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SINA Başvekil Tuncelinde 
halkla gOriiştU 

Bir ay sonra herşey bitmiş olacakhr 
Başvekil kahr:aman kıtaatımızı da teftiş etti 

Bugün Büyük Türk 
iliminin ölümünün 

900 üncü yıldönümüdür 
EIAziz, 20 ( Hususi muha· 

birimizden ] - Başvekil ismet 
lnönU Tuncelinde tetkiklerine 
devam etmektedir. ismet lnönU 
kahraman te'dip iutaatımızı tef· 
tiş ettikten sonra halk ile gö
rüşmüş, müşterek dertleri din· 
'emiştir. 

Bir ay sonra herşey bitmiş 

olacak, Dersime ulaşacak me· 
deniyet Türkün olacakbr. 

Bugün Üniversite lıonferans salonunda tlJren 
yapılacak, gece de Halkevinde bllgllk hekimin 
hayatı hakkında lıonferanslar verilecektir 

Bugün, B ü y ü k 
Türk feylesofu ve 
Hekimi İbni Sina' • 
nın ölümünün 900 
ü n c ü yıldönümü· 

ne rastlamaktadıı 

Bu münasebetle bu · 
gün saat 14 de Üni· 
verslte konferans sa· 
lonunda büyük biı 

tören yapılacaktır. 
Törende bulunmak 

üzere Avrupanın tıb 
bakımından tanın • 

• Şarkta .Munıur üzerine kurulan köJ>1'"'i4 mış bazı alimleri de 

------=-~-------.;...-..ı..--~~============::- şehrimize gelmiş~ ' 

lspanyollara karşı 1 Hatay karşısmda r~:1~;;~1~~; 
siyaset değişiyor Türklere düşen ::~!~~:~:~: 8 nü Halkevinde de ta-

İr Fransız gazetesi, lnıiltere hükumetinin Frankoyu Yenı· bı·r vazı'f e nınmıı doktorlar ta-
.Qıuharip olarak tanımağa mütemayil oldug"" unu yazıyor rafından konferans verilecektir. 

Alman gazeteleri ate• niialıüriJgor Yazan 1 MuhltUn Birgen Üniversite Rektö .ı 
Y-r -..... .. -. ıii et:mil Btlsel yarın 

. Paris, 20 (Hususi) - Fransız gazetele· ğını iddia eden Humanite gazetesinin Şam politikacdaTı Hatayı ra- saat 15 de bugünün 
l'i Bilbao'nun 1'"ranko kuvvetleri tara - tenkidlerine cevab vererek böyle bir me- hat bırakmak l iluine yanapnı· şerefine Üniversite 
fından zaptından anütevellid vaziyetle selenin hiç bir zaman mevzuu bahsolma- yarlar. Bu Türlt memleltetine ba- salonunda bir çay zi-
hkından alakadar olmaktadırlar. dığını yazmaktadır. cadan girmeie çal1fıyorlaT. yafeti verecektir. Zi- İbni Sina 

.
Populaire gazetesi, Frati.sa hükumeti- Echo de Paris gazetesinde de Pertinax S k ynfette şehrimize gelen ecnebi ilimlerin-( Piyer birer konferans verecektir. ili uriyede i yeni hareketi ya-
n Frankoyı.. muharib olarak tanıyaca- (Devamı 3 üncü say'ada) den Doktor Gamain, ve Profesör Tinnet (Devamı 11 inci sayfada) 

1' kından takib etmek hükUınet için ~-;•••-•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• olduğu kadar millet için de gayet _.. ... ••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••-•••••• .. 

1 k • d • • I mühim bir borçtur. i s p a n y o 1 B ü y ü k S a k a r y a 
ı a 1 r e y e a 1 t o a n [Yazısı Hergün sütunumuzda] J 

binaların garip ~aziyeti B~/;k.;~·;;J~-· .. ·--·-- çocuklarrnm · köprüsü 
Evkaf camileri tamir ettiriyor, fakat çeşmelerine Güreş 1 er . has sa siye ti eri d Ü n a ç ı I d 1 
dokunamıyor, bu mahzurlann da önüne geçilecek Amerikalı şampiyonla Bilbao'nun sukutunu duyan 

lngilteredeki 500 Bask 
çocuğu ormanlara kaçb 

Dercettiğimiz i- M il M ~i resimden biri Çen o a ehmet 
uerlitaşta Atik Ali · berabere kaldılar 

Balıkesir, 20 (Hususi) - Bugün Balı~şa camiinin du -
:)~rını, d ğeri de Bey 
~lunda Ağa camii
~n duvarını göster
~~ktedir. Her iki ca 
"'lt de elliser bin li-
~~~ ya'k ıı{ para sar
t°ılerek tamir e • 
)11lrniş, duvarları da 

kesir dolgun bir spor günü geçirmiştir. Londra, 20 (A.A.) - Southampton cl
At, bisıklet, yarışlarından, voleybol, tenis varında North-Stoneham'daki kampta bu
.müsabakalarından mida serbest güreşler ,ıunan 500 mülteci Bask çocuğu, Radyoda 
,de yapılmıştır. Bilbao'nun diiştüğünü haber alır almaz 1 
Güreşlerde Sındırgılı Şerif Adapazar- ,kaçmışlardır. Derhal araştırmalara baş

lıyı tuşla yendi, cenubt Amerika şampi- ,!anmış ve 350 çocuk hemen bulunmuştur. 
yonu ile Molla Mehmet berabere kaldı- ,Sekiz ekip, !'18.baha kadar civardaki or -
lar. ,manlarda araştırmalar yapmışlardır. 150 

Hakem: Galatasaraylı Cemaldi. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni Sakarya köpnüü 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

eni baştan yapıl -
lttıştır. Bu duvarla
lırı ikisinde de birer 
~rne vardır. Bir 
~ nunla çeşmeler 
tf lediyeye geçmiş -

l'. Evkaf da muaz-
~ paralar sade -

Beşiktaş yangın1nda bir ihtiyar kadın 
yandı, üç kişi de yaralandı 

rek bu tamirleri 
Cl>tırırken çeşme -
~~ el sürmemiş, be 
tl !Yenin malı ol -
,~gu için bunları es 
~ halinde ve bu gü ~ ... 

1 eserlerin üzerin
~ birer harabe şeklinde bırakmıştır. ı şunun ne kadar mahzurlu olduğunu 

Bu bir binanın iki daireye ait olu • (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ ......................................................... . 

G. Saray Geiıç~~rl;lirliğini 
dün 2-Qi~di 

h.!I>ün yalnız Taksim stadında milli küme maçluiı'i'f devam edildi. Galatasa
~ .. Gençlerbirliği maçının tafsilltile eliler spor baHl'leri 'l ilci sayfam•Pla] 

/tf aigege gec haber verildiği tahakkuk ediyor _ ... -~ r .. 



------~----------, 
1{ ergiin 

Hatay karşısında 
Türklere düşen· 

Yeni bir v azife vardır. 

- Yazan: Muhittin Birgen 

re uriye haberlerinden anlıyo
;;;;;D ruz ki Vntaniler Hntay'a bu 

defa da bacadan girmeğe çalışıyorlar. Ha-
ıayda içtimai ve siyasi işlerle m.eşgul ~~
mak üzere bir komite teşkil etmışlcr, bu-

tün Suriyeyı geniş mikynsta bir ianeye 
davet etmek üzere beyannarpeler neşre-

diyorlar ve muallimler de Hatay'a gidip 
propaganda yapmaya hazırlanıyorlar. 

Demek, Suriye Hatay'ı rahat bırakmak 
ist 'miyor orada Türklerle mücadele ede
cekler. İntihabatta fazla mebus çıkarabil-

mek için bir yandan Arablara okuyup 
yazma öğretecek, bir yandan da onlara 
~ürk düşmar.lığı telkin edecekler. 

Halbuki, bizce Hatay rahat bırakılma
.ıdır. O memlekette yaşayan insanlar için 
mhatçr. yaşamak ve sükun içinde mede-

ni bir inkişafa nail olmak imkan1annı 
veren mükemm<-1 bir rejim bulunmuştur. 
Bu rejim içinde Hataylılar mesud bir ö
mür sürebilirler; fakat, bir avuç Suriyeli 
için iki avuç büyük mücahid yetiştiren 
Şam politika muhiti için iş lazım oldu
ğundan onlar Hatay'ı rahat bırakmak fik
rine yanaşmıyorlar ve şimdi de bu Türk 
memleketine bacadan girmeğe çalışıyor
'ar! 
Şu halde buna karşı biz Türklerin de 

vazi!elerimiz vardır. 

* Suriye politikacıları gaflet içindedir
ler. Bir türlü düşünemiyorlar ki Türkler 

de ayni tarzda Hataylı kardeşlerine yar
dım için harekete geçerlerse Suriyenin 
bir senede toplıyacağı ianeyi bir saatta 
toplarlar. Türkiye muallimleri de tatille
rini Hatayın sıcak Türk muhiti içinde ge
çirmeğc karar verecek olurlarsa büyükbir 
taHm ordusunun Halayın her evinde bir 
mektep açaC;\k kndar kuvvetli bir kültür 

istilası yapabileceğini Suriyelilerin bil
meleri lıizımkeu onlar, bunları düşün

müyorlar; kendilerini millete kabil oldu

ğu kadar bah:ı1ı satmak ihtiyacında bu
lunan sayısız mücahidler, şimdi de elleri
ne bu işi almışlardır. 

Onların bn yeni tarzdaki faaliyetlerini 
Türkler de ehemmiyetle tetkik ve takib 
clmcğt• mecburdurlar. İcabında Türkiye 
Hataylılara kültiir sahasında her suretle 

yardım etmeğe hazır bulunmalıdır. Hat
ta, Türkiye hükümcti bu işle uğraşmayı 
dürüstlük C;Saslarına muhali! bile bula-
cak olsa - k! bugünkü vaziyet karşısın
da bu nevi ll"ifüıhazalara mahal dahi yok
tur - Türk vatandaşl::ırı bu vaz.ifeyi kendi 
Üzerlerine almakta elbet tereddüd gös
tennrzlcr. 

Bunun için Sudyedeki bu yeni hareke
ti yakından takib etmek, hükumet için 
olduğu kadar millet için de gayet mühim 
bir borçtur. 

SON POSTA Haziran 

r- ~ 
Resimli Makale: X Bir medeniyet ölçüsü.. X Sözün Kısası 

Sokağa bırakılan bir yavru, anasız babasız kalmış bir ço
cuk hayat denizinin kazazedeleridir, hayatın eşiğinde kur
tarılmayı beklerler. 

lbni Sina .. J 
ı,,..t H J- ' ra 1 

E. Tala 

16} üyük kurtarıcı Ataiürk'iln yük 

lg) sek himayesi altında ve kıy • 
metli direktiflerile çalışan (Türk Ta " 
rih Kurumu), bugün, üniversite kon .. 
ferans salonunda, sayın Türk tıb ~e 
felsefe bilgini İbni Sina için bir ihli • 
f.al yapıyor. . 

8 Memleketimizin en salahiyetlı v 
seçkin şahsiyetleri, bu ihtifal esna .. 
sında, dokuz yüz yıl önce bu a.Iemdenı 
ebedi bir nam bırakarak göçmüş olatl 
bu Öz Türk alimi'nin hayat ve eserle

,. ri hakkında söz söyliyecekler, garbı~ 
iki değerli ilim adamı, profesör dokt.0 

Tricot - Royer ile, doktor V. Gom.o~u, 
Türk ·İbni Sina'ya, beynelmilel ılııil 
dünyasının hürmet ve hayranlık dUY" 
gu1arına tercüman olacaklardır. 'f 1 

Bir cemiyetin terakki derecesindf' derecesini ölçmek için 
kazazedeleri kurtarıp kurtaramadığma büyük adam yapıp 
yapamadığına bakınız, hükmünüzde yanılmazsınız. 

İbni Sina kimdir~ Bunu, bu ihlı 0 

( A R A ~ o N H l) A ) münasebetile bütün rnatbuatımızla be" 
lE!!!!.. ·'O ·~ ~ ~ c;;;;;J) ~ raber, Son Posta'nın da tarih muhor: 

_e;;;;J} ____ \\:::11_;. ___ ~ ___________________________ ~-------~ riri, arkadaşım Turan Can etraflı ına 
~-- kalelerle anlattılar. 
Kolonya yerine 
Benzin ve petrol 
Kullanan makinist 

•·-----------• Londrada 8000 Onun için, ben burada bu ba~sıı 
1 HERGÜN BiR FIKRA ihtiyar kız tekrar avdet edecek değilim. Benırll 

Mesleğinin ehli olan bu makinist, 

Zannedersem 
Fuad Paşa Pariste iken bir gün bir ı 

kadın kendisine sormuş: 
- Haber aldiğıma göre siz karıla

nnızı crk<'~ier arasına çıkarmazmış-

sınız. 

- Evet 1 adam. 
Bu cevaı üzerine kadın p<J§aya tu

haf tu1ıaf bckmış .. 
- Kadıniannız ne kadar budala ki 

buna taham-rr1il ediyorlar .• 
Paşa gülmü.§: 
- Olabilir, demiş, bizim kadın1arı

mız belki huda1adırlar .. 
Kadının çıplok omuzlarına baktık

tan sonra il<ive •?tmiş: 
- Fakat .5izin de zannedersem er- , 

kekleriniz biraz budala! . ~ 

Süt hırs1zı bir kuş 
İngiltere imparatorluğunun en hızlı Londrada, süt -
lokomotifini sürmekle meşhurdur. Üç çiller, sabahlan 
yaşındanberi trenler arasında yaşayan müşteriierını ra • 
bu lokomotif kurdu, makine ve yağ ko- hatsız etmeden. 

süt şişe1erinı ka -kularına o kadar bayılmaktadır ki, her-
. pılarına bırakır • 

kes kolonya kullanırken, o daha zıya-
1 

F k t b' .. d 
ar. a ·a ır mu 

de benzin veya petrol kokusile haşir dettenberi bırakı-
ve neşir olmaktadır. lan şişelerdeki süt 

lerin eksik oldu -
Kocasını kapıya gapışlırdıgı ğunu gören b ir 

kıllarla kontrol eden kadın mahalle halkı süt 
. . . çillerinden şüp -

Amerıkada Lın Goln mahkemelen he etmemekle beraber bunun sebebi
şimdiye kadar emsali görülmemiş bir ni de bir türlü anlay;mamışlar. Dü -

Niimaglo yaptı üzerinde durmak istediğim nokta, bun· 
~ dan on asır evvel ta Buharada parla • 

yan ve şa'şaası on asır sonra hala dün : 
ya ufuklarında ayni parlaklığını nıu .. 
hafaza eden bu Türk dehasının kud 
ret ve azameti Atatürk devri gelinc~.
ye kadar, Türklüğün aleminde yek 1

1
: 

IA 'k o ğerini takip ?den ~evir1erd:-, ayı 01 .. 
duğu ehemmıyetle ıdrak edılmenıış 

masıdır. . . ·rıı-
0 kadar ki, Ibni Sinayı Iran benı di 

semiş, Arap kendinden bilmiş, yahu _ 
T .. Jr ca 

kabullenmeğe kalkışmış, ve ur· • 
miası bu öz evladının yabancılar tara .. 
fından böylece pay edilememesi~c u 
zaktan seyirci kalmıştır. <Y 

Halbuki, İbni Sina, feda edil.~eı 01 .. 
lan milli mefahirdendi~. ye boyl~ell 
duğu içindir ki her şeyını kayb . 

8 
.. 

Türke vatanından sonra, sosyal, sıY tl 
Londra civarında Kigko Kuay1da sal, t;rihsel hüviyetini de yeni baŞ~ıe 

.. k "k k irşatıarı ' geçen pazar günü yaşlı kızla~ bir top- ~az:ınd.ıran Atatur • ~u 5~ • Ü heıctl 
lantı yapmışlardır. İngilterenın her ta- lbnı Sına h~kk~ndakı tarıhı ~.: ılh1C 
rafından bu toplantıya 3000 den fazla bertaraf ettırmışler, dokuz yu .. ~r·ğe 
ihtiyar kız iştirak etmiştir. bu halis Türk şöhretini de Turk u 

Toplantıda en hararetli ve esaslı iade buyurmuşlardır. dB 
mh · t' b' b" feyzi arasın müzakereye mevzu olan nok_ta 55 ~·~- Cu uny~ ın. U: 1~ • 

1 ·şmdan yukarı hiç evlenmemış İngılız bu da çok degerlı bır nımettır. 

kızlarına maaş verilmesi meselesi ol· 2J 
muş ve bu hususta bir kararname im- T-A 
zalanmıştır. Celsenin hitamından son - ~ / ~ 
ra bu 3000 ihtiyar kız bir alay teşkil 
ederek Hayd - Parkta bir nümayiş ter
tip etmişl&dir. 

Mari Antuvanetin 
gerdanlığı satılıyor 

------·---~--------__..,, 
Diri bir adamın öldüğürıii 

Y azmak suç sayılır mı? 
giitl 

Meşhur ressam Utrillo geçe?. e .. 
bir çok tablolarını satın alıp teşnır. çı• 
den Londra müzesi tarafından yenı iS' 
karılan kataloğu gözden geçirirken 

minin hizasına: .. 
1 

si ' 

boşanma davasına bakmıştır. Davayı şünmüşler, taşınmışlar, bu hırsızları Fransa tarihinin meşhur kraliçelerin -
açan :rkek karısını.~ pek . fazla kıs - yakalamak için nöbetleşe, beklemeğe rlcn Mari Antuvanetin gayet na
kançlıgına tahammul edemıycrek bo - karar vermişler. Nihayet bir sabah süt dide ve kıymetli pırlanta gerdan -
şanına kararı verilmesinı istemiştir. hırsızının insan değil bir kuş olduğunu lığı bir temmuzda Londrada mü -
Erkek mahkemede şunları anlatmıştır: hayretle görmüşlerdir. Bu kuşun fn - zayede ile satılacaktır. Bu gerdanlık 

* «Karım benim kendisine hiyanettc gilteredc bulunınıyan, şimal Amerika- 29 taşla, 13 tane armut biçiminde mü -
Fakat, Tü:ddye ve Türkler Hatay'a bu bulunup bulı4Jmadığımı anlamak için smdan gelme mavi bir kuş olduğu an- cevherden mürekkeptir. Gerdanlık A -

sahada yardım· gösterirken kcndHerine her akşam oda kapısının iki kanadına ltışŞmıştır. Kuş her sabah sü~ §işeleri· vusturya prenseslerinden Blanka ile kız 
Suriyeninkinden büsbütün başka bir bir kıl yapıştırmaktadır. Herhangi bir nin üstüne konmakta ve meharetle a- kardeşine aittir. 

_ 1934 yılında ölmü~~ür, .. curn~ef19. 
nin yazılmış olduğunu gormuş ~e edeJl 
halde kızarak bu kataloğu tertıp d}l' 
memur alevhine bir «zem ve J.;ıı 

Program çizmekle mükelleftirler·, bu tabii sebeple kapıyı açtığım takdirde ta çarak sütleri içmekte imiş. B'" "k 
uyu ihtllfı.l esnasında, Mari Antu -program bence, Hatayda yalnız umumi biatile kıl düşmekte ve karım d:ı buna 

b k k b · k d' · h' t t · 20 l vanet ihtilalcileri atlatıp, bu gerdanlığı Türk kültürü ile bir taraftan Araplara -~ nra.. enım ·en ısıne. ıy~nı:. c ~ı- iÜr Ü ses çıkaran 
karşı ve bir t&raftan da Hataylılar ara- gıme hukmederek bana hın turlu ezı - kızı Tereza Şarlota vermiş. Onun ölü -
sındn milteka!:>il bir sevgi ve dostluk duy- yetler etmekte ve geçimsizlik ile aile uyandırıcı saat münden sonra, Kont dö Şambörle evle -
gusu bakim olmDcı esasları ile hulasa edi-ı hayatımızı cehenneme çe~rmektedir.• Rusyada bir saatçı şimdiye kadar nen yeğenine intikal etmiştir. Kont dö 
Jebilir. Yeni Türkiye, bu işleri bu kadar Mahkeme kocanın lehıne boşanma emsali görülmemiş bir uyandırıcı saat Şambör, Fran~"12 kraliyetçileri tarafından 
ıneden~ ve insani bir gözle görecek kadar kararını vermiştir. imaline muvaffak olmuştur. Bu saat beşinci Hanrı diye tanınmakta idi. 1884 
fikren ve hissen ~lerlemiş bir memleket- Bu dQ başka tül'lüsü kullananları yirmi türlü muhtelif su - senesinde Kontes Şambrörün vasiyetna -
tir. Bunun için, bizim tarafımızdan dava Amerikada İnclianor mnhkemesinde rette uyandırmaktadır. mesindeki, Mari Antuvanetten intikal e-
bu tarzda konulmalı ve bu tarzda müdn- de daha tuhaf bir boşanma davası ~ö- Birinci günü çan çalmakta, jkinci den büyük pırlantalarla müzeyyen ger _ 

davası açmıştır. . siftl 
Londranın hukuk cevrcnlerın.de .. etı1 

di diri bir adamı ölmüş bilmenın :rı .. 
teşkil edip etmiyeceği noktası üz~:eıi" 
de münakaşalar yapılmaktadır. E 
yetin fikrine göre: ~ urıtl 

- Diri bir adamın ölmi.iş oldug ise 
yazmak o adamın mesela ressa:x1sıı 1 

yeni sipariş almasına mani ol~a~ f B' 
retile menfaatini sektedar edebılır. 
kat czem ve kadh» savılmaz. . . ...:!" 

"' ' ,...,. ... .-ııa=-ırı_,........,. • 

Bili;,~~· musunuz ? 
!aa ve ncşredilmelidir. rülmüştür. Altı haftadanberi evli olan günü hoş bir melodi çağırmakta, üçün-

danlık ibaresile İspanya kralı yedinci Şar . izıetı 
S . f'l . b karı mahkemeye müracaat C'dC'rek ko- cü günü kuvvetli bir top sesile, dör -

1 
_ cMilyonlar çalan mesnedı 

. ~rıye ~ en ışc aşlamış bulunuyor. casının bu miiddct içinde bir defa bile düncü günü kuvvetli bir düdük sesi- lın karısı ve Kontes Şambörün yeğeni 0 - d. ? 
Bu tun Surıye tcımmuz .. .. .. .. .. , M serefraz• daı bı meseli kimin ır ·- .. ıtıı9 
V • ' un uçuncu gunu banyo yapmndığını sövliyerck boşan- le, tayyare motörünü andıran sesle bu- lan argerite geçmiş, bu değerli mücev-

2 
_ Yer yu· zünde maden körnuru 

atanıJc>r tarnfından zorla hnrck te ge- k . t . ı· M hk b t b · .. l" ı 1 h 'h t l 
k . ma ararı ıs emış ır. a . eme u a- na enzer yırmi tur u ses er e uyan - er nı aye son sahibinin e ine geçmiş -

1 
t ? dil 

çece ve ateşlı nutuklardan, nümayicler- 1 b" dd trn' t' yıl evvel bu unmuş ur· . 1ıı9r el n l ,,.. e ı re e ış ır. dırmakta imiş. tir. 
1 1

. k d f hnngı Y c ronropHaar~~~~~tı~~~~eı~=============================================~ 3-la~ aç eaw 
bu harekete Iakayıt kalamaz, kalmamaya r , donmuştur? y rı1ı} 
:necburdur. Mademki Suriye politikacı- l • .. 1 (Cevapları a 

forı böyle istiyorlar, Türk efkurı umu-
1 i s T E R 1 N A N İ s T E R 1 N A N M A ! 

miyesi de bu işe karşı elbet harekete ge
çecektir. 

Fakat, onlar Türke karşı kin ve husu
met neşrine çah~ırken, biz Hntay'a mede
r.ıyetin en t:ııe kültürünü ve Araplığa 
karşı c.ln en s=ımimi ve hakiki dostluğu 
götüreceğiz! 

Muhittin Birgen 

Zabıtanın tramvaydan atlıyanlan şiddetle takibe devam 
etmekte olmasına r:ığmen ötede:nber; tramvaydan atlamayı 
adet edinmiş olanların henüz uslanmadıkları anlaşılmakta
dır. Zirn son bir ay içinde de tramvaylardan atlıyanlardan 

senede 6000 lira edeceğine, ve uslanma eserlerinin pek ted-

rici olduğuna göre ceza alınmasının epeyce süreceğine ba

karak belediyenin ir~t bütçesinde yeni bir fasıl açılması za-

alınan oara cezası 500 lirayı bulmuştur. Biz bu mikdarın rureti hasıl olacağına inanıyoru~ fakat ey okuyucu sen: 

1STER iNAN lSTER iNANMAI 

Dünkü. Suallerin Cevaplan: 11erııl ı - Alman Harbiye nazırı Gcdoğ " 
Blomberg 1873 de Pomeraniyada ıtıl1 " 

h . de bil muştur. 1914 de Metz cep esın ·ştlt· 

.muş, 130 uncu alaya kumanda e~~iştlt· 
2 - Taş basması 1837 de icat eo şpıl " 
3 - Sakarya harbi 16 yıl evvel y 

mı§tır. • 



SON POST~ 

Avusturya İngiltere ve! Yugoslavya Kralı 
F ' .. h d• muvaffakiyetle 
ransaya teveccu e ıyor imtihanını verdi 

lletgraddaçıkanPravdagazetesi: "Avusturyanın vaziyeti Majeste Piyer bütün ders
ne taraftan bakılırsa bakılsın kolay değildir" diyor lerden ve hatb hareketten 
Belgrad 20 (AA.) - Avusturyanın mecburiyetinde kalmıştır. Harjcıye Na pek iyi derece aldı 

~ili ve harici vaziyetine tahsis ettiğı zırı Schmidt ile yakın mesai arkadaşı Belgrad, 20 (A.A.) _ Kral İkinci Pi-
f,r makalede Pravda gazetesi ezcümle Scuschnigg'in İngiltere ve Fransayı erre'in ders senesinin sonu olmak müna-

Yle yazmaktadır: ziyaretleri Avusturyanın garp devlet - sebetile Dedinje sarayında merasim ya-
ba •Avusturyanın vaziyeti ne taraftan lerine dönmek için attığı ilk adımlar - pılmıştır. B u merasimde kraldan başka, 
tu='.lırsa bakılsın kolay değildir. Avus- dır. valide kraliçe Marie, naibi hükUmet prens 
tij.ranın uzun seneler Almanya ve İ - Başvekil Schuschnigg basiretkarane Paul, diğer naibler vesair zevat hazır bu
letYa ile teşriki mesai etmesi küçük dev bir harici siyaset takip etmek suretile lunmuştur. Mürebbisi, Majestenin bütün 
'1 lerin siyasi ve manevi istiklallerini dahili vaziyetleri takviye etmek ve bu derslerden ve hattı hareketten pek iyi de
la Uhafaza edebilmeleri için durmadan suretle bütün karışık meseleleri hal _ rece almış olduğunu ve binaenaleyh şifa-
liiYtet sarf etmeleri lazım geldiğini bu- hi imtihana tabi tutulmıyacağını beyan 

tı bir kere daha isbat etmektedir. !etmek kararını vermiştir. Habsburg - etmiştir. 
}{ d ı M lar meselesile Anschluss meselesini da-~· en i siyaseti e acaristanın siya- Kralın mürebbisi, müteakiben kısa bir 

'ı' ı arasında bir müvazene temın ede - hi Başvekil kendi kanaatine göre kuv - hitabe irad ederek muallimleri namına 
.::...en Avusturya garp devletleri ile vetli komşularının tesiri altında kal- kralı tebrik E>lmiş ve bundan sonraki tah-

cut münasebetlerini değiştirmek madan halletrneğe karar· vermiştir. silinde şarfetmesi lazım gelen mesaiyi 

Sovycl ----r~~-; mül3kah ~i'.ı~~~~:~ir~alide kraliçe Marie, naibi 

Hariciye ve iktısat l 
Vekilleri Şamdan 

geçtiler mi ? 
Adana, 20 (Hususi) - Bağdada git

mekte olan Hariciye ve İktısat Vekli
lerimiz Halebe \'armışlardır. Bu havali
de Kızılcık hastalığı salgın bir halde 
olduğundan vekillerimizin seyahatleri
ne Şam yolile devam edecekler~ tah -
min ediliyor. 

Sovyetler Birliğinin 
müdafaası için 

Moskova, 20 (A.A.) - Tass ajansı bil
diriyor: Sovyet halk komiserleri mecli
si maliye komiserliğini, hükumetce tas
dik edilmek üzere Sovyet Birliği mü -
dafaasının sağlamlaştırılması için bir is
tikraz kanur,u layihası hazırlamyıa me
mur etmiştir . 

Amsterdamdakl maçta 
Merkezi Avrupa 
Garbi Avrupayı gendi 

• ispanyada dahili 
mücadele neden uzuyor? 

e A merikada y eni 
bir mücadele 

ş 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

imali İspanyada ayrı bir varlık 

teşkil eden Baskların merkez: 
Bilbao milliyetperver Franko kuvvetleri
nin eline geçtı. Hiç şüphe yok ki bu şch 
rin zaptı, Franko kıtaatının lehine kay 
dedilebilecek mühim bir muvaffakiyet.. 
tir. Fakat haı b talihini mutlak olarak 
değiştirebilecek kat'i bir zafer değildir. 

Bilbaonun meşhur ve müstahkem cdemır 
kuşağı. milliyetperverler tarafından par
çalanmakla mevzii bir muvaffakiyet te
min edilmiş oluyor. Hadisata ric'i bir 
göz atıldığı zaman görülür ki İspanyanın 
dahili cidder. hep böyle kısmi ehemnı 
yeti haiz vak'alarla doludur. Fakat bun
lardan hiçbir, kat'i neticeyi temin ede
cek bir şümul ve mahiyette değildir. is
panyadaki cidalın uzaması, muharebenin 
bir mevzi harbi haline gelmiş olmasın

dandır. Mcvzt harblerinin kısa zamanda 1 
huktlmet prens Paul ve sair zevat kralı 

tayyarecilerinin Fransızları tebrik etmişlerdir. 
------- Amsterdam 20 (A.A.) - Bugün 50 

bu·· yu·· k seferi memnun etti Sabı· La Go··kçene bin kişi önünde merkezi Avrupa ve gar neticelenebilmclcri, mütearrız tarafın 
ll bi Avrupa temsili futbol takımlarl a- çok kuvvetli canlı ve cansız malzemeye 

>ar 'f.II.?skova 20 (A.A.) - Ant 25 tay - Belgrad, 20 (A.A.) - Paris muhabirin- Ask A L • rasında bir maç yapılmıştır. Merkezi sahih bulunması ile mümkündür. Ta ki, 
~sınden şu haber alınm1ştır: Bugün den aldığı malumata istinaden Pravda ga- erl lSQRS Avrupa takımı, İtalya, Avustqrya, Ma- yaptığı taarruzlarda ne cana, ne de sar-
~kova saatile saat 7 / 20 de Kraliçe ıetesi, küçük itilafın hükumet şeflerinin y. •t k caristan ve Çekoslovakyanın en iyi o- fe~ilen ceph.~n:ye baksın. Aksi takdirde, 
~U rl.otte adaları civarında Kanada sa- Tuna üzerindeki mülakatına dair neşre- erz ece yuncularmdan garbi Avrupa takımı i- mucadc:le, buyuk harpte ve son İspanya-

~etıni takip ediyoruz. Her şey yolun- dilen nihai tebliğin Fransız efkarı umu- D.. · ık k d • . se Almanya Holanda Belçika ve Fran daki dahili cidalde olduğu gibi uzar, gider 
un ı a ın askerı tayyarecı Saöıha ' ' v d d h · d h lled 

lt. ,miyesinde müsaid akisler bırakmış oldu- Gökçene 15 temmuzdan . 
1 

sanın en iyi oyuncularından terekküp · e avayı, a a zıya e zaman a er. 
O kl 2 sonra merasını e . . • ... _ -a and O (A.A.) - Radyo ista.;yo- ğunu kaydetmektedir. askeri pilot,luk lı·san .1 k S b. etmekte ıdı. Maçı merkezı Avrupa ta- * 

:"llu G k l4 f M·ı sı verı ece ve a r- . • . .. ~·"n bildirdiğine göre saat 6/ 20 de azeteler bilhassa küçü iti a ın ı - ha Gökren bundan .. .. 
11

.. k kımı bırıncı haftaym 1/ 0 olmak uzere 
.---vyet t · K ı · Ch 1 tt Jetler Cemı·yetı·nc sadık kaldıaı ve cemi- )\ sonra gonu u as er t• d 311 k M k . Amerika Cumhurreisinin yüksek mah-ıı... ayyaresı ra ıçe ar o e a - a olarak b. t 1 ne ıce e azanmıştır. er czı Av- .k k 
"l&tn d . k d f ır &yyare a ayı ile alakası baki . . kemeyi ıslah ve tensı etme istemesi 

ın üstün e uçmakta idi. yetın uvvctleıımesini istih a etmeyen kalmak ı:art·ıe T.. kk ba al . . rupa takımında bılhassa Pıola ve Ma -
'Qu··y··k Ok h·ıı . d ktt 1 k h h · b. d ~· ·kr ,. ı ur uşu şmu Iımı o- S .. ks k l . k d münasebetile girş. 
~. u yanus sa ı erm en geç- ,Pa a yapı aca er angı ır egışı ı- lacakt r İlk k • k d . . car aros, Lazar yu e oyun arıle te- Amerl • • ı t ·· d d k. k ı as erı a ın tayyarecımız tiği teşebbüs bü-
tiıı · ercih eden Sovyet tayyarecile - {{e musaa e etmiyeceği hakkın a ı ı • !:° d. · fh d mayüz etmiştir. reni 
~lltı San - Fransisko'ya 1900 kilomet- sımlarm pek müsaid bir intıba bıraktığı- .,ım ı rn ı an evresini geçirmekte ve ------- bir mUcadele yük bir kısım A-
~ık bir mesafede bulundukl<ırı re& • nı kaydetmektedirler. bunda muvaffakiyetle devam etmeı.·~ - l merikan matbuatı-

rı teeyyüt etmektedir. dir. spanyol ııın şiddetli muhalefeti ile karşılaşmak-
·~Jan - Fransisko 20 (A.A.) - Bir Ka Bir köylü kazaya u"'gradı Bir ~ank Çocuklarının t:ıdır. a~ rn b d b.ld' ld' - ı, Eğer bu malbuat.ıp -erir''-"' WhJnek 
~ en aın an 1 ıri ıgine göre, Bakırköyüne bağlı Mahmudiye köyu .. n- u8SS8Sigeflerl _.__ \IYet t ·ı · s F 'D b /'L k .ııı iılatt ~. bu teşebbüsü şimdiden suya 
~· ayyarecı erı an - ransiskoya de Abdullah Ahmet isminde birisi tarlada .l' B F n8Sl UFU[acak ı.: ıben 1800 kilometrelik bir mesa _ . . . (Ba§tarafı 1 inci sayfaclaJ düşmüş saymak lazımdır. Bir zamanlar 
"Q Memleketımızde bır tank fabrikası ku- R · · h ·· h ed A L~ KraliçP. Charlotte adasında yere in bulduğu bir tapa ile oynarken tapa bir- lm rocuk hala bu ormanlarda saklanmış bu eısıcum ura muz& eret en ayan azası 
~e rn b im 

1 
d T d b. ti Abd 

11 
h Ah t b. ru ası, bütün harp malzemesinin kendi .~ - dahi, şimdi, bu müzaheretinden yavaş ya-

~ ec ur o uş ar ır. ayyareci - , en ıre pa amış, u a me ır memleketimizde yapılması tekarru··r et· ,lunmakta,dır. . 
bir şey olmamıştır. • çok yerlerinden yralanmış ve ölmü§tür. B k h t ı t be t vaş vazgeçiyor. Bilhassa ruhban sınıfı ile 

• ___ . www ____ rniş bulunmaktadır. Tank fabrikası ku- '-
1 

u va taya şa 1 0 an za ' şu yanat a medeni hürriyet haklan yolunda müca-

1 
_ .. 1 . . . d h ı:u unmuş ur: kk··ıı B 

1 1 k 
.. u ması ıçın ıcap e en ta sisat hükumet dele eden tcşe - u er . Roosevelt'e kar· s p a n y o ara arş) emrine verilmiş, lazım gelen hazırlıklara c~u__çğocuklar, Bil~ao'~~ sukutunu öğ- şı duruyorlar. Ve iddia ediyorlar ki Rei-
da başlanılmıştır. .renır 0 renmcz, bir en ıre kollektif cin- sicumhur kazai kuvveti icrai kuvvetin • ·d • • ,nete tutulmuştur Çocuklar, her gün İs- emri altına koyarak bir nevi diktatörya 

Siyaset egv JŞiyOr Musollnin ,panya havadıslerjni son derece dikkatle tesis etmek Jstiyor. Şimdilik Reisicumhu-
60 bi ~ /: f dinlemekte idiler. Hassasiyetleri cidden ra bu teşebbüsünde müzaheret gösteren 

Q· F ı n aş s ,fevkalade bir dereceye çıkmış bulunu - yalnız amele sınıfıdır. Son grevlere karşı 
11' ransız gazetesi, ngiltere hükumetinin Frankoyu Kadına hitabesi yordu. B. Roosevcıt'in alacağı tavır ve harekct1 

"ıuharİp olarak tanımağa mütemayil oldug" UDU yazıyor Roma 20 (A.A.) - B. Musolini, Frankonun veyahud Musolininin isim- bu sınıfın vniyetini de tesbit edecek ve 
Venedik sarayının balkonundan altmış lerini söyler iseniz derhal boğazınıza a- projenin yüıütülüp yürütülemiyeceğini 
bin kadar Faşist kadına hitaben aşağı- tılacak bir vazıyet almakta idiler. Bu ço- gösterecektir. Şuna işaret etmek lazım
daki nutku söylemiştir: cuklardan bazılarında çakı ve ekmek bı- dır ki amele sınıfı müzaheretinde devam 

~ (Ba§tarafı 1 inci sayfada) cKorsanlarla müzakereye girmekten 
tlı~ı ~a~nıa~tadır: . _ bir şey çıkmaz. Onları tenkil etmek ve 
~ hadısenın belkı sevkulceyş nokta- yok etmek lazımdır. Almanya, sarih bir 
~t ~- büyük bir ehemmiyeti yoktur fa-1 hareket beklemektedir. Büyük bahri dev
\ dıger noktayı nazarlardan büyük bir • ıet sıfatile İngiltere sözünü söylemelidir. 

cAile ocağının muhafızları olmalı - çakları vard;,.- .ederse projenin kabulü tahakkuk edebi· 
sınız, çok ve kuvvetli olmalarını arzu Kamp idarecileri, çocukların açlık ne- lecektir. Aksi halde teşebbüs, tamamfü 

tıı~ll'liye~i haiz.dir . . Şi~di .. Franko'n~~ ı D~nya su.lhu?un menfaati bakımından, 
\~. İngıltcre ıle tıcarı mubadelelerını mısal teşkıl eaecek bir surette hareket et
' 'Ye edec.ek yeni bir endüstri ve ma- meli ve bu canilerden yeni hücumlarda 
' ltı.ıntakası vardır. İngiltere hükumeti bulunmak arzusunu gidermelidir. Kon
~t.10ktadan Franko'yu himaye edecek- trolü yapmakta olan devletler, neticeleri 
~ llgiliz l.abinesi Fransa ile mutabık cok mühim olacak bir feiaketi önlemek 
~~ak Franko'nun muharib olduğunu üzere derhal harekete geçmelidir .• 

etmekte olduğumuz çocuk!arınıza ilk ticesind.e kampa döneceklerini tahmin et-J suya düşmüş demektir. 
intıbaları vermelisiniz, onlar;ı Roma mektedır. Selim Ragıp Emeç 

Faşist terbiyesi verecek misiniz? 
Genç kızlardan, Faşist kadınlardan 

1 

kız talebeden ve köylü kadıniardan mü 
rekkep dört grupa ayrılmış olan kütle
nin alkışları arasında kuvvetli bir ce -
veb nidası yükselmiştir. 

~t~ meyyaldir. Fakat bu Franko hü- Burgos bayram yapıyor. 
~tının resmen tanınması demek de- Salamanka 20 - Bilbao'nun elde e- /Jıi daireye alt O/ag 
~ dildiğinin ilanından beri, Burgo;; bay- Binaların narip 

'f'd a hükumeti Franko'ya bu fırsattan ram günleri yaşamaktadır. Sivil ve ru- "' 
~ e ederek kontrol altında bulunan hani makamat önünde muazzam bir Vaziyeti 
._ ~trle ~~yiima müracaat etmesini tavsi- geçit resmi yapılmış ve bu geçit res· (Baştarafı 1 inci sayfada) 
~~~şıtır.. mine bin kişiden fazla kimse iştirak et- gösteren en güzel bir misaldir. Bir bi -

\ti ıt Parisien gazetesi Leipzig kruva- miştir. na tamir ediliyor, fakat onun bir cüz'ü 
'lf~~selesi hakkında diyor ki: Baskların yeni müdafaa hatlan başka daireye ait olduğu için bırakılı-
~· dıse haddizatında Deutschland ha- ı Sant - Jean - de - Luz 20 (A.A.) _ yor ve hem sarfedilen emeği, hem pa _ 
~lliltıden daha çok az vahimdir. Bu me- Asilerin ileri hareketi, Bilbao'nun rayı, hem de istihdaf edilen gayeyi he
.:"tt. 11 .çabuk~a halledileceği ümit oluna- ötesinde Alonfotegu'ye doğru devam der ediyor. 
~ 0t·1ra Leipzig kruvazörüne hiç bir etmektedir. Bask kuvvetleri, Bilbao - Bu vaziyet Müzeler idaresinin de 
~Ilı trıarnıştır. Almanya, bu hadiseyi nun şimali garbisinde Baracaldo, Zor- nazarı dikatini celbetmiştir. Bu şeklin 
'ttrnek ister ise hiç de iyi vaziyete roza ve Zababida'nın garbındaki dağ - mimari abidelerimizin layik oldukları 
~lt~;cektir.:a . . . lık arazide müdafaa istihkamları vli - ihtimam ve itinaya kavu§malarına ma-

t.'S- e gazctesı dıyor kı: cuda getirmişlerdir. ni olduğu anlaşılmıştır. Ve şu karar ve 
:~ !lddı~ .. b h.d. . ,tı~a gına gore, u a ıse ile Al - Madrid cephesinde rilmiştir: 
\ 'l b'. İspaııyanın Akdeniz sahillerinin Madrid 20 (A.A.) - Havas ajansı- Bir komisyon kurulacak, bu komis-
~~ 1." ablokaya tabi tutulmasını taleb nın muhabiri bildiriyor: yon tamir edilecek binaları tesbit ede-

ıstiyecektir.> Şimalde ve Madrid cephcs:nde tek- cek, ait olduğu dairelerle temasa ge -
~\rı· Ateş püskürüyorlar rar faaliyet başlamışdır. Carabanchel çecek ve bir bina tamir edildiği zaman 
\ ~l&trık 20 <A_:A_:> .:- S~bah gazeteleri, c:phesinde hükumet kıt'aları ;ı:;iler içın o binada mündemiç olan ve başka da
~~tarın ruv~.z~~un~.n .. h~.cuma uğrama- bırcr tarassut merkezi vazifesini ~ö - ireye ait bulunan müştemilatın da ta
~ et da buyuk gurultu yapmakta de- ren bazı binaları tahrip ederek 400 ka- mirini temin edecektir. Bu suretle de 
~-.l':ek~edir. dar asiyi öldürmüş ve yaralamışlardır. bir daireye ait bina tamir edildiği za-
.._~ '\l~alı.st sosyalist partisinin naşiri Cumhuriyerçiler ileri hareketlrine l man o binada mündemiç başka bir da-
"' ltt: Olkıscher Beobachter ızazelesi di- devam ederek asilerin civarda tesis et- ireye ait köşe mühmel ve harap kal -

t ikleri mevzilere taarruz etmislerdir. mamış olacaktır. 

Sabaha: 

Türk evi 
Hayat şartları değiştikçe eski itiy adlar yavaş yavaş ortadan kalkıypr. Heı 

yeni şeyin eskiye göre daha güzel ve daha iyi olduğu muhakkaktır. Fındlk 

kurdu gibi ayni hayat kadrosuna sıkışıp kalanlar ve itiyadlarından ayrıldığı 
anda saadetini kaybedeceğini zannederek telaş cJenler kof bir vehmin kur
banıdırlılr . 

Fakat bazı adetler ve örnekler var dır ki mutlak yenilik iddiasile terkedil· 
meleri yerine daha iyisini getirememek noktasmdan hatadır. 

Bunu bize ulusal ekonomi kurumu hatırfattı. Memleketin iktısadi hareket
lerile her cepheden meşgul olan ku rum diyor ki evlerimizdeki eski kiler 
adeti unutuluyor. Halbuki her Türk evi mevsimlik ihtiyacını zengin kilerile 
temin eder . 

Kurum iddiasında haklıdır. Bugün bilhassa büyük şehirlerimizde kiler ideli 
hemen hemen kalkmıştır. Ev ihtiyaçlarımız günü gününe temin ediliyor. Es
kiden kış için yazdan, yaz için kıştan hazırlık yapan ve kilerini mevsime göre 
reçeli, turşusu, meyvası ve daha birçok gıda maddelcrile dolduran analarımız 
ve atalarımız bu işi adeta mukaddes bir vazife g:bi takib ederlerdi. 

Bugün teessürle görüyoruz ki çok evlerimizde kiler adeti değil mutfak ha
yatı bile kalkmıştır. Bir takım aileler yemeklerini bile umumi aşhanelerden 

tedarik ediyorlar. 
Eski Tiirk kadını mevsiminde reçellerini yapar, turşularını kurar, meyva

larını ;kurutur, Türk aile babası mev.sime göre erzakmı alır, kilerini ve kö
mürlüğünü doldurur. Sonra gönül rahatı ile yazdan kışı, kıştan yazı beklerdi. 
Şimdi k:ıdınlarımız kıştan yazın mayyosunu, yazdan kı§ın mantosunu dü

şünüyorlar. 

Milli varlığın temeli cemiyet ve ailedir. Her a•le yuvası bir küçük zahire 
deposu olmalıdır ki cemiyet hadiselerin ve zaruretlerin sevkedeccği maddi v• 
manevi ıztıraba mukavemet edebilsin. 

Türk evi kiler adetini ihya etmelidir. 
Bürhan Cahit Mcwka119 



Edirne - İstanbul asfalt 
yolunun inşası ilerliyor 

kısım 

Muamele vergisi 
Kimlere teşmil edildi 

Zahire borsasında bir 
haftalık V azi.yet 

Fransa ile ticaret anlaşmasının imzalanmaS1 
mallarımız üzerine tesir etti 

ihracat 

Jstanbuldan LüJeburgaza kadar olan 
birinci teşrinde ikmal edilecek 

Muamele vergisinin Büyük Millet 
Meclisince tadile uğrayan maddeleri a
rasında şimdiye kadar vergiden muaf 
tutulan bazı küçük san'at erbabının 
da vergiye tabi tutulacağı vardır. Ka-
nunun O fıkrası şu şekilde tadil edil _ Zahire borsasına geçen hafta içinde paradır. . 
miştir: fazla mal gelmemesine rağmen fiatlar- Mısır piyasası sakin geçmekte.dit• 

Edirne ile İstan • -- Halı imalatha1eri, kuvvei muharri - da düşüklükler kaydedilmiştir. Bu su- Son günlerde yapılan satışlar da pıy~-
bul arasındaki as • kesi S beygire kadar olan, kuvvei mu - kut buğdayda kilo başına yirmi, otuz 1 sayı tatmin edecek derecede değildifı 
falt şosenin inşaa .. harrikesi olmıyanlar da en fazla günde P.araya kadar bulmuştur. Diğer mahsu- Fiatlar 4,30-5 kuruş aralarındadır. 1' 
tına devam edilmek- 1 O işçi çalıştıran hirfet müesseseleri lat ta aşağı yukarı bu durumdadır. TİFTİK: Geçen hafta isinde anc~ 
tedir. İnşaat esna • (trikotaj, mücevherat, ıtr1yat, plastik Suku:ların başlıca sebebleri bu sene 350 balya gibi cüz'i miktarda_ satı~.111e sın.da bilhassa köp • eşya, maden karyola, nikelaj ve kro - mah.sulatın geçen seneden daha bere- olmuştur. Satışların durgun gıtrne:ı t 
rülerin beton yapıl- maj, sun'i veya tabii ipek çorap ve i - ketlı olması ve köyfünün ellerinde en büyük amil, piyasada yalnız sovYe 
masına ehemmiyet pek mensucat, lastik ayakkabı ve fab- mevcud buğdayların piyasaya sevkin- alıcılarının mübayaatta bulunm~sıd~: 
verilmektedir. İs - rika ve imalathaneleri bu istisna hiik- den do~.ayıdır. Alıcılar fiatların daha Hali hazırda diğer bir rakib alıcı ç~ 
tanbuldan Lülebur. münden hariçtir.) fazla duşeceğini nazarı itibara alarak matlığı takdirde fiatların yü.k-selıll .. 
gaza kadar olan kıs~ İşçi adedinin tayininde bir evvelki mübayaatta ağır davranmaktadırlar. ve yahut satışların artması müşkül ga-
mın birinci teşrin a- ayda ödenen işçi gündelikleri mecmu· BUGDAY: Geçen hafta limanlar, ve rünmektedir. . t 
yına kadar ikmal e· unun on ay içinde çalışmış olan gün a- Haydarpaşa t~rikile şehrimize 3360 İngilizler piyasada yalnız tetkııc:, 
dilmesi muhtemel • dedine taksimi suretile bulunan mik - t~n kadar bugday gelmiştir. Bundan ile iktifa etmektedirler. Fiatlar dıt ııt 
dir. Asfalt yolun i · tar esas olur. Meşgaleleri icabı sene - bır hafta evvel.Sine kıyas edildiği tak- bir miktar düştüğü takdirde mübaYıı 
ki tarafına yarım - nin muayyen mevsiminde faaliyette d_irde mev~da!ta ~az~~lık yoks~ da ta bulunacakları söylenmektedir· aıııt< 
şar metre genişli .. bulunan ve diğer mevsimlerde çalış - fıatıa: h?ylı duş?1uştur. Gelen bugday- Geçen haftaki satış fiatları 0

"' hi' 
ğinde tretoir yapıl • malan tatil veya tahfif eden müessese- lar ~a~ılen tacırlere ait olduğundan 130, Eskişehir 117%, Ankı:ıra, J{ar~ 2o 
makta, akasya fi - ler esas faaliyet devresinden sonra mu hepsı pıyasaya arzedildiğinden son üç sar ve bu ayar beyaz mallar ı ı 7-
danları dikilmekte - harrik kuvvet ve işçi adedi bakımın _ d.ört gü~ i~inde -~alebsizlik yüzünden kuruştan satılmıştır. 111• 

dir. Lüleburgaz ile dan muafiyet haddine girseler. dahi bü- fıatlar ~~nsı~e .~ore yirmi, otuz para YAPAK: Fransa ile ticaret :ınJaŞ~ııı· 
Edirne arasındaki tün sene mükellef tutuluriar. kadar duşmuştur. sının imzalanması bazı ihracat rı:? ıı 
kısmın inşaatına i - Fiatlar: Ekstra ekstra Pulatlı 6.30, nmız üzerine tesir etmiştir. Ezctıfll • 
kinci teşrin ayı için- Deniz işleri: üç dört çavtiarlı birinci b~yazlar 6.26, geçen haftalar içinde Fransa için ~, 
de başlanacaktır. mahlutlar 5.1 0, sertler 5. 30 paradır. pak satışları yapılmıştır. Bu sene fı i· 

Bilhassa Edir - Yolcu ıalonu ve frigorefik depolar ARPA: Satışlar durgun gitmektedir. !arın çok düşük olması müstahsiller 
nenin iktısadi haya- Edirne İstanbul yolu inşaatından bir förünilş iti tetkik ediliyor Anadolun.un birçok yerlerinden yeni mizi müteessir etmektedir. . lsl' 
tında büyük bir değişiklik yapacak olan tadır. Orta Avrupa şehirleri arasında- Yeni liman in~a t . . Lo d d mahsul pıyasaya arzedildiği gibi Trak- Trakya malları ile yerli fabrıkB uf 
b 1 Tr k h . t• . b' k . il d t b.l 1 ~ a 1 ıçın n ra an yadan da a 1 - b . t ·ıkil kt d" B. h ft l k sa u yo a yanın e emmıye mı ır i gezınf er esnasın a o omo ı yo cu- gelen avan projeler üzerindeki tetkik- ' . rpa ge mege a.şıamış ır. ı enme e ır. ır a a ~. .. iiZ' 
kat daha arttıracaktır. luğu tren ıeyahatlerine yollann düz - lere devam edilmektedir L" İd _ Maamafıh arpalarımıza ?en üz bir mah- mikdarı 1000 ~alya kadardır. onu~b8' 

Balkan hükumetleri kendi hudut - günlüğü yüzünden daima tercih edil- ıes.i Amerikadan soğ k h ıman t a _ reç ~~lunmadığından pıya~anın daha deki hafta içinde Sovyetlerin de rn~it· 
lan dahilindeki transit yollarını bi - mektedir. Balkan toprakları arasındaki ları' inşası hakkında u c . a~~l~~ re~- da duşmesi muhtemeldir. Şimdiki sa- yaatta bulunacakları söylenmekte k ,0, 

zirnle beraber inşa ettirmektedirler. yollar inşa edilince, bu memleket şe - mıştır. İngilizce olan yb n\ ~~l er ta _ tı~lar ancak dahildeki sarfiyata teka- Eskişehir malları 4 7-48, 'fı11 ~'1 ı 
Malumdur ki şimdiki yol Macaris - birlerine ezcümle İstanbula otomobil- cüme ettirilmektedir u c er er bul edecek mikdardadır. Anadolu mal- Bandırma ve bu ayar ince mallar 

5 • 
tana kadar bozuktur. Düzgün ve güzel le gelecek seyyah adedi ziyadeleşecek- Sog-uk hava ant e. 1 . ları 3.20, Trakya malları çuvallı 3.30 kuruştan satılmıştır. -"" . . r po arı ınsası esas ~ 
yollar Macarıstandan sonra başlamak· tır. itibarile kararlaştırılmıştır. A~erika _ 

Alacak yüzünden Bir motör kazan dan yapılan tekliflerle beraber proje -
.. .. . ler de gönderilmiştir. Frigorefik an -

Yeşil~_ire~e Kimsesizler y~rdunda Kurtuluşta Tepeustunde Rallı apar- trepoların tesisi, asri 1iman ve antrepo-
oturan Şukrü, Alemdar caddesınde o - tırnanında oturan Dino motörle Cum - lar tesisatı arasında çok ehemmiyetli 
turan İsmaile alacağını istemek üzere huriyet caddesinden ieçerken karşı - görülmektedir. Bu suretle harice kesil
gitrniş, fakat İsmail borcunu verme -
diği gibi eline geçirdiği bıçakla Şükrü dan çıkan bir arabaya çarpmamak için miş hayvan sevki de kabil olacaktır. 
yü yaralayıp kaçm~tır. Şükrünün ya- direksiyonu çevirdiii sırada muvaffak Kesilmiş hayvanlar meyanmda mem 

tehıik l1 ld 
- d h t olamıyarak yuvarlanmıştır. Dino ya _ leketimizde çok olan tavuk, piliç, hin-

rası e o ugun an as aneye d' ·b· hr h l ··h· , · 
kaldırılmış, suçlu İsmail bilfilıare - ralı olduğundan hastaneye kald•rılmış- ~ gı ı e 1 ayvan ar mu ım oır m_ev-

kalanmıştır. -~ _ _, ~~:::~~~~:·rı~~a~aJoğr~1~~· ~~~:~ı~ 
refik tesisatını muhtevi bulunan ve 
Tuna üzerinde sefer yapan vapurlar -
la merkezi Avrupaya kolaylıkla ihraç 
edilecektir. 

İki Güzel Sergi 

Maltadan gelen mektup 
davası devam ediyor 

alt· 
Galata postanesi memurJarmdan Pa deki yataklardan biri arasına sarıp 5 

0 " 

kize ve Kemal aleyhlerinde mektup aç- lıyarak, dışarı çıkarmış ve bir o.t0~cl1 
ma iddiasile açılan davaya evvelki gün bile yüklemek üzereyken, bekçıter ceP 
devam olunmuştur. Recep tarafından görülmüştür. ~e .• e 

Alakadarların söylediklerine göre ıŞ v 

bu ihracat yüzünden memleketimi?.e Bu, davanın mevzuu ş.udur: !dal:a - derhal ~-oşa:~k polise ha~er ver~8190• 

Akhisar orta mektebi resim ve el iş
leri mualJimi Saim Alpkurd bir sene 
zarfında talebelerin vücuda getirdiği 
resimlerden Eminönü Halkevinde bir 
sergi açmıştır. 

Bir salonu kamilen kaplıyan bu ço
cuk eserleri meyanında çok güzel çizil
miş portreler, resimler, ve yaz1lar bu -
lunmaktadır. Ay başına kadar herkese 
açık olan sergiyi bir çok mektep tale • 
heleri gezmektedir. Yukarıdakı bırin

ci resim açılan sergiden bir görünüş
tür. 

çok para girecektir. Keza bu şekilde dan 1 angaltıda ~entesprı kılıses~~d-~ Ynsuf curmu meşhud halınde ye. 
taze balık ihracatı da inki af edecek - İ~telyanos ad.resme_ gelen taahhutlu mıştır. 1 p.s· 
tir. ş bı~ mektubun açıldıgı ve mektubun nıe Yusufun duruşmasına lstn~bU bB" 

Bundan başka ha · t n len ve bo- alınden anlaşıldığı üzere içinde bulu - liye dördüncü ceza mahkemesındebır' 
rıç en ::.e n 1 O T · b tl 1 d - ·kA k · 24 üne zulması kolay olan mevad da bu antre- an şı ının, u sure e a ın ıgı şı a- ılmış ve dava hazıranın 

po1arda muhafaza olunacakbr. yet olunm~ştur. . . kılmış, suçlu tevkif olunmuşt~ 
. Halbukı muayene ve tetkık netice· ' . . kilatı 

Yeni yolcu salonu 
Profesör Dep, yeni yolcu salonunun 

avan projesini bitirmiştir. Yarın liman 
idaresinde bir toplantı yapılarak pro
je tetkik edilecektir. Yeni salonda po
lis idaresi büyük mikyasta ve bütün 
kontrolün tatbik edilecegi şekıldc bir 
kısım istemektedir. Liman İdaresl ise, 
büyük yolcu salonuna fazla kısım ila -
ve edilemiyeceğinden polise yalnız vi
ze muamelesine ait yer tahsis etmek 
fikrindedir. Yarınki toplantıda bu cihet 
de tetkik olunacaktır. 

iki vapur tamirden çıkıyorlar 
Denizyolları idaresinin Cumhuriyet 

ve Bursa vapurları havuzlarda tamir 
görmektedir. Cumhuriyet vapuru 20 
Temmuzda ve Bursa vapuru temmuz 
sonunda sefere başlıyacaktır. Bursa va 
puru, Bandırma hattına tahsis edile -
cektir. 

Marmara havzasında yolcn ve nak
liyat ücretlerinin indirilmesinden so:ı 
ra bu havzada seyrüsefer eden yolcu
ların sayısı pek çok artmıştır. Bursa 
vapurunun tahsisile yolcuların geriyi? 
kalmamaları temin edilecektir. 

Hamal kavgası 

sınde zarfın kapalı bulunduğu anla _ Beledıyenın . yar~~m teŞ 
şılmış ve doğruca Pangaltıya gönderil- genı~letilıyor 0ıurı~t1 mjşti. Belediye tarafından idare ba~ı11' 

Mahkemeye çağırılan şahitlerden hasta~elerl~ Adispanser ':e ç~cuk J<ıırııt' 
Pangaltı postanesi baş müvezzii Ha _ evlerı teşkılatının takvıyesıne ·i bıl 
san: cZarf şüphe uyandırdı bunun ü . Yerilmiştir. Cerrahpaşa hastane~._1e • 

· ' 1 k b" · nla genı, ' zerıne mektubu emniyet zarf;le ve mü s~ne yapı aca . ır pavıyo . ~ r be'e 
vezzi Şevketle sahibine gönderdik.» de tılecektır. Aynı zamanda dıge devııt 
miştir. diye hastanelerine yeni aıat ve e 

Bundan sonra hadise vukubuiduğu alınacaktır. yııP ' 
zaman Galata postanesinde şimdi de Sıhhat Müdürlüğü tarafında~ıaçıorı 
Antalya pfJstanesi baş müdürlügiünde tırılmakta olan fakir hastaların 1 tııll.si .. 

· · d · b .. t · e fazla r· bulunan Fahrinin istinabe ~uretile a- ıçın e yenı sene u çesın erlC 
lınan cevabı okunmuştur. Fahri bu iki sat konmuştur. Bu suretle dispanstaıorll 
memurun iffet ve istikametle ~alıştık-! de bakılan muayene edilen htı:acn1'" 
!arını, kendilerinden tamam ile c nin bu ilaç verilmek imkanı da hasıl 0 

/ 

Junduğunu ve böyle bir suçu asla işle- _ ... 
1 tır. 

·-T-A i<'v i'ri ....... •••:111-

miyecek bir karaktere sahip olduk - ___...../ 
lannı söylemektedir. 

Neticede mahkeme şahit sıfatile mü
vezzi Şevketin ve mektubun sahibi İs
telyanosun celbine karar vererek, da
vayı, 23 temmuza bırakmıştır. 

Hı rs ızhk yapan bir bekçi 
tevkif edildi 

Yusuf isminde biri Sirkecide İlya -
sın ardiyesinde bekçilik yapmaktadır. 
Bu ardiyede Sırrı isimli birinin ku -
maşları bulunmaktadır. 

1 

1 

HAZİRAN 

Rumt sene Arab 
1!>6:l 21 1 

- ıı Hazlraıt Rcs r,t sene 
8 l\IJ1 

PAZARTESi 
-

ı~ 
~AHA . I 

1 R. ülahar -s. 
~ I~~ 

o:>. il. 
6 

Kadıköy Kız San'at Enstitüsünün 
senelik sergisi evvelki gün açılmıştır. 
Sergide orta mektep mezunları sınıfı, 
akşam kız san'at mektebi talebesile 
enstitünün birinci ve ikinci sınıf okur
larının yaptıkları 60 kadar elbise can
lı mankenlerle teşhir edilmiştir. Bun
dan başka enstitünün diğer talebesinin 
vücuda getirdikleri eserleri ile de ay - Balıkpazarında hamallık yapan İb- Üç gi.in evvel Yusuf buradan bir top 

kumaş çalmış ve bunu Tahtakalcde 
kahveci Fethiye saklaması için bırak -
mıştır. Fakat bir daha uğramamış ve 
kumaş iiç gün orada kalmıştır. Yusuf 
dün akşam üç top kumaşı daha ardiye-

ij 44 
4 28 

12 
2 

23 
~1 

~ rıca bir sergi daha yapılm1ştır. rahimle, hamal Ahmet yük taşıma yü-
Sergi bir hafta açık kalacaktır. zünden kavgaya tutuşmuştur. Kavga 
Yukarıdaki ikinci resim de enstitü- esnasında İbrahim Ahmetli başından 

nün talebelerinden bir grupu göster - taşla ağır surette yaralamış, yakalan • 
mcktcdir. • mıştır. 
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Sakarya köpriisü diin 
büyiik merasimle açıldı 

Ye nf Sakarya köprüsünden a?tı güze! görü mıı 

Elbistanlılar, kazanın Malatyaya 
bağlanmasmı istiyorlar 

Ebistanda çıkan mad~n suyu karaciğer, böbrek. 
barsak hastalıklannı tedavi ediyor 

Elbistandan seyyar muha
birimiz yazıyor: 

Son senelerde Elbıstan gençliği bü
yük bir inkişaf hareketleri gösterme
ğc başlamıştır. Faaliyet günden güne 

Elbistan ismi duyulunca, insan ilk artmış, bir çok eserler vücuda getiril-
İzmit, 20 (Hususi mu- S A K A R y A Başta Ali Çetinkaya -01- anda burasının bir Arap memleketi ol- miş, belediye de ayni şekilde bir knl -

ilab· ·mizden telefon • duğu halde bütün davet- duğu hatıra gelir. Filhakika Osmanlı kınmaya doğru hızla ilerlemeğe başla-

la) - İki yıldanheri j~- Suyunun lkı· Mutlu Tarı.hı· li1er v:e halk hep birden devleti t~ilatı arasında Elbıstan Ha - mıştır. Bu arada nahiye teşkilfıtına e-
~akta olan Sakaıwa yeni .köprıilye gelmişler, lehe tabi bir şehirdi amma, isminin ne- hemmiyet verilmiş, bir çok köylerde 
~Prüsünün .açılma me - orada köprüler umum mü den, niçin Elbistan o1duğu ma1fırn de- muntazam ve kargir karakol binaları 
?asimi bugün (dün~ ya_ 1921: Sakar11a Za/erl dürü Talip, Adapazarı ğildir. ve telefonlar yapılmıştır. 
•ıinı stn-. Merasim çok 1931-: Salrarga f((Jpriisii.11iin Açılışı Halkevi Reisi ve İzmit Maraşa tabi bir kaza merkezi olan Köylerde mcktepsizlik 
l>ar ak ı0lnıuştur. Valisi Hamid Oskay ta • Elbistanın 84 bin nüfusu, 130 parça 'kö Elbistanda maarif hayatı da canlan-

A-ç.Llma merasimine başta Nafia Vekili Ali Çetinkay;a ve rabndan '1.ızun \ 1e heyecanlı birer nutuk söylenmiştir. Ha - yü vardır. Ve bütün bu köylerde ve mış bulunmaktadır. Kazada bir orta 
'ıı saylavia~ o.duğu halde civar köylerden ve kasabalar- tipler C~~~ h~k~etinin yaptığı ümranı ve terakki ~zacia }'aşay.an 84 bin insan öz Türk- mektep \•e dört ilk mektep vardır. l 30 

dan da binlerce halk 'lıni tir hamlelerını buyuk bır şukranla anmışlardır. tur. köyün.de ise a-.;aı.: 12 mektep bulun -
S . .. .. .. . ~ ş · . Bundan sonra :Ali Çetinkaya makası eline almış, a1kış - Kaza dahilinde ba,şka kandan tek maktadır. Kazada, ve bilhassa köyler-

1.._ .akarya koprusu Izmıt, Bolu, Hendek, Sakarya vıliyet- lar arasında kordelayı keserken, ha1ka dönerek gür bir bir insana tesadüf edilmez. Kasabanın de mektep ihtiyacı her gün bir kat da~ 
~Ul · birbirine hağlıyan §Ose üzerinde bulunması itibarile .sesle: bir kilometre cenubundan bir kayanın ha artmaktadır. 

büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bu köprü, Türkiyenin en c- .İşte hu güzel eserıi de Atatürk ve İsmet İnönü namına dibinden doğan bir su berrak bir nehir EJJHstaıMla iktisadi kalkınma 
~k lmpriisü ()larak Gediz köpriisü büyükliiğiiade we .tı .. açıyorum,, .kııtlıı clsw:ı.!• diye bağırmıştır. halinde aka~ ve Elbistanı ikıye ayıra- Burada ik:tısadi bir kalkınma için 
.,lllde olup , 00 bin liraya mal ;olmuştur. üç gözlü ve y·· A_çılma merasiminden sonra başta Çetinkaya olduğu hal· rak geçerJ gıder. . . yapılan bütün hamlelere rağmen iktı-
~r metre uzunluğundadır. de - Ad.a_pazarının mesire yeri 'Olan - Çark suymıa gidil- Kasabanın yakınında ço'k şifalı ~ır sadiyat henüz inkişaf edememiş bu -

'il":.:_ " •• .ı • ., . . . ıı. u ,., t:-'-ay L:zzat -vap miş. burada kaza namıu. misafirlere 1 se 'kişilik bir zi~fe1 maden suyu da vardır. Bu su karacı . hınrnaktadır. Tüccar bunun sebebini 
-.uprunıın ~~ merasmımı .nu ,...e uJ.A. a uı .J ... ~1 ..... i.,..;.. ğer. böbrek barsa1c hasta'lık1annı te - . v ....... : . , ___ ..J ""t ;t • y. Hamid Oska. G a1 M- 1 t ·ı :v~~..... ' ' de Elbi.stanın --~ tabi Owaaauaua '-t ır. ?mitten :ali y_, ener urse :ı zmı Ziyafettea saxıra 1luud ıtftırılede Sapmıcaya gidt1mtş. bu- da\'i etmekte, ölüm derecesaıdeki bas· bıılmakatdır. Bütün 'temenni kar.anm 

lavlan ve davetliler, Ali Çetinka!a'yı Arifiyed~n. ~.ar - :nda yeni fapı:lan Kumbai.ı ga.ziı:M;>liillnda lir .miidıiet istira- taları iif alaı:ıdırmaktadır ~ lılalatyaya bağlanmasıdır. Elbistan Ma 
Matnış1ardT. Hususi \ren Adapazarı ut.asyollılma g~ı z.a- hatedilmiftir. Akşam geç vakit .An'karadan gelen misafir - Cey~-suladığı ova _ . iatyaya tabi bir .kaza haline getirildi • 
"-n büyük bir ha'lk kütlesi misafirleri ıeojlmn bir .aevıirıç ler lııullsi trenleri.le, büyük bir Jıaik kütlesinin alkışları a- EtraI taze so~ut ve kava'k agaçlart- ği takdirde iktısacli inkişafa mani bü -
\te alkışlarla karşı1am1şlardır. ırawıda 'lliu,rlamnışlardır. le d~ludur. Nehı~de bol olarak tatlı su tün engeller ortadan kallr:amk ve El -

balıgı yaşar. Şehırden sonra lıer yol - b'stan faal ve zengin bir kasaba hali-

Orduya iltihak eden yeni erat 
1 

. 1 cunun önüne geniş bir ova çıkar. Bu o-
1 

ieoekür 

1 Koçuk .111e ... eket haberlerı \'anın ortasında sağdan soldan a:ıdı~ı ne ge . ." • • 
bir kaç dere suy.n ile Ceyhan nehn bu- Muhım hır nOksan 

Tosya (Husuil> - Yem orman knnununan ilin heybetile akar. Ceyban bu suretle Elbistanın çok mühim bir noksanı 
tatblkatındall IDDn. TDhsatt;ız olarak ke - .. .. ,_ k , d . 
silmiş 12 !layvan. yükü tahta ne bunları ta- butun .ovaya bereket bırar..ara cenu - \ar ır. . . 
şıyan hay.anlar .müsadere edilmtş ve mnh- ba doğru .uzanır. Eczanesızlik .. Kasabada senele:dcn-
keme karar.He satılmıştır. Elbistaoda yol derdi beri iki doktor bulunmasına ragmen 

GüıniıiU~öt"te berek~li 5ağnwrlar Cenubun zahire anban sayılan bu bir tek eczane yoktur. 
Gümıifbar.ıkoy <Hususi) - BereketJi yaR- havalmın sakinleri oldukça müreffeh Halk doktorlardan aldığı reçeteleri 

murlar ptmalcta&r. Çirtcinin, ltllhassa tfi. ahir • . _.,_ 24 ilik b" csafe kat' de 
tün ckldllerlriin }'ii&ü giilm~t.ür. v.aşa.rlar. Billıassa z e, yapagı, derı anc<.ıA saa ır m e -

bitte "kömiiT 'l kurut v.e ter.e~·.ağm 'berekcli halka refah te - rek Malaty.ada veya Maraşta yaptıra -
izmrt (HUBUii> - Burada kömünm kilo· ıınin etmiştir. Yalnız köylerden, çift - bil~~edır. . 

su yedi llcur9şa yö'kselmlftir. lliklenden ve mezru toprakl:ırdan kasa- Dıger taraftan kaza J&ndanna ku -
o..-cıl4a f araba ı :merb!P miisadere ba pazarına mal sevki oldukça rnülkiH mandanlığının bir karakol kumandanı 

1'llillli dür. Çücıkü t;e1c bir yGl vardır. Ve bu pavuşumuz tarafından idare dilmesi 
0111pancıkta yeni orman b.nununun ilk ~,ol ihtiyacı karşılamamaktadır. Yazın de halka Elbistanın diğer bir ıhtiyacı
ta~ie nınsatsız ~~1§ oanıı .~etıren flisbeten kolaylaşan nakliyat kışın te- nı, jandarma komutanı ihtiyacını da 
4 aniba • J merkep ~ otlan musadere • · · · kt d" 

cL..:'1-. - ebetila bur de ıaıar mah• ıe .min o1nnamıyacak bır hadde gelır. hıssettırme e ır. 
Ada.pazar~ {Hususi) - Yeni eratm orduya iilüu-ı mımas a ecı.a.ıı. aç er- ftll'Umif ve ce- ••••• ••• ••••••• • - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, ik lak o1mu tu mmaıdbllı;lardır. a.pılan and jçme. merasimi ~o par ş r. .. Tunceli ~1i1 OllmlUlcilıÜJ. 'IHr j Çanp azar pana11lrl 
Bu münasebetle alay .komutam ;ve subaylar tarafıııdan meM Türk aske-

~;.. ·--!~1 • • • ah edici iÖıylevler ve'llmic: möteüıbell t.ıüyiik bir geçii Tunc'511 ıılefterdar .... ın~en Bitl!s D .... tallblı il arafa.Ja nor Ba nıl lturalmadı aa• V4'.ULı:ıennı ır: ıırt • • • defterdan Cemal C-. SlbiE gitmlitr. ._.. • • 
~ yapılınıjtır. Halle yeni .askerlerimizi ıcoşlrua :bir twyece. içinde alk!ş- Bitlls vadılat müdiiıltlliw tQ1tı edilen te- '()snmıcıkta belediyıe par'kı tanzim BayıalDIÇ'tan yazılıyor: 
laıııışt.ır. .. mal Eli*den ııetmll. ıatl't tahsil şefliğine edilmiş, ortasına bir havuz l'aptırılm'?Ş9 Her yıl Çanpar.ırmda kun:lbnası mu-

Re.wn, geçit :resminde bulunan kıymetti komutan ve sabaylan göster - nakloluun selefl&illa 7ıal memuriyet ma- .B-ı-..:ı: • . . Mehmet .r .. tin kasa· •ftt _1ft_ ..:ı- ibu .,..1 t---·I· 
'-ektedir. halline llareket e!nıllllr. nr" t:ıaı.W~:e reısı ""ır""" 14 'WdU meyWIU panayırı , ..... &.IUY 

ba.ııın .ıiınar.ı iç:in devamlı ımesa! sade~ mamıştır. Fakat bu yıl panıyınn ku-

-!llrısı - Ba:k Hasan Be, 
bir haber vereyim.. 

Pazar Ota H•••ll Bey DIWOI' Ki : 

... Rehin üzerine ödünç pa
T& verenler-

Maliyeye beyanname 
vermediklerinden, 'takib .. 
ijyarlarmlj.. 

me'ktedi.T. Ça!'Şlllm mannrasmı bonın rulmıyacağı evvelce ilan edilmediği 
;c .tehlikeli ibir durum alan evler.in )'lk- iç.in panayırda i~ yapmak ıve mal .sat
tırilinası .kar.arla§tırılmŞU-. mak ıfüıer-e hazırlanan köylüler ve ~

Burada Mustafa DanıŞkan tnrafındaıı nal bundan müteessif' oldular. 
yaptır..ılan .asri hi.na dispanser iltihaz Bu yıl ku:amızd.a vergi hıhsilitı 
edilmiştir. Binanın önünde sıtma tevlit memnuniyeti nıucıl> bir ha!dedir. Ta· 
eden bir bataklık vardır. Vilayet sıbhat halckuk.a nazara.ıı Wısilat miktarı yüz
mil.dür.ü buray.a ıge1diğl zaman buranın de 99 nisbetindedir. 

;k.Ul"ll2tu1masım Jümm!lu görmüş, bunun ---·------·----
üzerıne ına'fiadan 4'6 ame1e ·sten imiş, 
l!akat anca'k üç amele tedatik cdılebu
ııniştir. 3 amele ile bu işin başarılması 
irnk8nsı2 gör.üldüğiinden beledıye mec
lisi maballıe:Jenten te11tin eciıleoeık :ame

Hasan Bey - Eskiden on- Be il~ i>ıı iişin başanlmasma brar ver -
Jar oizi takih ederlerdi, bırak DlİŞ, derhal faaliyete geçilm~t'. 'fm 
ta bu sefer .on1arı takib e~ sıtma yuvasmm ortadan bli!ıt'l1makta 
'Sinler! olmuı .Aalkı sev'indirmektedii'. 

ESKlŞEHİRDE 
Ses • Işık Kitahevi 

En 'ft'ngin ıtiitüphanedir. Ber dllt!en 
1dtap\u, 'tlleC!llualar, mekteb llevumu., 
Bayanların elbise modelleri burada a
tılır. ........... ~ ....... 



. .,. 
1 MüNZEVI BiR MiL y ARDER 1 

Dünyanın en zengin 
kadını üzüntülü 

bir hayat yaşıyor 
Amerikada milyarlara sahip olan Vilk'in 
itimadını ancak sadık köpeği kazanabilmiştir 

Milyarder Wilks'in hasis an rıesi ölmeden az evvel 

Asrımızın en zengin kadını, tam ma - miş ve ancak kızının düğününde yeni bir 
nasile bir inziva hayatı geçiren bayan ~ob yaptırmıştı. Madam Wilks'in o kadar 
Wilks'tir. Kadın yirmi yedi senedenberi hasisliği yoktur, ama, o da pek öyle şık, 
Amerikanın bir köşesinde hiç te şatafat- fantezi tuvalPtler sevmez. Daha ziyade 
lı olmıyan bir evde oturmaktadır. Koca - koyu renkler: tercih eder. Mücevherat 
smı kaybedeli on üç yıl olmuş, ve o gün namına da yalnız bir nişan halkası takar. 
bugündür evlenmemiştir. Saçlarını eski Evinde, arada ~ırada bir gerdanlık da tak
modaya göre bırakan kadın sanki genç tığı olursa da, sokağa veyahud her hangi 
kızlık çağını yaşarmış gibi, örmektedir. bir yere giWği zaman gayet sade giyinir. 

Madam Wilks·in yatı, motörü, göz alan Salonlarını süsleyen perdeler, gençlik za
otomobili yoktur. Operada kendine hu - manından kalma ağır kumaşlardan yapıl
susi bir loca kiralamış değildir. Hiç bir mıştır. 

toplantıda görülmez, gazetelerde, filıina Sadık k öpek 
fU kadar, fa!an müesseseye de bu kadar Madam Wi.lks 30 odalı konağında yapa-
teberrüde bulundu diye yazılmaz. yalnızdır. Bir iki hizmetci işini görür. En 
Şent Lüis, Bnston, Nevyorkta sayısız sok itimad ettiği de sadık köpeğidir. Ma

emlaki olan, kağıt fabrikaları, pamuk dam, bu noktadan da annesine çekmiştir. 
fabrikaları, altın madenleri, her Ameri- :wilks'in köpeğe karşı olan muhabbeti, 
kan tren kumpanyasında hisse senedleri ,tek başına oluşundan ve bir ayağının da 
bulunan bu milyarder, Grinoviçt e, itfaiye mezarda bulunuşundan ileri gelmekte -
cemiyetine her sene para verir. dir. Bu nazlı köpek de dokuz yaşına bas-

İktısat ilmini, zamanında cWall Street mıştır ve çok yaııyacağı da şüphesizdir. 
cadısh diye şöhret bulan annesinden öğ- Madam Will:s'in annesinin, köpeğinin ö
renmiş olan bayan Wilks, annesi gibi, ö- Iümünü görür görmez kalb sektesinden 
t esini berisini bizzat kendisi tedarik eder, vefat etti~ini söylerler. 
h er iki günde bir, küçücük ve hurda oto- Son derece nekes olan Wilks'in annesi, 
mobili ile şehre ıner, veresiye alış veriş son ~nlerinde daha fazla titizleşmiş, ge
~trnez, hep peş:ncidir. Katip tu tmaz, bü- tirilen doktorlara kızmış, verilen ilaçları 
tün muhaberelerini kendisi idare eder. içmemişti. 

Bu kendi kabuğu içine çekilmiş gibi Wilh gitgide annesine benziyecek gibi 
duran kadının oturduğu şehirle sanki hiç görünüyor. 
alakası yok gibidir. Günün birinde, evi- Bu kadar zenginliğine rağmen mes'ud 
n in karşısındaki tarlanın mezarlık yapı- olmıyan, şöyle rahat bir oooh!.. diyemi -
lacağını d.,fynu, hemen orayı satın al - yen kadın, şimdi de Amerikan gangster
dı. leri taraf.lndan kaçırılmaktan korkrnak-

Bayan Wills'in diğer bir hususiyeti de tadır. Bu korku, kocasının ölümündenbe
annesi gibi sadelikten hoşlanmasıdır. ri başlamıştır. Onun için de sık, sık soka
Zengin kadır.ın zengin annesi kırk yıl ğa çıkmaz, çıktığı zaman da iki polis ha
evvel diktiği aynı tuvaleti yamamış, giy- !iyesi kendisini takib eder. 

~ÖNÜL iSLERI. 
ll 

2 Suale 
2 Cevap 
Ankarada oturan blr genç kız dlyor ki: 
c20 yaşındayım. Orta okul tahslllml bi

tirdim .. 25 yaşında bir gençle sevlş\yorum. 
Yakın zamana gelinclye kadar bu sev

ıiden ailemin haberi yoktu. Şimdi duy
muş, kimden bilmem, fakat sevglllme 
varmaklığıma taraftar olmadıkları anla
tılıyor, ne yapayım?• 

* İşte bir sual kl, cevabı gayet basittir: 
- Aile yaşamış, gün görmuş, tahsilll 

olduğu takdirde ekseriya çocuğundan da
ha iyi düşünür. Hissl değil, muhaltemesl, 
ıözü gallbdir, menfaati daha iyi seçer. 
Çocukta ise birinci plAna gelen histir. His 
ıözü bürür, muhakeme duman altında 
kalır, onda yanılmamak değil, yanılmak 
ıallbdlr. Fakat 20 yaşında, az çok tahsil 
görmüş bir renç kızın annesi ile nzlyeU 
münakaş~ ve tahlil etmesinin aleyhinde 
değilim. Izdlvaç nihayet kadınla erkek 
arasında kurulan bir şirket meselesidir. 
His tarafından madde tarafı vardır, bu 
1tıbarla riyazi bir mesele gibi elenmeli, 
malum taraflarına bakılarak meçhul ta
rafları çıkarılmnlı, ona göre hüküm ve
rtımelldlr. 

* İsmini yazmaya lüzum görmedJtım bir 
okuyucum, bir genç kız okuyucum tlm
dWlı: iatanbula uzak bir aehlrde oturan 

bir gençle sevişmekte, ve bir müddetten
beri bu gencin göndermekte olduğu mek
tublara fasıla gelmiş olmasından dolayı 

hem merak, hem de endl.şe duymaktadır. 
Mevzuu bahsolan gencin yüksek t:ıhsl

llnl bitirdikten sonra evlenecek vaziyete 
gelebilmesi için daha en aşağı beş yıl 
ister. 

Genç okuyucuma: 
- Seviştiğiniz erkeğin mektublarına 

niçin fasıla verdiğini bilmem, fakat bu si
zin için muhakkak hayır olmuştur, d:ye
ceğlm. Genç bir erkeğin hayatında beş yıl 
nihayet ehemmiyetsiz sayılabilir, 20 ya
şında oldu~u gibi, 25, 30, hatti!. 35 yaşın
da da genç addedilerek evlenebllir. Fakat 
genç bir kızın hayatında 5 yıl mühim bir 
devredir. 20 yaşında bir genç ktz gençtir, 
25 yaşına gelince evlenme bahsinde sol
maya yaklaşmış telflkk.l edilir, bizim 
memlekette 30 una gelince ihtiyar sayılır, 
kızım insan, hele erkek olunca kalbine ve 
hissine her zaman ha.kim değlldlr, rarzet 
ki beş yıl bekledik, beş yıl da o da sebat 
etti, takat tam evleneceğiniz sırada gönlü 
çelindi, hissi değişti, vazgeçti, o zaman 
sen ne olacaksın? 
Beş sene içinde onunla görülmüşsün

dür, hakkında çok şey söylenmiştir, yan 
gözü üzerine çekmlşsindlr, klmlnle evle
neceksin? 

Başka blr mütalea ilavesine lüzum gör
müyorum. 

'EYZl!I 

SON POST~ 

...... ~_. .............. ,.. ................ , 
,, 

HADISELrER 
KARSISIND~ 

Pazar günü nereye 
gideyim? 

Mevsim yaz, günlerden pazardı. Evim
de oturuyordum. Bir aralık pencerenin 
önüne geldim.. Sokaktan geçenlere bak
tım. Sokaktan geçenler de bana baktılar. 
İçlerinden biri ötekilerine: 

- Adama bak, dedi, akıl mı yok nedir; 
koskoca paznrı evinde geçiriyor. 

* Gene mevsim yaz, gene günlerden pa-
zardı. Çoluğu çocuğu topladım. Çalgılı 
bahçelerden birine gittim. Epey zaman 
orada vakit geçirdik.. Dönüyordum. Ar
kadaşlarımdan birine rastladım. Nerede 
olduğumu sordu. Söyledim. 

- Aklın mı yok nedir, dedi, bir pazar 
günü birkaç saat vakit geçirmek için kim 
bilir ne kadar para sarfetmişsindir yazık 
değil mi? 

* Gene mevsim yaz, gene günlerden pa-
zardı .. Vapura bindim Adaya gittim .. Ge
ne vapura bindim Adadan İstanbula dön
düm. Adaya giderken vapur tıklım tık
lımdı .. Adadan dönüşte de öyle. Gürültü, 
patırtı arasında rahat bir nefes bile al
mak kısmet olmadı; bu sefer de kendi 
kendime: 

- Aklım mı yok nedir. dedim, kosko
ca pazara yazık oldu. 

* Gene mevs!rr.. yaz, gene günlerden pa-
zardı. Büyük parka gittim.. Ağaçların 
arasındaki kanapelerden birine yan ge
jip oturdum .. Arabalı çocuklar gezdiren 
yetmiş iki milletten dadılar, önümden 
bir geçid resmi yaptılar .. Bir aralık ku
lnğıma sesler: geldi. 

- Aklı mt yok nedir, diyorlardı, bir 
c:>ğlence yerine gitmiyor da, koskoca pa
zarı burada geçiriyor .• 

* Bana: 
- Aklı mı yok nedir? 
Diyenlerin hiç birine kızmadım, ve kız

!Ilıyorum, ve kızmıyacağım da .. . 
Yalnız bir şey istiyorum. Aklı eren biri 

gelsin de, bu şehirde pazar günü nereye 
gidilir, ne yapılır, bana bunu öğretsin! 

lMSET 

Yünlü tayyör 

Açı1C c bej, yünlüden ctayyör, önün -
deki cpab lar kahve rengidir. Düjmeleri 
kendi kumaşından yapılmıştır. Bl1lz, el • 
divenler, ayakkabılar da cpah larla 'bir 
r enktedir. 

llulraD 11 

C !EDEBİYAT:] 
Tercüme Romanlar 

Yazan: Hallt Pahrl OzanaoJ 
Evvelce bir makalemde uzunca bah

setmiş olduğum tercüme romanlar aerisl, 
memnuniyet verici bir intizamla devam 
ediyor. Bunların içinde bütün dünyaca 
tanınmış çok yüksek eserler var. Nitekim 
gazetelerde ç:ıkan küçük ilanlar ve kisa 
izahlarla bazıları Türk okuyucularına 

haber verilmede. Bense bu haftaki ya
zımda, son tercüm edilip çıkan bu de
ğerli eserlerden yalnız ikisi için bir fikir 
vermeğe çalışacağım. Bunlardan biri ro
man, diğeri piyestir. Roman, bugünkü 
Fransız edebiyatının en kuvvetli şahsi
yetlerinden biri olan Andre Maurois'nın 
ruhiyat doçenti genç ve güzide §airimiz 
Sabri Esa+ tarafından dilimize çevrilen 
Cephe Sohbetleridir. Diğeri de, Fransa-
da büyük harpten evvelki edebiyat nes- l 
linin en yüksek, en orijinal piyes mu- Sabri Esad • 
harrirlerinder. Maurice Maeterlinck'in E h b i · d h d n< ,nıl;ı sasen ar çın e cep e e Y · 

11
,. 

bütün dünya sahnelerinde oynanmış o- yılların hatırasıdır. 'Maurois buna ı)'fi9 
lan meşhur fcerisi Mavi Kuş'tur. linden pek az şey ilave etmiş, fakat 11.e US * üslllbuna hislerjnin ve düşünceler~~ 

cDünya Muharrirlerinden tercümeler derinliği ile çok şeyler katmıştır. :Nı~l' 
serisi> nin 7 incisini teşkil eden Cephe kim romanın son parçasındaki fıkra bıll' 
Sohbctleri'nin asıl ismi cMiralay hakiki bir vak'adır. Bunu Maurois ~e ~ 
Bramble'ın Siikutlar11 dır: (Les silences disi bir konforansında şu suretle itır 
du colonel Bramble). Fakat Sabri Esat, ediyor: d:ı
bu ismi değiştirmekle eserin umumi vas- cHar? esnasında, Grecy harb ıncY bil 
fını, okumadan, Türk karileri için daha nında Ingiliz zabitlerile dolaştığıın iJl 
çabuk kavranır bfr şekle sokmuş oluyor. gündü. Vaktile Fransızlarla İngilizler rı 
Bu tarzda eser isimleri değiştirmelere pek sert bir surette karşılaşmış 01.~uk~~t<
Avrupada da rastlıyoruz. Demek ki ay- bu harb meydanında biz şimdi mutte 

1 
ti 

kırı bir iş yapılmış değildir. tik ve tabu~ların ne vaziyette olduğ~~~ 
Burada bilhassa Sabri Esat, yüzlerce harbin nasıl ilerlediğini dostane, ınıı d• 

güzel eser arasından bu esri seçip muvaf- cessisane anlamağa çalışıyorduk. Ortı , 
fakiyetle dilimize çevirdiğinden dolayı bulunan bir köylüye yaklaştık ve btıil 
tebrik etmek isterim. Vakıa tercümesi refakat eden İngiliz miralayı: e-
onu yormuştur, fakat tercüme kütüpha- - Sorun şuna, dedi, o eski harb net 
nemize çok kıymetli bir eser kazandır- de olmuşsa dosdoğru yerini göstersifl· ıJ 
mıştır. Bu sebebden emeğinin manevi Hiç sabrı tiikenmeden ot deınet!.e 1 
mükafatı çok büyüktür. bağlıyan bu ihtiyar Fransız köylii5011 

* bu suali sordum. sı1 
Maurois'nın san'atı, hayattaki tezadla- - Harb mi? dedi. Harb mi?... ~a 

rın ifadesidir. Hemen bütün romanların- harb? ... > .. .. uz
da bir vak'anm sağ ve sol cenahını kar- Maurois'nın hakkı var. Koyluye, y 'ıı
şılaştırır, herhang~ ruhi ve içtimai bir lerce yıl evvel geçmiş olan müdhiş vtı~ej 

ları bilmiyordu bile ..• O geçmiş hafb hadisenin iki cephesini gösterir ve bun-
ları çarpıştırır. Zira asıl hakikati bu onun için bir rüya demekti. .. sı• 
conflit'den çıkaracaktır. Mesela Dis- İşte Cephe Sohbetleri, böyle sıcagı vl 
raeli'de ırkları karşılaştırır: Yahudi ile l'ağına not ed;lmiş harb hatıraları, ~al dl 
İngiliz~. Bu eserde her iki ırk, garib ve ve istikbal kadar mazi tahassüslerıle ıl• 
dikkate şayan bir adamda ayrılmaz su- zenginleşmiş bir eserdir. Hiç can sı~. 
rette birleşmişlerdir. madan, derin ve devamlı bir zevkle 

0 diJıı 
Bernard Quesenay'daki karıılaşma, nuyor ve ayni zamanda okuyanı çok şıı 

fÜndürüvor. Yüksek eserin en belli bB patronla amelenin karşılaşmasıdır. Her J 

jki taraf azami bitaraflıkla tetkik edil- vasfı da bu değil midir? 

ıniştir. iklimler (Clinats) aşıkların mua- * l ;rı· 
delesidir: bir tarafta seven erkeğin dü- Maurice Maeterlinck, bütün piyes;~ a• 
şündükleri, diğer t arafta da bu aşkı ayni de, insan r uhunun, gözle görülen kaıJl 5 .. 

suretle göremiyen sevilen kadının dü- tın maverasında dolaştığı meçhııl,. ~,
i Ündüklcri. İkinci kısımda vaziyet tersi- rarlı diyarları araştırır. Sanki biz bır p 
ne çevrHmiş, fakat orada bile her ik i cep- kım gemicileriz ki yelkenlerimi.zi·n ~~ 
he aydınlatılmıştır. Hasılı bütün alaka, engine açılmışızdır, fakat bu engını bl1 
romanın iki kısmı arasındaki tezaddan ayyen bir noktasında varacağıını~·miıf 
doğmaktadır. Aile Çemberi romanında toprağa yanaşacakken ansızın ken ı , da 
nesillerin ihtilafarı ortaya atılıyor. Bu bilmediğimiz, tanımadığımız bir kJ) ı 'i' 
eser, anasının yaşayış tarzını şiddetle bulmuşuzdur. Hangi cereyan bizi oraıtO 
tenkid eden, çünkü bundan ıztırap duyan götürmüştür, bilmiyoruz. Ancak, rubtiı'• 
bir genç kızın macerasıdır. Fakat anası- ebedi muamması işte orada çözüleccl<.·ı
na karşı duyduğu bu hislerden dolayı Bütün piyeslerinde bu muamınayı ç:ıe, 
bütün karakteri o kadar bozulmuştur ki, meğe çalışan M~wtcrlinck, bu sure tıt'• 
ileride, kendisi de ihtiyarlayınca hemen sambolik bir feeri dünyası yarat~~~ncl 
hemen vaktilc tenkid ettiği anasına ben- Sadece bu noktadan nyni kuvvette 

1
• ıcrl 

ziyor ve ayni hayatı sürüyor. bir benzerini bugünkü edebiyat çehıC ııcl 
İşte Cephe Sohbetleri romanı da ayni içinde bulmağa da imkan yoktur .. J3~W 

hayat görüşü ve ayni teknikle yazılmış- bir dereceye kadar, Shapespearc ıle il• 
tır. Maurois'nın bu ilk eserinde karşıla- leşen tarafları vardır, fakat faciada fll"' 
şan ve - romandaki harb vak'aları bir ta- kadderat sistemini arayışta, Ha~le~ tit'• 
rafa bırakılırsa _ yalnız fikirlerle çarpı- Kral Lir dahisinden bile ileriye gıtJllıŞ tJ1 
şan kuvvetler Fransız ve İngiliz karak- Maurice Maeterlinck'in çok kudr~ll
terleridir. Bu romandaki Miralay Bram- ' bir tarafı da, feerjk piyeslerinde, harı u
ble, büyük harb esnasında Fransada Iade bir şiirle örülü bir atmosfer Y~~a a• 
Fransızlarla beraber silah arkadaşlığı e- şıdır. Rüzgardan bir kapı açılır, ~ıı bil 
den İngilizleri temsil ediyor. Müellif, dam iki kelime söyler, bir kadın eJıle bil• 
Fransızın nao;ıl, İngilizin nasıl düşündü- işaret yapar, bir kız korkarak. sa~tafelaııı 
ğünü anlatnıağa çalışıyor ve bu fikirleri, kar ve derhai hissedersiniz kı bır . J:ıİ~ 
acemi bir yazıcı elinde kim bilir ne uzun ket ta yakına gelmiştir. İşte .ıneseltı bil .. 
bir kitab teşkil edebilecek olan, fakat bu- perdelik cEvin jçh faciasındaki teı 11i9 

.. d öl.. k ·· ·· d d. Hasılı rada en kısa tasvir ve hikayelerle dina- ur. um spının onun e ır. :nı1) 
mik kuvveti harikulfıde çoğaltılan harb bir temaşa müellifi, zamanın, rnek~~ 

k' ı dışındaki bu korku alemini Maeter
1 
... t1 .... va a arı arasına sıkıştırıyor. " " 

Eserin diğer şahısları da kuvvetlidir. kadar yaşatamamış, tahlil edeınernı~ıııl-
Bi!hassa İskoçyalı Miralay Bramble'ın Bir hırsız gibi sessiz adımlarla ~~~~

11 

b!J 

cephe arkadaşı papaz tipi unutulur tip- ~:e~:~:şa:u:~~t~eü~fı~~~;i:~i :.~; ı.~: 
lerden değildir. Hele papazın karargah- 5::ı .... 

malar, Pelleas ve M~lisande, Mavı ı.e" taki bir odad?. iskambil falına bakarken, sa•• 
d d 1 

ve saire gibi hcrbiri ayrı ayrı birer ~. e-
ışarı a pat ıyan bir şarapnel serpintisi bır 

ser olan faciaların müellifi yaı.nız t"'° ile ansızın öltimünü ve masasının önüne I< .. 
adeta düşünüyor gibi duruşunu tasvir serinde, korl:uyu bile yumuşatarda ,ıvıa· 

bir feeri vücuda getirmiştir ki o 8 dC" 
eden feci parçayı okuyup unutmağa im- ğıfl 
kan yoktur. Eser baştanbaşa böyle kuv- vi Kuş• tur. Zekayı temsil eden ı~ı ıilefllB 
vetli tasvirlerle ve vak'alarla doludur. laletil uykularında muhayyel bır "' 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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MİLLİ KÜME MAÇLARI 
---------------------------------

Galata sara g dünkü maçta Ankara 
Gençlerbirliğini 2 - O gendi 

Sa,& ., ' 

Beşiktaş yangınında bir 
ihtiyar kadın yandı 

Yangının itfaiyeye geç ha her 
verildiği tahakkuk ediyor 



8 Sayla 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 518 -5ı 

1 ya bay 

ı.:ıı..cı..ı..u.u:. İSfeı:: esmer; fsteit ~ i.stınr Erayaf mrlCadaş,ımda araclığım vasıflan: 
mm, her birinde öıış,R:a ~ka Halis 'rrıirlt;. kendisf, de aliiakı da güzel, 

caaıbe ı1zer. ıc varı:fır; :ımrt.laxa cSan.'- aı1esfae meı:o~ti tam ~ mesleği 
gi..i:cl ~ esmer d:afuı gjizellifr!> fiariciyecı: ~ sillia\Y' oiursa &ana ne 

de~ B':ı; erlCeğiıı: zerifue gpre cfu- ınu1Ill •.• 
ğişi . Bat ern z:r;ıd scmşµı, m.mt gBZfü, 
beyaz .ı..1IllXIlI1: 

ili Kadın, şen. çeU_ ... 
akı:ak; ne.;' eli ollnaiı:. 

.a: l:namalı: Ev ida..~ 
u..J.O~ ... - ev'... . diliiş fşlerilıi. kim-

İzmit: B. 

dan 

adan yapabilineli Süse Benim: beğcndlğim erkek tipi. şöyle ol-
mer alına h:er kadının lıa!dildir ve malıdır:. 
ClIISly .:tf ieafüdlr. Elverir ki llu sefahate 
meydan açacak derecede fazla olmasın. 

Musikiden de a .arsa yuvasının:.neş'esinf 
artırı:=. 

A nkaTa. KavakfıdeTe 
Tevfik Şeno::an 

(Saril• adTcsfnin neşrini istememfştir.) 

- 519 -

Tam lılır mas miyet if esi 
tas:r an bir Rınfmr heğenfrim 

d'ği"?l kadın tam bir masumiyet 
ta! ıır...aiı: Ö 'e bir masumiyet ki, 
n ah<> ktaı:ı bir şekilde. birleşme

li \ e ::. ... ~ah gözlen. blı: çocuk sa.ffyellile 
dalmalı. Talı il derecesL benimkinden a
şağ fakat ::ı·::-, "oman. ve tiyatrodan ala
cağı z.:uk bcı:ınılci ile heınahenk olınali-
clrı:. 

tzmir: M. Nuri 
(Sarih adresiITTıı neşrini istememişti'!'!.) 

- 520 -

Er.kekfu çehre güzelliği: aramam. Yeter 
ki huyu güzel olsun. Esmer, kara gözlü
lerf tercili ederim. Yaşı 40 dan aşağı ol
maman.. Çünkü bir erkeğu:ıı akEı. başında 
olduğu yaş, 'Eıu yaştır. 

Nvine merout, yuvasını sever, tahsili 
yü'Ksek, neşeli, ram manasiie bir ev er
keği olmafıd1r. 

Cebeci Dörtyol su yolcusu Mustafa 
evincfe M edilia 

- 523 -
Acıya müt:fıammil kadını 

beğenirim 
Kacfın, sözü tatlı, bakışı iç yak1CJ, kalbi 

temiz, tahiati anhşıcı, gururu büttin, bil
gisi yüksek, erine fıağlı ve sahih, eşine 
vefakar ve muti, acıya, eleme müteham
mil, güzelliği ortadan yüks~ olmalıdır. 

Hayrabolu H. S. 
(Sari1ı adres ve isminin neşrini 

istememiştir) 

- 524 -
Size bul uyum eşi anlatacağım 

' , .Bui:raD 21 

1 RADYO il Geçen bilmecemizde kazananlar 
Bugünkü program 5 hazi:tan tarihli bilmecemizde kaza- nat mektebi 416 z. sonceley, Ankara ceb;! 

nanlarm isimlerini aşagı~ ya yazıyoruz. Bahadırlar sokak 2 Doğan, Çerkeski5Y de ~ı' 
ll - 11.a.zfr:m - 937 • Pazıırtesl İs sunda Recep ~pu§ oğlu İbrahlriı, Edre~ 

t s 1! A. N B u L tanbulda bulunan kazananların pa- Yıldınm caddesi aşağı çarşıda. berber liül" 
Öfla ııeşr1yaıı: zartesi, perşembe günleri öğleden son- nü kızı Hamdlye, 52 ıncl mektep 80 Hldııre' 

12.30: PlAkla Türk. musikLs1.. 12.50: Han· h di ı · • b" :id ehan 
dl.!.: I3.0l5; Kulıtell!. plfilc neşriyatı. ra e ·ye ennı ızzat · ar emizden KİTAP 

Akpm neırrir.ıı.tı: almaları lazımdir. Taşra okuyucuları- Pertevnlyal lisesi 127 Sermed, aeya~~ 
16: İstanbul Üniversitesi Blyoli>jl Enstitü- mızın hediyeleri posta ile gönderilir. camcıali 13 de Emine İlhan, KU,II1kaP1 or .... 

sünden .naklen, Bfiyfik: Türk iillm1 İbni sına- BI f tb 1 f mektep 2/C den 504 İrfan, 49 uncu ınekteP 
mn 500 üncü yıldönümü müna.sebetlle yapı- f U 0 OpU 136 Mehmet, Aıılcara Yenişehir Karanfil so-
l:ıcak lhtıfaL 18.30; P1AkI3. dans musikisi. Beyoğlu G ıncı mektep 2/C den 442 Nihat. kak öz:ı.yap, Necla Uzer, Eskişeblr ao_ş : 
19.3<1: A.v batıralım: S. SelAlıaddlıı Clliarıoğ. BÜYÜK. • VE LUKS.. ALBUM.. nuctiye nuıhallesi 34 de Jale Feriha. sile! 
tir tarafından. :zo: Rıfat ve arkadnşlan tara- Bursa tepu sicll muhafızı All RıZa, ıtarıı -
findan Türk musikisi ve halk şarkıln.rL 20. Bursa NamazgA.h caddesi. Sedbaşı No. 70 gümrük 27 inci mektep 70 Mua.IlA Kurç! '1'~ 
30~ Ömer Rıza tarafından arabca söyle\". 20. de Yaman, Yeşllköy ilk mektep 42 Sabahat ldrdağ polis memuru İbrahim o~lu ozcıı 
§: Sa!lye Te a.rkadaşian tarafından Türk Erzl, Tokat P. T. T. merkezt memurln.rmda.n Çelebi. 
musikisi ve hal.lqıırk:ılan, (saati.yan). 21.15: Liltfi kuı Cavidan:. Cağaloğlu Moll:ıfenart Ankara Dua tepe Gıcır Türk sokağı N~~ 
Orkestra:. 22:15: Ajans ve borsa haberleri. sokak Na. ıt3 de Macide Uzunkaya. 74 de Nejad, Ankara Yenice mahalles1 Vv :;o: Plll.kliı. sololar, opera ve operet parça- MUHTIRA DEFTERİ lek sokak 46 da Şemseddin Kahranıan •. 11 1~ 

t O G n A •-ı Anka.ra v ..... ız mahnllesl Güner sokak 3 de şak orta mektep 3 den 164 Ahmet Ay, ızınb 
YA it 1 N K P R s. n ~ ..... 6 demlryolu tütüncü Abdullah oğlu Sa.du!lıı~~ 

12 Haziran 937 Siılı Ümid Olcay, İktisat VekfileU zat işlerinde Tekirdağ polis memuru Hikmet YıldırJlll oı; 
t s T AN 8 u L Zekiye kızı Günay, Adapazarı istiklru ma. nız e-

hnllesl Aydın sokak 31 de Mümin, İstanbul lu Erol, Kayaş kapsül fabrikasında de b-
Öğle neşriyatı: mekli yüzbaşı Osman eme Hale Fustü. şe 
l2.30: P1Wa. Türk musikisi. 12.50: Ha.va- erkek llsesl 1248 Ferruh, İstanbul erkek lisesi mini lh:l ps-

B/l den Orhnn Ziya, 49 uncu mektep 42 M. re Pazar Tekke sokak 46 da Sab • ııı 
dis. 13 · Muhtelif plftk ne§rlyatı. 1-i"'ehlr D D y •··~ 131 "fi ş Aytu~ IC 

Saymen, Nuruoomanivo :Mengene sokak ~ · · · ~ım ş... • S Akşam neşriyatı: 12 d ,,_ Sacide, Ankara. Sabun M. özen GiiZ 
11

,· 
12,30: Plakla Turk musikisi 12,50: Hava- 21 e F. Tüzüner. 15 de K. Sertyel, Uşak Sebnt mıı.ğnzıısı el 

dls. 13,05: Muhtelif pl!i.k neşriyatı. TARAK Bahadır köyü üçüncü sınıf 73 Ayhlln. 
18,30: Konferans: Beyoğlu Halkevlnden 

naklen Reşat Kaynak tarafından (Türk fi
lozoflarından Farabi hakkında). 19,30: Plak
la dans muslklsi. 20: Belma ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarl.'llart~ 
20,30: Ömer roza taratından arabça söylev. 
20,45: <Cemal Kamil ve arkada)illırt tara1m
da. Türk:: muslldsi ve halk. şarkıllu:?, <sruıt 
ayanı. 21,15: Radyo fonik dram lLabohem). 
22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plak
la sololar, opera: ve operet p:ırı;aları. ................. __ .___ ................................. -.. 

Cağa.loğlu Nuruosmaniye caddesi 4 de Ce
mile Özdoğru, Bey.lerbeyi Küplüce 76 da Zeh
ra, 44 üncü mektep B/5 den Necatı, İstanbul 
kırk seklzlncL mektep 143 Sedad Sezgincr. 

CEP AYNASI 
(Son Posta. markalı l 

İstanbul lisesi E/1 den 864. Nejad, Kumb.· 
pı orta mektep 1/10 dan 284 Hurşlt Sıvas, 
İstanbul birinci mektep 88 Erkal, Sultanah
met 51 de Lütfi Dernek. 

SULU BOYA 
İstanbul 44 üncü mektep 3/A dan Mazhar, 

Topk:apı terkos çeşmesi karşısı 57 de Selma, 
İsti .lfil lisesi 287 Ercüment Celfıl, Bandırma 

Her sey gibi ci1d de büyük bir tekamül Halkevinde C. Umut, Bandırma istasyonu fen 
• H kı k d memuru Nail oğlu Orhan, Ankara Akalar ma 

CİLD 
BU 

GI AI 
UNDU 

devresi '1P'r"irir. :er genç z ve ·a ı - ö 
b-'$ h:ıllesl ksüzce sokak 33 de Ri!at Ersözü. 

nın kendisine mahsus parlak bir devri 
\·ardır. Bu zamanlarda cild gayet parlak, ALAı\ıiNYüıu BARDAK 
çok düzgün, cazip bir hal alır. Cilde bü- Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi 4 de Nur
tün lıu: güzelliğ: veren cildin ilti:nci taba- t.en Tezel, Yeşllköy Çekmece caddcst 57 de 

Gencay Can, 1 inci mektep 416 All Mahir, 
kasında bulunan höceyrelerin bünyeden İStanbul kız lisesi 1695 F. Karııma.n. 
aldıkları gıda i1e mümkilndür. Bünye bu MÜREKKEBLİ KALEl\I 
gıdayı zamanın VNemez olur. Cildde bu-

i1 ~ Yozgad..., noteri Bay Celfil oflu İlhan, An-
ruş_ukla:r, lekeler ve buna müması arı- kara İltek1n okulu l/A dan 858 Fahiman 
zalat' görülür. Ci1cf bütün gfrzelliğmi kay- Türker, İstnnbul erkek lisesi 1815 S. Başkurt. 
heder. Gaip olan kuvveti iade etmek an- Vefa erkek llsesl 3/C den 278 Mustafa. 

KART 
Barsa PınarbaşıTürbe Molla Gürant ;r~ 

4 de Kemal Heper, Ankara Cebeci De .ııı 

bahçe 44 de Süheyla Saip, Anknrıı. Erz~P· 
M. Yazıcı oğlu sokak 3 de Asım Kon di
İzmir Namazgah Dündar sokak 29 da ~~: il 
ha sıu:ıı, Ank.nra lohi.ımrlar ba~ müdurıu! t 
muhasebe müdürü Cafer oğlu Kemal, 'l'O~ 
Kor. 4 de K. Kaynak oğlu Şeref KııY11 ~ 
15 inci mektep A/5 den 160 Nermin Tur~,. 
oğlu, Ankara Ha.cet tepe Söğütlü sokak 40 s1 
Eşber Anakan, Ankara Beykoz mnhııue r 
Orta solcık 12 Dündar Kıratlı, Ankartı ıın~. 
müdürlüğü y::ı.zı işleri şefi kızı Türkiin, ıor z 
l::ı.rell ceza evi sekreteri Saadet Yoruırıııır~ 
Karama.11 helvacı Nasuh oğlu Hüseyin klleSi 
deşi Narin Sevil, Burdur Paznr mııhall _ 
Sallh Çfue, Ank:ırn; Demirt~pe örüne; 8~5j 
ka1' 152 Semahat, Istanbuı Inbnü. ıısesi dl' 
Semahat. İstanbul . Yeni hal 19 

11
, 

tüccar Hüseyin oğlu Ercümend, EdirllC ~n
raağaç SaHl.hiye caddesi 14 de Remziye 0~06 
den, .Menemen Kubilay mektebi 4 detl dil 
Mukaddes Dinel, Fevzipaşa şube 51 şeti 1' er 
kızı Şükran, Daday tahrirat katibi n.tuaıll~ell 
ev~e Nazmiye, Kar~bük DemfrtaŞ 0 as· 
musteclrl Tevfik oğlu Ismnll, Diyarbeidr _ 

Eş j1den başka erkek tam1R1 .. 
yacak bir kadrn 

cak bünyenin: höceyrelere verdiği gıda YUV ABLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
Size istediğim d'eğil1, bufduğum eşimi iie ırii.:m.kiindü:r. (Son Posta hatıralı) 

anlatacağım~ Büyiik kabi!.Lyelli eller bunun da çare- 44 üncü mektep 43 Yaşar Şaşmaz, 28 inci 

llye ceza .hakimi Sadık o~lu Haydar ŞI~n)' 
şek, Zile Istiklal mektebi 164 de Nahid, dB 
seri Şlremenll caddesi Asmalı sokak 8 ~ııı 
Müzeyyen, Foça nüfus memuru GalJV _ 
Jale, Ayvalık Mekteplller pazarı Cafer ~e
lu Ali Tolun, Bayramiç Muradiye ma.ııal _ 
si 13 de Ayçln, Zonguldak dikiş biçki Vıı[ılY 
lık okulu 98 Zeliha, Ankara Nazım m'lhB r.ll
sl Mıısluk ıoltak lD da Bü:rhan. Anbr1' .,,... -
cuk sarayı caddesi 56 da J'evzl Çadırcı ~
tıısile Orhan, Ankara Kızılay ma.haııesl y1J 
ğinllk sokak 8 de İrfan, Esldşehl: Hatb~1,. 
62 üçüncii geçit Hüseyin Eryüce, Saıtıl?. 

Beğ ndiğinı kadm tipine şimdiye kadaı: Vücud: Ihk yaz gecelerinin duru ayla- sini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan. ge- mektep 204 Recep, İstanbul kız lisesi 59 Be-
&nkctimzde tesacfüf etmedim. nndan bir yfü .. Kıvır kıvır saçl'ar, renkle- ce kremi,, yağsı7. Hasan. kar: kremi, ciL - dla:., Kuzguncuk Arnavut mahallesi Ta -

Boy ve vücud orlaı, yani ne şişm_an, ne rin en tatlısı olan yeşil gözler, yaşı elli din ihtiyacı olan buı gıdanın tamamını ve vuJt sokak 11 de Çelebi Saadet, Karngünırük 
de zayıf,. ne uzun;. ne de ~ güzellik yirmi~ özünü ıhtiva eder:. Salih Apar. 6 daire. Mehmet. 

bence mevzabahs değildir. zaten ..gönül Tabiati;- Çbk ince ve hassas, konuşma- Heı: bayan gece yat.arken yaDm yağlı Diş FIRÇASI 
kimi saverse gü:zell odur!. demezler mi? sım bilir: Sanat dünyasının her giizellt- Hasan gece ktenıini ve güı:ıdüzleııi yağ - (Son Posta markalı) 
Sar.ışm!aı:r dat.a çak tercih edcrfm. ğinden anlar, sever ve kıskanır. sız Hasan kar kremini. yüzlerine büyük Galatasaray lisesi rdare memuru Nuri oğ-

Tab~ti:: Aile. yt..'Vasııu kurduktan sonra Tansili: fy! an!asın, l:encfismi muhitine- bir itina ile sürerek cildin güzellığini ka - hı İhsan, Anlcarn İnkllap nWlııllCsi Sıımsun Bir amelenin parmağı uçtu 

29 uneu mektep 174 Aliye Xınay~ 

iyi bir. ev kadınn:un bilmesi lazım gelen' iyi bağfasm yeter. Tozlu raflarda- geze- zanırla!". Buruşuklar, tekeler tamamile sokak: 2fl26. da Mııhmut, İstanbul 41 üncü - rıdll-
- mektep. 164 Hikmet Demirel, Ankara Atıf- Küçükpazarda Muradiye sukagJ t 

yu:va işierini: • pabilmeii. Dünyacfa zev.- cet şehadetnamenin manası yoktur ... fyi zail olur, bu kremler artrk 'fıer bayanın bey mahallesi 193 da Süheyl!, Topkapı Ar- ki sabun fabrikasında çalışan şev~e-
cinden başka erimle olm~~~ğını farz~e-,anne olmasını da pek tabii olarak isfiye- tabii bfaı iYıt!y.ıcr haline- girmiştir. Cil~in tıaemlnl yokuşu terkos çeşmesi karşısı 57 r 
tek by.ıt arkadaşına bütun nrliğl ıle oiUrim:. güzelliği bu kremlerle temadi eder: Çiin.. Selma. ödemiş cumhuriyet mektebi 5 elen elini makineye kaptırmış ve bir pa 
bağlı olmalı;.. . Ankara: Neşe kü esas olan höceyrele.6 Y!lur kremler bes- soıı Siileyrruı.n. Gündiizt mağı kesilmiştir. Yaralı amele ııastııoe· 

Edirne' Selfmiye Kütüpnanesinde (Sarih adres ve isminin neşrini lemektedir. Cildinizi bu krcmlerdenı malı- DİŞ MACUNU ye kaldırılmış, hidisede kimsenin sU" 
Scrbahaddin AyyılCTız istememi§tir) rum etmeyiniz, sayın bayanlar. 49 uncu mektep 166 s. Bilen, İstanbul sa- çu olmadığı anlaş~tır. 
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En üliis .Ş6valyesi 
Abdurrahman 

HARB 

- Yaş_ayın kahramanlar!.. Yaşaym ti. Halk, Suryeli askerlerin sarhoşlu.k ;ı 
Afrika aslanları! ... İşte, biz de geldik.- Vali, başına gelen felaketi anlamıştı. şa:tlatanlıklarından bıknııs oıdul<l 
biz .• yani ben .. ve, piyade ihtilalciler.- Son bir ümitle kılıcını çekerek kendini için, Berberilerin kazandıkİarı bu za.ferı 

Diye bağrıyordu. müdafaaya başlamıştı._ Berberiler, herkesi memnun etmişti. . .. 
1
_ 

Piyade ihtilalcilerin gelmesi, müca - Suriye askerlerinin üzerine yıldırım Gece. her tarafta sakin geçmiştı. ~ıı
Yazaıı: A. it dele vaziyetini derhal değfştirmişti. gibi atılmışlar; kalblerindelti derin kin sa bir zamanda kazanılan bu ınu~ tli 

mez, derhal Üzerlerine saldırmıştı:. Sü- Yemenli askerlerin etrafı çevrilmişti. ve gayiz ile muhafızları kiımilen parça- kiyet mühimdi. Fakat, bu ehe~Y~"··· 
vari ihtilalcilerin, bu korkunç hücUID.r O zaman, çok acıklı bir manzara husu- Jadıktan sonra, Valiyi de yaralı olarak muvaffakiyet, nasıl ele geçiriJinlŞtı·e· 

Yali Ebül:hattar, yıl:d'ırım sür'atile sa- la.rı, Suriye askerler.ini. şaşırtmıştı. le ~lmi~i Her tar~ korkunç na - yakalamışlardı,. İşte o gece, her tarafta bundan ~~e-
raydan çıkar çıkmaz, doğruca kışlalara Bunlaıır, bir anda etrafa dağılmışlardı. ralar ve feryatlar yükselmişti. Be.ş on Abdurrahman, valinin pliınını og- dilın.i.şti Ve bütün bu bahislerde, şoY 
gitmiştL Hükıimete sadık otan Suriyeli Meydanda, sadece. Yemen.Hı askerler dakika zarfında bütün Yemenliler, Ber- renmişti. Bu planı altüst etmek için, ce neticelenmişti.: }lll" 
ve Yemenli askerlerin: derhal silifila - kalmışlardı. beril.erin kılıçran altında canveımiş - süvarilerini üç kola ayırarak bir kolu - Abdurrahman .. ne yaman, ne tıl' 
narak harbe hazır. olmalar.mı: enıretmişr Abdurrahman, sankf kırk yıfflk bir lerdi yanında alakomuş; iki kolu da, vali ta- rikuliıde bir delikanlı ... Her yere 3 el-
ti. kumandan gföii hareket etmiŞtf. Bağlar Abdurrahman, 1!>u zaferden son dere- rafın.dan şehrin kapılarını muhafazay:ı cı:- .her yere saldı~dı.: karşısıı:ıa ne gJ3ıl 
Ebülhat~r, kaçarken yolda şöyle bir arasında, süvari hücumu yapmak ce ~el.eımıişti: memur edilen Suryeli askerler üzerine eli ıse, yıktı.. devırdı.. parçaladı..·· de' 

pI.an. '&azlrlamışt1. Kışfalarda bulunan mümkünı olaınıyac.ağır içinı, derhal mai- - Hadi bakalım, arkadaşlar! .. Valf - göndermiştL muvaffakiyetin şerefi onundur .. 53 

bütün Suriyeli ve Yemenli askeri der- ye.tindeki süvaril.eı:i:. atlarmdanı indi.rt- nin, kışlalarda tertibat almakia meşgnl Çevik atları üzerinde sel gibi akan ce,Bonun.A .• bd hına d b"liyordLJ. 
hal silfilı altına alacak .. btmfardan bir miş;-yaya cengine girişmişti.. olduğunu söylüyorlar. Onlar bizim a - Berberi süvarileri, d hal etrafa da _ unu, urra n a ı bi-
kısmım, sarayın müdafaası için şehre Yemenlileı: ihtilalcilerin nfü:umfan- leyhimizd'e tertibat allnadan, biz on - g-,r .... ,.,tı. ~~- ka ılaner - - d ka l Faka~ kalbinde en küçük bir gurur di-

bas r ~ ~· p onun e, n ı 1 d d Sek' ~ ütellJB yollıyacaktı ... Diğer Kmnı ile de şeliri mı büyük bil! metanetfe kat§ıfaımşlar- lan tumaıı~ müsademeler baş! st e uymuyor u. .. ız saa~ m e)detl 
tamamile: kuşatacak.. etraflı dağılma - dı:. Adeta, boğaz öoğaza haTbe oaşI'a - ~~ vermişti. • . Fakat b amış: L .. yen en çetin işlerle mücadele etrn bi -
malan için ifüüalciferi şehfrden dışarı mışfunk Süvarilerin adedi, f>~ yüzü .~ı:v.ın:er• .. t~ atiarma mn:nı.şıer. mi ti 0 ~ . ~malar uzun _su~e h- fena halde yorulmuştu. Kışlalar:rı. 1{0-
çıkaı::ım.yacaktr... Bu suretTe V'd.Zi~ete ge""""'.-tig·i için, belki efe burada bfr mu- Buyuk bm sur at1e~ kışlalara doğru at· . ş · ~ guneş grup ederken, ~e : rinde, Suryeli askerlerden rnetriık -

~............ 1 .. - 1 ..J:: nn (Valansıya) kapısında son Suryelı la ,~ 1.1~-dan b' . . .. ı··ne uz311 
hfildm orduktan sonra; şehre avdet e- vaffakiyet kazanacaklardı. arını sunnuş erı.u.. askerlerini tepelemekle mesgul olan n yal.ö.l\,.k.U t ınnın us u 
decek.. bütün ihtilfildTeri yakalıyarak, NeteKfm 'Dunu A'bdUrrahman da Iıis- * . Abdurrahmana, şu haber gelınişti: mış; uyumuş u. . . . topJsJ1 -
bütün meydandaki ağaçların dalları.oaı setmişti... '0nun içfn, mücadele safTu.- AJiıdlurah:manm büyük zaferı (Şehrin ka la uhafa O uyurke~ Berberı reislerı. jçill 
asacak.. bunların altında, halka bir'. za- rının en sık yerlerine atılmıştı. (Yıl- Vali Ebiillıattar, çok hata etmişti. lan S pı nmk mı . 1.~::.y1 a mke- mışlar; ertesi gün yapılacak ış!er1 _,:ı;, .. 
fe ·W· t ktı . --r- mur o urye as eren At.U.uıen ı- .. him b. .. ak . ·şrnışeı ... r Ş"en rgı yap ıraca . dırım) ad.mı. verd"ğ~ kılıcını çekerek Biitfu:ı:. askerieriiıi topiıyarak hır .llU,!l..- lıçt . "lmi.ş ka ıla h . t mu ır muz ereye gın Illesii 
~u plfını ayn_;n tatbike karar. veren görerrleri hayrette bırakan für çevik : tadan asilerin üzerine ~ek razım d~~n ·· P nn epsı zap e- V:?li:1in ağır yara.lı. olarak ele ~~: Jl'l.ıığ: 

vah, r ~ ayırdıgı kuvetleri ~e.hre gön- likle sa:uurmıya başiamıştL Her :Kıl!ç gelirken.! elindeki k.uvvetlerı şµJJaya b.u hAükum~t as~erle~ de tam:ını rsds1'1 
derrmştı. Artan askerlere cfo derhal ka- da:cbesf,. bir hedefe fnjyor .. ve her iniŞ'· rayat cfac,artmış· kencfisi de kı:şlala~d~ bır . Abd:zrr_ahman, şu an~ ~r~~ şeh:,~ lup e?~e~ı do~~yı:'ile a~tı~ bU 811cııı, le kapr anmn abioka edllınesini emret- t:e; bir Yemenır asker, Ranlar içinde ka~ yüz a.sfrerle yainız kalı.vernUşti. gırebil~ı. ~akat o,.~ bu::Uk tecru Emevı hu~etı ~as ctmıştı. şuberıW 
rnişti. yere devriliyordu. .Afıdurrahmanm süvarileri; kışlalar beler ~O:mu.ş olan ıhtı~~atıı hır k~a~- k~a ~dülus. kı~ a~, ar~ık .ser ı;ocB 

Fakat şehre gelen askerler, bağlaı:.ın Bu herciim:eı:ç içinde,. zorle1 üflenen üzerine hücum ettikie.ri zaman, hiç bir ~an. gı?ı hareket etmış .. yo~g~ iht~- nn emnne gı~ştı ... Ş1:11di b~,. 
önüne gelir gelmez; şehirden dolu diz- zurna:. sesine benziyen bfr ses duyul ... müşlbiiata maruz kali:nadan! her tarafı lfilcılerın, bu gece kışlalarda istırahatı- memleket, nasıl ıdare edı_Iec~k~~ 
gin çıkan Abdurrahman ile atkadaşla- muştu_._ Sarayda, valinin atlarmdan en işgal etmişlerdi. .. Vali, maiyetindeki ni emretmişti. Y~l~ız şehrin i~ziba.~ını Sırasile ~u .~ara.dar verılmıştıiıe şeb' 
rına rastgeimişlerdL giizelinj seçerek fıunurr üzerırre Ihırnl- muhafızlarla kaçıp kurtulmak istemiş- muhafaza etmek ı.çın. sarava hır muf - Yarın, buyük bır zafer alayı var) 

Abduı-rahman; bunları görür gör - .muş ol.an ihtiyar çizmeci Don Joze, ti. Fakat, küçük bir Berberi müfrezesi reze göndermişti. re girilecek. (Arkası 
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L ROMANI 

Yazan : K. R. Enaon 
- Evlilik sana pek yaramış, diyor -ı inceliğini, elinin her işe nasıl yaraştı- rüm. Onun için ben sizi sevmiyorum, 

du. ğmı düşünüp j)eğenmekten kendini ala- siz de benim yaşayışıma karışmtyacak-
0 zaman evlilikten Jaf açıldı. İhtiyar rnadı. sınız, diye sokak ortalarına düşebilece-

kadın, bundan yana pek talihsizdi. Genç kadın, pencerenin kenarında· ğimi aklınıza getirirseniz bunda da çok 
Gençliğinde çok yakışıklı, fakat pek ki bir koltuğu gösterdi: yanılırsınız!. 
haşarı bir adamla evlenmişti. Arası nl- - İşlerimi çoktan bitirmistim dedi H B d 
tı ed h ·f 1 · • ' ' - ayır... en siz en, hiçbir zaman 

ay geçm en en onun e masıanm, buyurunuz, oturunuz .. Sizi dinliyorum. böyle bir çocukluk beklemem; bunu 
tahvillerini alınış, kaçıp gitmişti. On - - Bugün Fehameti gördüm. Bana hatırıma bile getirmem?. 
dan üç dört ;y sonra da Muzaffer dün- telefon etti. Ben de yazıhaneden çı-
:Yaya gelmişti. O zamandanberi bu a- kınca ona ugw radım. Hüsamettin lakırdıyı değiştirmek 
da için: 

ından hiç bır ~aber alamamışhrdı. _ Bundan t b.. e olabili ? Elb t 
lierkes onun öldüğünü zannediyor, yal- görecektin. 1 a 

11 
n r · ·· e - Bugün çok yoruldum, dedi, gide-

nız kadıncağız buna bir türfü inanmak . ı~.. yim, soyunup ~öküneyim; yemeğe öy-
ıs. tem k" 1•• •• b" · de kocası - Sıze bır kere haber vermek iste- le oturalım. 

ıyor, san ı gunun ırın . a· d 
:nın çıkıp geleceğini, yahud hiç olmaz· ım e... - Nasıl isterseniz, fakat ••• 
sa ondan bir haber alacağım umuyor- - İstanbula döndükten sonra sık Genç kadın, eğlenir gibi, güldü: 
<3u. Arada bir: «Acaba ne yapıyor, pa- sık birbirinizi göreceğinizi biliyordum. - Bilmem ki, bu saatta gecelik mi 
tasız mı ka~dı, çocuğumun babası kim Onun için bana haber vermenize bile giyeceksiniz~ .. Pijama ile de sofraya 
Qilir nerelerde sürünüyor?.• diye de - lüzum yoktu. Bu kadar saygı, bu kadar oturacak değilsiniz ya ... 
tinden derine üzülüyordu. Zavallı ka- incelik gösterdiğiniz için teşekkür ede- - İngilizler gibi, yemek yerken smo-
dıncağız o kadar iyi yürekliydi, yahud rim. Fakat bundan böyle istediğiniz king mi giyeyim? .. 

"Son, .F!osıa .. ~nın. J/jkag~Je(i. ~ 
....... __ -<" ~----

Dokuz kızın kısmeti 
Çeviren : Faik Bercmea 

da bu adamı 0 kadar sevmişti. zaman, istediğiniz yerde birbirinizi gö- • 
b T · - Yazık ki bizde bunlar adet olına-

Şimdi gene sırası gelmiş, hem bun- re 1 ırsıniz. Bunlar sizin, :kinizin bile- mış. Herkesin giyinip kuşanms! sokak Fran.& Bütterman'ın dokuz kızı vardı .. . ne etti; ve odasında, t~ batına sabaha 
ları anlatıyor, hem de Süheylava <lg"üd ceği bir iş! .. Bizim aramızdaki kan ko- · · b Kendıs" ı· Lo .. "y,da ı·yı· bir 11· ve servet sa- kadar "gwladı. 

J 1 k ıçın, ya ancılar için ... Sokağa çıkarken ~ .. 
\'eriyordu. Onun anlayışına göre evli· ca ı .' yalnız bir şekilden, bir gösteriş- t l Jıibi bır· adamdı.. * ,, 1 raş o urlar, süslenirler ... Eve gelince 

h~ğe çok büyük ümidlerle uağlanmak te~ 1 ~~i bgidemiyeceğine göre ben de ço:ablarmı çıkartıp şıpıtık terlikle gez- En büyük kızınJ..tl yaşı on dokuz ve en Bu hadise üzerinden çok zaman geç-

b~ç de doğru değildi; hayattan büyük 
1 
~zın ıç ır hareketinize karışamam. mıye kalkarlar. Bir gün evde kalsalar, küçüğün yaşı ondu.. Büyükten başlayıp meden genç bir müderris mutad ziyafet• 

ır saadet beklemek, eninde sonunda ateıı bunu böylece konuşmuş, evvel- t b"I ı dokuz kızın adları şuydu: Lia, Frida, Ju- .ı"erde go .. rünmegwe ba«ladı. O dn geldijl d raş ı e o madan, yüzlerini yıkama- ~ 
mutlaka aldanmak demekti... ced e karar vermiştik!.. Benim işim bu- dan gecelikle ev içinde dolaşırlar!.. lie, Kate, Betsi, Nora, Leanora, Dioman aqnmlar, Liaya gizli ve kaçamak bakı§'" 
Süheylfı: ra a, apartımanın ıçinde ... Ahçıya, hiz- ve Dorotia.. lar fırlatıyor ve genç kızı tatlı ümidlere 

et · ı · ba d.. - Kadınlar da öyle deg·n mi, sanki? .. 
- Neden başka birisine ,·armadınız, m çıye, a ışverışe knıak, bana u- Onlar da 

5 
k - ka k bo 

1 
Kızların bepsi de güzel ve cana yakın- düşürüyordu. 

diye sordu. Gençtı·nı·z, gu··zeldiniz. Her· şen işte yalnız bunlar ... Ay sonunda 0 aga çı r en yanır ar, . f ·· 
ı.. k süslenirler, kokular sürünürler. Evde dılar; en büyükleri olan Lia sanşın ve Lakin bir müddet sonra genç pro esoı 
11:es de amcam mb·ı hayırsız çıkmazdı va, ne adar masraf olursa onu ödemek tc u·· · · ed. 
b 

0 • ., · iken saçlarını taramak bile akıllarına ~ok güzel biı kızdı. O, kardeşlerinin hem ,..~ateyı ıst t.. 
elki ikinci kocanızdan yüzünüz güler- size düşer. Istediğiniz zaman gelirsiniz, 

di!. istediğiniz zaman çıkarsınız. Misafirle- gelmez. Bütün gün salkım saçak gezer- .a~lası ve hem de anneleri mesabesindey- * 
- Varamazdım, kızım!.. Muzafferi, r:inizi çağırırsınız, arkadaslaruuzla top· ler. Yahut ta bir gün evvel, saçlarını dL 

b lanırsınız. Elimden geldı·g·.1• kadar on- kıvırtmışlar, diyel.im, a_ man ondülas- Frank Bitterman bütün kızlarına iyi 
l'ii~d~a~~:ı:t:~~~~m~.~eyi baba elle- ları ağırlamaya sizin yüzünüzü kara 1 yon bozulmasın, dıye fıle takarlar, ev bir terbiye ve tahsil vermeğe çalışıyordu. 

çı_!<armamaya ç' alışırım. Yaşay.'"".tnlızı , içind .. e u~acı .. g .. ibi otu. rurlar!.. 1iemen hcps1 hem bilgili ve hem de mü-
Muzafferin adını duyunca Süheyla- .. _ S h 

1
_ 

1 
kemmel bir ev kadını olarak yetişiyor-

lıın yüzü gene değişti. Neden ise hala- boylcce bir çerçeve içinde yoluna koy- . u ey a g~ı urnse~ı; ona doğru şöyle fardL. 
sının oğluna pek kızıyordu: duktan sonra artık ne ben size karışı- bır baktı. llusamettm de başını kaldır-

- Sahi, dedi, Muzafferden ne ha· rım, ne de siz bana!... dı. Göz gfüe geldiler. Sokağa çıktığı 
her? ... Ne yapıyor şimdi?... Tam o aralık göz göze geldiler. Hü- zaman çok. sa~e •.. d~mdüz giyinen bu 

İhtiyar kadının yüzüne, birdenbire samettinin bakışında gizliden gizliye genç kız, ~ımdı butun kad~n~arı kıskan· 
kan çıktı. Gözlerine esrarh bir gölge bir üzüntü vardı. Söylemeye sıkılıyor- dıracak ~~r kıvı:ıklıkla gıyınmiş, ku· 
Çöktü. Sanki karanlık bir düşünceye du. Süheylii bunu sezdi; güldü: şanmış, suslenmış: 
düşmüş gibi, dalgın dalgın birkaç sa- - Merak etmeyiniz, dedi, herkesin - Ben de mi <?.nlardanım? .. Merak 
Jıiye durdu. Sonra birdenbire sapsarı önünde sizi de, kendimi de küçük dü- etme, her kadın boyle pasaklı olmaz!. 
Oldu. Onun böyle renkten renge girdi- şürmemden korkmazsınız, sanırım!. Demek ister gibi kar~ısında duruyor
ği.ni görünce Süheyla, yanına sokuldu: Sizın adınızı dedikoduya karıştırma- du. Hüsamettin, uzun uzun ona bakt·• 

- Ne oluyorsun1 halacığım? .. dedi, rnak, ailenizin şerefini korumak, bütün bakmaya doyamadı. Sonra söyledikle
Sende gene bir şey var. Ne zaman Mu- bunlar benim için ikinci derecede ka- rinden utanmış gibi gözlerini yere iğdi. 
~fferin lafı açılsa hep böyle cluyor- hr. Hepsinden evvel kendi kendimi le- Süheyla, artık biraz da eğlenmek, 
Slın!. Nikahtan bir gün evvel, ondan kelemekten, herkesin diline düşmek- onunla alay etmek istiyordu: 
telgraf aldığın gece ödümü kopardın~ ten korkarım; ilkönce bunu düşünü- (Arkası var) 
l3u telgraf seni o kadar altüst etmişti!. 
lialbuki onun şimdi yeri çok iyi diyor
sun?. Öyle ise bu kadar üzünti.i ne
den? .. Hem, benden neye saklıyorsun?. 
Ben de işte en çok buna üzülüyorum!.. 

lialası kendini toparladı; gülümsedi: 
- Bir şey yok, dedi, sana öyle geli

l'ur. Muzafferin şimdıkı ışi, sahiden, 
ÇQk iyi... Ondan yana hiçbir üzüntüm 
:Yok. Şimdiki müdürü, onu çok bcğeni
Yorn.uş; yakında da Kayseri fabrika
sına alacaklarmış. Orada mühendislik 
(!decek! .. 

Siıhcylfı, bunlara bir türlü inanamı
:Yordu. Sanki halt:ısı, kendisinden bir 
Şey saklıyormuş gibi, içinde anlaşıl
llıaz bir korku vardı. Fakat pek üstü
n.e düşmedi. O kadar sevdiği bu talih· 
~ıı kadını daha ziyade üzmemek için 
a~.ka bir laf açtı. 

b Oğleden sonra geç vakte kadar bera-
~r oturdular. Akşama doğru halası 

gıtti. Süheyla, yalnız kalınca biraz ge
ne apartımanın işlerine baktı. Akşam 
~emeği için ahç! ile konuştu. Sonra o-
asına çekildi. Ustünü değiştirdi. 

a··liüsamcttinin artık yazıhaneden 
0n01e saatı yaklaşmı~tı? Biraz sonra 

~ da. geldi. Hizmetçiler, Süheylfının 

1~endı odas!nda olduğunu söylediler. 
apıyı yavaşça vurmadan içeriye gir

medi. Genç kadın, giyinmiş, hazırlan
Qıış: 

- Geldiğinizi duymadım, diyordu. 
liüsamettin: 
- Sizinle biraz konuşmak isterdim. 

~ di, hizmetçilerin yanında, pek doğ
u olmıyacaktı da onun için buraya 
e~dim. İşiniz varsa, rahatsız etmiyc
~ ""n, biraz sonra geleyim! •. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Fen Memuru olmc:k isteyen Lise mezunlarına : 
Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro mctkebine tedris muddeti bir sene ol

mak üzere bir şube ilave edilerek 1 Teşrinievveldc tedn.s<ıta başlanılacaktır. 
Bu şubeye lise mezunlarından ve lisen;n onuncu sı:ııfmdan tasdikname almış 

bulunanlard'2n müsabaka ile talebe alınacuktır. 

Müsabaka ·hesap. cebir, hendese ve msellesab dan yapılacaktır. 
Mektebe kPbul edileceklere tahsil müdeti çinde zaıuri masraflan için ayda 25 

lira verilecektir. 
Mezun olacrıklar ilköncc kadastro fen memur muavinliklerinde maaşla istih-

dam olunacakl.ırdır. 
Talip olanlar: l - Nüfus cüzdanı. 

2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu, 
3 - Polisçe musaddak hüsnühfıl mazbatası. 
4 - Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya onuncu sınıf
tan çıktığına dair tasd lkname. 
fi - 4 x 6 eb'adında üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 
15 Temmuz tarihine kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat et-
melidir. cl552> c3391> 

* Evlerinde sık sık çay ziyafetleri veri
lirdi. Bu ziyafetlerde evin kızları konser
)cr verir, şiirler okur ve misafirlere tatlı 
ve temiz bir vo.kit geçirtilirdi. Bu ziya
fetlerin birinde, bir akşam genç bir dok-
1or bulunmuştu. Doktor, yakışıklı ve mu
hiti arasında temiz yürekliliği ve çalış· 

kanlığile tanınmıştı. 

Lia çok güzel piyano çalıyordu .. 
O akşam genç doktor evin en büyük 

kızile fazla allikadar oldu ve onunla haş
haşa, uzun uzun konuştu. Artık doktor, 
ondan sonra evin en sadık müdavimle
rinden biri haline geldi.. Lia genç dok
toru şiddetli lıir surette scvmeğe başladı .. 

Bir gün gPnÇ doktorun ebeveyni rcs
:ni bir kıyafet ıçinde ziyarete geldiler. 
Onların bu halde gelişlerini gören Lianın 
kalbi hızlı hızlı vurmağa başladı. 

Misafirler çıkınca doğru annesinin ya
nına koştu. Acaba razı olmuşlar mıydı? 

Annesi onu görünce: 
- Seni istcmeğe geldiler zannettik kı

zım, dedi. Fakat Fridayı istediler. 

Lia müdhiş bir sademeye uğramış gi· 
bi sessiz sessiz durdu ve sonra odasına 
' doğru hızla yürüdü .. 

* Doktor Fridayla evlendikten sonra, ka
nsını alarak Bern'e gitti. 

Bütterman'm ziyafetleri halfı devam 
ediyordu. Lia, gene misafirlerini ağırlı

yor ve kardC'şJerHe konserler veriyordu. 

Bu gecelerin birinde, bir Fransız res· 
.samı evlerine geldi. O gece kaçamak ba
kışlarla Liayı süzüyor ve içli içli ona ba
kıyordu. 

Bir akşam genç kız ressama sormuştu: 
- Niçin böyle duruyorsun? Benden 

korkuyor musun? 

Genç ressam da gülerek: 
- Evet! diye cevap vermişti. Güzelli· 

ğiniz beni korkutuyor. 

Fakat bir gün kardeşi Julia ablasının 
yanına yaklaşarak utana utana şunu 

dedi: 
- Abla, s·mc büyük bir sır tevdi ede

ceğim. Dün, ressam kendisile evlenirsem 
son derecede mesut olacağını söyledi. Ne 
cevap vereyim abla? 

Lia bu sözler üwrinc göz yaşlannı s:ık
lamağa çalışarak: 

- Kabul et kardeşim, dedi. Muhakkak 
sen de mesut olursun!. 

. ~üsamettin, sanki biraz sıkılıyormuş 
~ıbı sustu. Etrrıfına göz gezdirdi. Yatak 
n:sının temizliğine, derli topluluğu -

Uzun uzun bakmaktan, SühayJanın j Düğün gecesi Lia rahatsızlığını baha-

Aradan bir y~l ~eçti. Bu sıralard~ b~ba,1 Liadan başka iki kızını evlendırmışti 

Gene bir müddet sonra geri kalan kızla
rından birini bir avukata, diğerini de bir 
tüccara verdi .. 

Ve böylecP., Lia, her eve ~len bekar 
bir adamın kendisini istiyeceğini umu
yor; fakat her defasında büyük bir inki
sara uğruyordu. 

* Lia küçük bir seyahatten sonra tekrar 
Lozana ba~ının evine dönmüştü. Şim· 
di evlerine orta yaşlı, zengin ve bekar 
l:>ir ayan azası gelip gidiyordu. 
Çoğu zamanlar, nyan azası, Lianın ya

nından ayrılmıyoı ve onunla uzun uzun 
konuşuyordu. 
Kırk beş yaşlarındaydı. Tam ona göre 

münasip bir koca sayılırdı .. 
Llıkin bir gün, zengin ayan azası Lia· 

nın yanına sokularak ağır bir tavırla: 
- Sizinle çok nazik bir mesele hakkın· 

da görüşeceğim! dedi. Ben artık genç sa
yılmam. Fakat oldukça mühim bir serve
tim var. Acaba bu vaziyetimle, zevcem 
olmayı kabul edecek bir kadına mesut 
bir hayat geçirtebilir miyim? 

Lia büyük bir heyecanla cevap verdi: 
- Bir kadını mesut edebileceğiniz ka· 

naa tindeyinı. 
Bunun üzerine ayan azası mesut bir 

çehreyle: 
- Matmazel Dorotia çok küçük amma 

beni zevceliğe kabul eder mi? dedi.. 

* Bu mükalemeden bir gi.in sonra Lia bir 
baloya gfüi; ve sabaha kadar dansetti. 
Odasına döndüğü zaman penceresini a· 
carak terli terli kendini açık ve serin ha· 
vaya bıraktı. 

Bir aralık çıplak omuzlarında ince bir 
~ızı duyarak yatağa girdi. O gün ateşi 
kırka çıktı; gelen doktor genç kızın çifte 
bir zatürrceye tutulmuş olduğunu söy
ledi .. 

Üç gün soııra. evin bir tek kızı kalan 
Lia, gelinlik elbisesi giymeden, dünyay~ 
gözlerini yumdu .. 

Yarmki nushamızda : 

Hayat çalışanındır . 
Yazan: Melahat Tezer : 
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Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, naslJ öldüler? 
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il ,, ~- il· .. . 6 .' Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Büyük ittihatçılar, memleketten çıktıktan sonra muhtelif 
yollar tuttular: Öküz ölmüş, ortaklık ayrılmıştı. Artık 

aralarında o eski ittihat kuvveti yoktu 
Kervanbaşı alaca karanlıkta haydut çetesinin ilerlediğini 

görünce dehşetli bir feryat kopararak ilk oku attı 
Kendilerile konuşurken, ben açmadık- bir zümre halinde alakadar buıunuyor· 
ca, bu bahsi, ima ile olsun, bir kere aç- du. Bu haber üzerine, kervan reisi.. bun- !ardan ikisi, Siyaveşle bir uşağı idi. Si- maktan yorulunca ac·ı acı inlemıye kO· 
mış olmamaları bu samimiliğin çok sağ- İşte bu iki küçük nokta beni teselli !arın bir haydud çetesinden başka bir yaveşin sağ omuzundan göğsüne doğ- yuldu. Arasıra iğiliyor .. Kucağında u· 
lam delilidir. Gerek Azerbaycanda, ge- eder ve hakikatte böyledir. Bu satırlar.ı ş:y ol~~dığını ve kerva~ı b~s~.ıya gel- ru uzanan bir kılıç yarası vardı. Kendi· yuyakalan kızının saçlarını öpi..ıyor, ok· 
rek hariçte hiç bir Azeri görmedim ki yüreklerinde bir sızı ile okuyacak olan ?ı~lermı anlat~ı. Tehlıkeyı o_nı:.mek ni bilmiyerek yerde yatıyordu. Uşağın şuyordu ve perişan bir sesle: 
bu hazin hadiselerden kendi teşebbüsü münevve: Az~rbaycan. veya Türkiye ı~ı.n, ya~ılması ~cab eden ~~ylcrı :;u_y~e- yarası sol kolunda idi. Haydudlar, do· - Vah zavallı yavrum! Başma ge· 
ile bahsetmiş olsun. Ben sordumsa ce- nasyonalıstlerı, mes'ulıyetleri böylece dı. Ken; a.? :e~.lıkeden uza~.a~:na~ ıçın, kuz ölü ile dört ağır yaralı bırakmışlar- len felaketi anlamıyorsun! Bu dağ baJ· 
vab verdiler; derdlerini, ancak ben şahıslara atfedecek olurlarsa Türklük derhal, yuruyuşe geçecektı. Yırmı ker- dı. larında .. bu gurbet illerinde babası:ı 
deştiğim zaman, döktüler. Hiç bir za- namına yüreklerimizi yakan bu sızının van muhafızı ile kervan yolcularından, Sağ kalan uşak .. efendisinin ölmedi- kaldın. 
man, hiç bir şekilde, ağızlarından doğ·: hafiflediğini hissedeceklerdir! silahlı olanlar geçidin önündeki dalgalı ğini işidince sevindi ve köylülerin mu- Diyor .. Yumrukları ile başını döve
rudan doğruya dökülmüş tek bir şika- Bugün Türkiyede oturup artık Tür- arazide müdafaa vaziyeti alarak hay- I aveneti ile, onu ve arkadaşım, bir köy rek, ne olacağını, ne yapacağını, nere· 
yet kelimesi dahi işitmedim. Onlar, bu- kiye Türkü olmuş Azeri kardeslerimize dudları ileri geçirmiyecekti. Haberi ge· evine götürdü. ye gideceğini düşünüyordu. Nl!rcY' 
na, adeta milli bir parola gibi riayet et- - ki memlekete fena zamanl~rımızda tiren köylü, gidip herkesi uyandırac:ık.. Kervan reisi.. ağır yaralıları köylü- mi gidecekti? Onun gide!Jileceğı Y:.~ 
tiler. geldikleri için, layık oldukları derece- köylüleri imdada çağıracaktı. lere teslim ettikten sonra, bafi.f yara- var mıydı? Ne için kocasının öldüg~ 

Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki, lerde himaye edilememiş olduklarını Frengis .. Siyaveşe, geride kalmaması Iılarla muhafızları ve diğer yolcuları yere gitmiyordu? Onun gi.debilece1~ 
bir Türk münevveri sıfatile, ben de öl- bilirim - de şunu söylerim: Talihsizlik- için çok yalvardı. Fakat sözünü dinle· aldı; kervana yetişmek üzere yürüdü yer, orası idi. Kocası, sevgilisi, her şeY1 

meden evvel, Türkün Azeriye karşı lerini, tesadüfen aralarında bulunmuş temedi. Herkes, kervanı korumak için gitti. orada idi. Onun mezarı başında otu: 
borçlu olduğu bir vazifeyi ifa etmek olan şahıslara atfederler ve bütün haydudlara göğüs germiye can atar- * rur .. Onun mezarını bir türbedar ı::-ibı 
üzere bu muhtasar hikayeyi yaptım ve Türkleri ve Türkiyeyi mes'ul tanımaz- ken, kendisinin kadın gibi kervanda bekler.. Onunla geçirdiği tatlı bayatı 
burada Türk nasyonalizmi namına on- larsa, tarihe gayet doğru oian bir gö - kalmasını erkeklik şanına yediremedi. Kervan reısı .. kervanın konakladığı yadederek, hayali ile avunarak müte • 
lara ale~en tarziye nriyorwn ve bizim- rüş noktasından bakmış bulunurlar. Zaten, böyle bir arzuda da bulunamaz- yere, gece bastıktan sonra yetişti. selli olurdu. Hayatın, nazarında ne kıt• 
kilerin sebeb oldukları facialardan ve Bu sırada büyük İttihatçılar ne yapı- dı; çünkü, kervanbaşı, kervanda yega- Frengis .. çıraların alevinde, gelenler meti vardı? Ömrü ağlamakla geçecek 
kendilerinin uğradıkları sefaletten do- yorlardı? _ ne amir idi. Herkes, bütün yolculuk arasında, Siyaveşi aradı. Onu görme- değil miydi? Hayatını kocasının hatı· 
layı onların aflarını diliyorum. Azerbaycan vukuatında büyük itti- müddetince onun emrini dinlemiye ı· yince, uşaklardan birini görmek iste- rasına hasretmekten .. onun mezarının 

Milli bir Azerbaycan yaşıyabilir miy· hatçıların, yani Taltıt, Enver ve Ce • mecbur idi. di. Hiçbiri yoktu. Gözlerini karanlık- başında ağlamaktan başka yapacak ne· 
di? Rusyamn hayatında bu kadar bü _ mal paşa ile beraber bulunanların ala- Kervan reisinin tasvibi ile Frengislc lara çevirdi: Belki arkadan geliyorlar· si vardı? 
yük bir ehemmiyeti olan petrol Baku- kaları var mıydı? eşya esterleri ne bakmak üzere u~aklar- dı. Baktı. Baktı; bir şey göremed:. Din- Genç kadın.. bu düşüncesinin tesiri 
de iken ve büyük Rus inkılabının haya- Ben naklettiğim bu hadiseleri sonra- dan biri bırakıldı. ledi; ayak sesi işitemedi. Döndü; yanın- altında gözlerini açtı. Uşağına, eşyaları 
tı bu petrole bağlı bulunurken Azer - dan gördüm. Bu işlerde her iki taraftan Diğer iki uşakla Siyaveş, kervan rei- daki uşağa: Şu gelenlerden birıne sor! yükletmesini, atları hazırlamasın: söY· 
baycan, milli bir varlık halinde kendi- alakadar olanlarla bir hayli konuştum. sinin emri altında, geçide ~~arşı bulu- Bunlar neden gelmediler? dedi. le<ii. 
sini, hatta Gürcistanla dahi birleşerek Hatta bu işde düştüğü hatay! sonradan nan .1artlara doğru ilerledi. Uşak .. muhafızlardan birine sordu. Cariye, şaşırdı; hanımının cinnet ge· 
muhafaza edebilir miydi? Zannetmiyo- anlamış olan Halil paşa ile de bir hayli Kervan reisinin emri altında yirmi Muhafız, bir cevab veremedi. Öteden tirdiğine zahib oldu. Uşak ta, oturdll· 
rum. Azerbaycan vukuatının tarihen konuştum. Demek oluyor ki vukuatın i- ~u_h~fı:la on yolcu vardı. Bun_~ari onar 1 yolcunun biri atıldı: ğu yerde, hanımına verebilecek bir ce· 
mukadder olduğuna kaniim. I•'akat, bu, çinde yaşamamakla beraber pek çok şey k~şıl~k. uç kıs:1:1a ayırdı. Bu uç kısmı, - Şu, uşakları olan asilzade mi? Öl- vab bulamıyarak ıztırabla kıvrandı. 
hiç bir zaman bizimkilerin elile yapıl· öğrenilebilir bir muhit içinde bulun - bırbırınden yuzer adım aralıkla sırta dil! Yanımda vuruşuyordu Havdudun Frengis .. uyuyan kızını yere bırak~ 
mış olmamak lazımdır. Bilhassa, bu ha- dum. Yukarda isimlerini saydığım şah- yerleştirdi. . . .. .. biri, onu, kılıçla yaraladı. .Zav;Hı, hık rak ayağa kalktı. Gitmekte ısrar edı· 
reketin başında ittihatcıların bulunma- siyetlerin Azerbaycan işlerinde uzak- Herkes, yerınde dız çokt:.ı. Kılıcı ya- demeden yuvarlandı. yor: 
sı, ittihatcı sıfatile beni çok müteessir tan da olsa mühim bir rol oynadıklarını nında, yayı elinde beklemiye başla • Deyince, Frengis bir çığlık kopardı; _ Gidecegwim! Kocamın öldüğü ye~e 
etmiştir. gösterir malumata vakıf değilim. Biri ı~r~uervan .. ötede yoluna dcv:ım edi- bayıldı. Anasının feryadından ve yere gideceğim! Onu mezarından çıkarıp bır 

Umumiyetle kaide şudur: Herhangi kardeş, diğeri amca olan iki zatın Azer- A d t . k 1 k yuvarlaıunasından korkan Mendane de daha göreceğim. Onun mezarı başınd' 
bir insan, misafir olarak ya::i.-adıg"ı bir baycanda bulunmakta olmaları, bu 

1 
r~ an yarımb s

1
aa gctçmıoş .. t darant 1 

-. ag"lamıya başladı. Yolcular arasında bu- a tl E 
1 

ar agarmıya aş amış ı. r a a, am • . bir kulübe yapıp, ölünceye kadar or 
memleketin ne dahili, ne de harici siya- za arın nver paşa i e o tarihte lm işler g .d. k d k" k d b 1 lunan kadınlar koştular; carıyeye yar- da yaşı..,.acag"ım. · · kt ı eçı ın arsısın a ·ı ısım a a unan J 
setine kat'iyyen karışmamakla mükel- ıçın uza an o sun temas etmi~ olacak- k b · d h tı· b. • . t k dım ederek genç kadını ayılttılar. n· d 
1 

ı h b b·ı· d b ervan aşı, e şe ı ır nara a ara . . .. ıyor u. 
e(tir. Kaldı ki o tarihte Azerbavcanda arı ze a mı vere ı ırse e öyle bir ilk oku attı. O, alaca kar·an!!kln lıavdud Frengıs ayılınca .. bır m':1ddet şaşkın rnı 

bulunan Türkler, orada sade ~isafir zehaba mahal yoktur. Nuri pa~anın Ha- J t f b k d s -ı k k Kervan halkının ekserisi uyuya . 
çetesinin ilerlediğini görmüşti.i. Hay- e ~a ına a m ı. onra, ag ayara u- yor .. Frengisin acıklı sözlerini dinliY?. 

olarak değil, o zamanki Azerbaycanın lil paşa ile hemfikir olmayı!lı da bunun dudlardan biri vurulmuş olmalı idi, ki cagına .atıl~n kızına baktı. Ba~:~~ .. ge- rek müteessir oluyordu. Kervan reisi:· 
milli ve içtimai müdafaa kuvvetine, en mühim delilidir. karşı taraftan acıklı bir fcryad yüksel- len felaketı tekrar hatı_:ladı. Dogune- ldı 
cyedi emin> sıfatile hükmeden bir O sıralarda ötekiler ne yapıyorlardı? di. Sonra, oklar vızıldıyarak sırtın üze- rek, sa~larını çekerek aglamay~ başla- ~~~my:~\~~~~ ~!.~n~~~~da ı!:f~sı.: 
cmutemeb vaziyetinde idiler. Bu in- $imdi de bu bahse geçeceğim : rinden geçmcğe başladı. dı. Carıye, kadınlar, onu tesellıyc çalı- Ci tı n 
sanların, bu kuvvetleri, onları kendi ~ Büyük İttihatçılar, memleketten çık- Ok muhnrebesı· bes dak·.·kadan fazla şıyorlardı; fakat genç kadın, yalnız ko· muharebede ölen diğer bir yo~cunı.ıl· 
1 · d h tıkta ht l'f ıı t t ı ·· karısı zannediyordu. Onun, ayaga Jc9 
erme tev i etmiş olanlar aley ine kul- n sonra mu e ı yo ar .. u tu ar: devam etmedi. Havd~dlar. ni:ı.ı·fı atarak, casını kaybetmekle kalmadığ·nı, böyle 
lunmalarını kabul etmcğe ve bu hare- Yaşama yolu ve fikir yolu. Oküz öl - cken·an kaçıyor.>~ «durm;ıvm!'>, cönt.i- bilme_diği ye .. rl_e. rd.~ kimsesiz, h:m_ ayesi_z kıp ta uşağına, hayvanları hazırlanla· 
keti hafü kelimelerle tavsif eylemeg" e müş, ortaklık_ ayrılmıştı. Artık arala- J kaldıg d d k e ld a art gel sını söylediğini duyunca uzandığı yer· nüzdekileri öldürün!> diverck ve b;r mı uşun u ·ç çı ır c ı;,l ı- . 
imkan yoktur. Fakat, ne çare ki, Azer- rında o eski Ittihat kuvveti yoktu. ~ yordu den kalktı. Frengisin yanına geldi: 

sürü küfürler savurarak sırtın üstüne · } 
baycan Türklüğü ile Anadolu Türklü- Bundan evvelki bahiste söylemiş ol- atıldılar. İki taraf, bir elde kalkan, bir Frengis .. saatlarca ağladı ve ağıa- (Arkası t1ilr 

ğü arasındahl cihan ha~i son~rında duğum veçhi~ «Sii» ismini ~arak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teessüs etmiş olan münasebetler, bu gi- Berlinde oturmakta olan Talfıt paşa, elde kılıç vuruşmıya başlad•lar. ---ı 
bi hareketlerde bulunmayı :-nübah sa- Anadolu hareketine, Mustafa Kemal pa- Ortalık gittikce aydınlanıyordu. Sırt- 1 istanbu1 Belediyesi 1Ianları _J 
yan bir zümrenin hakimiyeti ı:ıltında şaya ilk biat eden büyük İttihatçı ve ta, kalkanlara çarpan kılıçların çelik 
cereyan etmişti. sivil lider idi. Enver paşa, hiat edemez- sesleri dalgalanıyor .. yaralananların acı Hepsine 250 lira kıymet tahmin olunan Sultanahm(;tle Tavukhane !~::::,:: 

d. t' d' C 1 acı iniltileri sürükleniyor .. çarpışanla- 27 29 31 33 35 No ı ev ile ah nk ı k artırmava konulmuştur ~ .. -
Atatürkün bu memlekette yaptığj . 1'. e me ı. ema paşa, ilk zamanlarda ' ' ' · • · u ır a az açı · · . t 

büyük inkılaplardan biri de sudur: cSi- ıkı taraf arasında sallandı. Doktor Na- rın tehdid feryadları, sövüp saymaları, si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 7!:> kuruşluk ilk tenull
8 

· d kt B h tt• ş fasılasız bir va\•eyla halinde çalkalanı· makbuz veya mektubile beraber 1/7/937 per<:embe gu".nü saat 14 de Daimi En· 
yaset, milli hudut içinde, milli istiklal zım. ve. 0 or a ae ın akir de onun '-'Ordu. :ı 
namına ve kütleye bağlı vlarak, kütle- vazıyetınd_e kaldılar. Fakat, _bir müddet J cümende bulunmalıdırlar. (B.) (34 59) 

~ T ı·t d Beride, kervan reisi: Dayanın arka- * * ~hAk' . 1. lt d 1 M·lr sonra a a paşa, gene aıma onlarla d 1 ~ı~ t~ ımıye ı a. 1~~ k~.ı[a~ı ır.lAk dı 1 münasebette bulunmakla beraber, eski aş a:ı diye bağırıyor .. öted~, ha~dud Senelik muhammen kirası 120 lira olan Eminönünde Şehmehmet Geylinl ına·. 

l
u u arı aşan,h~kı. ı . u 

1
.e ıJet ada a ar Üçüzler (Triumvira) dan fiilen ayrıl - ç~.te_~ı reisi: Vurun kahramanlar~ ünü- hal.lesinde Reşadiye caddesinde eski kan tar binası 938 veya 939 ve 940 senelerı 

o mıyan onun a ımıye ı a ın a ya - b. h 1 ld. B 1. d k 1 nuzu açın! Kervana yetişin! diyerek Şartna.· 
pılmıyan siya3et, ilk defa Atatürkün md ışA ıkr a e gde ıt. er ıAnb.~ y1 alnız a.- haykırıyordu. mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. . t 

t ld - . .. ı. n aranın os u ve ta ıı o mak vazı- .. ınesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 9 liralık ilk terni.Il
9 

or aya atmış o ugu prensıplere gore t· . k b 1 tt· , T'" k . . Bu sırada .. koy istikametinden ı;esler k 14 d D - i En - ende 
merduttur.> Serseri ve gizli politikacı· ye ınıd ~ u e . 1ı1 _-..ıhe ukr ı?'edekı dostla gelmiye basladı. Köylüler imdada. gc- me tup veya makbuzu ile 28/6/937 pazartesi günü saat e aım cuaı 

. .. . . ~ . rına aıma mı ı are etı tutmavı ve . • ' bulunmalıdırlar. (3358) 
lık, yenı Turkıyenın kafasına hakim Mustafa Kemal t fı d t ~ 1 _ lıyordu. Gelenlerden biri, uzaktan, ker-

1 At t .. k . 1 . .. paşa e ra .n a op an h Ik h. ab * * o an a ur prensıp erıne gore men- ma t . tt· (A k ) van a ına ıt en: 
f l d

. B . . · . ~ yı avsıve e ı. r ası var G 
ur şey er ır. u, bır zihnıyet ınkılabı- - ···-····.:.. .................. _ ................ --. - ayret! Geliyoruz arkadaşlar! 
dır ki bunu milli Türk inkılabına borç- Diye bağırınca, çete reisi bir küffü· 

Senlik muhammen 
kirası 

luyuz. Maalesef, bu prensiplere muha- NIJbelçl savurdu. Sonra haydudlara seslenerek: 
lif olarak cereyan etmiş olan Azerbay- - Kervancılara imdad geliyor! Ar-
can hadiseleri bu eski zihniyetin son E-czaneler kamızdan vuracaklar! Kaçınız! 
tezahürleri idi. Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- Diyerek kumanda verdf. 

Kalamışta Kalamış caddesinde deniz banyo yeri 
Floryada yerıi çarşıda 13 No. lu gazino ve bahçe. 
Anadolu Ka,·ağında ·iskele meydanı sokağında 17 No. 
ıu dükkan. 

Bu vukuat içinde benim için teselli dır: Haydudlar, çevik birer hareket!e Rumeli kavağında iskele civarı sokağın da 7 No. lu 
istanbul cibetindekiler : 

veren noktalar şunlardır: Aksarayda: <Sarımı, <Alemdarda: <Sır- geriye atıldılar. Sırtlardan inerek gc- kayıkhane. 
1 - Azerbaycan işlerinde .Anadolu rı Asım), Beyazıtta: <Cemlll, sametya- çide doğru kaçmıya başladılar. Muha- Şehremininde Büyük Saray meydanında 64,40 metre 

75 
300 

96 

18 1)5 

ı.ıs Türkiyesinin, milli istiklal hareketinin da: (Eromos>, Eminönündel: <Salih Ne- fızlarla yolculardan sağlam bulunan- murabbaı arsa (938 mayısı sonuna kadar) 15 
hiç bir dahli ve tesiri yoktur. Türkiye catll, Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: lar ve o sırada yetişen köylüler, hay- Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ına· 
b · l CRoytalil • Şehremininde: <Nazım>, Şeh- dudları ok ateşine aldılar. Bir kaçını da h ll k ı ı d Şartrlll .. u ış ere ne müsbet ye ne de menfi is- zadebaşında: (İ. Hamı, Karagürnrükte: a er ayrı ayrı kiraya verilmek üzere sçık a:rttırmaya onu muş ar ır.. · ııc 
tikamette hiç kanşmadı. <Fuad), Küçükpazarda: (Necati Ahmed), böylece avladılar. meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterılen 1 

i .. 
2 - Bu hadiselerden dolayı İttihat- Balınköyünde: <Hilfil) . Kervan reisL. haydudlardan ikisini teminat makbuz veya mektubile beraber 28/6/937 pazartesi günü saat 14: de J)a 

çılığın da mes'uliyeti gayet nzdır. Çün- Beyof lu cihetlndekiler: tepelediği halde, kendisine bir şey ol- mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3316) 

k . ı· t·h t 1 k ta h Tünelbaşında: <Motkovlç), Yüksekkaldı- mamı<=tı. Sapsag"lamdı. Havdudların o~·- - - ___.,-
iı, t ı a çı ı o ri te Türkiyenin rımda: cvtngopulo), Galatada: CMer- '.'( J 

içinde kalmış ve milli istiklal hareketi- kez), Taksimde: (Kemal Rebul), Şişli - tadan kaybolduklarını görUnce !TıÜda- ~ Ası· pı· n Kenan ....ııııl 
nin etrafında toplanmıştı. Türkiyenin de: (Pertev), Beşlktaşta: <All Rıza). faa hattını gezdi, ölenleri gömdürdü; ,... 
en güzel kuvvetini teşkil eden milli lt- Bofaziçi, Adalar ve Kadıköy cihetinde- yaralıl~rın yaralarını sardı. 

~tt: . 
tihatçılar kütlesi, artık beynelmilel ser- u··sku-darda: Cİttıhad>. Sarıyerde·. <A- Muhafızlardan dördü ölmüştü. !kisi b•f 

l Sizi aoAuk algınhAından, nezleden, gripten, 
seri politikacılık sahasına intikal et - saf), Kadıköyünde: <Büyük>, <Üçler), ağır yaralı idi. Altısının da yara arı var- d r ve dl •"'rllarandan koruıacak en IJI 111 bu u • 
mı·ş olan bir kısım İttihatçılarla ya hiç Büyükadada: <Şinasi Rıza>, Heybelide: dı, ama pek hafifti. On yolcudan biri il • • 

"" umine dikkat buyurulmaıı alakadar değildi, yahut da pek küçük CHalkL ölmüştü. uçü de yaralı id i. Bu yaralı-



aı ..._ 

Kütahyada demirci Mustafanm 
katili ölüm cezasma çarpıldı 

K1ta1ıJa ain' eeza hey'eti ve •emird Mustafayı öltlüren küçilk Arifle 
nalbant Mustafa 

Kütahya, (Hususi) - Bir müddet atlik bir görü§Dleden sonra karar bil
tvveı demirci Mustafa isminde birini dirilmiştir. 
Öldürmekten suçlu nalbant Mustafa Her celsede lfilerek halka bakan ve 
ile cürüm ortağı 18 yaşında Arifin mu- jandarma nezaretinde gelip giderken 
hakemelerinin son celsesi de yapılmış çok müsterih bir hal gösteren nalbant 
~e. Mustafa ölüm cezasına, Arif de ya· Mustafa ölüm cezasına çarpıldığını du
~ küçük olması yüzünden 6 sene yunca şaşkın bir halde hey'eti hlkime
lğır hapse mahkfun olmuşlardır. yi elile selAınlamış, &0nra bitkin bir 

Son celse çok heyecanlı olmuştur. halde sıraya çökmüştür. 
iki suçlu müdafaalarını yapıp bigünah Suç ortağı Arif ise 6 sene ağır hapis 
G~dukJiınnı iddia ettikten sonra hey'e- kaı;arını sakin bir şekilde karşılamış • 
ti hikime müzakereye çekilmiş, iki sa- tır. 

t 
~-- ................. ~ .... 

b'li Sina: Bugün Büyük Türk aliminin 
ölümünün 900 üncü yıldönümüdür 

(Baştarafı 1 inci sayfada) l yaşadığı deYir>, Prof. Borisov cTıb ve 
İbni Sina İslam medeniyetinin ilim böl- feylesof İbni Sina> hakkında ve Prof. 

~ini başlı barına işgal eden bir dahidir. Bertels de cİbni Sina ve edebiyat> mev-
8uyük Türk alimi İbni Sina, felsefe ve zuu etrafında birer konferans verecek
tıb ile çok mesgul olmuş, her iki ilimde tir. 
de yeditula sahıbi olmuştur. 

Beşiktaş yangınında 
Bir ihtiyar kadın yandı 

Alimin Tıb K:ınunu namındaki eseri 
bir çok asır tah&bet aleminin müracaat 
~tabı olmu~. ve ilaçlarının bir kısmı o 
"-- . (Ba§tarafı 7 inci aayfada) 
~ırlerin kodeksi mesabesinde kulla • 
'llınıştır. İbni Sina, şark ile garb buluş- ahşab, rüzgar fazla idi. Daha fazla hare-
1·- ket edip sex1 manevra yapılmıyordu.> 
"Cll'Ulı karıştırmış, onları birbirine mez-
tıetıniş ve bir ana kitab meydana getir - Tahkikata müddeiumumi muavinle • 
lrliştir. İbni Sına, Türk tarihinin yetiştirdi rinden Remzi vaziyet etmiştir. Tahkikat 
ti büyüklerden biridir. O kadar büyük bitinceye kadar yangının çıktığı Uzı.. -
1ı..ı ca ova caddesindeki evin halkı nezaret 
Wlf' şaheiyett'r ki dokuz yüz sene evvel öl· 
l&ğü halde, ismi fen ve tıb dünyasında altında ala konmuştur. 
ta· Yanan eYler una hürmrtle anılmaktadır. 
İbni Sina yalnız hekimlikte değil, fel- Tamamen yallJDlf olan otuz ev fUil -

lefede de büyük bir şöhret kazanmıştır. lardır: 
...__ . Torali mahallesinde Asmalı sokakta 1 
.ıDIU Sinanın <masının, babasının ve 

L.d. numaralı Said Ömerin, 12 numaralı Emi-
~ ısinin dclup büyüdüğü yerler itiba-
l'lle de Türklüğünden şüphe etmeğe im- nenin, 14 numaralı Mahmudun, 18 nu • 
"• ı... D maralı Hanüenin, 18 numaralı Makbule
~ yo ..... ur. ahi Türkün meşhur olan is-
~deki (Sina l dördüncü göbek dedesi- nin, 20 numaralı KerimeniD, 22 numara.-
'bı adıdır. Onun aı.-ıl adı ve künyesi: lı Arifin, 24 numaralı Niyazinin, 26 nu -

ibt& Ali Hüseyin bin Abdullah bin Ha- maralı İslamın, 28 numaralı Kadrinin, 30 "Tl bm Ali bm Sina'dır. numaralı Zekiyerun, 33 numaralı yüzb8§1 
Arab kaidesıne göre çok uzıyan sülale Selfilıaddinin, 34 numaralı Yusuf kapta

'4larında birinci baba ve dedeler anıl- nın, 36 numaralı Feyzinin, 38 numaralı 
-.,_rak en meşhur bir dedenin oğlu gibi Mustafanın, 4('I numaralı Omn-nın, 2 nu
'5steriltr. Bu da öyle olm'Qftur. maralı Alinin, 3 numaralı yumurtacı Mu-

ltte bugün bu büyük lliınin ruhunu nnın, 5 numaralı Senihanın, 7 numaralı 
ta_.- n Halil ve Eminenin, 9 numaralı Osmanın 
~ etmek üzere universite salonunda 
;opJanacağız. evleri, çeşme sokakta 3 numaralı Nedi • 

Soıyet Rusyada min, 2 numaralı Hasan•n, • numaraıı Ah-
lros medin, 6 numaralı Fevzlnin, 8 numaralı 

it . kova, 20. (A.A.) - Sovyetler ~i.J'.. kömürcü Nurl!ıin, 10 numaralı Osmanın 
li İlim Akademisi, İbni Sina'nın ölü • evleri, Uzmıea ova caddesinde yangının 
~nün 900 üncü yıldönümü münasebeti- çıktığı 14 'numaralı kapıcı Melunedin, 10 

' 28 hazir&nda yapılmak üzere bir mü- numaralı İffetin, 20 numaralı Fevzinin 
"n:ıere tertib etmiştir. Bu müsamere es- evleridir. 
'-•11ıda Prof. Yakubovski 'İbni Sina'nın Yanan evlerin yekOııu otuzdur. 

Muatil;;r;;f;Ya;-"iezintisi 

\Jı. latanbuı mualllmlerl dün Çınarcıia mişlerdir. Eğlenti çok güzel geçmiş at 
~«ezinti yapmışlardır. Gezinti için şama kadar nezih bir şekilde elJeıill • 

1 Yın Bura, Şirketi Hayriyenin de miştir. 
!'.Ulbaralı vapura kiralanmıftı. Yukandaki resim muallimleri ge • 

~1lallimJer muhtelif lsJrıelelerden zinti vapurlanndan birinin lfivertesia-
1eıa Wwnit• ve-Çmarcıja giı - df göstermektedir. 

EDEBiYAT: 

Tercüme Romanlar 
(Bqıanıtı e ma MIJlfadaJ 

giden ve hatta vaktile öJmilf büyük ba
balan ile büyük analarım o Alemin ba
tıra ülkesinde gören, :fakat aradıkları 
Mavi Kuıu, yani saadeti buldum sandık
ları bir anda gene kaybeden küçük Tiltil 
ile Mitil'in efsanesini okuyup ta bu de
rin ılire hayran kalmamak imkinsızdır. 
Mavi Kuş mefer kendi evlerindeki kuş
muş. Onlar ise onu pek uzakta anyor
muşlar!. İşte bu ince eser, aslındaki şiir 
bozulmadan lisanımıza çevrilebilmiştir. 

Yalnız yeni bazı kelimelerin öteye beri
ye sıkı§tırılması ve bazılarının şimdilik 
kulaja yabancı gelmesi bir sahne eseri 
tercümesi için fazla bir külfet ve gayri 
tabiilik sayılabilirdi. Buna rağmen eseri 
dilimize çeviren Mehmed Şükrü Er
dem'i son asır temaşasının bu f eerik p· 
heserini intihabından dolayı tebrik ede
riz. 

Eserin bütün tablolarını dolduran ma
sal ve hayal epasını burada uzun boylu 
anlatmağa imkln yoktur. Yalnız geeeııin, 
suyun ve okkalık ekmeğin bile birer p
hıs on!uklarını söylersem ötesini bu ma
kalemi okuyan karilerim az çok tasavvur 
edebilirler. Esasen efsane anlatılmaz, he
le sahne efsanesi ..• Ya oynanıyorsa gidi
lip görülür, yahut kitabı okunur. Benim 
de sa.mimi bir münekkid dostluğu ile tav
siyem budur. Bu güzel eseri okuyun. 
Dünya edebiyatının nadir yazılDUf bir 
harikasını okumuş olacaksınızdır. Çlbıkü 
bu nevi~en htçbir fantazi, hiçbir feeri 
Maeterlinck'in bu piyesindeki yüksek
liğe erişememiştir. Yüksek bir mütefek
kir, yüksek bir pir, yüksek bir tiyatro 
müellifi... İşte Maeterlinck budur ve 
cMavi Kuş> bu büyük dibinin bu üç kud
retini bir yere toplamış olan eserlerinin 
en feerik bir nümunesidir. Bu cihetten 
lisanımıza nakli çok değerli bir hizmet 
olmuştur. 

Halid Fahri Ozcmıoy 

Bina işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 

.,... 11 

1. - Eksiltmeye konulan lf: Ankara :Müstakil Jandarma taburu mutfak, er
zak anhan, hekçi kulübesi, fosseptik ve kuyu inpatıdır. 

Keşif bedeU: 29 688.97 liradır. 
2. - Eksiltme 2r111m tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Vekileti yapı 

lfleri Umum Müdürlülü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktıı·. 

3. - Eksiltme prtnamesi 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· 

rıat vermesj ve Nafıa Vekiletinden alınmış yapı müteahhitlik vesikasını haiz 
olması ve en aşağı on bin liralık bir işi yapmış bulunması lizımdır. 
İsteklilerin teklif meltuplannı ikinci maddede yazth saatten bir saat evveline 

kadar komisyon resiliğine makbuz muka bilinde vermesi muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1572) (3439) 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - İzmir - Aydın hattı üzerinde Çamlık ceski Aziziye> istasyonu civarında 

yapılacak varyant ile bu varyant üzerinde takl'iben 1100 metre tulünde bir tü
nelin ve yolcu binasiyle umumt balA ve Aydın istasyonunda betonarme bir ge
çidin inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu i§in muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminatı 26550 liradır. 
3 - Münakasa 1ntrn tarihinde saat on be§te Demiryollar inşaat dairesinde

ld komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Bu münakisaya aid mukavele projesj, ~ksiltme prtnamesf, Bayındırlıi 
işleri genel şartnamesi, projeler ve diler müteft"rrl evrak 28,5 lira mukabilinde 
Demiryollan inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 -; Münakasaya iftirak etmek istiyen Jer 2490 numaralı kanun mucibince ib

razına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı Res
mi Gazetede ilin edilmif elan talimatnameye göre 937 senesi için Vekiletten ve
rilmlf müteahhitlik vesikalannı havi zar fiannı mezk\ır kanunun tarüatı daire
afnde hazırlıyarak 7n/937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar inşaat dal· 
resindeki komisyona makbuz mukabilin de vermi§ olamları llzımdır. 

Belsoğukluğu 
vlf?. FRENGiYE yak.ılanrrıarnak için 

en iyi ilaç ancak 
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