deler kumpany~s::c yapılan konturata 
göre bir muhaciı- 190 kuruşa limanımıza 
nakledilecektir. İzmir için yüzde elli 
zam yapılacaktır. Öki.iz, beygir gibi 
hayvanlar 3 liraya, arabalar 280 ku -
ruşa taşınacaktır. İzmir için yüzde elli 
zam kabul edilmiştir. 
----·---·---------
Dün limanda iki 

vapur çarpıştı 
Dün limanımızda Selimiye önlerinde 

iki vapur çarpışmış ve biri mühim su
rette hasara uğramıştır. 

.. 

Hadise şöyle olmuştur: İtalyan ban
dıralı Margera vapuru Sclimiye açık-

Beledtye doktOTlannm haftada üç de fa yapacakları teftişlerde bil1ıassa Soruyoruz larında demirli bulunmaktadır. Yunan 
Muhacir nakliyatın dan oır tnıfua ----·-···-........ ' ......................... ~---

ehemmiyet vere cekleTi dükkanlar bandıralı Politya vapuru da Karade -
nizden yüklü olarak gelmektedir. Po -

Ağustosun birinci gününden itiba - teftiş defteri bulundurulacaktır. Bele- B ,. r e r o,. n fa b r ,. k a s 1 litya vapuru Selimiye önlerine geldi- Defterdarlık için bina aranıyor 
ren lokanta, gazino, yemişci, kasab, diye doktorları haftada üç gün öğleden ği vakit suların cereyanına kapılmış ve İstanbul defterdarlığı için, ihtiyaca 
bakkal gibi yiyecek içecek yerlerinin evvel mıntakalarındaki dükkanları ge· şiddetli bir surette Margera vapurunun uygun bir bina bulunup satın alınma· 

Müteferrik : 

belediye doktorları tarafmdan daha e- zerek teftişlerde bulunacaklardır. Bu da ha meydana kıç tarafına çarpmıştıı·. Çarpışma ne- SJ tasavvur edilmektedir. Lirn;~ 
saslı surette tefüş edilmeleri kararlaş - t ff l s asıncia görülen noksanlar ticesinde Margera vapuru kıç tarafın - hanının satın alınnuısı ınuva ı 
tırıımıştır. Bu i.sı'n tatbiki için bir de e ış er e n 

1 
. 

1 
t f . ·· h' tt h - t u -

~ . l dan mu ım sure e asara u.g.ramış ır. görülmektedir. Eğer pazarlıkta 
1 

.. talimatname hazırlanmıstır. Bu tali - ve yapılması lazım ge en şey er e ış karı 1d1 y d b d b k o . . ç 1 unan vapuru a aşın :ın ıı az yara- yuşulursa Liman hanı almaca ' .. 
matnameye göre her ~;!~e;~dilecektır. lanmıştır. mazsa başka muvafak bir bina arana 

1 b J b • d Hadise üzerine Ilınan tahkikata baş- caktır. 
Belediyede yeni bir stan u ır sene e Suçlular yakalanınca fahri- lamıştır. Margera vapuru tamir için Galatasaray polis merkezi so,ooo 

b gece Halice girmiştir. 
tamim: " Halka iyi ne kadar se ze ve kayı yakmak için elektrik İnönü vapurundaki yangın şÖ~dfüüldü liraya .satıldık . binnsı, 

t t •b t ·· d ı • · I Mersine giderken Bodrum lımanın - Galatasaray polıs mer ezı li· le ediniz' meyva yedi? er 1 a l vucu ege ırmış er, da anbarından yangın çıktığını yazdı - defterdarlıkca, evvelki gün, 80,000 
muame . " fakat bunu kullanmıya ğımız İnönü vapurundan dün telsizle raya Sümer Bank'a satılmıştır. ~ 
Bazı belediye şubelerinde çalışan Belediye, İstanbul un bir sene zarfın- vakit . bulamadılar Denizyollarına gelen telgrafta ateşin Sümer Bank, bu binayı yıktırar~ E 

memurların 4 takibine gelenlere fena da sarf ettiği yaş sebze ve meyva hak - sabah saat sekizde söndürüldüğü ve yerine kübik bir bina yaptıracak . " 
muamele etmekte oldukları anlaşılmış- kında bir istatistik hazırlamıştır. Bu İzmirde bir çok kaçakcılıklar yapan vapurun kurtulduğu bildirilmiştir. burayı satış mağazas: ittihaz edeccktır. 
tır. Belediye riyaseti şubelere göqder- istatistiğe göre 1936 yılında İstanbulda Dayı Must<\fa. is:'?inde tanını:nış bir k~- Denizyollarından giden müfettişler Amerikada açılacak pul, para .;e 
diği bir tamimde bundan sonra memur- 2,31O,132 liralık yaş sebze, 3,993,950 ça~cının Y.eş.ılkoyde ~Şevke;:;e .maha - yangının ne suretle çıktığını tahkik et- fotograf sergisi 
ların iş takibine gelen kimselere fena liralık yaş m~yva sarfolunmuştur. Bullesınde Salıhıy~e sokagmda ~. nu~n~ra- meğe başlamışlardır. Anbardaki eşya- b y· 
muamele etmeyip bilakıs bu gibilerin hesaba göre Istanbul halkı bir sene i- lı evde kurdugu ~e uzun mu~ettır ış - nın bir kısmı yanmıştır. İnönü vapuru Amerikada bu 5ene eylül aymda e·si 
müracaatlerini kolaylaştıracak ~kilde çinde yaş meyva ve sebze için 6,303,082 lettiği eroin fabrık;ısı evvelkı gece .. ~a- limanımıza gelecektir. nelmilel bir pu!, sikke, fotoğraf se~·~ı ~ 
mukabele etmeleri bildırilmiştir. lıra harcamış demektir. at on birden sonra kaçakcıhk teşkııatı açılacağı ve Türkiyeniıı de buna iştıı~i 

Poliste: Şehir" işleri: 
ve emniyet memurları tarafından mey- Deniz işleri: etmesi bildirilmiştır. Sergi 1940 seı11 .. 

dana çıkarılmış, Dayı Mustafa suç üs - sonuna kadar sürecek ve seyyar 0/ _ 

tünde yakalanmıştır. Yeni liman ve yolcu salonu projeleri caktır. Seyyar sergi, şimali Amerı ~ .. 
Tramvaydan atlarken yakalananlar Balnrköyünde artezyen tecrübeleri Memurlar kapıyı lT.aymuncuklarla Yeni yolcu salonu projesıni yapan nm muhtelif yerlerinde gezdirilccc 

Eminönü kazası dahilinde tramvay Bakırköyünde yapılacak Artezyen açmak suretile eve gizlice girmişl~r, profesör mimar Dep nvan projeyi bitir- tir . h _ 
hareket halinde iken binen ve inenler- tesisatı mıntakasına isabet eden arazi- birdenbire oda kapısını açarak ellerın- miştir. Bugünlerde lıman idaresinde bh· Sergiye memleketimizden de IJlU ... 

den H kişi daha yakalanmı.1, bunlardan nin istimlak muameleleri ikmal olun - de tabancalarla Dayı Mı:ı-tafanın kaq:- içtima yapılacak ve .:n!mar Dep proje telif devirlere aıd para, pul koll~~s~·e 
27 sinden derhal' b!rer lira para cezası muştur. Bir kaç gündenberi bu mınta- sına dikilivermişlerdir. iri :arı ~e azılı hakkında izahat verecektiı·. Yeni yolcu yonları ve memleketimize aid es ... J ıne 
alınarak serbest bırakılmışlardır. kada yapılan Artezyen tecrübeleri bir adam olan suçlu evvela tcs~~m 01 - salonu binasında gümrük ve polisin ça- yeni fotoğraflar göndcrılmek sure le' 

On yedi kişi para vermediklerinden müsbet netice vermiş olduğundan kat'i mak istememiş, memu.rlarla mucade - lışacağı daireler de tesbit edilecek - iştirak edilecektir. Sergiye 42 ıncJ11 
ceza sonra kesilmek üzere haklarında olarak tesisata bir kaç güne kadar baş· leye başlamış, fakat, bıraz son.r~ y~a- tir. ket iştirak etmektedir. 
zabıt tutulmustur. lanmış olacaktır. lanarak el1et.iıne kelepçe geçırılmış - Asri antrepolar 

AJb kadın ~e erkek birbirlerine Hafta tatili ruhsatiye harçları tir. Yeni limanın in§:ısı için Londradan Beyazıt yangınının tahkikall • 
. . Belediye şubelerinde yapılan tetki - Etrafta araştırmalar yapan memur - .. d d k '"·an 

gırdıler .. katta, bazı şubelerde hafta tatili ruhsa· lar hayretler içinde kalmı~lardır . . Dayı gon erilen avan proje!eri üzerin e i Evvelki akşam Beyautta çıkan "' afil 
d H _ tetkiklere de devam o!unmaktadır. ı· dl'ye dev Sarıy.erde_ Çadıı_·.başın a ot·u· ran. u - tiye harcının noksan tahakkuk ettirildi- Mustafanın, bizzat yaptıgı tertıba. tla gın tahkikatına, po ıs ve a 1 

d d l H H k 1 Aynı zamanda yeni antrepo projeleri d' ave. r ı og. u _ us:yın, ~seyın ızı g· i anlaşılmıştır. Bu hal belediyenin za- duvardan açılan bir kapıdan geçı en etmekte ır. . o11i· 
F d Y -ı N k K t k A a • d tı üzerinde de tetkikler yapılmaktadır. k' yerırıc t> erı e, anı og u 

1 o, os ı . ızı n ' rarına oldug·undan bundan sonra ruh - bir mahzende bütün bu alat ve e eva. Yangın çıkar çıkmaz va a -
v ·1 p t d b k b "k _ Eski Mumhane antrep0sunun yıktı - . dd . Tği rnuıı ası ve . a~ay~ ara.sın a ır av?~ satiye harçlarının tahakkukunda yeni ve mamul eroini sakladığı, fa rı a ış rılması bitmiştir. Buray.:l ilk asri antre- den Istanbul müd eıumumı ı tanld .. 
çıkmış, bırbırlerme gıren bu altı kışı nı'zamatın tamamen tatbik edilmesi ve lemediği zamanda bu aletleri bulmanın vinlerindcn Nureddin, dün de bu 
b b l · ·· 1 1 po inşa edilecektir. ir ir eri~i dövmuş er v~ Y~:a amış - noksan harç tahakkuku görüldüğü tak- imkanı olmadığı anla~ılmıştır. . -------- katla meşgul olmuştur. 

11
• 

ıa:, he~sı ya~a.ı~.narak ~urı:ıu m.eşhud dirde aradaki farkın ödettirileceği ata- Bu tertibattan başka, bir de elektrık Limanımızda tamir edilen Rumen Yangının sebebinin ve bunda ber_b;n, 
rnud~eıumumıhgınc .verılmışlerdır. kadar belediye şubelerine bildirilmiştir. tertibatı görülmüştür k!, hiniha.cette, torpidoları gi bir kimsenm suçu olup olmadıgı ıı . 

Bır kadını ensesınd€n yaraladılar Ondülasyon makineleri muayene bir düğmeye basmakla hem fabrıkayı, Havuzlarımızda tamir gören iki Ru- bugün kat'iyetle anlaşılabileceği sanı 
Dün saat 11.5 da, Fatihte Atik Mus- edilecek hem de evi ateşler içinde bırakmak ve men torpidosundan birinin tamiri bit-

tafapaşada Ebe sokağında 7 numaralı Ondülasyon makinelerinin yeni tali- suç delillerinin ele geçmemesini temin miş ve bu torpido dün Romanyaya gıt-
evde oturan Ahmet kızı Kadriye evine matnameye uygun olanları mühürlene- etmek için yapılm1~tır. ~akat, Musta- miştir. 
giderken arabacı Turan önüne çıkmış, cek, kullanılmasında mahzurlu görü _ fa, bu tertibatı kullanmaga muvaffak ----· 
csöz verdin de niçin gelmedin?• diyerek }enleri mühürlenmiyerek işden mene- olamamıştır. . . . TAK V 1 M 
çektiği bıçağile Kadriyeyi ensesinden dilecektir. Bu maksadla belediye heyeti Dayı Mustafanın Baha ısmınde hır de :----------------. 
yaralayıp kaçmıştır. Yaralı Kadriye fenniyesi dükkanında makine bulundu ortağı olduğu tah~ikat .ne~ic~sinde an- HAZİRAN 
hastaneye kaldırılmıştır. ran berberleri teftişe tabi tutacaktır. laşılmış, o da tevkıf cdılmıştır. 

Toplantılar : 
Gülhane mfisamereleri 

Önümüzdeki cuma günü saat 17.30 da 
Gtııhanenin on ikinci müsameresi icra edile
ce!;lnden meslekdaşlann bu toplantıya teş -
riflerl rica olunur. 

A.'tkerlik işleri: 
Orta ehliyetnamelilerin sevki 

Beşiktaş Askerlik Şube inden: 
Şubede mukayyet orta ehllyctnameliler 

1/Temmuz/937 tarihinde yedek sub:ıy oku
Itına sevk edilecektir. 25/Hazlran/937 akşa
mına kadar şubeye mürncnatıa kayıtlarını 
tesblt ettirmeleri muı olunur. 

Yalnız bu teftislerin ve muayenenin 
ne şekilde yapıl;cağına dair henüz el- Gümrük işleri: 
de mevcud bir talimatname yoktur. He- Müsteşar Adilin tetkikleri 
yeti fenniye teftişlerin sureti cereyanı İ 
hakkında bir talimatname hazırlamağa Gümrük teşkilatını ve nhisarlar ~u-

amelelerini tetkik eden Gümrük ve Inbaşlamıştır. Talimatnamenin hazırlan· 
ması ikmal edilince muayenelere başla- hisarlar Vekaleti müsteşarı Adil tet -

kiklerini bitirmiştir. Adil bugün Ankarıacaktır. Bu muayenelerin temmuzun 
birinci gününden itibaren başlaması raya gidecek_ti_r_. ___ _ 

muhtemeldir. Operatör Burhanettin Avrupaya gitti 

Bir roman toplattınldı Cerrahpaşa hastanesi opera~rü or -
Hikayeci Sabahaddin Alinin son zn- dinaryüs profesör Burhaneddın Avru

manlarda neşredilen Kuyucaklı Yusuf panın muhtelif şehirlerinde ilini tetkik
ismindeki romanı müddeiumumilikce lerde bulunmak üzere dün akşam ha· 
toplattırılmıştır. 1 reket etmi§tir. 

Rumt sene 
tB5a -H•zlran 

4 

SABAH 

•• v. 
8 45 
4 28 

Ô}{lO 

.:ı. .u. 
E. 4 aı 
ı. l:l 14 

17 
Resmi sene 

1U37 

PERŞEMBE 

R. ülahar 
8 

]kindi Akşam 

::;, lJ. o:ı • u . 
8 32 12 -

16 15 19 42 

Arabi ıena 
1W>6 

Hızır 
43 

İ:\1::iAK 

o. l>. 
6 26 
3 08 

) lthl 

.;;. LJ 
2 03 
21 46 

yor. 

Aşık kadm mahkOm oldu • 
.. .. ceııı 

}.farika isminde bir kadın, 4 uncu 
da 8 ay hapse mahkum edilmiştir. slıı 

... :maka 
Marika, Yani ısminde bırını Hii-

yanağından yaralamaktan suçlu~.ur. ı.ra-
' dd' gore, dise Topkapıcia olmuş. I ıaya i al-

. · ·· ··ı · fakat Ya!l rıkn Yanıye gonu vermış, •·a .. 
· ede~ 

dırı(: etmemis. Aldırış ctmeyınc d stJ.' 
'JI • a a • 

dm bir buhran geçirerek, bu sır 
işlemiş! 

Konservatuvar binası 
11

_ 
• }{O 

Şehzade başında yapılacak ye_:11
1
a. 111-

servatuar binasının p:oje .~c planöriil •, 
da yeniden bazı tadılata luzurn g. dı11. 
müştür. Belediye heyctı fcnniycs~ ~~ ~ 
di bu işle meşgul olmaktadır. Bt t ~i 

k ·n~ao. bebten ağustosta b~şlaıınca ~ ·ılttcJI<' 
ay gecikerek teşrınıcvvcle bıı ak 
tır. 
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Elô.ziz ve hava/isi yakında bol 

miktarda suya kavuşuyor lzlnir Cumhuriyet kız 
~Ş llrad suyundan elektrik istihsali için tetkikler yapılıyor. fı t •t •• •• •• J J 
thir boyunca bir çok yerlerde elektrik santıralları, e s ı usunun ça ışına arı 

bentler ve barajlar kurulacak çok takdir edildi 
llaı 
~ u (Fiusı:tsi) -
h1t:n Yılın son ba -
Jvı~ da b a ş 1 anan 
de at suyu üzerin
le k~lektnk temini 
eıı ~lerine devam 
~<ıİtq e~tedir . Tet • 
I~ tı Iktısat Veka
~tu .elektrik işleri 
!atı datesi memur
~u Yapmaktadır. 
1~ Çalışkan memur
\.lıy Son günlerde fa
'rfı.ış~~erini arttır -
~ dır. Murat su-
1 tın en .. eli azgın gun-
J;, ilde b 
~eı ır çok tch-
te~ 1e_re göğüs gere-

• 
-- .J 

l 
~ ~ C!stik sandallar-
~d lts'tan Palu'ya Murat suyunun &'eçntl Paıu &amsmda eski ve sağlam bir köprü 

ar 
•uyu ~zanan su üzerinde doJaşrnakta, Diğer taraftan Palu arazisinin hemen -·---··- ............................ - - .. -··-

~it~ lStifadeli yerlerini tesbit etmek- hemen yüzde 25 i zengin madenlerle on beş k u r u ş 
11e Yo er. Şimdiye kadar yapılan uzun doludur. Bu madenlerin işletilmesi şim
'ıı;urı~cu bir çalışmadan so~ra ~ur~t diye kadar mümkün olamamıştır. Fa
~~ y a santralın kurulabılecegı bır kat elektriğin temininden sonra burada 1 ç ,. n k a r deş ı' n 1 
t, ~~r tesbit edilmiştir. Bunlardan bi- madenlerin kolayca işletilmesi imkanı 
tat s:~n Beşiri kazası civarındaki Mu- kendiliğinden elde edilmiş olacaktır. 
~a'lta~~t~~narı, diğer\~e ~!yarıbekir Ayrıca Murat suyunun Palu merke- o" I d u" ren katı' I 

u e uzayan 1 1 ıs asyon ve zinden bir kaç saat şarkta bulunan kı -
l'et l'tııntakasında bir iki yerdir. . .. 

g~ kik heyet" ş"md' Palunun altından sımlarında, su kenarmdakı koylerde su 
h._·,~l\ suyun .~ , 

1 
t dı . . t b't t bentlerinin ve barajların yapılması, 'l{!"'t sura erecesmı es ı c - .. . . k 

1 ~l~~ir. Bir kaç güne kadar gelecek ova koylerının bol suya avuşturu m~-
~la l))e ile ilk tesisatın kurulmasına sı kararlaştırılmıştır. Bu suretle Pa.u 
l( llacaktır, Murat suyu sayesinde kısa bir zamanda 

ta bql'ulacak santralın ikmalinden son- inkişaf edecek, civar köylerile birlikte 
!lar ~ta Palu olmak üzere Elazize ka- bir m~mure .. ola~aktır .. 
hıı ~ r Çok mıntakalar aydınlanacak, Bu ışler uzerınde bılhassa ~al~nun 
fat1ıı. tetıe mensucat sanayiiınizin inki- değerli kaymakamı Rifat Demırag ve 

a Yardım edilecektir. jandarma komutanı çal?şmaktadır. 

E.skişdı""Web"ir kadın 
~iizünden öldürülen adam 
~sır 

tiJ ....... ışehir, (Husu· 
«ttııu b Geçen pazaı 
~Yet Ut~da bir Ci· 
.it ~·· __ ışlenmiştir 
~ oı·?rn_urcünün fe. 

Asılırken dört gardiyanın 
karşısından 

uzaklaştırılmasını istedi 

Gaziantep ( Hususi ) - Ağır ceza 
mahkemesinin verdiği bir idam hük
mü geçen cumartesi günü infaz edil -
miştir. 

Kilisin Kara Ali mahallesinden Kürt 
İsmail on beş kuruş için kardeşini öl -
dürmüştü. İsmailin evvelce de gene bir 
katil suçundan sabıkası vardı. 
Asılmadan evvel katile son bir arzu

su olup olmadığı sorulmuş, katil de: 
- Bir yatağım var, onu alıp satın, 

parasile şerbet yaptırın, herkese içirin. 
demiş, sonra parmağile orada bulunan 
dört gardiyanı göstererek: 

- Beni asarken bu gardiyanları bu
radan uzaklaştırın! .• 

Demiştir. ~ıı. ~ıle neticele 

~teya~ \e•atınk'~ .şöyle Elaziz dagv /arından 
() d ıştır: 

~~~~~~~~~ 

~da un P a z a Birine kar yağdı 
!~llatı köınürcülük ~ Palu cElazizde• (Hususi) - Kazamı-

Enstitüden bu yıl mezun olacak kızlarmuz 

İzmir (Hususi) - Cumhuriyet kız Genç kız, gireceği yeni hayat içindt. 
enstitüsünün yıl sonu sergisi bugün evini kendi bilgisilc idare edecektir. 
törenle açılnıışt!r. Kısa bir zaman için- Evi için hazırlıyacağı bütçe, ailen:..n 
de İzmir muhitinde cidden muvaffaki- geçimine esas olacaktır. Biçki, dikiş, • 
yetli eserler vermektedir. Akşam kıs- şapka ve moda sahasında vücuda gelen 
mının imtihanları tamamlanmıştır. her yenilik, bu işin alikalısı gibi ens-

Yıl sonu ınünasebetile açılan sergide titüden mezun olan genç kızı alakadar 
enstitü kısmı talebesinin göz nuru ve el edecektir. Kız enstitülerinden bekle -
emeğile meydana getirilen eserleri teş: nen gaye de budur. 
hir ~~i1!t1i~tir. Türk cemiyet~~ bilgili Enstitünün çok bilgili direktörü bay 
ve kulturlu hayat kadını yetıştıreıı bu Hasip Akıncı kendi elile kurduğu bu 
müessese, bir ev kadınının yeni Türk .. . '. d"k" d · kar 
evi içinde nelere sahip olması icap etti- muesseseyı şun ı ı erecesıne çı : -
~ · · k · · b' k"ld .. w t kt a· mıştır Bu sene mezun olacak 36 enst.-gını ço ıyı ır şe ı e ogre me e ır. .. · . . • . 

Sergi başlı başına bir kıymet ifade tu talebesı, Ankarada Isme~ paşa enstı-
etmektedir. Beş senelik bir teknik dev- tüsüne devam edeceklerdir. Akşam kts
resi içinde talebenin elde ettiği malü- mından mezun olanlar, kendi evler 
matla meydana getirilen eserler şayanı içinde modern birer kadın olarak evle 
dikkattir. rini idare edeceklerdir. 

• • • 
sergısı Konya kız san' at mektebi 

I 

~be :\li 5-6 sene- zın Karakoçan nahiyesine bağlı K:ınik 
~'llde t'i . Zehra is - Ali öldükten sonra köyünün bulunduğu dağlara 3 haziran· Sergiden bir köşe ve mek tep müdürii bayan Miiriivet 
~ .\lib·ır kadınla yı şamaktadır. Zeh - tır. Sarhoş Ali kendi evinde yemek Yi- da kesif bir surette kar yağm!ştır. Nü- Konya (Hususi) - Ko~yadaki -~k-j Kadı~ları_~ ~apka giymeleri yolunda 
~ il.yr~1 Çok sevdiı inden kocasından yip içtikten sonra sarhoş bir halde Zeh- fusça hiç bir zayiat olmamıştır. şam kız san'at mektebi vilayet dahılın- mektebın buyuk yardımı olmuştur. 
~detıb tn_ıştır. Onları bu şekilde sene- ranm evine gelmiştir. Zehra 'kapıyı aç- --"'!'!!!!!!!= ........ ~~------......,,....,,.-- de kuvvetli bir varlık haline gelmiştir. Bu sene açılan sergide güzel ve ince 
~ htarı1:rı ?üşüp kalktığını, Alinin mayınca Ali pencereden içeri girmiş fakat bekci daha ~~ve~. da\?anarak si - Mektebin 230 talebesi vardır. bir zevkle hazırlanmış bir çok kadın 
~ evıne girdiğini gören bekci . w ' lahını çekmiş, Alının uzerıne ateş et - M kt t d .. 1 d"k" dik eşyaları teşhir edilmiştir 

•ıJttıti)>alı liacı Mehmed Zchraya a - Zehra da «Yangın var!• dıye .. bag.ırma- miş, çıkan kurşunlar Alinin kafatasına k e e~ e ers forenber 1 ı lŞ .. - Sergi üç gün devam etmiş ve bu üç 
li· ·. ğa başlamıştır. Ali bu sırada otekı oda- girerek kendisini cansız bir halde yere ~le şadp a y~ptml a. ~e unt a:~ ~~ma· gün içinde sergiyi 15 000 kişi ziyaret 

~~h~tııse gecesi bekci Hacı Mehmed da bulupan bekci Hacı Mehmcdin kar- sermiştir sı mo a san a ennı gaye ıyı ogren- et . t. ' 
"g ın · k 

1 
mektedirler. Mektebin şapkacılık şube- mış ır . 

. ı için evine gitmiş, kendisile tanış- şısına çıktığını görünce : cSokulma Ha- Hacı Mehmed ya a anmış, tahkikata sinin şapkaları şimdi vilayetteki bir ~--•••••••••lllliiiiiiiiı: 
oturmuş, çay içmeğe başlamış- cı Mehmed, yakarım!> diye bağırmış, başlanmıştır. çok kadınların ve kızların başlarında 

P•zar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

... Burada yeni yeni o -
yunlarını, hünerlerini gös
tereceklermiş., 

Hasan Bey - İstanbul 
halkı artık A vrupadan ge
~en güreşçilerin oyunlarını 
fazlasile öğrendi azizim, 
hiç zahmet etmesinler! 

görünmektedir. --··· · ····· · · ··~ · ................ ·--
Ada.nada bulunan eski eserler 

Adanadan yazılıyor: Şehrin eski me
zarlığında bazı kıymetli eski taşlara 

tesadüf edilmiştir. Bu taşlar müze ida
resi tarafından işaretlenmiştir. Yakın
da müzeye nakledijeccklerdir. 

Kaşta 3 ayda 200 evlenme yapıldı 
Kaş, (Hu::;usi) - Burada 3 ay için

de 200 den fazla evlenme kaydedilmiş
tir. 

lpsalada zelzele 
İp~aladan yazılıyor - Geçen pazar 

günü saat beşi yirmi geçe bir zelzele 
olmuştur. zelzele her tarafta duyulm:ış
tur. Hiç bir zayiat olmamıştır. 

ESKIŞEHIRDE 
Ses - Işık Kitabevi 

En zengin kütüphanedir. Her dilden 
kitnplar, meC'.mualar, mekteh ıevnzımı, 

Baynnlann elbise modclleı·i burada sa
tılır. 

Son Posta'nm Tevzi .Merkezidir 



• SaJfa 

Bir arabacı, meşhur bir 
atalar sözünün 

doğruluğunu nasıl anlar? 
H ·smir.de bir arabacı dün ara -ı,nm kırılmasına sebep olmaktan suçlu bir 

asan ı • • d- 4 ·· ·· da 
hasına Kibrit İnhisarından 4 sandık kib- şoförün dü~u~ması, un uncu •za 
rit yükletmış, bunları Beyazıtta bir tü- devam etmışt1r. 
tüncüye götürmek üzere yola çıkmış. ı Davacı vatman İhsa~dır. Sulç~ d~ şo-
y · · yanından geçerken kahveci tr- för Germandır. Bu şofor, Elektrık şırke-
enıcamı d' kf' .. F'b" 

fan, arabaya atlamış. Arabacı, dönüp ken ti ~il~htar~.ğ?. ~~brikası ıre oru ı u-
disine bakınca da cboş yer var, izin ver lettının şoforudur. 
de tabanvayla gitmiyeyim; ne olur? se- Tramvay ~irketi vatmanının davacı, o-
vaptır!> diye yalvarmış. :ıunla birleşik elektrik şirketi fabrika di-
Arabacı Hasan, yaşlıca, iyi yürekli bir rektörü şoförünün suçlu yerinde bu -

adamdır. cPekala!> demiş. Fakat, Beya- lunmalarına sebep teşkil eden vak'a, ka
zıda varınca, bir de ne görsün? Sandık- zadır. Bu kaza, Harbiyede vukua gel -
)ardan birinden 2 kutu, amma içinde bir miştir. O sırada mezun olan ve tram -
çok kibrit kutusu bulunan 2 büyük kutu vayda yolcu sıfatile bulunan vatman İh
eksilt! s~n, istasyonda inmiş, sağdan geçen oto-
Adamcağız, şaşırmış. İyiliğinden, mü- molbi kendisine çarpmış, yaralanmasını 

saadesinden istifade eden adam, kendi- ve ayağının kırılmasını mucip olmuş -
sine bunu yapsın, ha? cTevekkeli. iyilik t ur. 
et te, kemlik gör, dememişler!> diye ba -

Vatman İhsan, salona bir bastona da
yanarak, yavaş bir yürüyüşle girdi. Şo
för German da avukatile beraber yerine 
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Aşçı kadının hatıra 
defterinden yapraklar 

(cfı Yazan: /MSET 
Bir dostumun 1ıız -

met çisi kaçmıştL 

Dostumun karısı: 

- Hizmetçinin o - ,.. ·· - • ~~ ··•· ·-f, '- ·.":.../ • 
r;t~ .~z~~l~\. 

/' ' ı,.t;-..f~ ~ 

~~;~:~.b~:d~· =: \ \ (\ ·~l· 61 _ . .i_J 
okumadım. · \ · _,/ 

\ ~ ·"' . . 
- Hele şu def teri : 1 ı '~ :tı 

ben göreyim. ! t ~ ı. 

i_S Def teri gördüm ... 
LaaJettayin bir ye -
rinden birkaç satır 

okuduktan sonra do~ 
tumun karısının o -
kumasını muvafık 

bulmadığım için; def 
teri gözle kaş arasın
da cebime indirdim. 

Bu defter hizmet -
çinin hatıra defte -
riydi. 

dı' 
Erkek şaşala~ .t" 

_ Affedersin1
'' 

utınlli 
nıştırmayı un 

· tum. Zevcem· ıS 

Y 
• karırı _ anı 

Memnun oldUrfl·do ' 
Gene kadına 

nerdim: . i tıfl 
- Doğrusu siZ ıııJtl 

etme 
metçi zann 'I' rıcer' 
sebebi var. :1< yt' 
.. t·· den yem ' 
us un lt•''' 
mekten turŞU . ·ııfl 

·b· cişıtııŞSl nozu gı ı ,. ıdarı ' 
de, hem parın• S" 
nız da bulaşıkta~ tft" 

'bı V" 

]ancı dolına gı 
toparlak oıınuŞ· .. bft 

"ziinı.ı 
Kadın yu dıtıl: smı sallamış, kutulardan ümidi kesmiş. 

Ancak, dönüşte Emin isminde birinin ih
barile yolda arabadan atlıyan İrfanın 
yakalandığını, kutuların da açılmadan c
Jinden alındığını öğrenmiş. 

Defterin birkaç sayfasını buraya ay
geçtikten sonra, tramvay şirketi memur- nen yazıyorum: 
;arından Rıza ve Karakuş şahit olarak 
dinlenildi. Verdiği ifadeyle vak'ayı tev-

evin eski bayma dönerdim. 
- Bu kız da hiç hoşuma gitmiyor. Val

lah şüpheleniyorum da, bakkalla anlaştı 
galiba; deftere fazla yazdırıyor. 

ruşturdu. :g~r rıes' 
- Ötülenmemiş çamaşır gibı 

bumburuşuk duruyorsunuz:. ııcardııı>' 
Canım sıkılmıştır. Ayağa }ca yaJI~ 

Yavaş yavaş yürürdüm. Bir kadın ıtof' 
da oturan erkeğin :fincanına çaYrtıŞ• r,r 
vordu. Fakat ne acemi bir çay kO}k 0 er 

Meşhut suç müddeiumumiliğince Su1-
tanahmet 3 üncü sulh cezada bakılan bu sik etti. 
davanın duruşmasında, İrfan eben çalma
madım; bu iki kutu, sandıktan fırladı, 

yere düştü, ben de o suretle aldım. Aşır
madım!> yollu sözlerle kendisini müda -
faaya koyulmuştur! 

Hakim Krunil Günas, şahitleri dinle -
miş, meYcutlu hakkında tevkif müzek -
keresi kesmiş ve mevkufun cezaevine yol 
]anması, orada kendi hazır bulunduğu 

halde geçmişteki mahkumiyetlerinin a -
raştırılması kararJle, duruşmanın deva -
mını başka güne bırakmıştır. 

Geriye alınan kibrit kutuları, imza 
mukabilinde arabacıya verilmiştir. 

Bir kaza davası 
Bir vatmanın yaralanmasına ve ayağı-

Buna karşt suçlu, şöyle dedi: 
- Ben, otomobili tramvayın arkası sı

ra sürüyordum. İstasyonda tramvay mu
tat yerinde durmadı. Ben de, hiç durmı
yacak sanarak, sağa kırıp geçmek iste -
,dim. Fakat, tramvay istasyonu geçtik -
ten sonra, birdenbire duruverdi. O ara bu 
yoku yere inince, kazanın önüne geçile
medi! 

Şoförün vekil\ Şe!ik, vak'a yerinde ye
niden keşif yapılmasını, kazanın nasıl 

vukua geldiğinin daha etraflıca tesbitini 
istedi. 

Müddeiumumi muavini Hikmet Özdeş 
bu isteği uygun gördü. Fazıl, Suud ve A
tıfla kurulan heyet te, bu yolda karar 
verdi. 

~CÖNÜL iSLERi. 1 

Hayatı kolay yapmak, 
Güç yapmak meselesi 
Bir erkek okuyucum hususi haya -

tından şikayetci, bana derd yanıyor: 
Teyzeciğim, 

İçinde oturanların muhtelif milli -
yetlere mensub olmaları dolayısile Ba
bil kulesine benziyen bir apartımana 
taşındım. Bu ise benim için daimi bir 
üzüntü vesilesi oldu. 
Aynı apartımanda çocuklu bir 

Alman ailesi var, ara sıra kadınla ya 
kapının önünde yahud da Taksim bah
çesinin tarasasında karşılaşırız. Ara -
mızdaki muareft> aynı apartımanda o
turmadan doğurduğu bir tanışıklıkla 

selamlaşmaktan ibaret. Konuşmayız, 
zaten bu mümkün de değil. O alman
cadan başka bir dil bilmez, ben ise 
türkce ile rumcadan gayri hiç bir dil
den anlamam. Fakat bu konuşama -
mak, benim bazı tetkikler yapmaklığı
ına, bu tetkikler neticesinde de üzün
tüye dü~ekliğime mani olmadı. Söy
liyeyim: 

Bu Alman ailesinin bebek gibi gü
zel 2 kız çocuğu var, birincisi bir bu
çuk yaşında, ikincisi de takriben dör
dünde. Evlerinde hizmetci namına hiç 
kimse yoktur. Fakat sabahleyin tam 
8 de evin efendisi tertemiz, kolalı ya -
kalığı, hatasız ütülü kostümü ile ev
den çıkar, iki saat sonra da kadın gö -
rünür. Kendisi hali, tavrı, giyinişi ile 
tam bir hanımefendidir, çocukları da 
birer melek. Bahçeye çıkarlar, yahud 
abide kenannda dolaşır veya Harbi
yeye kadar bir yürüyüş yaparlar. Ar
tık öğle vakti gelmiştir. Evin efendisi 
işinden, kadın çocuklarile dolaşmasın-

dan dönerler, adam iki sularında tek -
rar gider. Kadın ile çocukları ise sa:>~ 

beşe kadar gözden kaybolurlar. Tek -
rar çıktıkları zaman akşam gezintisi 
başlamıştır ve tı saat (7,5) a kadar sü
rer. 

Kaç defa düşündüm: 
- Bu kadın kocasına ve çocukları -

na baktıktan sonra yemek işini hallet
meye, apaltımanına çeki düzen ver -
meye nasıl vakit bulur? dedim. Söz a
rasında kapıcıyı isticvab etmiştim, öğ
rendim ki: 
Kadın yalnız yemek yapmıya değil, 

yemek yapılacak levazımı almıya da 
vakit bulmakta ve bu işi sabahları çok 
erken sokağa çıkarak bizzat yapmak
tadır. 

Şimdi bana bu tetkiki müteakıb ü
züntü veren noktayı kaydedeyim: 

- Bizim biri kız, biri oğlan, onla -
rınki ile hemen aynı yaşta iki çocuğu
muz ve ikt tane de hizmetcimiz var. 
Bununla beraber hiç bir zaman ço -
cuklarımızı aynı intizamla sokağa çı
karamayız, aynı güzellikle giydireme
yiz. Evde iş hiç bir zaman bitmez, ka
rım adeta bir üçüncü hizmetci halin -
dedir. Sartettiğimiz para ise, Almanm 
kazancını bilmiyorum, onlarınkinden 
üç misli fazla .. 

Meseleyi karımla münakaşa edecek 
oldum: Evvela bir hücum, sonra bir 
göz yaşı karşısında kaldım. Bana der
hal ihtiyatk5rane bir ric'at temin et -
mek düştü. Teyze, gönül işlerinden 
bahsediyorsunuz, çok iyi, fakat biraz 
da gönül işlerini müteakıb açılan bu 

bahis üzerinde kadın okuyuculannızı 
tenvir etseniz olmaz mı?> 

* 
. Bu. ~eselcye ilerde avdet edeceğim, 

flmdılık okuyucumun derdini yazmak-

la iktifa etmek mecburiyetindeyim. 
TEYZE 

* Bizim bayana da öyle kızıyorum ki .. 
Sanki onun benden fazla nesi var. 

- İmam bayıldı nasıl pişer? 
Diye sorsam: 
- İmam bayıh:· ondan sonra p!şer. 
Kabilinden bir cevap verir. 
Hele bakkalın defterine fazla yazdırıp, 

yarısını bakkaldan geri almak kabilin
den işlere hiç aklı ermez. 

Sonra güze! mi? Ne gezer. Eğer o güzel 
olmuş olsa b:zim bay, ikide bir yüzüme 
bakıp: 

- Sen ne fettan kızsın! 
Demez .. Ben, onun yerine bir geçsem. 

Neler yapardım .. Neler ... Evvela o ba
yan denilen karıyı bayanlık koltuğundan 
aşağı indirirdim. Düşünürdüm. Sokağa 

atayım mı; ntmıyayım mı? Acırdım: 

Haydi atmıynyım da o benim yerime hiz
metçi oluversin, derdim. 

Onu mutfağa sokar, kendim onun oda
nna girerdim. Tuvalet masasının başında 
şöyle saçlarımı bir güzel tarardım. Son
ra yanaklarımı, dudaklarımı, kaşlarımı, 

kirpiklerimi boyardım. Ve onun güzel 
elbiselerinin en güzelini arkama giyer
dim. Bayı kapıdan karşılar, tırnakları 

boyanmış elimi uzatırdım. Şap diye ö
perdi: 

- Hoş geldfn Necmi. 
Yüzüme bakardı, beni hem tanır, hem 

de tanımazdı: 
- Şey ser., sen .. 
Onun kekelcyişine gülerdim. 
- Ben yeni karın. 
- Sen eski hizmetçim. 
- Bende hizmetçi kılığı var mı? 
Bay beni b~r süzerdi, hoşuna gitmişim

dir. Artık eski karısını sormazdı bile. 
Yemek var.ti gelirdi. Yeni hizmetçi, 

yani eski bayan yemek tabakları elinde 
görünürdü. Ayağımı ayağımın üzeriııe 
atardım: 

- O nasıl tabak tutuş, sen hiç şimdiye 
kadar tabak görmedin mi? 

Korkusundan eli titrerdi: 
- Dikkat et şimdi düşürüp kıracaksın: 

Önüne bak! 
Yemek masaya konulurdu. 
- Ne acemi yarabbim, hiçbir teY ae 

bilmiyor. Evvela benim tabağıma yemek 
koyacaksın. Sen şimdiye kadar kjbar bir 
eYde hizmet ~tmemişsin galiba! 

Odadan çıkardı, kocama, yani bizim 

Yemekten sonra ayaklarımı uzatır otu-
rurdum. Elime de bir sigara alırdım. 

- Bu akşam nereye gitsek. 
- İstersen balo var, oraya gidelim. 
- İyi olur. · 
Baloya gitmek için kısa kollu entariyi 

giyer. Bayın koluna girerdim. Balo de
nilen yerde bir masaya otururduk. Ö
nümüze içki bardakları gelirdi. Karşılıklı 
ıçerdik. Bir delikanlı sokulurdu: 

- Bayan benimle danseder misiniz? 
Dansa kalkardım. Evde görüyordum 

ya. Sarılıp dönerlerdi. Ben de sarılıp 

dönmeye başlardırr.. 
Benimle d:ınseden söylerdi: 
- Siz ne kadar güzelsiniz. 
- Güzelimdir ya, o da öyle söyledi. 
- O kim? 
- Ali. 

· d" ece • rede ise elinden çaydanlık uş 
nım örtüler lekelenecektir.. ıt=.., ıf · ece,, .... 

- Dur, derdim, beceremıY 
karışma! ğ'tı fiJl' 
Çaydanı el:ndcn alırdım. Erke 

1şııı.rıtl' 
canına çayı koynrdım. Kadın ıca 
çatardı: ,,rarı ~ 

- Sen de derdim, kendini bil~ e\ıııı' 
, ·b·ıerı 

muş sanıyorsun. Ben senin gı 1 

de hizmetçi diye kullanmam. J{oCıı.ıı11 

Nihayet baladım çıkardık. 
tramvaya bLrıeüm, derdi, be~: biJlelill1' 

- Olmaz, derdim, otomobıle 
Yanyana oturur eve dönerdik. dedi' 
Yatak odasına girerdim. KOC8;~. (iO' 

ğim adama bakardım .. Beğenm tıf1l9.pJJ' 
zümün önüne yanımızdaki apar 

- Hangi Ali? kapıcısı Ali gelirdi: I ti sar' 
- Yanımızdaki apartımanın kapıcısı. - Haydi derdim. Şimdi heJl'l;lisi bıJ° 
Biraz şaşırırdı. Biraz daha döndükten mızdaki apartımana git, kapıcı. od9sııı• 

sonra başka bir şey söylerdi: raya gönder. Sen de hizmetçı 
- Ne güzel bir koku kullanıyorsunuz. eski karının yanına defol! bı1'ot 
- Halis Urfayağı kokusudur. Daha Aslına1:;;~t / sabahleyin pılav pişirmiştim de. ~ ...... ı 
Gene şaşaıardı .. Fakat tencere kapağı ---··~-· ·•· · - --~ 

vuranlar artık vurmaz olmuşlardır. Biz 1 Birhaç vecıze 
de durmuştuk. 

- Söylesene. derdim, şu tencere kapak- Giyinmiye dair . ~.of· 
larını gene ,·ursunlar. gör-OJ ...,'\' 
Yanımdaki el çırpardı. Olur ya ben bu Çıplaklık modası az rağbet zece1' ~ 

sdamdan hazzetmişimdir. Gene döner- Tabii .:z rağhet görür. Çıplak g~ t(IC 
dik, gene dururduk: zel vücutlular ekseriyeti teşkıl 

- Masama gelir misiniz? 

- Nasıl sizin masanızda hizmet etmi-
ye mi, affedersiniz anuna ben hizmetçi 
değilim. 

- Yanlış anladınız bayan, estağfurul
lah böyle bir şey söylemedim. Yani ma
ı>amda bir viski içmez misiniz? 

- Ha içeyim. 

Masasına giderdim. Bana bir yer gös
terirdi. Masadaki kadınları şöyle bir sü
zerdim. İçlerinden birine sorardım: 

- Siz kimin evind~ çalışırsınız. 
Kadın yüzüme bakardı: 
- An1amadım ne söylediğinizi. 
- Yani kimin hizmetçisisiniz.. 
- Bu nasıl lif. 
- Nasıl laf olacak basbayağı ııt 
Erkeğe dönerdim. 
- Sizin izmetçiniz değil mi? 

yorlar. 

* ıığilçll' 
Ne garip şeydir. İlkbaharda ye. b'f 

giyinmıye, insanlar ise soyunJJl
9 

larJar. 

* . ıci1115' .. tehzı '' \_,, Kadın terzisi kadar ınus .11 ;ı; .. .. acaY'ı 
görmedim. Kadını bugunku odur· 
!ete koyup sokağa salıveren 

* ,."1' z. ıe 
- İyi giyinmek para ile oJJn

3 'P'' 
olur! . aen de 

Derler. Fakat z(:vki teının e 
radır. Onu unutuyorlar. 

,if' * . . ·dert i) 
İnsan, iyi giyinmek ıçın, i~ııııeııd1": 

soyunmasını ve soyulmasını b\reciZeC' 

1 lkt ahbap çavuşlar: 

----· ;, ,--.· 
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Büyük Türk hekim ve fitezofu 

IBNI SINA 
jllfSe~ - -- _ _.. 

Gençlerblrlf Qi He 
Amerikan tiyatroları 

gangsterlerin elinde! 
ıı-...... 

---------------------
.. .. ,,. 

'1rGJ>çayı öğrenirken - Zindana at!flf - Ôlümden lıurtulanlm 
borflarını ödiiyorlaT - Çdgınea çrılıfmadan .oma çılgınca eilen • 

Güneşin 
yapacaklan maç 

San'.atkirlardan °/o 60 ını istiyorlar, vereni yükseltiyor, 
vermi,eni hellruı göziiaden düıiiriiyorlarmlf 

ee - ff•yafa ;gözlaini iapatlığı vtilıiı ... 

Yazan : Turan Can 
-2-

l'a bı.ıı Sina ~ret yaptığı sırada Iran ve ı 
.. r\iıtan karışık bir haldeydi. Her bü
~t fehirde bir hükümdar türeyor, ibu 
~lar ar.asındaki harplerin sonu 
n l.ınıyordu. H~ bugün şuna tlbi iken 
ho tıJ:t başkasının hükmü altına giriyor; 
dı!.lelikıe yılda üç dört defa vergi ver
~1 oluyordu. 

Ankarada futbolü en iyi oynıyan bir 
takım olduğuna hiç şüphe edilmiyen 
Gençlerbirliği cumartesi günü Taksim 
~tadında Güneş takımile ilk maçını ya • 
pacaktır. Ankarada çetin bir oyundan 
~onra Güneş takımı tarafından 2-0 mağ-
1lup edilen Gençlerbirliğinin İStanbulda 
yapacağı bu maça büyük -ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Bu maç münasebetile Paristen getirile
ceği bildirilen Güneş takımı muhacimi 
Rasihin Ankaradaki maçta olduğu gibi bu 
radaki oyunda da oynıyacağı rol cidden 

,büyüktür. 
Fakat Güneşin Gençlerbirliğine gale -

pesi Rasihin İstanbula gelmesile halledi-
1lecek bir dava mıdır? 

~bni Sina yirmi ilci yaşına geldiği .za
~ tı. babası Abdullah öldü. Sasanilerin 
~~tan.atlan da sarsılınca Harzem hü
da ~ Ali bin M.ansura sığındL Ora
~ liUrnıet ve muhabbet gördü. Daha son.. 
bıii 0rasan taraflarına seyahat etti. Bir 
Ola ddet nıualfüıilik etti ve pek meşhur 
gq tı., on sekizinci asra kadar şarkta ve 
tar 11>~ ınüracaat edilecek en salfilıiyet
)etı bır eser sayılan, şimdi bile ehemmi
~ e Avrupa ve Amerika ünive:tsitele
'dıtı e bahse mevzu ol.an (Kanunu Fittıp) 

Biz bu maçın neticesini fU veya bu ta
raf lehine bu kadar kolan çevrilebilir bir 
netice olarak görmüyoruz. N frol/Ork tiyatt'olannda. bi rinde temsilin bUif1 

Gençlerbirlığinin gerek :Ankarada, ge-

l 
rekse lstanbulda yapbğı maçlar onun ha
. tırı sayılı kuvvetle bir takım Olduğunu 
kafi derecede isbat etmiştir. 

Nevyork Metropolitan Operasının e~ karın alla§ veya ıslık ile brplanması bu 
meşhur san'atklrlarmdan Anthony Rescy ckomisyonculan ile yapılan anlapnalara 

dakJ. kitabını yazmağa başladı. 
~ sırada felsefe ve hekimliğe dair bü- 1 imi Sina. 
lh..ı ~rleri yalnız arapçadan tetkik et- İbni Sinamn sarsılmaz bir iradesi var-
~ llnkanı vardı. Arap kültürü bütün clı. Yılmadı. İyilik ettiği, kendilerine ha-
~ \re 'l'ür:k;standa, isliı.m dinini kabul yat verdiği, ıztıraptan kurtardığı insan

~Otd o_lanlar arasında hakim bulunu- ların şükranı kale duvarlarını aştL Zin-
lı ı danlara, demi.r parmaklıklı pencerelerin 

'ıtas~ ~ni Sina da tabiatile arapça va- ve kapıların içine kadar sokuldu. İbni 
6~ -:~ ılnıin1 genişletiyor ve arapça o-
~ y: d Sina zindandan kaçmağa muvaffak oldu. 
llaı ~azmak mecburiyetinde kalıyor u. Bin türlü tehlike atlatarak Isfahana 
l~ ti bir aralık bir hükümdarın mec-
~a~ kendi.sini pek beğenmiş olan bir gitti. Orada Alaüddevle hüküm sürüyor-

..., aı du. Bu adam ona hürmet gösterdi Sara-
~ emile karşılaşmış, münakaşaya yında her türlü rahatını ve ihtiyacını ta-
,11:~~ Söz arasında Arap alimi ona min etti. 

' . ku 'J»..~ daha arapçayı adamakıllı öğ- Çektiği sıkıntılar, atlattığı ölüm kor -
bi~t?ıişsin! lan ve gördüğü nankörlükler bile onu 

l>erek istihfaf etti. ilim sahasındaki çalışmalarından bir an 
lb alıkoymadı. 

"' tıi Sı'n l·v· v 1 d "l§gi . a genç ıgıne ragmen o gun ve Fakat sade ve mütevazi yaşayışını e-
\>e bıı bır adamdı. Bildiğini iddia etmedi ğiştirdi. 

ll s" ı ~alt oz e:. karşısında sus.tu. İbni Sina günlerce bir şey yemeden, 
....._ at o gun ve o saatta bır karar verdi: uyku uyumadan çalışıyor; sonra kendi
~e Arapçayı bir Arap gibi konU§IJlayı sini çılgın bir zevk ve sefahet çağlıyanı 
~ ~ltleli ve böyle mügalatacıların biri- içine fırlatıyordu. 
)illi. Ukabel~ vasıtalarını da yok etmeli-

Halbuki bu iki şey hiçbir zaman dost 

~:~ten bunu yapmak k d" . . . - _ olamamıilardır. 
''it~ en ısı ıçın f11P . fil fu lb · s· 
1~ Çok fa d lıyd Büyük Türk hekim ve ozo nı ı-

Mutlak ve nıuhakkak olan nokta Genç
lerbirliği ta'\nnunın hiç bir vakit ihmal 
edilmez bir kuvvet olduğudur. 
İzmir t&kımlan tarafından İzmirde İs-

yazıyor; 

- cŞimdiki şerait dahilinde, Nevyork 
operasında tenor olmaktan :ise bakkal 
olınağı tercih ederim. Metropolitan. bir 
sanatkann ilınkkile çalışamıyacağı berbat 
bir yer olmuştur.> 

Gerek benim ve gerek 'Operadaki arka
daşlanmdan bir kaçının başından geçen 
vak'alardan sonra polise bu yolda ifade 
vermiştim. 

İnanılmıyacak kadar gariptir, fakat 
tamamile doğrudur. Bakın anlatayım: 

Metropolitan angaje edilen her artist, 
teşkilatları itibarile gangsterlerden fark
sız olan ibazı komisyonculara bir nevi ibaç 
vermek mecburiyetindedirler. Değil yal -
nız şahsımızı korumak fakat ayni zaman
da şöhretimize balta vurulmamasını te
min için bu ccentilmenlerıt tarafından 

istenilen cpara> lan vermek mecburiye
tindeyiz. Bu ckomisyoncular, gayet mun
tazam bir teşkilata maliktirler. Hele 
Metropolitan operası ile uğraşan şubele
ri mükemmeldir ... 

Bu ckom~syonculan m maiyetinde 
yirmi profesyonel cşakşakçı• vardır. İcap 
eylediği takdirde bunlar mükemmel bir 
surette temsile mani olabilirler! 

tık tehdit ve ilk teklif v" Y a ı. d ku - 1 .. · h "ilene b" "k b' tl lıştı na bundan tam o z yuz yı once yanı , 
la.it ?tıiiddet· uyu ~r gayr~ ek ça ıl ve 1037 senesi h::ı.ziranm 21 inci günü ve 67 Bu adaınlamı vazifeleri gayet basittir. 
tıı.t ltonuşt~~ scnun ~ onunk~. ::~~şb·a~~- yaşında olduğu halde, bir rivayete göre . Metropolitan operasına angaje edilen yeni 

t b·ı gıı nrapça a en UÇı.tA ır .11.1.1- .d h talığ d ··1d.. Güneı takımı sanatkarların her biri ile mülakat yapar-l 1 e bu lam d 1 • mı e as ın an, o u. 
.ı bili Sina 1 ak' 

1 al~k· 
1 

b b f 
1 

· ı Fakat eserleri hala hekimlik aleminde .tanbul takımlanna karşı alınan iyi dere- lar. Bu müla.ka1 alelekser şöyle geçer: 
11~ ;... ıe ım ı e era er e sefeyı .. . . . İ kı ı Anka T b 'k d · 1 M t ı·t ' ~ ""'~eden . tk"k ed' . en yuksek mevk11 muhafaza ed.ıyor, tet- celerle, stanbul ta m arının ra ta- - c e rı e erım. e ropo ı ana an-
e ,, ınceye te ı ıyor· bu vadı- . . . d"' tükl' • • tl 1 · a·ı · k ld k' Bu ~ .repYcn · f'ki 

1 
' _ _ kik mevzuu oluyor. Hele on sekizıncı as- kımlarına karşı uş en vazıye er s- gaJe e ı menıze ço memnun o u . 

il.t'"t 1 ve gen~ ı r er ve goru~1er ı·· hal a·· t"'-·· .. .. k b .. "k sanatka~rlar gı're-.. ıy0rd ~ ra kadar (Avicenna ""' Avisenna) namı tanbulda futbo un ne e uş ugunu gos operaya anca. uyu 
l!ar u. altında garpte büyük bir şöhret kazandı. termektedir. bilirler! Cidden çok memnun olduk! 

l!Qıql!~tn hükümdarının sarayında bu- Bütün hekimlik filemi onun eserlerine Gün~ takımını b~ _mevsi~ .. zarfında - Teşekkür ederim! Arzunuz nedir? .. 
h~ ~l!.U sı:a~ ::~u Sehli Nesimi ve _<E- müracaat etti ve milyarlarla insan ondan yaptığı ciddi maç~ar. ıçınde buyuk bir za- - Hiçbir arzumuz yok! ... Yalnız size 
~lt &f.haıu Bırunı) gibi zamanın en bü- şifa buldu. fer kazanmış değildir. bazı tavsiyelerde bulunacağız. Bu opera-
tı~ ~tnler~l~ tanıştı; konuştu ,.e yilllsek * Milli küme dava~md~ büyük bir yer da işinize başlarken bazı müşküller ile 

bağlıdır. Sanatkh bir defa ıslık ile kar· 
şılaşırsa artık onda sanat aşkı kalmaz. 
Kalsa bile halkın nazarında iübannı 

kaybetmiştir. 

it~te dünyanın en büyük operalanndan 
birinde bu cşantaj> artık tabii bir hal ik
tisap eylemiştir. 

(Nevyork) a muvasalat eylediğim gün 
ben de bunların talepleri ile karşılaştım, 
bana parlak bir muvaffakiyet temin eyle
mek için ücretımin cyüzde altmış. mı is· 
temişlerdi. 

Sözde bunlar csıgorta memurları• idi
ler ..• 

isteklerini reddettim. Fakat bu yüz
den başıma neler geldi. 

San'atkin bunaltan hadiseler 
İlk temsilimi vereceğim geceye hazır· 

lanmakta idim. O gün öğleden sonra bel
ki 50 den fada ziyaretçi beni görmeğe 

geldiler. Bunla• sôzde Amerikanın başka 
~ehirlerdeki t!yalroları için beni angaje 
eylemek istiyorlardı. 

Bu müddet zarfında muhtelif sebebler. 
le ~ defa telefona çağırıldım! 

Temsil başlamak üzere... Tiyatronun 
önti mahşer gibi kalabalık.. Tiyatroya 
girmek imkansız .. Fakat ben bu kalaba· 
nğı yararak kan tf:l' içinde ve geç olarak 
tiyatroya girebildim. Odama girer gir
mez elbiselerimin çalındığını söylediler. 
Acele yenilerini buldum. 

Tam sahneye çıkacağım sırada cacele 
ve çok mühim• olarak telefona çağırıl

dım. Büsbütün sinirlendim, kafam kar
makarışık oldu. 

Sahneye çıkar çıkmaz bir patırdıdır 
başladı. Adamlar cidden iyi bir teşkilat 
vücuda getirmişler ... Meğer benim gib~ 
diğer sanatkarların hepsi de ayni yoldan 
geçmişler... Bunlara mutavaat göster· 
mediğime sonradan pişman oldum doğ 

1 lfelti ~etın: bunlara da kabul ettirdi. İbni Sinanın en mühim vash kendi za- a:acağı bir ta~~ rıyazı hesaplarla, hat- karşılaşabilirsiniz! İzah edelim: Opera 
~l'iııııe~k, :felsefe, riyaziye, fizik ilim- manında ve daha evvel yetişmiş olan he-I ta kat'iyeUe olçulen bu takım Beşiktaş ~alonunda yeni sanatkaralara suikast Tiyatro gangsterleri! .• 
~ı~tı ki ınuvaffakiyetleri bütün Tür- kimlerin ak . 1 k ihir cin peri gı· ve Fenerin karşısından mağlup olarak ay yapmakla mük«:>llef bir takını adamlar Tam beş senedenberi bu usul Metro 

rusu ... 

{ılr... a \re 1 - - ilm sıne 0 ara 5 
' ' - ldı vardır. Suikrst sanatkarların şahıslarına 

l -..ı~a:n . rana; onune geç· esi kabil bi şeylere ehemmiyet vermeyişi, hasta- rı · A A politan operasında cari imiş. Bu gangsteJ 
~l'b,_ bır ışık seli halinde memleket- l ğın sebebl . . d . ın vücud İzmirdeki oyunu hala hahrunızdadır, karşı değildi~ Fakat eserlere karşıdır. Jer tiyatroda diledikleri san'atkarı yük 
l'~hlı\>e kıt'aiarın hududlannı aı::!:lrak 1 

te k'l ederını sa eceal ınsanla dd 
1 

du- Ankara maçlarının dedikodusu da bitip Tabiidir ki dolayısile sanatkar da bun-
t bordu v- nu ş ı en parç ar ma e er e tük' --.J· , ıoeltirler; diledıklerini yerin dibine batı . 

.T ureu dan muteessir oltır ... 
L ta11.1. · aramasıdır , en 1• rırlarrnış ... 
•ıa.tll!Qq"'<tlti ihtilaller bitmiyordu Ru".,·eyk Şark v . 11.ı· l . nda İbn' s· Hakikaten Güneş takımı çok kuvvetli - Böyle bit hal vukuunda tabii sanat- T 
" • ... 1 . · .,, e garp "' ım en arası ı ı· . . . . dı . ka b .. 1 k iyatro müdürlüğü bunlara karşı bh 
"~'- .. nın uht lü b d tal hsi l ~ uğra yok l b kar müteessir olur. Fa t unu on eme ~ -..ıtrı ale . m e şu eleri ''e bu ha- rF.nın hekimliği hakkında atalar sözü e 1 . z ıı:;e mı , ' sa 0 an ıten şey yapacak halde değil ... Zaten ne ya· 

t~i t"r Yhıne isyan eden halkın arasın- haline gelmicz olan bir kanaat vardır. kuvvetı bu mudur. İşte dava buradadır için ne yapmalı?... pabilirler ki .. . Bu adamların hepsi loca 
lı.l' .. gacz,,. ık1 d 7 b d halledecek ola haki - Çok ko~ay! Sizi koruyabiliriz! 1'u b · Q ~· ar son ereceyi bulmuş- Derler iti' ve u avayı . n maça 1 koltuk biletleri alarak yerlerine oturu· 
it di.i lltneu Sultan Mahmudun tazyiki . . . ·v· olarak büyük ehemmıyet verilmektdir. hususta teşkilatımız vardır. Yalnız ope- yorlar. Tiyatro dahilinde dahi gayri ka· 

~? l1>rı(11~izliği büsbütün artırdığı hal- - cH~~~rat, yok o~ h=g~ .b~- Gençlerbirlitine gelince, o da milli kü- radan alacağınız ücretin bir kısmını bize nuni bir hal cereyan etmiyor. 
ıt ıiota Sına bu memleketlerde şehir ıe- du. Öldugu zaman Calinos diriltti me maçlarında ümit ettiği dereeeyi bula- terkeylemeniz lazımdır!... Seyirciler gayet tabii bir surette his-

«<ıı.ı-:~: §lyor· yen· Aı·ml h kiml l Dağınık bir halde iken Ebubekir Razi o- madı Nihayet maksadları anlaşıldı değil 
.ı:~ • ı a ı er ve e ere . ikt. · siyatlarını izhar ediyorlar. O halde yapı-
~j~Ot Y~r; Yeni kitaplar bulup tetkik ı:u ?er~ey~p topladı; fakat eks L En son- Maçların bidayetinde devamlı galibi - mi?... lacak hiçbir şey yok demektir. Fakat bu 
~til&ı ~ e tecrübeleri gittikçe artıyordu. ra. Ib~ı ~ına tamam.~a~ yeUer elde eden bu takım fazla bel bağ- Parlak bir muvaffakiyet ancak vaziyet karşısında ben polise baş vur-
"'l'teg 

0 
e ko:kunç rekabetler içinde bile . Ibnı Sınarım en b.uyük ~ ~şhur es~- lamağa hak kazandığı gal~biyetlerden son kazancın yüzde altmışını dum. Ve yazınım başında da gösterdiğim 

lll~t g" nun ı.ktidarını teslim ederek hür- rı olan (Kanunu Fıttıp) bu tun eserlerı- ra nedense likte bulundugu mevkii l.lu - vermekle kabildir gibi ifademi bütiin açıklığı ile v~dim. 't g~~ri:yordu. Fakat ne kadar hür- n~n hul~sasıdır, onda me~~ olnuyan hafaza edemediği ıçin bugün oldukça a- Alınacak ücretten istenilen yüzdeliğin Bu yüzden belki sanatım tehlikeye girer. 
~ttt!ak:~r~e görsün çalışmak ve eser ya- pır bahıs kalmamıştır. İbnı Sınanı~ bu şağı düşmüş bır vaziyettedir. nisbeti sanatkarın şöhreti derecesine bağ- Fakat sanat namusu aranmıyan, korun· 
·~il Çın elbet asude bir köşe ıa eserindn istifade etmiyen fen adamı da (Devamı 11 inci sayfada) lıdır. Sahneye ilk defa çıkan bir sanat- mıyan yerlerde sanattan eser kalmaz ... 

'lı .. tıu hulamadıgwl halde I'bnı' sı·n zım: voktur. Bu eser için: -=======-==".~:=:=:=:==~-=-==="'""""========-=-===-==--""""'=--===-.. == ...... =-==-====-=-c~,,,_,=====-====-
ıwi "l' "e d" .. .. a yenı ,. f kki 
''l ~Otdu. uşunuşler bulmakta devam _Yalnız başına bu kitap elde kafi bir memiş olan bır müte e r sıfatile, kita- günkü medeniyetin anahtarı olan müşa·ı ti~n takibata uğramıştı. 
~ hında cinler, periler için hiç yer verme- hede ve tecr:~be usulünü bugu·nden asır- Talebesi Abdullah Cürcani'ye bu bap· b · ey " mecelledir. 

~~t'rıe.cıa:a E:~'zv_in .ş.ehirlerinden sonra Derler. miştir. İzahı kabil olmıyan vak'aları bir larca evvel kullanmış, muvaffak olmuş- taki zanların yanlış olduğunu isbat için 
~ttı ·• R· ld R takım mevhum ve gizli kuvvetlere atfet- tur. bir mektup yazmıştı. -.~ Stiddevı '" 1• . ~veyh hanedanından Bu eserin ilaçlara dair olan kısımları 
\ 

1t Yaptı ~ on~. ı:ıbar etti. Kendisine on ikinci asırdar: on sekizinci asra kadar meğe tenezzü: etmiyerek kör düğümleri İbni Sina hayatında yüz elli kadar irili Diğer başlıca eserleri (İşarat), (Etten-
~; l'rıevk': ~u hukümdarın ölümüne ka- o devirlerin kodeksi vazifesini görmüştür. her halde .. çö~meye ç~lışması?ı~ ki onu 1 ufaklı eser yazdı. Hekimlik ve felsefeden biha t), (Uyunulhikme), (Hutbetülgar
'ıı:ı d"'"le ıını :muhafaza etti. Fakat Ta- Bu büyük hekim ve filozofun bu dere- a:ırların ustnnde yuksel.tn:ı~tır .. Ken- başka riyaz'ye, fizik, kimya, jeoloji ve r~): (R!s~le~.iıttay~) dır. Bunların felsefi 
~iıı ~ti lli~arnnnında onu çekemiyen ra- ,ce ömürlü fi!drler ve usuller koymasının dınden evvcıkı ve sonraki alımlerın ço- (Astronom: Kozmoğrafya) üzerinde de fıkırlcrmı soylemış ve anlatmıştır. Bun
~ ~:ı efe~~~:;'Tlu.~adl:ırına. erdiler. İbni sebebini onun her şeyi tabii kı:vvetlerle ğu foyası meydana çıkan putlar gibi yı- çalıstı. (Eşşifa) adındaki eser bütün bun- lardan başka fizik hakkında on eseri ol
~) Ul'tik al · e 1 anetle ıtham ettiler. izah etmesinde aramalıdır. lbni Sina kılırken ve e-,:;;er!eri kuru yapraklar gibi üm havidir. İhni Sina bu eserinde Kur'a- duğu gibi (Manzume) namile bir de şiir 

~ hal>sedi:~ derhal yakalandL Bir ka- Türk soyunur. ı!sıl vasfını haiz olan ve rüzgarla sawuJı.ırken o dimdik kalmış, nı Kerimin b:.ızı hükümlerine aykırı fi- mecmuası kaleme almıştır. 
dı. b~kalarının telkin ettiklerini kabul et- eserleri de cI üstünde tutulmuştur. Bu- kirler yazmakla itham edilmiş, b~· yüz- Arkası yarın _ 
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Ciltteki siyah lekeler 
[ Güzel izmirde iki güzel iş J 

• • • 
lzmir telefon · şirketı 
hükU.metçe satın alındı 

Ekseriyetle .. burun, çene ve alında hasıl 
. lek~lerden kurtulabilirsiniz 

olan bu 
iz mir telef onları 15 Ağustos tarihinden itibaren 

devlet elile işletilmeye başlanacak 
1 ....................................................... --: ......... .. 

-. ------ ---ı 
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Lekeler en ziyade burun, çene ve alın
da olur. Boyunla ensede nadiren rastla
nır. Yanaklarda hemen hiç olmaz. Çün
kü çene, alın ve bilhassa burun uou yü
%Ün diğer kısımlarından çok daha yajlı
dır. Esasen siyah nokta, açık bir mesa
mede toplanmış ufacık bir yal yıjınm
dan b~ka bir şey değildir. 

Bu güzellik düşmanının en kötü tarafı 1 f 
kolayca üremesindedir. Cildi besliyen f.,· 
yağda bir mikrop vardır. İ&te bu mikrop ~ 
ıli.yah benekleri oldukları yerin civarına fi.· 
yayar ve üretir. ı 

Umumiyetle bu benekleri hususi b .. 
aletle birer birer çıkarmanın onlardan 

ı kurtulmak için en müessir çare olduğu 
sanılır. 

,_ 
~ 
~ 

Şık 

Çamaşır 

Modelleri 

Halbuk' hakikatte bu, muvak.kaı ttd .. 

birdir. Bir yandan alınan noktalar tıir 
yandan yeniden meydana çıkar, ve çabu
cak artar. İki üç gün içinde çıkarma ifi
ne yeniden başlamak lazım gelir. Böyle
ce cild tekrar tekrar hırpalanır ve tazeli
ğini, elastikiyetini kaybeder. 

Siyah noktaları gidermenin en iyi ça
resi onları yapan sebel>i ortadan kaldır
mak yeni köklerini kurutmaktır. Bu ça
re pek basittir. Cildin neresinde aiyah be
nek varsa orası hasta demektir. Sağlam 
bir hale getirilince benekler kendililin
den geçer. Bunun için ilk iş olarak o kıs
mı bol bol sabunlamalıdır. Büyük bir pa
muk parçasını sıcak suda iyice ~abunla
yıp cildin hasta kısmına aşalı yukarı, ve 
daire çizer gibi tekrar tekrar sürmelidir. 
Sabun (asit) li olursa daha iyi olur. Ç~~ 
k:ü: Cildin esasında biraz ekşilik vardır. 
Kendinde bulunan şeye uy~n bir sa
bunla oğmak ona çok iyilik verebilir. 

Sabunlama için pamuktan başka bir 
§ey (havlu, sünker, tuvalet eldiveni fi
Jan) kullanmamalıdır. Çünkü: Pamuğu 

sık sık değiştirebilirsiniz. Halbuki havlu 
ve saire bir deiada atılmaz. Siyah nokta
lan yayan mikrop onların kıvrtmlarında 
gizlenir. Ve yeniden açık mesamelerden 
içeri girer. 

Sabunlama günde iki defa yapılmalı
dır. Fakat bazı cildler buna dayanmaz. O 
zaman !filnde yalnız bir kere hatta gün 
aşırı sabunlanmalıdır. Bunu herkes ken
di cildi üzerinde yapacağı tecrübe ile an
lıyabilir. 

Sabunlamadan sonra açık mesameleri 
kapamak için cildleri fazla yağlı olanlar 
biraz (90) derece alkol sürmelidirler. 
Yağsız derilile!' (alkol) yerine limon kul
lanabilirler. İkisi de iyidir. İnce bir çö
pün ucuna biraz pamuk sarıp kesilmiş 

limonun yahut ta bir tabağa konulmuş 
biraz alkolun içine batırmalı. Bununla 
cildin hasta kısmını silmelidir. 

İşte cildi siyah beneklerden kurtarma
nın en esaslı, en kolay ve hiç yanılmaz 
çaresi. 

Ancak neticeyi alabilmek için biraz 
ıabırlı olmalı, hemen bir iki günde bık
mamalıdır. Bu neticeyi alıncıya kadar si
yah beneklerinizden pek sinirleniyor, 
c1ldinizi muvakkaten olsun temizlemek 
istiyorsanız o zaman asla (noktaları çı

karma aleti) diye kullanılan şeylerden 

birini kullanmayınız. Bu aletler ekseriya 
birer mikrop yuvası halini alır. Hem de 
bir noktayı mutlaka çıkarmak için fazla 
bastmlabilir. Cild bu şekilde bir kere 
zedelendi mı bir daha dünyada düzel
mez. 

Bunun için bu aletlerin yerine ya ince 
bir toplu iğne yahut ta bir parça gaz be
zi ile kendi parmaklarınızı kullanabilir
siniz. Toplu iğne iyice yakılarak mikrop
suz bir hale getirilebilir. Biraz bastırınca 
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&mır Telefon Şirketi binası · ı-tırı 
İzmir, 15 (Husust) - İsveçteki E-ı devlet elile işletilmiye başlanaca ~~ıJ1 

rikson şirketi tarafından tesis edilen Yapılacak bazı mühim ilavelerle yaati~ 
İzmir otomatik telefon şirketi de, hü - vilayetler ve kazalar izm.ir 0:0~boıl· 
kfunetinıiz tarafından satın alınmıştır. telefonuna bağlanacaktır. Şimdıkı bfl~ 
Bir senedenberi devam eden konuşma- de Karşıyaka, Burnova ve B~cad~efol'l' 
lar muhtelif safhalar geçirmiş, netice- ka Çamaltı tuzlası da otonıatık te ·ık o· 
de şirketin idare meclisi, Nafia Veka- la İzmire bağlanmıştır. Menemen 1• ı.ııııl 
!etinin teklif ettiği 1.200.000 lirayı ka~ larak bu yıl içinde İzmir telefon 
bul etmiştir. Şirketin salahiyettar mu- bağlanacak_tır. 

1 
fo • 

rahhasları bu hafta içinde Ankarada İzmir : Istanbul ve Ankar~ ~e ~e e• 
satış mukavelenamesini imza edecek - nundan Izmir şehri layıkile ı.stıf~ ·e ~if 
Ieı:dir. dememektedir. Bu telefonu~ ~~İzrııi" 

Izmirin otomatik telefon tesisatı, on aksamı tek hatla iş gördüğu ıçııı me ~ 
sene önce Erzurum meb'usu Bay Azizin rin ticari faaliyetine ce\•ab vere a.ıo.r1 
belediye reisliği zam.anı.nda meydana mektedir. Bilhassa öğleden sonr }{O ' 

getirilm.işti. O zaman Erikson şirketi saat 16 ile 22 arasında telefonla iJÇı 
yüzde altmış beş, lımir belediyesi yüz- nuşmak bir hayli :rr.üşküldü,_r. _B~ıa~{eV' 
de otuz bet hisseye malikti. Eşhas elin- dört saat sıra beklendiği ~ak~d.ır. J'll:lfiıı 
de bulunan §i.rket hisseleri peyderp~y cud hattın beş hatta ibl?cgı ıçııı btl5ı.ıs' 
belediye tarafından satın alınmıştı. Iz- Vekfileti tertibat almaktadır. BU e cC" 
mir belediyesi, devletin şehirler arası ta İzmir başmüdürlüğile muhaber 
telefonuna vereceği yeni şekli düşüne- reyan etmektedir. . . teıeW 
rek İzmirdeki tesisatın c1a hüklımetçe Devlete geçtikten sonra Izınır lt1lı' 
satın alınmasını kabul etmiştir. nunda her hangi bir tenzilat .. Y~P~ifill, 

Solda - Krep dö &in ıecellk. Yakaama ..antet geçirilmiıtir. Bt'.I yakanın altın .. 
dan çıkan ıentür arkayı dolqarak öne geliyor ve _,nde bajlınıyor. 

Sajda - Göi\ls 4autien ıorj, yarini tutan pratik lılr kombfnezun. Önü ve ar. 
kası ortadan. dikifU. · 

Bir miılyon 200,000 lira yirmi senede ıı mavzubahs değildir. Çünku Iı adıı~ 
60.000 er lira hesabile ödenecektir. 15 telefon ücretleri İstanbul ve An}tar 
ajustostan itibaren de İzmir telefonları daha ucuzdur. 

-~~-~~~-~-~-~-~R--~·~-~--..._.. 

1 . ----"---~-----~- .. . 
zmırde her klubun bır . . . 

stadı ·olacak 
j""()~~;~~~;:;:··;;:~;;.:;·i·i·······~~~·~i~~······ 

Bayan "A. N.,, 
Yiirüm na umn, ne de yuvarlak. Allı

ğımı yanaklarımın neresine ııa nasıl sür
meliyim? 

Aynanın karşısında ıülümseyiniz. 
Bu vaziyette yanaklarınızın en çıkıntı· 
lı yeri neresi ise kırmızıhğı oraya sür. 
mek lazım gelir. Yani herhalde alma· 
cık kemikleriniziın üzerine... Buraya 
hafifçe kırmızı dokundurur, etrafa doğ· 
ru parmağınızla gittikçe hafifleterek 
yayarsınız. 

* Kandilli Bayan "A. K. L.,, 
Yüzümde hiçbir uygunsuzluk yok. Yal

nız burnum biraz uzunca. Bundan pek 
müteessirim. Çünkü teldfisi imkdnı ol
madığını ıanıyorum. 

Yanılıyorsunuz. Pek hafifçe uzun 
olan bir burunu makyajla ufak gös ~ 

termek kabildir. Burnunuza daima yü
zünüze sürdüğünüz pudradan biraz da 
ha koyuca bir pudra sürünüz. Bu ko • 
yuluk onu olduğundan ufak gösterir. · .......... _.._ .. ____ ....................... ······-
canınız acıyacağı için cildi zedeliyecek 
kadar bastırmanıza da imkan yoktur. 
Easen çıkİnıyan noktayı zorla çıkarmıya 
çalışmamalıdır. BırakmalL Nasıl olsa sa
bunlana sabunlana kendiliğinden kolay
ca çıkarılacak hale gelir. 

Noktaları gazlı bezle çıkarmak isterse
niz o zaman bezi birkaç ka.t yapınız. Çı
karmak istediğiniz noktayı bu bezin ara
sında iki baş parmağınızla sıkınız. 

Noktalaırın daha kolayca çıkabilmesi 

için yüzü sıcak su buharına tutmalıdır. 
O zaman cild yumuşar, mesameler daha 
iyi açılır. Fakat evvelce de söylediğimiz 
gibi hangi şekilde olursa olsun cçıkarma 
usulü. tamamen muvakkattir. Esaslı te
davi sabunlama ve limonla alkoldan iba
rettir. 

Bu stadlardan birinin temeli merasimle atıldı, bir de 
15000 kiıilik ıehir stadı yapılacak 

· ar1'e~ 
Vali Fazlı Güleç yeni stadın temel atma merasiminde ilk taşı k.0 Y }1it suı: 

Bu bluzu yapmak için limon sansı ren- İmıir, 15 (Husu.si) - İzmir valisi ve lkifiyi Utiab edecek büyük bll' _ş~ ve~~ 
ginde 510 gram cibrişim> le bir çift ,2, parti başkanı Bay Fazlı Güleç'in mü- dı yapılacaktır. Bu işde beledıYerıe J:ıil it 
numara §i§ (lbtik için), bir çift te ,3, him bir t~ebbüsü, kuvveden fi- lAyet birlikte yürüyerek, her ~r. Ş~~V' 
numara ıiş (bluz için) lazımdır. le gıkararak yeni bir stadın te- çelerine tahsisat koyaca~ı~r 

1 
riJl t1.~ t 

Kullanılan örgüler - ters - yüz Clrgil melleri atılmıştır. Parti'nin eli - stadı, üstü açık, fakat trıbun ealı p15 ~ 
(hep ters) ile bir de ıu iekilde bir fan- le birleıen klüblerin daha esaslı leri kapalı olacak, ayrıca Jt.a~laJll tıg 
tazi örgüdür. bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri kapalı jimnazi bulunacaktır. ·td 

1 inci sıra - (•) bir yüz ilmik sonı:a için mevcud üç klübe birer stadyom te- zırlanmaktadır. Jtttl'lı~rı 
bir ters ilmik, bir yüz bir ilmik öteye ka- mini kararlaşmıştır. İzmir klüblerinin ecne?: ta ,, 
yıp (*) işaretli yerden yeniden başla- Dün Karşıyadaka yeni Karşıyaka sta- teması da temin edilecektır. 8pıl~r~e 
mak. dmın temelleri atılmıştır. Temel atma İzm!rde bir de çemen saha yuıerıı1. 

1
,. 

2 inci sıra - Baştanbaşa ters örülecek. ~öre~de bir nutuk ~~y~iyen v~limi~, takımlarımızın çemen sa,~~tır. j\\' 1~ 
3 üncü sıra - (*) bir yüz, bir ilmik Izmırın sporcu gençligının partıce hı- maç yapmaların~ çalışılac< ·si çer1 

, 

kayma, bir yüz, blr ters sonra (*) işare- maye edileceğini, ilk iş olarak İzmirde padan gelen takımların e:kscr~h etti1'·ıı' 
tinden başlayıp ayni şeyleri tekrarlamak. stadlar meydana getirileceğini söyle - saha üzerinde oynamayı tercçeırıe11 :ı ~ 
~üncü sıra - Bütün ters örgü. miştir. Karşıyakadaki stad 25.000 lira- !erinden İzmir takımları d~ . ~a.ısı1ıı 
Bundan sonraki sıralar da hep ayni ıe- ya çıkacak ve tribünlü olac:ıktır. ha üzerinde maç kabiliyct.nı 

yin tekrarından ibaret. İzmirde, merkezi bir yerde 15.000 caklardır. 
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Maksim Gorki kimdir? j Bilmediğ i niz bir hikayesi 
Sırasile paçavracılık, aşçı gama~bğı, /ırıncı çıraklığı H A y A L s u K u T u 
ve küfecilik yapan öksüz delıkanlı nasıl oldu da Rusçadan çeviren : H. Alaz 

dünyanın en büyük romancıları sırasına girdi? 
Yazan: H. Alaz 

boyunca yürüyüşü -
Geçen 1936 senesi ne devam ederek O -

18 haziranında değil desaya geldi. Odesa 
Yalnız Rusların, fa - limanında hamallık 
kat bfıtün dünyanın yaparak geçindi. Pre 
en büyük söz ustala- kop, Sinferopol, Yal-
rından, en büyük ta, Kerç, Kuban ta -
r o ın a n c ı 1 a r ı n- rikile, 1891 senesi 
dan Maksim Gorki · sonbaharında Tifli-
Öldü. se gldi. 
· Bir çok hikaye, bir İşte burada • Tif-
Çok ta roman yazan liste - 1892 senesi 25 
Gorkinin en büyük eyh1lünde cKafkas> 
hususiyeti realizmi adlı bir gazetede 
\re inkilapçılığıdır. Gorkinin cMakar 
Gorki, hemen hemen Çudra> adlı ilk hika-
her eserinde, ya ken yesi çıktı. Umumi -
di hayatını, yahut ta yctle bu tarih, Gor -
hergün aramızda ya- kinin yazıcılık haya-
11Yan insanların ha - tına atılışının başlan 
Yatını verdi. Vakıa gıcı olarak kabul e -
Gorkidcn maada bir dilir. 

Çok diğer muhar- ~j::~:. Gorki, ayni sene - Size, hayatımın 
tirler de ayni ışı ;::;.-:_~ :;;.-- .. nin birinci teşrinin - en acıklı tesadüf-

~:~~:~~~·· bütü:a:t:~~ -~·~'~ ~~~W:,<.< -' ::d~ .. ~~::t~i-~:~~; ~:i~~:~ c~== 
ğer muharrirlerden f//~'f."r..?!;. ~..:~::'tM~~ avukat katipliği yap- den birini anlatmak farkı ve üstünlüğü, /~ '//.1~ :.:'j_ ~~ raftan, birinci hikaye 
y 1 . b.. '/;~/ l /.::,,1_~~ . ~<;V' B' t istiyorum. Bu te -arattığı tip erı u - v;/r;/l/'1., ~: ~~ mağa başladı. ır a- sadüf, benliğimin 
~iin insanlığa mal e- I .e~":;'J _..4/IP • sinin kazandığı mu- kederle ilk karşılaş-

Bu hikaye Maksim GorkiAin en 

eski yazılarından biridir. llk defa ola· 
rak cSamara gazetesi.. nin 23 nisan 
1896 tarihli ve 89 numaralı sayısında 

çıkmıştır. Mu.1ıarririn toplu eserlerin
den hiç birine girmediği için o zaman
danberi de hiçbir dile çevrilmemiştir. 

Kadın, iri siyaJi 
ıözlerini bana dik• 
miş, hareketsiz du. 
ruyordu. Uçları, ha 
fifçe yukarıya doğ• 
ru kıvrılan ince 
kaşlarının arasın • 
da keskin bir haz 

ebilmesidir. İşte bu- • o, plansız, :si'ilemsiz okurdu. Bir kelime vaffaklycttcn cesaret alarak yazı yazma- masıdır. belirmişti 
nu.n içindir k~> Gorkiyf bir Türk te, bir ile, eline ne geçerse, kaçırmaz okurdu. ğa devam etti. Fakat yazı ve edebiyat iş- Bir akbahar günü idi. · Ağaçlar henüz Pırıl pırıl yanan yüzile, her dakika 
İngiliz de, bir Çinli de, bir Rus kadar Bu okuma ona hayatı sevmesini, onu da- !erinde çok titiz davrandığı için bunları, canlanmış, ihtişamlı yeşil süslerini takı- kendisini koı-umağa hazır duran bu ka

4 

•nlıyor ve seviyor. ha iyi tanımasmı öğretti. Gorki okuduk- uzun zaman neşretmedi. Ancak 1898 se- nalı çok olmamıştı. Bunlardan yarılan dın, harikulade güzeldi. 
Gorki, yaşadığı devrin en ileri bir in- · ~ t d M sk ecmuaların d tlı 'eti k' ·· b··ı- gu runu o··"-'u"r ca hayatın derinliğini, daha iyi görüyor, nesı agus osun a o ova m - baygın bir koku, o ka ar ta ı ı, go- Korku, onun u un ru 1'1 • 

lanı, bir inkılapçı idi. Gorki her şeyden daha iyi anlıyordu. Ve bu onu, dah cid- dan birinde Emilyan Pilay adlı ikinci hi- ze görünmiycn tarla kuşlarının cıvıltıla- memişti. Bana çevrili bakışlarında gene, 
t \t\rel bir halk çocuğu idi Doğrudan doğ- di daha derin okumalara sevkediyordu. kayesi çıktı. Gene bu sıralarda, ilk bü- rile beraber, adeta gökten geliyor .sanıla- biraz, istihfaf oku.riabiliyordu. 
?uya halkın içinde doğdu, halkın içinde Gorki, işte böyle bir okuma arzusile Ka_ yük hikayesi olan cÇelkaş> ı yazdı ve bilirdi. Ben onun göz kamaştırıcı güzelliği kar-
Yetişti. Halkın bütün ıztıraplarını, bütün zan ~hrine geldi. Orası, 0 zamanlar, bir cRuskoye Bogatstvo> mecmuasında neş- Etrafta her şey yeni ve taze idi. Hatta şısında adeta şaşkına dönmüştüm. Göz· 
-ıeınıerini onunla beraber yaşadı. Bunun · -1- bil · sanı ·· - d yı d hep 

c Üniversite şehri> diye tanılırdı. Gorki rettı. üzerinde yattığım topr-. e, m ara lerimi onun yuzun en a rma an, 
içindir ki Gorki, ilk romıntik yazıların- tapınırcasına scvdiğf bilgiye buradr da- Gorki, 1895 senesi 23 martında, davet bilmedikleri birçok şeyler vadeder gibi 'ona baktım. Güzel kadının saçları siyah 
da bile inkılapçı hamlelerini bir an için ha kolay kavuşacağını umuyordu. edildiği, Samara'ya gitti. Ona orada cSa- taptaze idi. olmasaydı onu bir peri ztm.nede~il~rdim. 
kaybetmedi. 

1 
Gorki üniversiteye giremedi. Fakat bu- mara gazetesi .. nin muharriri sıfatile da- Gün ortası idi. Kadın, karşımda, ancak bır an ıçın ha-

Yaşadığı devrin en ileri hareketlerini rada üniversitenin inkılapçı gençliği ile imi bir iş verdiler .. Ayni günde vilayet Teknik araştırma ile meşgul olan bir iş- ıreketsiz durmuştu. Fakat ben bu an zar-
aksettiren Gorki, inkılApçı romantizm- tanışmak imkanlarını buldu. Gorki Ka- jandarma kumandanlığından Samara çi kafilesi, ovanın ortasında istirahat e- fmda neler, neler duymamıştım. Esasen 
den sosyalist realizm.ine geçmesini ı;ok ·zanda kaldığt müddetçe 0 zamanın belli jandarma kumandanlığına gizli bir emir .diyordu. Teknoloji talbesi bir cstajiyer> hayatımızda, hissemize düşen iyi anlar· 

Harikulade bir dima~, emsalsiz bir ıd· B ·rde· ş·· h ı· şh t P il 1 b b d" An d · · ı ı ··ı ü k k d kısa 
IS başh inkılapçı ve halkçılarından Romas'la ge ı. u emı · «• up e ı e as an eş- sıfatilt! ben de işç· ere era er un. - aıma, sanıye er e o ç ece a ar • · ~Örüş sahibi olan Gorki, insanlık dur- tanıştı. Romas, köylülük arasında çalışa- kof'un oturduğu yerin tesbit edilmesi ve cak on dokuı yaşında vardım. İşçilerden dır. 

b~7diç~r.yaşıyacak olan büyük dehalardan bilmek için köyün birinde bir dükkan d.ıimi bir gizli göz hapsi altında bulun- ıki yüz metre kadar uzakta idim. Orma- Süfli arzuların bulandırmadığı gözler-
açmıştı. Gork•.yi de yanına aldı. Fakat durulması.t yazılıyordu. nm kenarındaki ihtiyar bir kütüğe yas- le güzel bir kadına bakmak ne büyük bir 

Gorki kimdir? Nasıl yetişti? köylülüğün uyanmasından korkan köy Gorkinin cSamara gazetesi> nde çıkan lanmış, gök yüzüne bakıyordum. zevktir! İşte, ben de bu kadına, süfli ar
A.leksey Maksimoviç Gorki, 18

6
8 senesi ağaları bir gece dükkanı yaktılar. Gorki birçok makale ve yazıları içinde bilhas- Etraftan yayılan tazelik ve yenilik ko- zular dışında bir hisle bakıyordum. Esa .. 

28 ınartında Nijni-Novgord şehrind~doğ- güçlükle canını kurtarabildi. ~a cŞahin hakkında türkü, sü ile rcBi kusu, inzivayı ve tabiati seven herkesin sen başka türliı bakmama da imkan yok-
du. Harı"kulııde maceralarla yu"klü olan ·· ·· dl a·kk t lkbah h 1 l·v· b tt k 'kt "' Gorki bu dükkan vesilesile, ilk defa o- sonbahar gunu> a ı yazısı ı a e şa- <'ok iyi bildiği o i ar aya perest ıgı, tu. Çünkü ben unun e en, emı en, 
Çocukluğu ve gençliği, gene kendisi tara- larak köy hayatını görüyordu. O zaman- yancJ.Lr. beni ılık bir rehavet içine gömmüştü. sinirden mürekkep bir mevcudiyet - bir fından yazılan cÇocukluğum, ve cinsan-· k ' · 1896 se · d N' · · • k d v d · d v·ıd· l ki Rus köyü ve Rus köylüsü Gorki üze- Gor ıyı nesı mayısın a c ıJnı- Rüzgar, zaman zaman ormanı o şuyor, kadın ol ugun a emın egı ım. arın irinde> adlı eserlerinde yer bulmuş- d d da t tt'l o N'" ı h t b •-· ık· d k d ·· d .. v.. k tu :r rinde çok büyük bir tesir yaptı. Novgoro , a ve e ı er. na c lJe- ormandan yükselen tat ı ışır ı ana ...,ır Bu, be ı e, a ını gor ugum ana a-

r. Dünya edebiyatına klasik bfrer ör- Gorki bu vak'adan sonra Hazar denizj gorodski Listok> un daimi yazıcılığını ninni gibi geliyordu. ,dar beni saran o fevkalade duygularıı 
!lek olarak giren bu iki eser, Gorkinin sahillerine gitti. Orada balık avlama ar- teklif tiiler. Gorki teklifi kabul ederek Her şey güzel, her şey iyi idi. Böyle bir bir serabı idi. 
senelerce sürüklediği ağır ve ıztırablı bir b' MNı·J·nh de yerleşmişti. Burada kaldıg~ı anda, herkes gı'bı·, ben de zamanın nasıl Fakat ı'şte, o, belli belirsiz, dudakları· h teline [•] girdi. Kısa ır zaman sonra o- ~ 

ayatı anlatır. radan da ayrıldı. Rusya içinde bir hayli ı1üddetç:e birçok hikayeler yazdı. Bun- geçtiğini duymuyordum. Ormanın için- nın ucile güliımsedi.. ve yürüdü .. Yanım-
Gorki, daha dört yaşında iken babası- memleket dolaştıktan sonra tekrar Ka- !arın abşlıcaları cÇapkın,, cStepte>, d~n kulağıma bir şarkı sesi gelinciye ka- dan geçerken eteklerinin ucu başıma ').i

rıı kaybetti. On yaşına geldiği zaman an- zana döndü. Burada bekçilik yaptı. Fa- ccBoles>, cKonovalof, tur. Fakat Gorki dar, kim bilir, kaç dakika, kaç saat geçti. ründü. Güzel, serin bir koku yüzüme 
nesi de o"'ldu··. Bu surt

1
- o, tam manasilc b d k duramadı c·~ ı · d h B · l' h 1 b. b ben · t b u:: kat hayat onu gene doğduğu şehre, Nij- ura a ço · · ıger erın en as- enı çevre ıyen er şey e era er çeırp ı. 

ir Öksüz olarak kaldı. ni-Novgorod'a attı. Gorkinin Nijni-Nov- talandı. Tedavi için Kırıma gitmek mecı bu şarkıyı da, manasını ve kelimelerini Ona bakabildiğim için, onu görebildi-
Gorki sekiz yaşında iken onu mektebe b · t' de kaldı l k d d · · ordum v · · · nl hlm k d ecede bahti gorod'dan ayrılışından sonra oraya siya- urıye ın · ,an ama sızın, yu um yu um ıçıy . ,gım ıçın a a ıyaca er -~=l'lniştiler. Fakat resmt vesikalardan si sürgünler gelmişti. Gorkinin bunlarla 1898 senesi, Gorkinin edebi hayatında Bu şarkıyı söyleyeni görmek için gözle- yardım: O, cidden çpk güzeldi. Bilhassa, 0

~tendiğimize göre c ... fakirliğinden ö- olan münasebeti ılk defa bu tarihlerde mühim bir merhaleyi ifade eder. O sene rimi açmağı üşeniyordum. aralarında keskin ve mağrur bir haz bu
turu mektebi bitiremedi., başlar. Çarlık jandarmasının Gorki hak- Gorkinin hikayeleri ilk defa olarak müs- · Fakat şarkıyı söyliyenin bir kadın ol- lunan ince kıvrık kaşları, yüksek, mer
a Gorki, o sol'SUZ bilgisini kendi çalışma- kındaki şüpheleri de gene bu tarihte takil kitap halinde çıktılar. Hikayeler puğunu, ve her dakika bana doğru yak- mer gibi alnı adeta hafızama kazınmıştı. 
ına borçludur. başlar. Gorkinin ilk hapishaneye girişi iki cildden ibaretti. Her cildde onar hi- !aştığını hissedıyordum. Tatlı bir kadın Bu hal ona, güzelliği önünde her han-

h Gorki, açlıktan ölmemek için her işe, de gene bu sıralardadır. 1917 inkılabına kaye bulunuyordu. Kitaplar çok büyük sesi, geniş, dalgalı bir ahenk halinde ya- gi bir faninin secdeye kapanmamasile 
er kalıba girdi. Biz onu hazan paçavra- kadar devam eden ve mütemadiyen ka- bir muvaffakiyet kazandılar. yılıyor, ormanın hafif hışırtısı adeta ona kendini tahkir edilmiş sayan bir ilahe b' hazan ahçı yamağı, bazan fırıncı çıra- baran cA. M. Peşkof'un gizli dosyash ge- 1898 senesinde Gorki ikiı}ci defa ola- bir fon teşkil ediyordu. .manzarası veriyordu . 
. : hazan bekçi, bazan da küfeci olarak ne bu sıralarda tanzim edilmişti. (Gor- rak tevkif edildi. Jandarma refakatinde ' cHer halde bunu söyliyen güzel bir ka- O, salınarak, yavaş ve sessizce gidiyor-

to~üyoruz. ki'nin hakiki soyadı Peşkof'tur.) olarak Nijniden Tiflise sevkedildi. Ha- dm olsa gerek .. > diye düşündüm ve göz- du. Bana öyle geliyor ki, o yürürken ot-
le urada dikkatimizi çekmesi lazım ge- Gorki bu arada ayda yirmi ruble ücret piste çok kalmadı. Çıktıktan sonra evvela ]erimi açtım. .. lar ayakları altında ezilmiyorlardı bile .. 
ı n nokta, Gorkinin - bütün bu didinme- mukabilinde avukat katipliği yaparak Samaraya, oradan da Nijni şehrine geldi. Yanılmamıştım. Hakikaten, şarkıyı Benden uzaklaştığı nisbette içime bir acı 
d~r arasında - nasıl fırsat bulup okuyabil- geçindi. 1899 senesi şubatında Hayat mecmuasın- söyliyen kadın, bu esnada, ormandan çık- çöktüğünü farkediyordum. 
~ğidir. Çalışma şeraiti hakkında Gorki 1891 senesı ilkbahrında tekrar seyaha- da, Gorkinin hikayelerinden biri olan mış, irkilerek ormanın kenarında durak- İşte, artık o uzaklaştı. Ben, o mağrur, 
~arı söylüyor: te çıktı. Sıra ile Don havzasını ve Uk- Foma Gordeyef çıkmağa başladı. Gorki lamıştı. Elinin bfrile bir ağaç dalını tu- o harikulade güzel yüzü artık göremi-

B c akattan kesilinciye kadar çalışırdım. ranyayı dolaştı. Her gittiği yerde bir bir taraftan yazı yazarken diğer taraftan tuyor, diğerini de kuvvetle göğsüne bas- yordum. 
~ayranı seyran nedir bilmezdim. Pazarla müddet kalıyor, hayatını kazanmağa da inkılapçı faaliyette bulunuyordu. Fa- tırıyordu. Onu bendtn uzaklaştıran her adımla 
~~ınanın benim için hiçbir farkı yoktu. çalışıyordu. Gorki bu seyahati esnasında kat bu faaliyeti cezasız kalmadı. Onu Bu, uzun boylu, muntazam vücutlu bir beraber benim elemim de artıyor; kalbim 
11 ır. kelime ile yirmi dört satim, faydasız, Basarabyayı dolaştı. Tunanın yeşil ve tekrar tevkif ettiler. Bir aylık bir hapis- !{adındı. Üzerinde tirşe bir rop va~dı. O- WJ.ha şiddetle çarpıyordu. Geriye doğru, 
e~ıcesiz bir didinme ile geçerdi.> durgun sularında yıkandı. Karadeniz ten sonra gene serbest bıraktılar. muzlarına attığı tüylü, beyaz pelerir., · biı defa, bir defacık daha olsun, bana 

oıa:kat buna rağmen Gorkinin okuma.ya 1899 senesinde Gorkiyi resmen zabıta kalçalarından bacaklarına doğru zarif bakması için ona scslenmeğc hazırdım. 
d sonsuz hırsı, yaşayışının sonuna ka- [ •] Artel: Bir nevi istihsal koopera- nezareti altına aldılar. Ve Arames şeh- inhinalarla uzanarak bütün vücudunu O, hakikaten geri döndü. O zaman ben 

ar onu bırakmadı. Vakı! ilk zamanlar tifidir. H "1. (Devamı 11 in ·sa ada -~·Ul!U.l.ı..Y.Jıı.:.ı.ıJ.1....-------~----·--~m0~0-· 12 .;; .. ,.,:: .... ..ı-.J. ~~~..:...::::.:::::::__~-=~:!-~~~~~~----~~-'-~-
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'Ye BARSAKLARı ALIŞTffiMAZ. A~daki kokuyu ft tadsızlılı defeder. .MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
u · 8 • 1137 Vazireti 

1 

' 

AK Ti F 
KASA: 

Altın: Safi .kilogram 2L043,,971 

. . BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . 1 
• • • • 4 

Dahildeki MuhahirleT: 

Türk Lirası . . . • • • • • • • 

Hariçteki Muha1'Ü'.la ı 

Lira 

29.600.029,11 

12.443.840,-
738M50,74 42. 782. 719.~ -
718.461,14 718.461,14 

, PAS 1 F 

Sermaye • • l 
ihtiyat Alıçai • 

• • • • • • . . . . . . 
Adi v.e .fevkalade . . . . . 
Hus~ .•.•• . .. 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

' 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,lO 

7.109.521,60 
117.366,47 

A:tın: Safi kilogram 5.054.474 1 
Altına tahvıli kabil Serbest dövizler . 
Dığcr dovizler ve Borçlu .kliring baki-

:Oenıhde edilen evrakı nakdiye 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

158.748.563,-

13.496.827,-

yelen • . • • • • • • • • • • • 

Haz ine 1'.alıvillai : 

Deruhte edi evrakı nakdiye ikarşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

1 

41.221.892,23 48.-448.780,30 

158.748.563,-

13.496.827,- 14525V136,-

Denıhdc edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılı$ı tnmamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . • 
"Reeskont mukabili ilaveten t!!d. vazed. 

T.iir.'k Lira•ı M evtluatı: 
Döviz TaahhüJatı: 

1 

145.251. 736,-

19.000.000,-
9.000.000,- 173.251.736,-

12. 750.545,35 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT • • 1 • • • • 

4.000.000,-
' 29.337.810,67 33.331.810,67 

1.081,52 

24.925.318,52 

~!;~ad:~~ k~!ilal~~:~~~e~U·ri~g ba~ 1 
kiycleri . .. • .. • • • • • • • • 124.926.400,04 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran 
sanın Midi havalisini gezmiş isen.il 
tabiatin; çiçeklerjn merkezinde yara~ 
tığı bir nevi balmumunun cildi 1be ' 
yazlatmak \'e güzelleştirmek husu .. 
sunda şayanı hayret hassalarını 

bilirsuiiz. 

Eıham ve 'tahvilat Cihdanı : 
(Deruhde edilen ev.rakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilat (itıbari kıymetle) . 

B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilit üzerine • • • • 

HissedarlaT • • • • • 
llııhtelil • • • . • • 

. . . l 
• • • . . . 

. 
37.499.550,4'1 
3.761.517,49 

64.931.-60 
'1.526.Hl,84 

41.261.067,96 

'] .591.-043,44 
4.500.000~-

12.578.307 ,45 

336.459.926,81 
'~ - ·-

Muhtel il 

YekUn 
-
2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

1 103.920.005,32 

~ 

336.469.926,81 

cSir Ascpt;k> tabir edilen bu şaya • 
nı hayret cevherin 'tasfiye edilmiş bil • 
~asasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

Iskonto haddi % St Altın üzerine ava na% 4! 

Bunun; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve .kır~ 
dış tabakısını yumuşatarak parça 
parça aöktiirecek, .sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksın~ 

Açık mesameler, siyah benler, kırını· 
zılık lekelen ve tenin gayri saf bil· 
tün maddelerinin tamamen zail oldu • 
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü • 
zün gençlik güzelliği ile faz.la tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omUJ:• 
larda, kol ve ellerde dahi kullanma • 
nız lizımdır. ~olay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu ~ 
Aseptik. bütün ec7..anelerle ea.a de• 
polannda ı.&tılır. 

• 
ıs ADAnının 

/ihti ... 

lşlerlnlzde muvaffak olmak için 

nikbin olmahsınız v~ bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş a hnız. 

• 

UAVAfiAZI 5DFBEttl 
> ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

ORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Pmta kutuaa ) 1255 Hormobiıa Galata lstanbul 

, ... Doktor 1 

'I 
(brahlm Zati Oget 
Belediye • karşısında, PlyerlotJ 
caddesinde 21 numarada hergiln 
~leden sonra hastalanru kabul 

eder. 

Devlet Demir yolları ve Limanları 
1 şletme Genel Direktörlüğünden: 

Aile gruplarına mahsus tarife tevsi ve tenzil 
edilmiştir. 

Aile tarifesinin ücretleri Ankara - Çan kın - Filyos, Ankara _ Konya, Fevzipa• 
şa - Diyarbekir, Malatya - Sıvas, İzmir - Eğridir - Afyon kısımlarında mühim niS~ 
bellerde indirilmiştir. 

Bu tarife, aile gruplarının teşkili nok tasınean da tevsi edilmiştir. Ayni so1 
~dını. ta.şı!au aile mensupları, akrabalık derecesi aranmaksızın gruplara girebi· 
eceğı gibı grupa dahil olan muayyen ak rabalardan herhangi birinin soy adınl 
taşıyan diğer akrabalar da grupa dahil olabilecektir. Bu yeni tadilat 20 haziraD 
1937 tarihinden it.ibaren mer'i olacaktır. Fazla tafsilat i~in istasyon°lara mür• 
caat edilmelidir. (15~) {3449) 

Amasya C. Mft.ddelumumillğinden ı 
Amasya Ceza evinin J/6/937 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar bir senelik 

ikinci nevi buğday Ekmeji kapalı zarf u sulile verilen karar veya plan ilinat rntJ· 
cibince ihalesi takarrür eden 8/6/937 salı günü talip zuhur etmediğinden 2490 sa· 

yılı kanunun 40 ııct maddesi mucibince 25/5/937 tarihli şartname ve takdiri ~1~ 
met zabıtnameli mucibince ihalenin pazarlık suretile sn /937 per~embe gun 
:.ııaat on altıda icra edilmek üzere bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün saat 
on altıda Amuya C. Müddeiumumlliği dairesinde müteşekkil komisyona yüzd• 

.Jedi buçuğun tutan olan c78h lira c80• kuruş yedi yüz seksen bir lira seJts80 
kW'Uf pey akçeleri veya teminat mektup larile müracaat etmeleri ilan olunur. 

cl585• c3442• . 

De\1 let Demir Yolları ve Limanlarl 
işletme Genel Direktörlüğünden : 
Haydarpaşa - Gebze banliyö tarifesi değiştirilmiştir. 

Bu değişiklikler meyanında: 
i. - Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerine aid ücretlerde mühim nisbei

lerde tenzilat yapıl~. 

2. - Abonman karnesi usulü lağvedile>rck yerine bütün banliyö ücretleri il 
7.erinden mühim nisbetlerde tenzilatı ha \'İ ve hergün !stcuildiği kadar s.~yah~ 
müsait abonman kartı (serbest seyahat kartı) usulü ıhıne edilmiş ,.e mulf-18; 

6 
nisbetlerde tcnzilfıtı havi 15 günlük, ay ıık ve üç avlık knrtlar daimi banlı1 
yolcularının istifadesine arzolunmuştur. 

Yeni tarife 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ıner'iyete girecektir. 
(1594) (3448) 
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Asiler sıkı bir çember 
içine alındılar 

ION POSTA 

Yeni zirai lıallı.ınma 
Programı gapılıgor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Kombinalar için ısmarlanmış bulunan 

aletler devlet çiftliklerinde kullanıla -
caktır. Hazineye intikal etmiş bulunan 
yeni çiftliklerin idaresi için de bir şekil 
tesbit edilec~ktir. Bunların şahsi hükmi
yeti haiz birr:r müessese haline konul -
ması ihtimali vardır. 

Ziraat Vekil: Şakir Kesebir iki gün -
denberi Vekalette günlük acele işleri çı -
kartmakla meşgul olmaktadır. Bir kaç 
güne kadar yenı program hazırlıklarına 
başlıyarak mütehassısların ayn ayrı mü
talealarını dinliyecektir. 

Programda memleketin muhtelif yer
lerinde küçük ziraat mektepleri kurul -
ması işine ehemmiyet verilecektir. 

Karabükte faaliyet 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

yarınki büyük demir, çelik fabrikasının 
sahasında şimdiden geniş bir faaliyet gö
ze çarpmaktadır. 

İnşaatın bir kısmını üzerine alan Nu -
ri Demirağ kr.ndi sahasında faaliyete baş
lamıştır. 

Esas inşaatı yapacak olan İngiliz kum-
Tunceli vilayeti nin haritası ,Panyaları bugüne kadar daha fazla plan-

(Baştarafı 1 inci sayfada) { u.ut nahiyelerini yekdiğerine bağlıyan lar üzerinde çalışmışlardır. 
"Mecliste söylediği mühim nutkunda bil- ahşap köprünün yakuması ve garbi Der- Sümer Bankın yaptırmakta olduğu 
dirmişlerdi. ı;;mde İn karakoluna bir gece baskını ya-t Varyand ikmal edilmek üzeredir. 
Osmanlı tarihinde zaman zaman isyan- pılması gibi ilk tecavüzler görülmüştür. Burada çalışan bir beş yüz işçinin sıhhi 

larile tanınmış olan Dersim, hükumetimi- Bunun üzerine derhal icap eden tedbirler vaziyetleri miıdür Bülent Hasta ve dok
zin kuvvetli elile tarihe gömülmek üze- alınmış ve Dersimin isyana müsait sa - lor Faik Ötkenin çalışmalarile tam bir 
redir. halarındaki garnizonlar takviye edilmiş- kontrol altına alınmıştır. 

Cumhuriyet hükumeti, bugün Tunceli tfr. Alınan tedbirler akabinde Mazkirt ve Yapılan işçi paviyonları her türlü sıhhi 
c.dını alan bu havalide, bütün kudret ve Nazimiye kazaları üzerine yapılan hare- şeraiti haiz bulunmaktadır. Her yeni ge
haşmetile hakimiyetini tesis etmek az - kat üzerine, asiler teslim olmağa başla - len işçiye ayrıca çamaşır tevzi edilmek -
ınindedir. Başvekilimiz İsmet İnönünün mışlardır. tedir. 
nutuklarında söykdikleri gibi girişilen is- İrtibatları kesildi Yakın bir g"lecekte bugünkü kalabalı-
lahat geçici bil heves değildir. Hüküme- Kısa bir zamanda Elazizde toplanan ğm icap ettirecC'ği sinema. tiyatro ve sai-
tin otoritesi burada da pek yakında bü- askeri kuvvetler geniş bir mıntaka olan reler gibi ihtiyaçlar da ikmal edilecek -
tün kudretile hakim olacaktır. Dersimi kami1cn abluka etmiş ve asilerin tir. 
Osmanlı idaresinin ihmal ettiği Der - h~riçle irtibatla:-ı kat'i olarak kesilmiştir. ... .......................................................... .. 

· mh · h'· Abbas uşağı, Kalan, Bahti"·ar u.şagrı, De-
sım yarasını el!ne alan cu urıyet u- Çenber i~llıde J -

kumeti bu havalide geniş islahata giriş- Sıkı çenber içinde günden güne sıkış- menan, Haydaran,Lolan ve bazı ufak 
nıek maksadi!c :;:ki sene evvel bir prog- tırılan asiler;n vakit vakit yaptıkları kü: tefek çetelerden mürekkebtir. Bu a..,i
ram hazırlanııştı. çük taarruzlar da akamete uğratılmıştır. retler iaşe darlığına tutulmuşlard;r. 

Bu programla Dersim mıntakası aske- Gittikçe şiddetlenen bir ateş karşısında Açlık başgöslermiştir. 
rileştirilmiş '\e değerli kumandanlardan dayanamıyan şakiler en son sığınak yer- Asiler için her bakımdan mücehhez 
General Abdnllah Alpdoğan büyük sala- leri olan Kutıt deresi ve Tözük dağlarına bulunan kuvvetlerimizill kudretli el -

h 
!erinden kurtuım~ çare 1 t 

iyetlc bu mıntakanın islahma memur ilticaya başlamışlardır. Yapılan bu ha - "' 
51 

yo \: ur. 
edilmişti. İlk zamanlarda hükumetin bu rPket esnasında beş bin kişi kadar ol - --... 
islahını da diğerleri gibi gelip geçici zan- dukları tahm!.n edilen asilerin bir çoğu 
neden Dersim!Uer hükumete karşı çok ölmüş ve yar& lanmış, bir kısmı da teslim 
müsait vaziyet almışlar ve bir kısım si- olmuştur. 
lahlarını teslim etmişlerdi .. Bu arada da Tayyarecilerimizin kahramanlıklan 
asayişsizlik yüzünden faali.yet gösteri - Bu arada tayyarecilerimizin büyük 
lemiyen nahiyelerde de hükfımet otori- kahramanlıkları görülmüştür. Hareka-

1 

tesi teessüs etmiye başlamıştı. ta iştirak eden tayyarecilerimiz bom -1 
Bir aşiret reisinin sözleri balarla, mitralyö:t ateşile asileri peri-

936 ağustosunda şark vilayetlerinde bir şan etmişlerdir. 
reyahat yaprr.ış olan gazeteci arkadaşla- Sabiha Gökçen'in kahramanlıkları 
rımızdan M. Kemal Yücel Hozata da uğ- İlk kadın tayyarccimiz Sabiha Gök -
ramış. aşiret reislerile görüşmüştür. Ar - çen de bu harekata iştirak etmış, al -
kadaşımız gördüklerini şöyle anlatmak - çaklardan uçarak asiler üzerine bom -
fa.dır: b~ yağdırmış ve mitralyöz ateşile bun-

0 zaman görüştüğüm Bahtiyar aşireti !arı taramıştır. Sabiha Gökçen, aynı 
reislerinden Şahin bana aynen şunları zamanda, asilerin eleba~ıs2 Şeyh Rıza
söylemişti: nın evine de isabeti: bır şekilde bomba 

- .Bizim için memlekette Kürt diye yağdırmıştır. 
bir isim takmışlardır. Halbuki biz halis Her taraftan takib edilen asiler 500 
Türküz.. Hoı llsandan gelen ecdadımız bu- yıldanberi bu mıntakanın ilticagahı o
raya yerleşmişlerdir. Biz hariçle alaka- lan Kutu deresi ile Sultanbaba dağları
nıızı kestiğimiz Vf kız alıp vermediğimiz na sığınmışlardır. 3000 küsur metre fr
için safiyet hususıyetimizi bugüne ka - tifaında olan sarp yalçın ve hareketi 
dar muhafaza ettik. Dersim içinde şim - güçleştiren bu mmtakamn bir kısmı or
diye kadar yapılan cahilane hareketler manlık, mağara ve derin derelerle do
hep Osmanlı devrinin ihmal ve idaresiz- ludur. Buraların sıkı bir surette taran
lıği yüzündendir. rnası için dinamit, bomba vesair vaslta-

'I'unceli kanunun neşrinden dolayı çok larla mücehhez tahrib müfrezeleri teş
ınemnunuz. Başta General Abdullah ol- kil olunmuştur. Buralara sığınan şaki
rnak üzere biıti.in Tunceli memurları bi- ler son günlerini yaşamaktadırlar . .Bu
ze çok iyi muamele etmektedirler. Biz ralarda da kat'i harekata başlanılmak 
bu vaziyetten ve cumhuriyet hükıimeti- üzeredir. Asilerin başında bulunan Se
nin gösterdiği baba şefkatinden dolayı yit Rıza ve aşiretinin de şimalden ce -
sonsuz bir sevin~ hissetmekteyi:ı. nuba doğru aynı iltica yerine hareket 

Silahlarımızı teslim ediyoruz. İçimizde ettiği görülmüştür. 
Yol, mektep, karakol yapılmasını ve aşi- Silahsörlerin köyleri işgal edildi 
ret mücadelelPrine nihayet verilmesini Şarki Dersimde asıl ön safta iş gören 
d~rt gözle b<'kliyoruz. Ölünciye kadar yegane silahşör aşiret olan Demenan 
hukumete sadık olarak çalışacağız. Cum- köyleri kuvvetlerimiz tarafından işgal 
huriyet hükCımetı bizi eski devrin telak- edilmiştir. 
ki ettiği gibi Kürt değil, öz Türk olarak Yaralanan aşiret reisi 
tanıdığı için iftihar ediyoruz. Atatürke İsyanın başlıca müsebbiblerinden o-
Uzun ömürler diliyerek iş ve güçlerimiz- l:ın Habib Kejo ve oğlu ağır surette ya-
le nıeşgul oluyoruz.> ralıdır. 

Tahrikat başlıyor Keban havalisinde yakalanan şüpheli 

Aşiret reisleri 
teslim oluyo~!ar 
Elaziz 16 - Dersim sergerdelerine 

karşı yapılan harekat kan dökülmek
sizin inkiş.:ı.f etmektedir. Sergerde -
lerden Haydaranlı Kamer Hızır, Dem
nanlı Cebıail, Yusurhanlı Kember 

Rehber teslim olmuşlardır. Bunlar _ 
dan başka hergün yüzlerce silahlı asi 
teslim olmaktadır. 

Asilerin iltica ettikleri Kurtdere -
sini muhafara eden çember gittikçe 
daralmaktadır. 

Teslim 0in~ıyan iki aşiret reisi kal
mıştır. Bunların da bir iki güne kadar 
teslim olacakları muhakkak addedil
mektedir. Dehalet edenler iğfal edil
diklerini söylemekte, hükumetin mer
hamet ve şefkatine sığınmaktadırlar. 

Dersimin kısa bir tarihçesi 

Dersim mmtakası şimalde Kemah, 
Erzincan, garpte Kemaliye ve Arapkir 
cenupta Elaziz, Keban, Palu, şark~ 
Erzincan ~e ~eyfi il ve ilçelerile çevri
lidir. Dersımın genişliği 6300 kilometre 
murabbaıdır, nüfusu 60-75 bin arasın
da tahmin edilmektedir. 

Kapıları Türk münevverleri için dai
ma kapalı bulunan Dersim, Fatihin İs
tanbulu alışından bugüne kadar hiç 
değişmemiştir. Dersimde yalnız an'ane 
ve sevki tabii hakim olmuştur. Yurdun 
diğer kısıqılarında medeni kanunlar 
hüküm sürmekte iken Dersimde ancak 
hurafe ve an'anenin korkunç ve ka -
ranlık havası esmiştir. Dersimin muh -
telif mıntahalarında sakin olan Kürd 
aşiretleri sistematik bir şekilde eşkiya
lık yapmışlar, Türk köylerini ve köylü
sünü daima büyük zararlara uğratmış
lardır. Bu havali zaman zaman ve milli 
irade aleyhine çalışan gizli ve hain 
kuvvetlere de bire!' fesad ocağı olmuş

1 Maksim Gorki kimdir? 
(Baş tarafı. 9 uncu sahifede) ran 1905 senesi inkılapçı hareketlerinin 

rinde oturmağa memur ettiler. Fakat dışında kalamadı. Buna iştirak etti. Bun
sıhhati tekrar bozulduğu için güç bela dan ötürü de Petro Pavlosk zindanlarına 
Kırıma gitmek müsaadesini koparabildi. atıldı. Fakat kısa bir zaman sonra serbest 
Kırıma giderken geçtiği yerlerde şerefi- !:>ırakılarak Riga şehrine gönderildi. 
ne büyük nümayişler yapıldı. Bir müddet sonra Petersburga dönen 

Gork.i Kırımda bulunduğu esnada bü- Gorki orada cYeni Hayat. isimli büyük 
tün Rusya ölçüsünde derin akisler yapan bir gazete tesis etti. Gorki 1906 senesin-
cok mühim bir hadise vukua geldi: de, inkılapçı hareket hesabına para top- 1 

O sene Gorkiyi ilim akademisine fahr1 lamak için Amerikaya gitti.. Gorki, işte 1 

aza olarak seçtiler. Bu mesele imparatora bu Amerika seyahati esnasında dünyaca 
bildirildiği zaman imparator hayretinden tanınmış olan ve Rusyanın inkılapçı ha
dona kaldı. Derhal bu seçimin bozulmfsı yatında fevkalade mühim bir rol oynıyan 
~çin emir verdi. Filhakika biraz sonra cAna> romanını yazdı .. 
Gorkinin ak~demi azalığı kanun harici 1917 den sonra tekrar Rusyaya döndü. 
.sayıldı. Bu keyfi hareketten fena halde Derhal birçok mecmua ve gazetelerde , 
sinirlenen o zamanki akademi azaların- yazılar yazmc.ğa başladı. 

dan Çekof ve Korolenko gibi tanınmış 1921 senesine. kadar memleket dahilin-
şahsiyetler istifalarını verdiler.. de birçok mühim işler gördü. Fakat ayni 

1902 senesi martında Moskova san'at sene içinde k:ın tükürmesi fazlalaştı .• 
tiyatrosunda Gorkinin cMeşçan> adlı ilk Tedavi için tekrar Avrupaya gitmek 
piyesi temsil edildi. Piyes tasavvurun mecburiyeti haş gösterdi.. Doktorların 

fevkinde bir sükse kazandı. Ayni senenin gösterdikleri lüzum üzerine 1924 senesin. 
nisanında, sürgün edildiği Arames kasa- de İtalyaya yerleşti .. Burada kaldığı se .. 
basına gitmek mecburiyetinde kaldı. O- nelerde· birçok enteresan eserler vücuda 
rada cAşağı tabaka arasında:. isimli pi- getirdi. En mühimleri şu dört kitaptır: 
yesini bitirdi. cHatıralar:., cHikayeler>, cHatıra def-

Gorkinin cAşağı tabaka arasında> ki terinden parçalar:ı-, c Üniversitelerim>. 
piyesi oynandıktan sonra değil yalnız 1925 senesinde yeni bir eser neşretti: 

Rusyada, fakat dünya ölçüsünde büyük cArtamanovların meselesi•. 1927 sen~ 

bir şöhret kazandı. Gorkinin dostları da, sinde çok mühim ve çok büyük bir ese
düşmanları da bu piyesi beğendiler ve rin ilk cildi çıktı: cKlima Samginin ha· 
methettiler. yatı>. 

Gorki. o zamanlar bütün Rusyayı sa- Gorki 1928 senesinde tekrar vatanına 
··n·-;,;;;;_··ii~"ji{"""""........................... döndü .. Eskisinden daha büyük bir hızla 

çalışmağa başladı .. cKlima Samginin ha· 
Güreşler yatının> son iki cildini neşretti.. Birçoli 

( Haştarafı ı inci sayfada) yeni piyesler yazdı.. Bilhassa köylü ya-
ka lıyı kaldırdı~] gibi ringin tellerinden ~ayışına dair çok dikkate değer hikaye· 
dışarı fırlattı. Amerikalının bacağı sa _ ler kaleme aldı. 
katlandı ve h:ıkem heyeti Mülayimi itti- cMuvaffakiyetlerimiZ>, cSınırın öte· 
fakla galip saydılar. sinde>, cEdeb! tedrisat> ilah ... gibi bir 

Müteakiber, yarım dünya Süleymanla çok mecmuaların başyazıcıhğını üzerine 

Bulgar pehlivanı J orjiye Tiro karşılaştı. ~Idı.. .. 
Pehlivanımız rakibini 10 daktkada yere I •?'IX u~c~ı yu~ ~ıl delikanlısının hika
devirdi. Bundan sonra Türkiye şampiyo- ~esl>, cŞaırm kutuphanesi>, cFevkalade 
ııu Tekirdağlı Hüseyin ile Bulgar Kira J ınsa~l~r~ ?ayatı:t gibi birçok eserlerin 
tutuştular. Tekirdağlı 6 dakikada rakibi- neşrı fıkrını ortaya attı .. 
r.i tuşla yendı ve güreşler bu suretle bit- cFabrika ve imalathanelerin tarihi:t, 
ti. Fakat halk dağılmadan bir hadise ol- cRusyadaki vatandaş harbinin tarihi> 
du. Tekirdağiı Hüseyin ile Mülayim peh- ?ibi gayet mühim eserlerin neşri fikrini 
livan ringa a~ladılar. ılk defa veren de gene Gorkidir. 

- Dinarlı Mehmedi er meydanına ça -
ğmyoruz!. diye bo.ğırdılar. Halk bu da- Gençlerbirliği ile güneşin 
veti şiddetle alkışladı. Fakat hakem he-
yeti buna razı olmadı. Halkın teşci yollu yapacakJari maç 
bağrışmalarına, alkışlarına rağmen Di- (BG.§tarafı 7 inci sı;yfada) 
narlı - Mülayim, yahut Dinarlı _ Tekir _ Bu hafta Güneşle, belki gelecek haf· 
dağlı karşılaşması yapılamadı. ta da Ankaragücile son maçını yapacak 
···:···~····•·······--··--··---···················-·-·····•••• olan Gençlerbirliği bu iki maçı altı pu-
mıştır 1892 de oldukça rr1 ·· h · b" ı . · · . u ım ır te- van toplıyacak şekilde galibiyetle bitir-
dıb hareketıne başlanmış ve karışık - miş olsa bile bu sene için mühim bir mev 
lıklar 1900 yılına kadar devam etmiş - ki almasına imkan yoktur. 
tir. Dersimde şek;ı.ve~ 1901, 902, 903 Gençlerbirhği ve Güneş takımları ''lu· 
t?rihlerin~e oldukca şidde~ göstermiş- .karıda da izah ettiğimiz gibi milli ki.ime 
tır. ~vvela Yako denilen bir şerir tü • maçlarından artık fazla bir şey bekleme
remış sonra Keçel aşireti uşağından mekle beraber kazanmak için büyük gay
Püsküllü oğlu çıkmış ve senelerce or- ret sarfedecekıerine şüphe yoktur. 
talığı kasıp kavurmuştur. 

• 1907 isyanı 
190 7 de yirmi bin kadar silahlı isyan 

etmiş fakat Osmanlı idaresi bu sıralar
da büyük bir aciz göstermiş, tedib kuv
vetleri gönderememiş, oya lcıyıc! ted -
birler alınmıştır. 

1909 dan 1916 ya kadar 

1909 da büyük Haydaranlı aşireti is
yan etmiş ve Müşir İbrahim (Paşa) bu 
aralık Haydaranlı mıntakasm<l kadar 
girerek asileri tedib etmiştir. 

Sandıklıda 
pehlivan güreşleri 
27 /fi937 pazar günü Sandıklıda büyük 

pehlivan güreşleri yapılacaktır. Başa 100, 
baş altına 80, büyük ortaya 70, küçük or
taya 50 lira mükafat verilecektir. Bu gü· 
reşlere iştirak etmek istiyen pehlivanla· 
rımızın 20/6/937 gününe kadar Sandıklı 
kültür ışyarlığına malumat vermeleri. 

1911 den 1916 ya kadar isyan ve te
dib Hareketleri devam etmiştir. 

Umumi lıarbte Bir ağır ceza reisimizi kazbettik 
Umumi harbte cephane nakliyatı sı- Elbüstan ağır ceza hakyeri reisi Şev • 

rasında Dersime ehemmiyetli mikdar- ket, bir müddettenberi İstanbulda teda· 
da silah ve cephane ç.ıkırılnuştır. vi altında bulunuyordu. Karaciğerinden 

Dersimliler 19 1 6 senesinde Rus or - ve ayni zamanda şekerden rahatsız olan 
dusu ile Keyfi cephesinde birleşerek Şevket, Cerr~hpaşa hastanesinde irtihal 
T ürk ordusunu vurmak istemişlerse de etmiştir. Evvelki gün oradan kaldırıla • 
muvaffak olamamışlardır. ,rak, Topkapı mezarlığına gömülmüştür. 

İstiklal harbi sıralarında Merhum, senelerce memleketin muh-

İstiklal harbi esnasında Koçgiri aşi- telif cihetlerınde adliye sahasında ça • 
reti isyanı başgöster;ni~tir. lışmış, kıymetli bir hakimdi. Ölümü, de· 

1926 da bir tedib hareketi olmuş _ rin teessürle karşılanmış, merasimde baş· 
tur. 1930 a kadar soygunculuk hare • ta İstanbul wüddeiumumisi Hikmet O • 
ketleri devam etmi.ş ve gayri milli un- nat olmak üzere, adliye erkanından, me• 
surların milli idare bu arada bir takım murlarından bır çok kişi, mübaşirler, jan-

ecnebi fesadcıların Dersime girdikleri darma, polis hazır bulunmuştur. Vaziyet bu merkezde iken cenuptan bir adam Elazize gönderilmiştir. 
geldikleri kuvvetle iddia edilen bir takım Tayyaredlerimiz tarafından atılan 
~.abancı tahrikatçıların teşvikile Der - beyannameler üzerine halk ve bazı aşi
sıınliler islahat programına zıt fikirlerle retler hükumet kuvvetlerimize teslim 
Zehirlenmeğe ve hükfunete karşı cephe olmaktadırlar. Bunlar arasında Yusi -

tesbit edilmiştir. Ağrı harekatı esnasın- Ölene Allahın rahmetini temenni, ai· 
İsyan ve tedib da da bazı hare!rntler bnşgöstermis b~ lesi mensuplarına taziyet beyan ederiz. 

1850 tarihindenberi Dersimin ıslahı sırada Erzincanda buiunrın üçüncü' fır- ~----· - ·-·· ·--

tur. 

de~letin başlıca göz ?~ünde bulundur- ka kumandanı general Ömer Halis asi- ~ Yeni neşriyat 1 
d.ug~ m_eselelerden bırı olmuştur. Der- leri çenber altına alarak imha etmiştir. ' - - ----.-------
sımlılerın şekavette ısrar etmeleri üze- 1931 de bir takım yabancılar bura _ Dub.r~vsk.i - Puş~inin en güzel e.serJf'rin-
rine 1663 yılında bu havalide kısmen . k . tl . den bmdir. Hasan Ali tarafından çok temız 
harekat a ılmı ve en bü .. y.a ~ gırere aşıre er ~ra_s~?da çıkan lh-ı· bir türkçe ile aslından dilimize çevrllmiştlr. 

. Y ~ ! .. ~uk dere_ - .tılafları halle ve Kurcıluk cereyanını Edebiyat meraklılarının okumaları ıazım ge-
beyı olan Huseyın bey Vıdın e nefyedıl- körüklemiye çalı§mı:jlardl~ len bir eserdir. 

alrn ~ b • aga ı.:ışlamışlardır. fan aşireti reisi Kamer ağa da vardır. 
B İlk tecavüz Kendisi Elazize götürülerek serbest bı· 

d u tahrikat neticesinde ve cenup hu- rakılm1ştır. 

k~~~da vukua gelen son hadiselerin a- İsyan eden aşiretler 
ınde Dersimde Pak nahiyesile Kah- Haber aldığımıza göre asi aşiretler 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_! 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 
Boyaya 
olmıyan 
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pudraya 

kadım tercih 
Bence ideal kadm: 

düşkUn 
ederim 

Sevimli bir simaya, ev kadınlığı evsa
fına malik, modaya, boyaya, pudraya 
düşkün olmıyan kadındır. 

Ankara Miidafaai Hukuk Caddesi 
Havuzlu kahvede: Fehmi 
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ideal kadın: Zevkini evinde ve 

kocasmda bulan kadın 
Tahayyül eıtığim kadın tipi şöyle ol -

malıdır: 
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ideal kadın: kıskanç ve hodbin 

olmıyan kadınl 
Vücudü: Yuvarlak, sevimli bir çehre, 

sevgi ve şefkatle bakan alıcı gözler, ince 
dudaklı küçük ağız, bu çehreye yaraşan 
bir burun, kumral, yarı uzunca saç, ba
lık etinde narin, beyaz bir vücud, ince bel, 
vücudile mütenasib omuzlar, orta dere
ce boy. 

Tabiati: Huriudsuz bir itimad kaynağı
na malik, evine sıkı bir şekilde bağlı, her 
söylediğini zevkle dinleten, kalbi temiz, 
gözü tok, kederli günlerimde bana neş'e 
verebilen, kıskanç ve hodbin olmıyan bir 
kadın. 

Bugünkü progra m 
17 - Haziran - 93'7 - Perşembe 

İST ANB U L 

Öğle ne~riyatı: 

12.30: Plıikla Türk musikisi. 12 50: Hava
dis. 13.05: Muhteıır pHl.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18,30: Plakla dans musikisi 19,isO : Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tara.tından, 20 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından Arapça söylev, 20,45: Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi 'e halk 
şarkıları (saat ayarı>, 21,15: Orkestra, 22,15: 
AJans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla solo
lar opera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
18 - Haziran - 93'7 - Cuma 

İSTANBUL 

öı1e neşriyatı : 

12.30: Plakla Tür~ musikisi. 12.50: Hava
dis. 13: Muhtelif plik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı~ 

18.30: Plakla dans musikisi. 19: Radyofo. 
nik komedi. 20: Türk musiki heyeti. 20.30: 

Yeni sene mahs ül ü 
Piyasaya bol miktarda yeni mahsül gelmiye başladı, 

mahsülün çok bereketli olduğu anlaşılıyor 

Plyasaya bol mikdarda yeni mahsul gel-/ anbaliij edilmesi lazım geldiği halde bazı ig 
mektedlr. Bu da, bu yıl mahsulünün çok be. beldelerden gelen malların samanla anbalAJ 
reketli oldu~unu gostermektedlr. Çünkü yapıldığı görülmüştüı.·. Saman, yumurtaların 
memleketin ekseri yerinde henilz mahsul bi- kıymetini yüzde 80 eksiltmektedir. Bu hali~ 
ç1lerek harman dahi edilmiştir. önüne geçilmesi laZlın gelenlere blldlrllın!ş-

Dün 8 vagon buğday, 1 vagon arpa, 1 va- tir. 
gon çavdar gelmiş ve satılmıştır. Yumuşak 
buğday 5,15 - 5.35 den, sert buğday 5.10 dan, 
çavdar 3.30 dan arpa 3.20 den, mısır 4.20 -

--........... ~, ........... ~ 
5 den, kuşyemi 8.25 den muamele görmüştür. 

Fırıncıların biı· dilekleri 
Bazı fırıncılar, g!oteni ı.z un kullandıkla

nndan dolayı belediyece cezalandırılmala -
rından şikayet etmektedirler. Bunlar, un~, 
değirmenlerden aldıkları cihetle bu işden de
ğirmencilerin mes'ul tutulmaları lazım geldi
ğini söylemektedirler-. 

İhraç edilecek yumurtalar 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 16 - 6 - 1937 

PARALAR 

Alış Satış 
ı Sterlln 623,00 627.00 
1 Dolar 125,50 125,tJ} 

20 Fransız Fr. 111.0l) 114,00 
20 Lire~ t2J,OO 125.0:J 

20 Belçika Fr. 80.00 84.0:• 
20 Drahml 18.50 23. 
20 İsviçre Fr. 570.00 575.00 Uzun boylu, cazip çehreli, şen tabiatli 

ve bütün zevkini evinde ve kocasında 
bulan bir kadın . 

Edirne: Muammer 
(Sarih adresinin neşrini istememi§tir.) 

Bilgisi: Orta tahsil, evini tertib etmesi
ni bilir, temiz, tam bir ev kadını. 

Ankara Posta kutusu No. 212 
M. Ayhan 

Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 1 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı). 21.15: 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: Plakla sololar, opera ve operet parça
ları . 

İhraç edilecek yumurtalarınuzm talaşla 

İST Al'li"'BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

20 Leva 20.00 23.00 
1 Fllorln 63.00 66,00 

20 Çek kuronu 70.00 7S.C-0 
1 Avusturya ŞJ. 21. '.)) 23.5J 
1 Mark 26. 28. 
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Bilgisiz adam paras ım kaybettiği 

gun felakete düşer 
Bence insaa kocasının güzelliği ve züp

peliği ile değ!l, yüksekliği ve ağır başlı
l:ğı ile iftihar etmelidir. 

Ben tam b!r erkeği şöyle tahayyül ede
rim: 

Tipi: Ne olursa olsun. Yalnız çehre ve 
vücudunda bariz bir kusuru olmasın. U
zun boylu ve mütenasip endamlı olsun. 

Tabiati: Kadını anlıyan, evine bağlı, 
okumayı sever, anlayışlı, kıskanç, ağır 
başlı olmalı. 

Tahsil: İşte erkekte aranan en mühim 
şey budur: Bence bu zamanda rahat bir 
hayat sürebilmek için muhakkak yüksek 
tahsil görmeli, çünkü bilgisiz bir adam 
zengin de olsa, parayı kaybettiği gün se
falet ve mahrumiyetle karşılaşacaktır. 

Kayseri S. Ş. 
(Sarih adresinin ve isminin neşrini 

•stememiştiT) 

- 503 -
2o yaşmı geçmemiş bir genç 

kız isterim 
Hayat arkadaşı olarak seçeceğim ka -

dın şu evsafta olmalı: 
Kanaatkar, aile yuvasını sever, bilhas

sa biçki ve diki~ bilir, modayı kendisi
ne uydurur, tabii bir güzelikte, temiz bir 
aile terbiyesi görmüş, ilkmekteb mezunu, 
neş'eli, nazik, musikiye aşina, 20 yaşım 
geçmemiş bir genç kız .. 

Adana: İbrahim Gençol 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

• Soo Po~ta • nın tcfTikaaı : 56 . 

Nafia 
Bina işleri ilanı 

Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara !\füstakil Jandarma taburu mutfak, er

zak anbarı, hekçi kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 29 666.97 liradır. 
2. - Eksiltme 2/7 /1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı 

işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapı

lacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 148 kuruş bedel mukabi
linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2225 lira 3 kuruşluk muvakkat temi
nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitlik vesikasını haiz 
olması ve en aşağı on bin liralık bir işi yapmış bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazth saatten bir saat evveline 
kadar komisyon resiliğine makbuz mukabilinde veı mcs~ muktazidir. 

Post~da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1572) (3439) 

--- - ---- - ---------------- ----
Devlet Demir yolları ve Limanları 

işletme Genel Direktörlüğünden: 
Yakılmış ve öğütülmüş manyezitlere mahsus 

tarif ede tenzilat. 
1/7 /937 tarihinöen itibaren yakılmış ve öğütülmüş ınanyezitlere, ham man

yezitlere mahsus tarife tatbik edilmek suı-etile tenzilat yapılacaktır. Tafsilat için 
ıstasyonlara müracaat edilmelidir. (3446) ._ .._ * 

Antimuvan nakliyatına tenzilat. 
1/7/1937 tarihinden itibaren (tasfiye edilmiş halde bulunan) antimuvan mad

desine: maden cevheri tarifesi tatbik etli lmek suretilc tenzilat yapılacaktır. Taf-
silat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3447) 

Endülus -Şövalyesi 
tinceye kadar ne yaparsan yap. Yalnız 
dikkat et. Her şeyi itiraf edinceye ka· 
dar, öldürme. 

Diye emir vermişti. 
~ Abd rrahman İri gövdeli cellat başı, ihtiyar Berbe

riyi yakalamıştı. Bu narin vücutlu ada-
Yazaa : A . R. mı bir tüy gibi kaldırarak masanm ü-

İhtiyar Berberinin boğazmdaki de - ne inad ... Hiç olmazsa, onu söyle .. bu zerine yatırmıştı. Cellat yamakları da 
mir halkanın iki tarafından sarkan, ve herif hakıkaten bir Berberi mi? .. Yoksa koşuşarak Ebu Saidin ellerini ve ayak-
ayak bileklerindeki halkalara geçirilmiş o kıyafete girmiş bir İspanyol mu?.. larını mermer masanın üsti.indeki de-
olan ağır zincir çıkarılmıştı. . - Bilmiyorum. mir halkalara sımsıkı bağlamışlardı. 

Zabıta nazırı bu adama yaklaşmış - - Fakat bu inad, sana çok pahalıya Cellat başı, duvardaki rafların bi-
tı: mal olacak ... Anlaşılıyor ki, sen ve ar- rinden, ince ince dilinmiş bir avuç ka-

- Ya, Ebü Said! .. Görüyorsun. Bu - kadaşların, asi delikanlıyı himaye edi- mış almıştı. Bunları, yanyana koyarak, 
rası, işkence odasıdır. Burada insanlar yorsunuz. Hiç şüphesiz ki, aranızda Ebu Saidin göğsüne dikkatla sarmıştı. 
ölümü çok ararlar; fakat ancak dayanıl-ı saklıyor.sunuz. Öyle değil mi?.. Sonra, küçük bir kerpeden alarak bu 
maz ıztıraplardan sonra, onu çok güç- - Bilmiyorum. kamışları birer birer çek.miye başlamış-
iükle bulurlar. Şeytan ruhlu bir herif - Bilmiyorsun, öyle mn .. Pekala. tı. 
için kendine kıyma. Bildiklerini söy - Onu şimdi anlıyacagwız H k k'l · de 
1 . . . . · . . . er amış parçasının çe ı mesın , 
e. lhtıyar Berberı, bırdenbıre tıtremış- zavallı Ebu Saidin vücudu tiril tiril tit-

Diye bağırmıştı. ti. ~zirnkar gözlerini, valinin gözlerine reyor. Hazin bir inilti, işkence odası -
Fakat ihtiyar Berberi, gözlerini se- çevırerek 

· nın tas tavanında ve duvarlarında akse-
!_llaya kaldırmış; büyük bir metanetle: - Y~l~.ız bir şey bili~.orAum ... Hayrı diyordu. 

- Hiç bir ~ey bilmiyorum. ve şerrı goren .. hayrın mukafatım .. şer- K 
1 

k"l . b't . f Ebu 
Diye mırıldanmıstı. . d b. All h amış arın çe ı mesı 1 mıs ı. 

rın e cezasını veren ır a var. S 'd' .. w .. d k 1 • 
Bu sırada, bir ipek hışıltısı i~idilmiş·· Demişti. aı ın gogsun .. en ~ızdan kan akr, mer<l-

t' V ı· b .. .. .. mer masanın uzerın n a nra yer e 
ı. .. Ellerinde yalın kılıç bulunan mu- a ı, u sozlere karşı, acı acı gulum- . k k 

1 
b" 

1 
k t k., t · t" 

hafızlar arasında, İspanya umum valisi semişti. gencışll~et bıp ızı kırı e e cd~. ·ıı ek~ış ı. 
Eb .. lh t 1· . 1· t k d 1 e a aşı, çıra arına onere . u a ar, içeri gır~işti. - yı ya... ş e, sen ve ar a aş arın, . .. w. • • • 

Doğruca ihtiyar Berberinin yanına hükumete isyan eden bir adamı, ele . -:- . Sırk~ çomlegındekı sungerlerden 
yaklaşarak: vermek istemiyorsunuz. Şer işliyor - bırını verın. 

- Siyah derili herif!. Söyle baka _ sunuz. Allah biliyor. Ve sana da bu _ Diye homurdanmıştı. Ve sonra, on-
lım .. Kırmızı Horoz lokanta~ında, hü- nun cezasını çektiriyor ... Son defa o- !arın verdikleri sirke ile ıslatılmış sün
kumetin zabıta kuvvetlerine karşı ge- larak soruyorum. Bildiklerini söyli • geri, Ebu Saidin göğsündeki keskin ka-
len o it canlı herif k:mdi?.. yecek misin?.. mış yaralarının üzerinde gezdirmeye 

- Bilmiyorum. - Hiç bir şey bilmiyorum. başlamıştı. 

- Yalnız, adını söyle. Vali Ebülhatar, artık fena halde öf- İhtiyar Berberi, ıztıraba dayanama-
- Bilmiyorum. kelenmişti. mıştı. Yattığı yerde, kıvrana kıvrana : 
- Hay Allah, kahretsin seni... Bu, - Celladbaşı!.. Al şu herifi. Söyle - -Allahım!.. Sen bana yardım et. 
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oynatan 5 kafadar 

yakalandı 
Bursa (Hususi) - Burada Ahmet, 

1 Zloti 20. 
ı Pengü 21, 

20 Lev 12,00 
20 Dinar 50. 

Ruble 00. 
1 İsveç kuronu 30. 
ı Türk altını 1049 
1 Bank.not Os. B. 255. 

ÇEKLER -
AçıhJ 

Londra 625.75 
NeY-Yort O, 7895 
Parts 17.72 
Mlll no 14,9932 
Brüksel 4.6775 

Atlna 87.335 
Cenevre 3,4460 

Bofya 63.9232 
Amsterdans 1.4358 
Prag 22.6320 
Viyana 4.2Ll4S 
Madrid 13.9ô31 
Berlln 1.9692 
varşo'fa 4.1646 
Buda peşte 3.'.187S 
Bükr~ 107.2313 
Belgrad 34.5185 
Yokohama 2.745J 
Moskova 2'3.975 

23. 
24. 
14.0J 
50.SJ 
00. 
ll. 

ıoso. 
256. 

-

Kap~ınış 

626.00 
0,7875 
17.715 

14,992J 
4.6737 

87.50 
S,4436 

63.8975 
1.4345 

22,623LI 
4.2·'25 
13.8975 
1.9615 
U630 
J .9856 

107.1884 
34.5050 
2.1443 

23.985 

Şerafettin, Kurt İsmail, Ahmet, Şevket •--------..!____ _____ _ Btokholm 3.v994 S.0982 

isminde beş kafadar bir olmuşlar, De- •---------,,-------• 
ğirmenli Kızıkbayır yolunda rakı sof-

ESHAM 

Açtlıı 

ralarını kurmuşlar, yanlarına Şükran, 

Remziye isminde iki kızı da alarak cğ
lcnmeğe ba~mışlardır. 

Kafalar tütsülendikten sonra coşaı1 
beş arkadaş iki km oynatmağa başla
mışlar, bu sırada zabıta hadiseden ha· 
berdar edilerek kafadarları cünniimeş
hut halinde yakalamıştır. Suçlular ada
bı umumiyeye mugayir hareketten do
layı tevkif edilmişlerdir. 

Diye, bağırmış .. ve derhal bayılmış· 
tı. 

Vali, Ebu Saidin üzerine eğilmişti.' 
onun çehresindeki korkunç gerginliği 
görür .. görmez, telaş ile; 

- Olüyor mu? .. 
Dedi. .. Cellat başı, büyük bir süku -

netle, cevap verdi: 
- Zayif adam. Dayanamadı... Hiç 

bu kadarcık şeyle, insan ölür mü?. 
Ve sonra, yamaklarına emretti: 
- Şunun başına bir iki kova su dö· 

kün. 
Bu emir, derhal icra edildi. Korkunç 

bir şarıltı ile akan soğuk sudan bir kaç 
kova su dökülünce, Ebu Said kendine 
gelmiş.. merhamet dilenen g

0

özlerini, 
inleye inleye, etrafındakilere çevirmiş
ti. 

Vali, o!1un üzerine biraz daha eğil -
ınişti: 

- Nasıl? .. Söyliyecek misın? .. 
._Ebu Sait, geniş geniş nefes alarak 

cevap vermişti: 
- Bilmiyorum. 
Vali, geri çekildi. Mcrhametsizçe diş-

lerini gıcırdatarak: 
- İşkenceye devam ediniz. 
Dedi. 
Cellat başı, masanın ayak ucunu işa

ret ederek, yamaklarına emir verdi: 
- Ocağı şuraya getirin ... Ağır ağır 

körüğü çekin. 
Cellat başı, ocağı, Ebu Saidin çıplak 

ayaklarına dayadı. Körük işledikçe, bu 
çıplak ayaklara doğru bir alev fışkır -
maya başladı. 

İşkence salonunu iğrenç bir koku 
kapladı. Vali boynundaki ipek şalın 

Kapanaı 
Anadolu ım. .,. 60 
peşln 00.00 00.00 
A. Şm. 3 80 vadell 00.0() oo.•n 
Bomontl - Nektar 0,00 O.OJ 

Aslan çlmento 13.35 15 2) 
Merkez bankası S7 87, 

İş Bankası 9,80 9,8() 
T~lefon 8. -
İttihat ve De~lr. 10.60 -
Şark Değirmeni 1.15 -
Terkos 11.01 -

ucu ile burnunu tıkamıya mecbur kal· 
dı. 

Zavallı Ebu Sait, ac~ı bir feryat 
kopardı. Masadaki demir halkalar&" 
sımsıkı bağlı olan kollarını ve bacakla· 
rını koparacakmış gibi kıvrandı. 

O zaman cellat başı, eline keskin bit 
biçak aldı. Yamaklarına; 

- Ocağı çekin. 
Diye mırıldandı. Elindeki keskin bi· 

çakla, Ebu Saidin yanmış olan taban· 
larını, boy boy delmiye başladı. 
Biçağın her temasında kan fışkırıyor

du. Cellat başının meşin önlüğüne sı~" 
rayan bu kanlar, yavaş yavaş eteklerı· 
ne doğru sızıyordu. 

Cellat başı, dalgın dalgın; . 
- Ateş, kuvvetli gelmiş .. deriler~ bı~ 

raz fazlaca kavrulmuş. Derin kesmiye 
mecbur oluyorum. 

Diye söylendi. Ve sonra, gene ya • 
maklarına emretti . 

- Tuz verin. 
Cellat yamakları, ince dövülmüş bit 

tuz çanağı uzattılar. Cellat başı, elin -
deki kanlı biçağı, mermer masanın 
kenarına bıraktı. Çanaktan bir avuÇ 
tuz aldı. Ebu Saidin evvela yanan ve 
sonra dilim dilim yarılan kanlı ayak· 
!arını şiddetle ovmıya başladı. 

İşte o zaman, çiğerleri parçalıya~ 
bir feryat, bu taş salonu çınlattı. Eb 
Sait, hiç bir insan kalbinin dayanaJll.1" 

yacağı bir ses1e: 
- Merhamet.. Allah rizası için rncr· 

hamet. 
Diye bağırdL 

(Arkası var) 
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Süheyla durdu. Kan başına sıçra -J 
laıış, soluğu kesilmiş, dudakları titri -
~~~u. Hüsarnettin, bunların hiç birini 
"'Ylnuyormuş, işitmiyormuş gibi, dal
IUı dalgın bakıyordu. Genç kadın, o -
~!11l bu katılığını görünce büsbütün 
~Piirdü: 

- Sanki, ne olursa olsun, gözü ka
Palı size varacak kadar sizi seviyor 
~Uydum?.. Kovulsam da, atılsam da 
de Pınızm eşiğinde boynumu büküp siz
i:a n sevgi mi dilenecektim?. Beni bu 
~ar alçak gönüllü, bu kadar düş -
~ Yaradılışlı bir kadın mı sandınız?. 

11 
°1tsa kendi güzelliğinize, baba -

d l'l.J.rı zenginliğine mi güveniyor -
Unuz?.. Hangisi olursa clsun, 

soııı POSTA 

BOY OK 
AŞK 

ROMANI 1 _, 
Yazan · K. R. l!neon 

.· ~k boş yere kuruntuya düşmüşsü -
.,.,u:ı.ı.. Yalnız siz mi insansınız, yalnız 

11 
'haınetıe ikiniz mi kalp taşıyorsu

) Uı? .. Sözüm ona evlenmemizin azabı 
~illnız sizin için mi?. Düşünseniz bir 
~re: Bu işten sıyrılmak sizin için da
~ kolay ... Sevdiğiniz bir başka kadın 
l'e~; Allah ikinizi de birbirinize müba- tin de kalkmış, kahvaltısını yiyordu.! - .:'~ek kf barıştık!. Yeniden ar
~tsin, benden ayrılır ayrılmaz onu Süheylayı görünce ayağa kalktı; ona da kadaş olduk, öyle mi). 
de .ksınız, ya ben ne olacağım?. Ben bir sandalye uzattı: - Neden olmasın? .. 
~ &ıZden boşanır boşanmaz varabil· Genç kadın: Hüsamettin, sanki gizli bir şey fısıl-
~~ için bir erkek peylemiş olsaydım, - Biraz geçiktirn ama, diyordu, uyu- damak istiyormuş gibi yavaşça ona doğ-
cliıtı idi amma bu kadarını düşüneme - ya ~almışı~!. .. . r~. eğildi; sonra nedense vazgeçti. Bu, 
lrıa ··· Böyle bir yedek parça hazırla- Husamettın dundenberı aralarında Suheylanın gözünden kaçmadı; fakat 
la~nı! .. Gençliğim, kızlığım heps: .ba olup bitenlerin hepsini unutmuş gibi sormak da istemedi. 
lörn~ ~-vlenme memurunun defterı~': güler yüzle: Kahvaltıdan sonra birlikte gezmeye 
liitııUldu, ~ld~ .. Artık. bundan evv~l,.<ı . -:- Ben de çok iyi uyudum, dedi, ses- çıktılar, birbirini seven insanlar için 
dicte er benım ıçın gerı~e g~-~ez. Şım- ~ızlık içinde meğer uyku ne kadar tatlı el ele, kol kola dolaşacak bundan güzel 
tadan sonra ben h~rkesın gozund<\ko- ımiş!. Kahvaltı da mükemmel! .. Tere bir köşe bulunmazdı. Bu güzelliğin or
t}ste ~ bo.ş~nrnı~ .bır k~dın olac~~~m. yağı enfes!.. Hele süt, bizim İstanbulda ı tasında en dertli insanların içindeki 
~aı lik sı~~ gıbı z~ngın de. degtlı~. alıştığımız sütlere hiç benzemiyor!.. üzüntü bile yavaş yavaş dağılır, sıyrı
~plŞrnak ıç:n kendime yemd~'.1 .. hır Yalova, sahiden cennetmiş!.. lır; onlar bile kendilerinde bir başkalık, 
rıııc: ~rıyacagım.!. Bunl~1:. da duşun.se- Süheyla, ondaki değişiklikten biraz bir genişlik duyarlardı. 
t111i ~~ kere.:. Bıraz du~unmek fazıle- şaşırmış, dalgın dalgın bakıyordu. Çok Şu son yirmi dört saatlik korkulu 
de ~oster~enız, kabahatın yalnız ben- sürmedi. Hüsamettinin sesi gene ağır- rüya olmasaydı, Süheyla i1e Hüsamet
bı- 0 

.. rnadıgını pek çabuk anlar, b8.Şl- laştı. Her kelimenin üstünde dura dura: tin de burada ki b·1· ı · k--..q on·· ü - diniz! m ı ır nası sevışece 
lf·· un ze. eger . ·· - Doğrusu, dedi, dün akşam bana ler, birbirlerinin kolunda kimbilir na-

~~amed~.ın, ~~ ısyan karşısında çok acı bir ders verdiniz!.. sıl kendilerinden geçeceklerdi. Yazık 
~" rnış, gozlerını kırpmadan ona ba- - Rica ederim bunları bırakalım ki Fehametı'n sus·· 1.. bo l g" l .rOrd S" • dalı I 1 da ' u, ya ı, oz a ıcı 
)' u. u~eyla, artık a_ aza - artık! .. Yeniden gürültü çıkarmak, çe- gölgesi onların arasına girmiş, onları 
~ k ıya~a~ı.. anladı. Aglama~~k kişmek için ben kendimde ne istek bu- birbirinden ne kadar uzaklaştırmtş!ı. 
'~?~ guç. tutu~o~~· Sesının ~u~o.~m' .. ne ~e ~~~~t!._. ~iç olmazsa Öyle iken bile, bir gece içinde hiç ol • 

, 8.gı birdenbıre duştu. ıkı uç gun bırbırımızı ıncıtmesek ol- mazsa aralarındaki düşmanlık ortadan 
"- •. ız, bitişik odada yatacaksınız, maz mı? kalkın . d' artık ik' k d g'b' ~gu ın ·, . · ·· ış, şım ı ı ar a aş ı ı 

, Ev~·· diye sordu. ~Ben d~. ~rtık o ac:._ıyı.~azelemek he- havadan, sudan, çiçeklerden, yeni yeni 
, }{ t. vesınde degilım. Hatta dun akşam ara- yapılan köşklerden laf açıp konuşu -

tıt onuşa~arı~ konuştuk; ar- mızda geçen sözlerden çok üzüldüm yorlardı. 
'-Odanıza çekılsenız fena olmaz, sa· de ~.nu söy~i~ece~.tim.. .. .. .. Denilebilirdi ki, on~~~~ saran bu gü-

' B . . _. Husamettının gozlerınden dunku of- zellik, içlerindeki butun karanlıkları 
~ za urada kalmak nıyetınde degıl- kenin buğusu sıyrılmış, karşısındakini tılısımlı bir el ile silivermiş, onun yerı-

' Saten.·· . . de inandıracak, yumuşatacak kadar tat- ne tatlı bir gevşeklik, çocuklar gibi a-
lıu~ be bahtanberı ~ _de ~k y~ruldu- lı, candan bir sesle: çılıp saçılmak, koşup oynaşmak için 
~' den de.:. On~ (ın bıraz dınlene- - Olmamalıydı, dedi, birbirimizi bu başdöndürücü bir hafiflik vermiştL 
~:~-ınek 1:5terdım.. _ . kadar kırmamalıydık ama oldu bir Onla-r da sanki bunu bekliyorlarmış 

)ı._~"''488lneddin .kapıya dogru yuı ur- kere 'b" k d"l . . k b k ~ a ··· gı ı, en ı erını pe ça u salıvermiş-
' cı acı· S"h l~ b"lrn d .' ı · . . .. u ey a ne yaptığını ı e en, dü- ler, bir gün evvel başlarında kopan fır-

)~!. stersenız başka, hır otele gide- şunrneden, eski bir alışkmlıkla elini tınayı bile unutmuşlardı. 
biye .. . ona doğru uzattı. Hüsamettin, çekinir Otele döndükleri zaman ikisinin de 
, Ş soylenıyordu. . . gibi, bir kaç saniye durdu, sonra o da yüzü pembeleşmiş, ikisini~ de gözleri-

"1eı... . ırnarık çocuklar gıbı kavga et- elini uzattı- · · · ··ı·· d (A '·--ııı; ıçin hah . .. · nın ıçı gu uyor u. T~ var) , ane mı arıyorsunuz.-. 
llttı tMaşaUah, demindenberi ettiğiniz 
~= lar elverrniyormuş gibi, şimdi de Adalar 
~ita~ ÇOcuk olduk, öyle mi? .. Daha Semti 
!ij~ h ılt.ifat'lannız varsa çekinmeyi-

' e~sıni söyleyiniz!. 
ile daıllndilik bu kadar ... İnşallah, siz Bnynkada 
lhıtıı a fazlasına beni mecbur cm1ez-

lf·:· 
'~edelin hiç ~ini çıkarmadı; 

'Ya e kapıdan dışarıya çıktı. 

Mahallesi 

Yalı 

Malmildürlüğilndeo: 
Sokağı Cinsi Oda No. Beher odanın 

Altın ordu Dölaplaj 
Otelin
deki oda· 
lar. 

Muhammen lcan 
Ura Kr. 

2 ua to 25 oo 
ıı" 16 85 00 
17 ,. 21 80 {)() 
22,26,28,31 10 00 
23,25.28,30 15 00 

laııı~ kalır kalmaz, Süheyla hiç kı
'- d11r 8dan birkaç dakika kadaL· ayak
llt g du. Sevdiği adamla geçirecekleri 
~ıt rrı~ buınuydu? .. Yıllardanberi bu
ttirıe ~_?e~yordu?. Sonra yatağın üs
h~ili U.Ştu. Sabahtan.beri bir köşeye 
'bciyı,~ kendi kendine ağlamak, belki 
~ le biraz açılmak için işte bu 
' 1n1'1 

.• bekliyordu. Başı yastıkların 
"-l'aıJa ~?rnüldü; bütün vücudü sarsıla 

24,29 85 00 
_Y~kanda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. isteklilerin 18-6-937 

tanbıne mnsadif Cuma ~nnn saat 14 de % 7,5 pey akçeleriyle Adalar Mal
mndnrınğtlnde "\Qteşekkıl satış Komisyonuna mnracaatlan. "3312 ,, 

gozlerinden yaş boşandı. 

t -3-
ııu .. ~i sabah, Yalova yemyeşil bir 
ltut\Jtrıı~e. yıkanıyordu. Süheyla bile 
~l'tları gıbı değildi. Uyandığı zaman, 
hayat karında dolaşan kana yepyeni bir 
~ bir 81?-Şm~ş gibi, kendisinde başka· 
ler~rrı1.:ınçlık duy;du. Sinirlerindeki 
'ierdiği Yatışmış, uzunca bir uykunun 
tiıtdi, A~e~şeklik içinde, tatlı 1atlı ge

·~agıya indiği zaman Hüsamet-

.. 

.Deposu: 
$14\to.I\ Hcuna.m 

D~lcrcc.n.yetn Hcx.n - İstOLnl>ul 

R,J/tima lüzmn yoitu,. 
.Bir lecriiJe iajielir 

P.K.41 TRAŞ BIÇACI 

Hastalık 
Yanar dağları ne kadar çok seversem, 

msanlan da c kadar az severim. İşte bura
ya da, bir yarıardağ görmek için geldim. 
Geçen gün kendimi birdenbire rahatsız 
hissettim. ty: ingilizce bile.n bir dokto:ıı 
getirmelerini söyledim. 
Akşam karşıma insan ıeklinde biri 

tıktı. FevkaUide güzel bir ingilizce ile: 
- Ben, dec1i, doktor Harold Alofsenim. 

Beni niçin çağırthğınızı söyler misiniz? 
Kendimi nasıl rahatsız hissettiğimi an

lattım. Doktor Alof sen beni gözleri ile 
baştan aşağı bi~ süzdü ve alaylı alaylı du
dak bükerek: 

- Şüphestz rahatsızlığınızı gidermek-
liğimi istiyorsunuz? dedi. 
Maksadımı iyi keşfettiğini anlattım. 
Cevap verdi: 
- Böyle bir alçaklığı hiçbir zaman ir

tikap edemem. Ne sonradan vicdan aza
bı duymak isterim ne de şahsi usulüme 
aykırı hareket etmek... Siz yabancı ol
duğunuz için bılemezsiniz. Ne diye size 
beni tavsiye ettiler, bilmem ki? Hiçbir 
hasta beni ir.temez ve bunun içindir ki 
hepsi de, adi tıbbi müdahalenin fena ne
ticesi olarak, vaktinden evvel ölür. Eğer 
yaşamak istiyorsanız, hastalığınıza karşı 
hiçbir zaman karşı komamalısınız; çünkü 
hastalık muhakkak ki mukadder ve na
fidir. Size yapsam yapsam ancak bir şey 
yapabilirim: Birinci hastalığın tesirine 
yardım edebilmesi için size ikinci bir has
talık bulmak ... 

Evvela doktoru hemen koğmak istedim. 
:fakat manyak insanlar beni daima cezbet
mişlerdir. Doktor AJofsen de bana bu boş 
fikrinin nereden geldiğini ifşa eder diye, 
sCizlerini büyük bir kanaatle kııbul eder 
gibi yaptım. 

- Usulünüzü tatbike hazırım, diye ce
vap verdim, yeter ki bana, bunun hangi 
prensiplere istinat ettiğini anlatın. 

Doktorun yüzü sevinçle parladı. Zan
:ıederim uzun zamandır kendisini dinle
tecek bir adam bulamıyordu. 

- Usulüm, diye başladı, Hippocrate 
mektebinin yapmı~ olduğu bir müşahe
deden kök almıştır. Fakat doktorlar bu 
müşahedeyi ne farketmesini ne de de
rinleştirmesin i bildiler. Hippocrate'a gö
re sıhhat, ifratla tefrit arasında bir mu
vazenedir. Fazla sıhhatte olmak ise teh
likelidir, zira hastalığın yaklaştığına işa
ret eder. Hippocrate'ın kitaplarını belki 
okumadınız, fakat Escbyle'in Agamem
non ismindeki eserini elbette gördünüz. 
Şair 1001 ili 1003 üncü mısralarda bakın 
ne der: Fazla sıhhatte olmak endişelidir, 
çünkü bunun komşusu olan hastalık onu 
ezmeğe her zaman hazırdır.> 

clşte benim de hakiki prensipim şudur: 
cİnsan vücudunun tekamül ve muhafa
zası için hastalık sıhhat kadar lazımdır. 
Tecrübe ile sabittir ki sıhhatte olan bir 
kimse gizli bir hastalıkla malUldür. Has
talık tezahür edince, bunun seyrine ma
ni olmaktansa, ona riayet etmelidir. Vü
cudun umumi muvazenesini bozacak bir 
raddeye geldiği takdirde ancak tedavi 
tavsiye edilebilir. O da, ilk hastalığa kar
~ı koyacak ve onunla bir muvazene tesis 
edebilecek kabiliyette başka bir hastalık 
.mikrobu aşılamak suret ile. Hahnemann: 
cHastalıkla ancak hastalık mücadele e
debilir> diyerek kısmen hakikati sezebil
'fnişti. Fakat o da herkes gibi hastalığı 

kökünden koparıp atmak, mücadele ede
rek onu tedavi eylemek lüzwnuna kani 
!di. Bu taammüm etmiş olan hata tehli
kelidir ve ekseriya ölüme sebebiyet verir. 

cİyice bilinmelirlir ki hastalık, deva
dan başka bir şey değildir. İfrat derecede 
sıhhate karşı bir emniyet supapı, bir ak
sülamel, tabiat tarafından yaratılmış kıy
metli bir prP.vantiitir. Binaenaleyh has
talığı nazlı nazlı büyütmek ve hatta icap 
ederse bunu ekmek bile lazımdır. Çünkü 
tarih gösteriyor ki hasta insanlar sağlam 
insanlardan ilaha çok :fazla yaşıyorlar. 

cDemek ki makul tıbbın vazifesi hiç 
hasta olmıyanın bir hastalık aşılamak, 

hasta olanla" da, bu hastalığa karşı koy
mllk için başka bir hastalık yapıştırmak
tJr. 

:!Sayfa 1.) 

Hikayeleri 

Devadır 
Çeviren: F. Varal 

gelmektedir. İnsanlar ıztırap çekmekten 
çekinirler ve bu şarlatanlara baş vurur
lar. Bu herifler de zehirli ilaçlarla acıyı 
uyuturlar, fakat hazan hastayı da, bir 
daha uyanııııyacağı bir uykuya daldırır• 
lar. Bu zavallı adamlar bilmezler ki bi~ 
insana sıhhat kadar hastalık ta ne kadar 
lazımsa, zevk kadar ıztırap ta lazımdır. 

cBazı doktorlar bugün artık benim u
sulümü tatbike başlamışlardır. Meseli 
tedrici nüzulU tedavi :çin hastaya ateş 

ver.ici bir mikrop c:şılamaktadırlar. Fa· 
ht bunlar da gene iyileştirme ümı"Jile 
bu yolda h:ıreket E;tmektedirler. Lakin 
hakiki ve tc>rkibi tıp devresi benimle 
başlar. Şim<hyc kadar usulüme kani o
!anlar pek azdır ve bunların arasında da 
doktor yoktur. Fakat: cHastalık deva• 
dH'!> prensipim istikbalde hakim ola· 
caktır. 

- Nazariyenizi fevkalade buldum, de
dim. Usulünüzü takip edeceğim. Benim 
vaziyetimde ne yapmak lazımdır? 

- Bırakın ıztırabınız ilerlesin. İcab ı -

cierse hafif miktarda kafein alarak bira~ 
arttırın da. İkı güne kadar geçmezse, siz 
bir mikrop aşılar ve ateşinizi 39 veya kırl 
dereceye çıkartırız. 

Söylediklerini tatbik edeceğimi vadet· 
tim. Doktor sevine sevine gitti. Fakat ar· 
kasından soknk kap1sı daha kapanmamış
tı ki iki aspi'rin yuttum: Bu sabah daha 
:yiyim, öğleden sonra da vapura athya
rak Kopenhağa gideceğim. 

Yarmki nushamızda: 

İnci bilezik 
Yazan: J. MARC-PY 

Çeviren:Nurullah Ataç 
-----· . . . ..... .... - ... .. --- ... - - . --
Bilmediğiniz bir 
hlkilgesl hayal sukutu 

( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 
içimden gelen bir emrin esiri olarak ye
rimden fırladım. Bir elimi ona uzattım. 

O, tatlı bir bakışla gülümsiyerck yanı
ma geldi. Ben taı if edilmez bir hisle o
nun yaklaşmasını bekliyordum. Gözlerim 
kararmıştı. Öyle bir heyecanın tesiri al
tında idim kı. bahtiyarlığımdan titriyor, 
hatta ağlıyorcium. 
Kadın, tamamen yanıma geldi. Artık 

onun güzel kokusunu bile koklıyabiliyor
dum. Avucuma tok bir şey damlar gibi 
oldu. Ben vecd ıçinde avucumu sımsıkı 
kapadım. 

Gözden kayboluncıya kadar güzel ka
dının arkasından uzun uzun baktım. O 
gidiyordu. Fakat gene içimde idi. Onun 
o harikulade yüzünün ifadesi asla silin
miyecek bir surett€ dimağıma kazınmıştı. 

Elimde bir şey bulunduğnu hissederek 
birdenbire avucumu açtım. 
Keşki kör olsaydım ve görmeseydim. 
Avucumda, on kapiklik küçük bir gü

müş para vardı. Fakat bu para, ne kadar, 
ne kadar ağırdı.. Anlatılmıyacak kadar 
ağırdı. 

Bu güzel kadır. keşki beni öldürseydi! 
O, neden, neden bu kadar iyi idi? 
Yüreğimde onulmaz bir yara açıldığını 

hissettim. 
Mesele açıl.tı: Kirli gömleğim ve iş el

bisem beni ona bir dilenci, bir serseri 
zannettirmiştı. Heycandan ona doğru u
zanan elim bir dilenci eli muamelesi gör
müştü. 

O, bu kadm, neden bu kadar merha
metli idi? 

Bu hadiseden sonra birçok defalar bu 
küçük, bu bayağı, bu parlak on kapiği 
hatırladım. 

Ben her vakit sevgide, yüksek, temiz 
ruhi heyecanlar aramak cesaretini gös
~erdim. Fakat hayatımı, ruhumu kendisi
ne teslim ettiğim bu sevgi bana kendi 
benliğini açtığı ı.aman, büyük bir acı ile, 
daima bu on kapiği, bu küçük, bu parlak 
parayı hatırladım. 

Ben hayatta çok aradım. Çok bekledim. 
Fakat istediğimi hiçbir vakit bulamadım. 
Ve her defasrnda on kapiği hatırladım. 

Bana bu on kapiii veren kadın, haya
tın ta kendisine benzemiyor mu idi? Ha
yat ta böyle değil midir? Uzaktan bize 

cHulasa 'bir doktor, hastalık getiren çok şeyler vadeder gibi görünür. Fakata 
bir insan olmalıdır. Ancak bu suretledir yanımıza yaklaştığı zaman bizi bir dilen
ki insanların hayatlarını muhafaza etme- ci telakki ederek önümüze birkaç kırıntı 
!erine ya~ım edilebilir. Doktorları teda- atmakla iktifa eder. 
vi edici bir unsur telakki etmek modası Bizi - doğduğumuz gün nasıl bir halde 
artık geçmiştir. Adi doktorların tutuna- isek ıene öylece • bırakarak uzaklaşır 
bilmeleri, insanlarm korkaklıjından ileri ı 23 Nisan 1898 • 
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Memleket haricinde ittihatçılar 

lsoN POSTA 
mn 

TARiHi 
TEFRIKASI 
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Ziloğl~ 
Rüstem 

TalA~ Enver ve Cemal nasal kaçtılar, nasd öldüler 1 
1 M. R!:•aOzıea - Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Azer baycanın Milli hükumet hayatının inkişafında iki 
devir göze çarpar: Biri Kaf kasyanın Türk Orduları 
tarafından işgali, dileri T ürkigenin bozuldugu devirdir 

Efrasyap vezirin çocuğunu öldürterek 
aşçıbaşıya pişirtmiş ve gene vezirine 

kaba etlerini 
yedirmişti 

İkinci günahları, Anadolu Türkiyesi istikamette olursa olsun, hiç karışma- Di?'erek kahina • 
ıle Azerbaycan Türkleri arasındaki mü- dım; bu sayede herkesle dost oldum ve ~~ hır k!n~at ~erde
nasebetlere fuzuli surette müdahale- serbestçe konuşabildim; herkesi ve her r~~~edı, Efrasy~.b fe
Leridir. ta f d' 1 d ' B" .. a ve o gunden ra ı ın e un. utun bu konuşmalar· son t 'd 

M 
_ . . ra orununu cı -

Gerek Ankaradaki Büyük illet dan vasıl oldugum neticeye gore, Aze- di b' h bb tl 
M l . . k l d l, k ·ı b' . k Kaf.ka ır mu a e e ec ısı uruma an evve gere on- rı er, ızım gere syayı isgalimiz · b 1 d 
d il l 

• h • sevmıye aş a ı ve 
an sonra, bu tam manas· e mili are· sırasında, gerek tahliye ettiğimiz ta • kurusa 0 kadar 

ketin kudsi bayrağını eline almış olan ~ihten sonra, gerek İttihatçı ve gerek bağlandı, ki onu a _ 
Mustnfa Kemal paşa, o zamanki dünyn Ittihat ve Terakkiye mensup olmıyan nasına babasına tes-
içinde tasavvur edilebilecek en mü· be t T" kl ser s ur er arasında, Enver paşa· !im etmiyerek ken-
ltemmel siyaset olmak üzere, bütün k d · 1 ~ın a~ eşı o an Nuri paşa ile Baküda di sarayının harem 
mücadeleyi Türkiyenin tarihen muay- ı· .. d .. 1 · -po ıs mu ur i.ıgü yapmış olan Manastır- dairesinden avırma-
yen olan milli hududuna hasretmiş ve lı Baha gibi pek sayılı insandan rnem- dı. "' 
bütün mücadele için lazım gelen mil- nun kalmışlardır. Ekseriyet hakkında 
U kuvveti bu miUi hudud içinde ara- derece derece şikayetleri vardır. Hükümdarını yal-
mak lfızım geldiği esasını koymuştu. Bu nız bir derdi kal , 

t 
Azerbaycanın milli hükumet hayatı- mıştı: Harpagdan ı'n 

hudud haricinde kimseden, ne slôm nın inkişafında iki devir göze çarpar: tika ı k o 
veya Hindistandan, ne İrandan ve ne m a ma .. · • Birinci devir, Kafkasyanın Ti.irk or- nun yalan sövleme-
Azerbaycandan, hiç bir yerden, hiç bir J 

k t ard i t 
. d h b duları tarafından işgali devridır. Du sini, keno'ı"sı'ne kar • 

uvve y ım1 ne s emış, ne e csa devirde, Türk orduları Azcrbaycana,, şı bir ihanet sayıyor 
etmiştir. O zamanki Türkiyenin hakiki • Türkleri Ermeni komitacılarının satı. du. Elinden rrelse, 
mümessili Mustafa Kemal paşa oldugu 

0 

h ld d 
. k rından kurtaran bir kurtar:cı olarak onu, idam edecek!L 

a e, bizimkiler Azerbaycan u Tur i-
ye namına hareket ediyorlaı mı~ gibi girmiştir. Bütün Azerbaycan, bu kur- Edemiyordu; çünkü 
bir süs takınmışlar ve Azerilerin Türk- tarıcı kardeş kuvvete karşı, kendisini vezırı, devlet idare-

h 
o kadar şükran borçlu hissetmiştir ki sinde, kendisinin, 

lere karşı duydukları ürmet ve min- o sıralarda artık disiplini yerinde ol -1 kolu kanadı idi. 
nettarlık hisleri üzerine yüklenerek mıyan bu işgal kuvvetinin, yaptığı Sulh zamanında bü onları kendi istedikleri tarafa doğru münferit taşkınlıklardan dolayı darıl-'t"n ··1k . ·ct' d' d H b l . ·ft"'tar1' çekip götürmek siyasetini tutmuşlaı·- m . . . u u eyı o ı are e ıyor u. arp za· u unuyordu . .Bunun için, bugünkü il· cuğu bulamadılar. Ben de u~~h· 
dır. Halbuki, Anadolu hareketinin en .ayı hatırlarından bıle geçırmemışler- manı~da, ordular, onun başkwnan- tüatlarından, bilhassa onun bu hususi beraber, elimizde meşaleler, dış ~ 
güç ,en karanlık zamanlarında bile dır. . .. . danlıgında bulunuyordu. B.u iki işde, ''!~etinden şüphelenmiş.. Sarayda, çeyl, havuzu, su yollarını araııırd""' 
Mustafa Kemal paşa, Azerbaycandan Bu devırde İstanbul bukumet!, K:ıf· memlekette, ondan daha dıyaretli bir hukumdarm hizmetinde bulunan emin Vezirzadeyi bir yerde bulamadıJll· 
biç bir ıey istemiş değildi. Böyle oldu- k.asyaya kendisince bir şekil vermek is- adam yoktu. Böyle olduğu için de, her- adaml;"ma, kendisine karşı vUkubula- Vezir Harpag .. lilanın sözler~ ~ 
ğu halde Azerbaycanda bulunan bizim- tıyordu. bermutat, hemen hemen Kaf- 1 kes .tarafından seviliyordu. Efrasyab.. cak. hır suikasd.i önlemeleri için tali· kın şaşkın dinledikten sonra yeriJl 
kilerin Milli Türkiye namın:ı Azerbay- ~asyayı İstanbuldan idare etmcği is- bu cıhetten de ona dokunamıyordu; fa· mat vermişti. fırladı. Ulaya: 
can işierine karışmaları tam manasile tıyecek derecede merkeziyetçi olan bu kat, ne olursa olsun, ondan intikam al- Harpag.. zehirlenmekten de korktu· - Gel! lt1' 
fuzuli bir müdahaleden ibaret 0ıuyor· şekle. Azeri münevverlerinin hemen mak .. s:.vdasından da vazgeçemiyordu. ğu için, hükümdarın az yediği yemek- Diyerek, arkasındaki birkaç uşa 1• 
du. ek~rısi. de taraftar degildi. Bununla Hukumdar .. bir gün, kinini teskin e· lerden az yedi ve hiç yemediği yemek- beraber saraya doğru yürüdü. 58~,_ 

beraber, ya hiç itiraz etmiycrek ağa _ decek bir vesile buldu. lere de elini uzatmadı. da, başmabeyinciyi uyandırdı. Mese • 
Üçüncü günah olmak üzere de, bizim- bey~crin istediklerini yapmayı kabul _yez~r Harpağın on üç yaşındaki bü- Vezir .. saraydan evine giderken, bu- yi anlattc Harem dairesi bir daha •r::. 

kiler, Azerbaycanda bütün siyasi kuv- et~ıAşler, yahut da, itiraz değil, pek az yuk oglu, her zaman olduğ~ gibi, 0 gün günkü büyük teveccühü düşüniıyor.. tırıldL Çocuğun, öğleden evvel orıO· 
vef.lerini, ekseriyet itibarile, o zamnnın mulahazalar beyan etmişlerdir. de, şehzadelerle oynamak uzere harem Sebebini anlıyamadığı için hayret etli· dan kaybolduğundan başka bir JJlll 

hlikümet ekseriyeti olan cMüsavab . İkinci devir, Türkiyenin bozulduğu, ~airesine !!.elmişti. Hükümdar, bir uşa· yordu. mat elde edilemedi. dl. 
aleyhinde kullanmış bulunmalarıdır. ışgal ordul_annın çekildig· i ve Bakt"ıyu" gına, çocugu tenha bir yerde sıkı~tır- E · Vezir .. sarayın dış bahçesini gez A" 

A b d ı · li · · · d -s vıne geldiği zaman.. karısı, oğlunu edv 
zer aycan ev etinın po sını, 1an ar- işgal i~in Ingiliz kuvvetlerınin geldiği I masını ve bo?masını.: boğduktan son· beraber getirip getirmediğini sordu. Kuyulara, havuzların içine, bahÇ dtr 

masını ve milli müdafaasmı ekseriyet devirdır. Bu dev1rde, Azerbaycan, artık r~ kaba etlerınden bır kısmını, av eti Harpag .. bu sual karşısında biraz sar- geçen su arklarına baktı. Hiçbir. >'~rbıJ• 
itibarile Türklere teslim etmi~ olan hü- arkasında Türkiyenin himayesin:n 1 dıye ahçıbaşıya vermesini.. bu akşam, sıldı ise de, oğlunun, sarayda alıkonul- çocuğunun ne ölüsünü, ne dirisiıtJ 
kumet, cMüsavab namı altındakı fır- mevcut olmadığını görmüş, kendi ken- vezir Harpaga verecği bir ziyafe~ için, duğunu düşünerek endişeye kapılma· lamadı. t&t 
kanın temsil ettiği blok hükiuneti idi. disine başının çaresine bakmak liizım ondan, lezzetli bir yemek yapmasını dı. Daha vakit vardı; çocuğun lalası da Sabaha kadar, şehirde araştırJll~ritl 
Bizimkiler de bu hükumetin yardımı olduğunu anlamıştır. O zaman, kaybe- söylemesini ve çocuğun cesedini bir meydanda yoktu. 0 halde, çocuk geç yapıldı. Gün ağardıktan sonra, şe sD' 
ile yaşıyorlardı. Böyle olduğu halde, dilen Türkiye himayesi yerine, Azer _ tarafa gömmesini emretti. vakit gelecekti. etrafına atlılar gönderildi. Soka~diP. 
bizimkiler, bir taraftan kendisıne 1tt:- baycanda kalan veyahut oraya sonra- Uşak, aldığı emri yerine getirdi. Ef- kak tellallar bağırtıldı. Bütün dı b''. . Saatlar geçtikçe .. Harpağın konağın- k ... 
hadı Islamcı süsünü veren Karabegoi dan giden Türkler dört elle sarılmışlar, rasyab ta, vezirini, büyük iltifatlarla da endişe arttı. Çocuk ta, lala da gel- meler, gayretler boşa çıktı. Çocu 
ismindeki bir politika serserisinin ve bilhassa tanımadıkları askerlik işleri akşam yemeğine davet etti. memişti. lunamadı. ti' 
öte taraftan da ko~ünistlerin tarafla- için onlardan medet ummuşlardır. Bu Hükümdar .. yemekte pek neşeli idi. V . • Harpag .. oğlunun, birdenbire, 

0

ğ~ 
rmı iltizam etmişlerdir. Bu Karabegof, devirde Azerbaycan, cMüsavab fırka· Av eti dlye sofraya getirilen yemek ye· ada~zır:: gece. ya~ısına ?ogru . saraya dan kaybolmasına ne mana verece bit 
vaktile İttihat ve Terakki hükumetine sının elindedir. Bir nevi milli bir blok nirken, Harpaga, birkaç defa, ahçıba- t gonderdi. Gıden hızmetçı, yarını düşünüyor .. Saraydaki odasındıt, 
yaklaşarak Kafkasyada milli bir hare- olan bu fırka, arkasında dayanacak bi~ §ısının yeni bir usulde pişirdiği bu av

58 
LAalA sonra lila!l~ berabe~ avde.t etti. aşağı bir yukarı dolaşıyordu. . . el• 

.. k d' . d T" ki k . .. . - t' .. · · 1 b ld - d a a, yorgun, bıtkın ve perışan bır hal- 0 d b . ·ı d bırl g 
ket yapmak uzere en ısın en para v.1 ur ye uvvetı goremedıgi için, şi _ e ı yemegını nası u ugunu sor u. de ·a· V . . .. sıra a, ma eyıncı er en eııdi' 
talimat almış, ondan sonra da bütün maldcn gelmekte olan bolşevizm dal· Vezir de, hükümdarını memnun ede- va ı ~· d'~zırın sorduklarına şoyle ce- eli Hükümdarın taht salonunda 1c 
bunları Çar hükümetine haber vermiş gasına .k~rşı koyabilmek üzere, İngiliz cek cevaplarda bulundu. ~ er ~- . 1 • • _. • • • sini beklediğini söyledL a11ı· 
olmakla maruf bir serseri idi. Bunun- siyasetını tutmuştur. Müsavatın ileri Harpag .. Kurus meydana çıkalıdan· Vezıı:::ı. Bıldıgınız gibı, oglunuz Efrasyab .. veziri, güler yüzle Jc 
la ve Türkistandan gelen bir takun ko- gelenlerinden pek çoğu, bu siyaseti beri, hGkümdarın kendisine karşı kin ~~yaksan ogleden evvel saraya götür- ladı: 
münistlerle clbirlig·i yapan bizimkiicr bana şu suretle izah ettiler: güttüğünü hissediyor .. Onun bir oyu· dum. He~ vakitki gibi şehzadelerle oy- · (Arkası va;!./-.. . ' k b · · · t db' ı· namak uzere harem dairesıne g'rd' .... --····--........ ·-····-.. ·••••••••••••• 
Azerbaycan hukumeti aleyhinde bu- B' K fk d · el nuna ur an gıtmemek ıçın e ır ı ı ı. 

• . . _ . c - ız a asyanın ogru an doğ- ----········ .. ·•••••••••• .. ••••••• .. ··--···-···· .. -- Ben, şehzadelerin lalarının odasında Kadın kar yafınd8 
lunmuşlar ve onu Ingılız dostlugu ılc ruya Türkiye tarafından idare edilme- kaldını ö-ı b · Y itham etmişlerdir. . . g e zamanı lr uşak geldı. ,J h .. Jd • ? 

. . sinin imkAnı olmadığına kaniiz. "Kar - Havalar Vczırz~denin şehzadelerle beraber ye- a a guze ır 
Ben, K. afkasyada ıki buçuk sen .. eye kasyanın federatif ve müstakil bir si- b 1 d mek yıyeceg· ini ve akşama kadar sa-

k b d dd i 1 
ısınmag"' a ac.:. a ı 

ya ·ın ır zaman otur um. Bu ınu et yas var ığı olması tarihen zaruriidi. ':I rayda kalacağını söyledi. Ben buraya 
esnasında, faal bir siyasi rol oynama- Bununla beraber, Türkiye ayakta dur- geldim. Yemeğimi yedim. 

1

fkindive 
dım. Bilhassa mahalli siyasete, hangi dukça Azeriler Türkiyenin her istedi- doğru saraya döndüm. Bir miiddet bek-
_ ......................................... -.-.... -.... ğini yapmakla kendilerini mükellef !edikten sonra, akşama doğru, vezir· r sayıyorlardı. Fakat, Türkiye mağlup zadenin gelmesi için içeriye haber gön-
NIJbe f Çl olup Kafkasyayı tahliye edince biz, derdim. Giden uşak, çok geçmeden 
Eczaneler milll bir kütle halinde, bolşevizme geldi ve vezirzadenin sarayda bulun-

kendimizi müdafaa için İngilizlerden madığını, öğleden evvel şehzadelere 
Bu geee nöbetcl olan ecsaneter •anlar -
dır: 

İstanbul clhetindekllel': 
Aksarayda : <Sarım!. Beyazıdda : CCe
mU). Şehzadebaşında : Cİ. Hakkı). Ka
ragümrilkte : (Fuad>. Samatyada: <Rıd
van>. Fenerde : <Hüsameddin) . Alem -
darda : (Sırrı Asım). Eyüpte : (Arıt Be
ılr). EmlnönUnde : (Mehmet Klzım). 
Küçtikpazarda : (Necati Ahmet>. Bakır
köyünde : <istıp:ı.n). Şehremininde: <NA
zım), 

Beyotla clbethıdekil•: 
İatlklAl caddesinde : (Kanzuk). oaıata
da : (İsmet) . Taksimde : (Nlzameddln). 
Kurtuluşta : (Necdet>. Beşlktaşta : (Na
il Halld). 
Bola%.lçt, Kadıköy ve Adalarda: 
ttsküdarda : (İmrahor>. Sanyerde : CNu
rl). Kndıköyünde : (Biiyük, Üçler). Bil
yükadada : Şinasi Rıza). Heybelide : 
Halk'. 

başka hangi kuvvete istinat edebilır - haber vermeden çıkıp gittiğini söyle-
dik? Biz harici siyasette İngilizlere da- di. Ben, şaşırdım. Belki konağa dön-
yandık, fakat Türkiye ile olan rabıta • müştür diyerek buraya geldim. Sor-
mızı kaybetmemek için de devlet teş _ dum; konakta yoktu. Tekrar saraya 
kilMunızın büyük bir kısmında ve en gittim. Vezirzadenin şehzadelerle be-
mühim hizmetleri onlara verdik. raber yemek yiyeceğini haber veren u-

c Talihsizliğimiz şuradan gelir: A • şağı buldum: Evet, bana öyle söylcdi-
zerbaycanda kalmış veyahut da sonra- lerdi, dedi. Uşak, harem dairesinden 
dan oraya gelmiş olan Türkiye Türkleri "\.. bir daha sordu. Vezirzade orada yoktu. 

1 ,., "' Ben, tekrar konağa geldim. Cariyele-
Azerbaycanda merkezin blok kuvvetini ,_, re, konağın her tarafını aramalarını 
teşkil eden müsavata yardım edecek söyledim. Cariyeler konağın her tara· 
yerde sağdaki avantorcularla _ ki bun- El, ayak, koltuk t~rlerini keaen, fı 
lar Enver paşanın taraftarı :diler. Sol- nahot kokuyu gıderen yeglııe nı aramışlar, çocuğu bulamamışlar. 

hbl d d 
Sokağa çıktım. Vezirzaden!n tanıştıgw ı 

daki akalliyeti teşkil eden komünistler'ı 11 pu ra ır. asilzadelerin konaklarını birer birer 
iltizam ettiler ve bizim aleyhimizde bu- 1NG1Llz KANZUK ECZANESi yokladım. Gene saraya gittim. Harem 
lundular. BEYOÖLU - IST ANBUL dairesi halkı telflşlandılar. Her yerde, 

(Arkan var) hatta harem bahçesinde aradılar; ço-

k. ,elet 
Bu sualin cevabını, un eC' 

veremiyordu. Fakat yapıl~D t 
rübeler ıu neticeyi verdi: . I 

- Kadın her yafta güzel.ditvt:" 
Yalnız, VENÜS KRafİ. ~· 
NÜSPUDRAS~VENOSR~us 
VENÜS BRiY ANTiNi, VE NSI 
RiMELi, VENÜS ESA 

kullanmak şartile... 41' 
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SON POSTA 

Sivri sinekler', şüpheli ve f 
:tesirsiz mavııerle alay ederler • 
~LIT, batan haşarat öldOrOcQ mayllerln fevkJ.ndedir. 
90 muhtelJf millet, onu tercihen kullanm~ktadı~ ... ~u ı=-~~ 
~sabit olmuştur Fllt'in formOIO hiçbir vakıt taklı.~ edıl· 
'memlştlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı f!lUkem· 
melen ifa eder. insana zarar. vermez, fakat t\aşar~t! 
kat'iyyenJUdOrOr. ŞOphell rfiayilerl red~e.dinlz. Hakıkı 
ve yeg3ne Flit aldıöınıza emin olmak ıçın: siyah ku· 
şaktı . ve asker reslmll san tenekeye dikkat ediniz. 

'(arıklara ,, i6ftltrı biraz FLiT TOZU 
;erplnlz. Haşarat derhal telef olar. 
hıııııl ...... 1 J, a,...pta, lttulMıl, Qılıta, Y""411 HH t 

l _________ ı_st_a_n.b __ u_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_s_ı· __ ıı_a_nı_a_rı ______ ~~' 
Umumi meclisin 15/4/937 tarihli toplantısında ihtiyaca uygun bir şekilde ta

dil ve Dahiliye Vekaletince de tasdik edilen merkez hali taşıma ücreti tari • 
fesi alakadarlara füm olunur. 

Hale girecek eşyanın taşıma ücreti tarifesi 

A - Paketler, kutular, sandıklar: 
l - Kutular 

2 - Kutular 
3 - Kutular ve tek portakal sandık-

ları 

4 - Küçük sandıklar 
5 - Şeker sandıkları ve emsali 
6 - Orta sandıklar 
7 - Büyük sandıklar 

8 - Büyük sandıklar 
9 - Yumurta sandığı ( 720 ]ik) 

10 - > > (1440 lık) 

8 - Sepetler ve küfeler: 
l - Küçük çilek sepetleri 
2 - Karadeniz çilek sepeti ve ben

zeri 

3 - Kelet, kebir, Adana ve ufak İz
mir sepetleri. 

4 - Topaı; ve yarım arka 
5 - Arka ve kapclya 

C - Torbalnr ve çuvallar: 
l - Kuru yemiş torbaları 
2 - > > > 

3-
4-

> 

> 
5 - Küçük çuvallar 
6 - Büyiık çuvallar 
7 - Harnrlar 

> 

l> - '.l'cnekeler, fıçılar, ve variller: 
1 - Küçük yoğurt tenekeleri 

Kilolar Ücret miktarı 

En az 

1 
4 

9 

21 
31 
51 
76 

91 

l 

16 
36 
61 

1 
4 

9 
31 
46 
76 

101 

En çok Kuruş 

4 
8 

20 
30 
50 
75 
90 

150 

3 

15 

35 
60 

150 

4 
8 

' 30 
45 
75 

100 
150 

0,50 
1 

2 

3 
4 

• 
8 

10 
8 

10 

l 

4 
6 
8 

0,50 
1 

2 
3 
5 
8 

10 
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J//#9---------·· Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmış şık Ç9Cuk 
arabaları, her yerden ucuz 

fiyatlarla yalnız 

BAKER 
Meğa.:~alar1nda 

satılmaktadır. 

DİŞ TABİBİ 1 
RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oTeli 1 

1 karşısında (88) No. 1ı rnuayer.eha
nesinde hergnn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 
.. # 

2 - Orta yoğıırt tenekeleri 
3 - Büyük yoğurt tenekeleri 
~ - Yarım gaz tenekeleri 
5 - Bütün gaz tenekeler;. 

4 
9 

12 
31 
51 

1 
3 

8 
11 
30 
50 

0,21 
0,5( 

1,50 
2 
4 

~~~" 
8 - Tenekeler 

7 - Fıçıl!ır 
8 - Fıçılar 
9 - Variller 
ıo - Variller 

t - Kavun, karpuz, bal ve helvacı 
kabakları: 

1 - Bir toııu (küsuratın her yüz ki
losu t:ıhakkuka esas tutulur.) 

101 
151 
301 

100 
150 
300 
600 

8 

8 
10 
15 
!5 

70 

1 - Taşıma iıcretf, tarifede tesbit edildiği üzere eşyanın konulduğu kabın cins 

"e adedine göre tahakkuk ettirilir ve ardiye resmi ile birlikte tahsil edilir. Ka -

bın cinsi' tarjfeni~ hangi maddesindeki kap ismine uyarsa bu maddede gösteri
len ücret tahnkkuka esas tutulur. Kabın cinsi yukarıdaki maddelerde yazılı 
1
Sirnlerden hiç birine uymadığı takdirde ağırlığı ve büyüklüğü tarifede yazılı 

kaplardan hangisinin vasati ağırlık ve büyüklüğüne uyarsa o madde üzerinden 
taşıma ücretine tabi tutulur. 

d' 
2 

- Meyvalar 100 kilodan, sebzeler 150 kilodan fazıa kaplar içinde geldiği tak
ırde bu miktarları tecavüz eden kısmın her 50 kilosu içm ayrıca 5 kuruş taşı -

Ilı• ücreti alınır. (Küsurat 50 kilo) addedilir. 
3 

- Deniz yolu ile gelen eşyanın taşıma ücreti, vinç, boşaltma ve ardiyelere 

~dar taşıma hizmeti mukabilidir. Kara yolu ile gelen eşyanın taşıma ücreti boşal 
illa ve ardiyelere kadar taşıma hizmeti karşılığıdır. 

1 
- Hfılde satılıp harice gönderilecek eşyayı sahföi dilediği gibi nakletmek 

\le ettirmekte serbesttir. 

d' 
5 

- Halde satılması mecburi olmıyan eşyanın hfü nhtımına çıkarıldığı tak -
t ıtde vinç, boşaltma ve kara nakil vasıta!arına yükleme hizmeti karşılığı olarak ;n başına 100 kuruşu geçmemek üzere bir ücret alınır. Bu mik~ar azamidir. 
b~anın cinsıne göre Hal idaresi bu ücretten % 50 ye kadar tenzilat yapıla -
t ıJır. Tahakkuka bir tonluk ücretin her 100 kiloya isabet eden mikdan esas 
lltuıur. Ağırl:ğın 100 den fazla olan kesirleri 100 kilo addedilir. 

1 
6 

- Tarife mucibince nakil ücreti alınmak suretile taşın.:ın eşya Hal içinde bir 
e;den başk& bir yere taşındığı takdirde tarif enin yarısı kadar ücret alınır. 

- İşbu tarifenin tatbikına 1 Hazfran 1937 tarihinden iUbaren başlanacaktır. 
(B.) (3456) 

*· * IQ:stanbul Festival münasebetile tertip edilecek ~rgide teşhir edilmek üzere bir 
oğraf müsab<ikası açılmıştır. Müsabakada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
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~TÔRKlVE i.S BANKA~\_. 
~- ~ 

ve beşinciliği kazanan resimler Festival komitesince ayrıca mükafatlandırılacak
tır. Müsabaka şartlarını öğrenmek istiyC'nlcr her gün Belediye Turizm Şubesi
ııe müracaat edebilir. cB.> c3464, 

* * 
17 Haziran 937 Perşembe 1 Ha 180 
18 • > Cuma 181 • 400 
19 > > Cumartesi 401 > 450 
21 > • Pazartesi 451 > 650 
22 > > Salı 651 > 876 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin haziran 937 üç ayhk maaşları 
yukarıda ya1.ılı günlerde aylık cüzdanlarındak~ tediye sayılarına göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. 
Aylık sahiplerinin maaş ve nüfus cüzdanlarile beraber yukarıda gösterilen 

günlerde müracaatları ilan olunur. cB.> c3398> 

* * 
Beherinin fiatı 

32 metre mikap Ta~ 250 Kr. 

122 > > Çakıl 200 > 

83 > > Kum 270 > 

42 ton Çimento 2300 > 

Kınalıada iskele meydanına yapılacak beton yol inşası için lüzumu olan taş, 

çakıl ve saire pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. 

İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 113 lira 55 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 18/6/937 Cuma günü aaat H de Daimi Encümen
de bulunmalıdırlar. (11.) (M63) 

1 Son Posta 
Yevml. Slyas!, Havadis ve Halle gazetesı 

.._.... 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İS'.l'ANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. -

ABONE FIATLARI 
~ -- -.,-1 6 3 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
--------TORK!YE 1400 750 400 150 

YUNANİSTAN 23:10 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 POO 300 

- -
Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. . . 
Gelen evralı geri verilme~ 

ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kW11fluk 
Pul ilavesi llzımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

HA 
•• •• 

Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Sabahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı 
yarım bardak su içinde içilirse miileyyindir. Fazlası müshüldür. Şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. 
Şekersizi meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Betlktaf, Eskişehir 

sair eUlencelerinizde neşelenmek 

bu sena yanJ model makineler çıkarıtL Bu maklnelerl har Gramofon maöaza:ııından sorunuz. Makineyi 

gllrOp, fletını lşidlnc:e, hayrette kalacaksınız. Bunlar muhtelif renklerde olup, rankler lcln flat farkı voldu!l 
.-1#11.~lr:~ '-

) 
····' • 

OD&ON H!1 OD OM Nt5 OD&ON' H!40 

. . . . .. 
. . ' .. ;., ... : . ·_,· .. . _ .. 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay ·faizleri Odenen: 
KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ŞUBE~ER: 
ANKARA 

Telefon: 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

BozUyUk 
Bursa 
Dllzce 
Eakh;ehlr 

Gem ilk 
iz mit 
Safranbolu 
Teklrdal 

iSTANBUL 
Telefon : 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi : • 

GENEL DiREKTÖRLÜK: TtlRKBANB - Şubeler : TiCARET 

~ . : ' . ~ • . • . . . -.~ - ~ ... :~ •. :.."!. . . ... ~ .. ı :..'·· i-.. • ... ~ 

Bir Gripin almadan evvel 

ıstırabın ve •Ar1nın en 
flddetllalnl en kol•y, en 
çabuk ve en ucuz geçirme• 

, 

nln çaresi ~fr k•9• GRIPIN 
elmakbr, mideyi bozlftaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Teslrll - Zararsız _ ____.,__.,. 

ı cabında günde 3 kaşe alınabilir• 

NEDViN 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI . 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve S:, 

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakad 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs -vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZUL~ 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. y_er 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yarııD; 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞ:ıl{ " 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda datıi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yaP
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT··· 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde

diniz ve ısrarla B A ş K U R T Mamula tını arayınız. 

Sinirlendiniz mi ? 
Elleriniz mi titriyor ? 

"° ___ o 
~ E8M1N9FiiiAÇN 

Beşiktaş 
Erip apartıman 

Tel. kabine 44395 

_ ......... ~~ ... ~~.~7."!'"" ........ ~ .. ··-=--------
İmdadı mza yetişir; Son Posta Matbaası 

Reçetesiz eczanelerde satlhr. Neşriyat Müdürü: s elim Ragıp ~J 
FT fi SAHİPLERİ: A. Ekrem uşAJ{LIG 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=========================:__~~~~~~~~~~~~~~~~~S. Rag1pE~ 
-~~· ·.:~ -·.1.._~ ; : ~'!~· #~ ~· ·i~~ .. .,,,:!t.,:.:.· --~ ··,: .. !~ •. ··~'·/; ,~.,_: .. _.-~~ .. ~~ 

iLAÇLARINIZI ~:;)~: SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük 
bir dikkat, ciddi bir istikametle 
hazırlanır 

d JO F o s FA Ti N NE c AT,. ~~~u~~m~t!~ıe~~~n b~~~:r.r:s~rlO 
bul ve kuvveUt neı;;eli oi llL 


