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un biiyiik Tiirk ilimi rBaşvekiliıl seyahati 
bni Sina aiinii yasatıldı ismet lnönü bu akşam 

Dfita pı p&lcatı tnefGlime iftirak edeıı müMVOerler bir aracf4 

Dün söylenen nutuklardan parçalar 
lbni Sina bütün cihan Tabiat lbnl Slnagı 

alemine ıeref vermiı 11•llfllrmelıle en bilg'lllı 
bir Türk dahisidir lıarllıasını glJstermlf tir 

l'llSIZ kalrinesinin istifas1nı 
mucip olan Amil 

J'..,. : s.ıün R...,, Eıneı 
Yuet Alemi sütununda okuyunuz] 

Ankaraya vanyor 
Ellziz, 21 (Gönderdiğimiz husu· vekilimiz İsmet İnönü refakatinde 

si muhabirimizden) - Tuncelinde Sıhhat Vekili Refik Saydam olduğu 
halkla temas eden ve kahraman kı· halde bugün öğleden sonra saat on 
taatımızı teftiş eden muhterem Baş· (Devamı 3 üncü ıayfada) 

Antakyada 5000 kadın ve 
erkek arafından bir 

protesto mitingi yapıldı 
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Her gün 
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Yazı Çok Old~ia /çin 
Bugün Konamadı 

Hariciye ve ilıtısat 
Velıillerl 
Bağdada vardılar 

( Ba.§taraf:. 1 inci sayfada) 

köçeke vardtl&r. İstasyonda hudut kayma 
kamı ve teşrifat müdürü tarafından kar 
§llandılar ve buradan hududa otomobil· 
lerle geldiler. Musul mutasarrıfı ile polis 
müdürü burada Vekilleri istikbal etti • 
!er. V ... kendilerine Musula kadar refakat 
ettiler. 
Şehrin metbalinde bir askeri ihtiram 

kıt'ası vekiller! sel8.mladı. Mızıka İstiklal 
ve Irak marşlannı çaldı. Bütün şehir Türk 
ve Irak bayraklaı-ile donatılmış, şehir 
halkı sokaklara dizilmiş, misafirleri sı -
cak ve co~kun tezahüratla alkışlıyor ve 
selamlıyorlardı. 

Dr. Aras ve Ce~al Bayar bu çok sa -
mimi karşıla.TJ.madan fevkalade müte -
hassis oldular ve kardeş milletin bu his
lerinin, Türk hıslerinin bir rnakesi ol -
duğunun halka bildirlmesini rica etti • 
ler. Öğle yemeği ikametlerine tahsis e
dilen konakta verildi. Akşam üzeri mm
taka kumandanı ığında şereflerine yeri
len çayda bulundular ve ondan sonra be
lediye parkını gezdiler. Mutasarrıflık 
konağının çok güzel tezyin edilmiş hah -
çesinde Dicle kenarında askeri mızıka -
nm güzel havaları dinlenerek yemek ye
nildi. Vekillerin gezintileri halkın coşkun 
tezahüratına vesile oldu. Misafirler ya -
rın sabah yollarma devam edeceklerdir. 

Gerkükte nümayiş:er 
Gerkük 21 (Anadolu ajansının hususi 

muhabiri bildiriyor) - Heyet bu sabah 
otomobillerle Musuldan hareket etti. 

Musul hududuna kadar mutasarrıf, ku
mandan, belediye reisi ve diğer erkan re
fakat ettiler. 

Resimli Makale: X Tenkit kolay, tashih zordur X 

Gördüğünüz eşhıı.s ve eşyayı geli.i güzel teknit etmek ko
laydır. Fakat mesele tenkitte bitaraf olmaya gelince iş güç
leşir. Muvaffak olmak ise büsbütün zordur. 

Tenkidi IWettayin şekilde herkes yapar, muvaffak olanın 
sayısı yüzde birdir, fenalığı görüp izzeti nefsi kırmadan gös
teren, ayni zamanda da tashihi yolunu bulan ise binde birdir. 

( sez 
Londrada mevsimin 
En orijinal 
Kadın şaplı.ası 

Ingiliz kadınları ne biçim iapka giye
ceklerini adet& pşı:rm.ış bulunuyorlar. 

• 
A RA ·S ONDA ) 

... • I Janet Makdonald 
HERGuN BiR FIKRA 1 E,vlenme dairesi 

Tavuk yerken Önünde şarlıı söyledi 
Şair Eşrefin bir dostuna borcu var· 

dı. Alacakh dost bir gün alacağını al
mak üzere Eşrefin evine gelmişti. 

Eşref yemekte idi. Kızarmış bir ta
vuğu tek başına yiyordu. Do$tıl. alaca
ğını istedi. Eşref: 

- Vereceğim amma, dedi, param 
yok. 

- insanın parası olmazsa tavuk yeT 
mi? 

- Ne yapayım tavuğu yemiye mec
burdum. 

- Mecbur muydun? 
- Evet; tavuğun yiyeceği yoktu. 

Benim de yoktu. Birbirimizi yemek 

Türlü türlü modeller icat eden şapkacı
lar, son günlerde Londrada yapılan meş
hur at yarışlarında gayet güzel bir ka -

Heyeti, Erbil h':dudunda mutasarrı~, .. dının giydiği şu resmini gördüğünüz mev 
kumandan ve erkan karşıladılar. Erbıl 1 • kü·ı~,_ dıran C!lpkanm mevsi _ 

1 

mecburiyetini hissettik. Ben ondan 
kuvvetli idim. O beni yemeden ben 
onu yiyiverdim. . ____________________________ _.,.. 

En büyülı göz 
En ince bel 

. . d 'ld' evı cı.uını an r- , 
rnemurin klübünde ~eyetimız ızaz e ı ı. rnin en orijinal şapkası olduğunu söyle-
Şehir baştan başa Turk ve Irak hRvrak - kt dirl 

.. .. halk k d me e er. la.rile donanmıştı. Butun so .:.- ar a Holivutta 400 
coşkun tezahürat yapmıştır. lngilterede sağ ve sol kitap 

Gergük hududunda heyetimiz, muta - k/ün/eri 
amf, kumandan, diğer mümtaz :revat ta- r 

artist arasında ya

pılan bir müsaba -
ka.da en büyük göz 

ve en ince bel bi· 
rinciliğini E1sa Bıa 
kanan kazanmış .. 

tır. 

rabndan karşılandılar. 

Gerküke giriş tasavvurun fevkinde nü
mayişle oldu. Şehrin medhalinde yüze 
yakın otomobille halk istikbale gelmiştL 
Otomobiller bayraklarla donanmış bu -
lunuyordu. Şehir büyük bir donanma 
manzarası anediyordu.. Halit Türk dost
luğuna, Atatürke karşı emsalsiz tezahü -
ratta bulundu. Şehrin her geçidinde ke
silen kurbanların adedi sayılrnıyacak ka
dar çoktur. Muhtelif taklar yapılmıştır. 
Şehrin medhalinde mızıka, İstiklal ve 
!rak marşlarını çaldı. Dr. Aras kendisini 
selfun.lıyan askeri kıt'ayı teftiş etti. 

Heyet istasyon binasında kendilerine 
tahsis edilen dairelerde istirahat ettik -
ten sonra öğle yemeğini mutasarrıfla be
raber yediler. Bağdad elçimizle Irakm 
Ankara elçiliği eski başkatibi, hariciye 
nezareti müdürlerinden B. Müştak heyeti 
Gerkükte karşıladılar. 

Petrol alacağız 
Ankara 21 (Hususi) - Hariciye ve İk

tısat ekillerimizin Bağdadda görü~ek -
leri işler arasında Iraktan geniş mikyas
.a petrol almamız işinin bulunduğu söy
leniyor. 

lstanbul spor bölgesi 
başkanı istifa etti 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

bir ihtilaf üzerine İstanbul spor bölgesi 
başkanı Fethi Başaran dün istifa etmiş
tir. İstifası merkeze gönderilmiştir. İs -
tifanın kabul edilip edilmiyeceği henüz 
malum değildir. 

İngilterede günün siyasi, içtimai, ikti
sadi cereyanı arını takib eden ve bunları 
büyük tezli meseleler şeklinde ve kitab 
halinde neşreden iki kitab klübü vardır. 
Sağ ve sol ki.tab klübleri, isimlerinden 
anlaşılacağı veçhile bu klübler, kendi 
görüşlerinin mahsulii elan eserleri, bu 
görüşlere uygun kafalı muharrirlere yaz
clınyor ve piyasaya çıkarıyorlar. Görü
nüşe göre sağ klüb daha ziyade ağır bas
maktadır. Zira, sol tarafla mücadele ga
yesile açılan sağ kitab klübünün azası üç 
ay zarfında beş binden 20 bin kişiye çık
mıştır. Günde 200 aza yazan bu klüb, pek 
yakın bir zamanda 40,000 azalık sol kitab 
klübünü altececeğine inanmaktadır. Ber
nard Şov, Vels gibi yüksek muharrirlerin 
de ziyafetle!"inde nutuklar verdiği bu 
klühün 50 kişilik bir idare heyeti vardır. 

·•Ölüler klübü,, 
İngilterede bilhassa Londrada dün

yanın her memleketinden ziyade klüp
ler vardır. Bunların içinde çok garip o
lanlan vardır. 

Son günlerde garabet itibarile dün
yanın hiç bir tarafında tesadUf edilmi
yecek bir klüp teşkil edilmiştir. 

«Ölüler klübü>. 
Bu klübe aza yazllanlar ya hükmen 

ölmüş veyahut hiç olmaz.sa gazeteler -
de öldüğü yazılmış olanlar imiş. 

Genç kızın, ba .. 

dem göz dediği -

miz hakikaten fev 

kala.de gözleri var 
dır. Ve belinin 
kutru da 19 pustur. 

Dededen dilenciler kongresi 
Varşova civarında Otvokta geçenlerde 

bütün Lehistan dilencilerinin temsil e
dildiği cDilenciler kongresi> toplanmı§ -

tır. Dilenciler kongresinde en şiddetli 
münakaşa ve müzakerelere sebep olan 
mesele Kaphca şebirlerindelrl otelcilerin 

dilencilerden müşterilerini kurtarmak 
için muayyen bir para vermeleri mesele
si olmuştur. Otelcilerin memnuniyetle 
kabul ettikleri bu şekli dilenciler casil> 

meslek:lerinı:? uygun bulınamı§lar ve red
detmişlerdir. Dilencilerin kongresine ri -

vaset eden soydan dilencidir. Çok zengin 
~lan bu dilencinin dört çocuğu da dilen-

cilik yapmakta imişler. Babalan yokluk
la iftihar ettiğini de kongrede söylemiş
tir. 

Kandan neler yapılır ? 
Şimdiye kadar bu klübe bir çok öl- olarak yalnız kanı kullanmaktadır. Bu 

müş zannedilen eski muharipler, öl - 'r b .k d ku tulm t haı·ne g,,_ 
•• y .. • • • • a rı a a ru uş ve oz ı .... -

dugu zannedıldikten sonra dırilenler, • 
hükmen medeni haklardan iskat edi - lirildikten sonra tazyik edilmiş kandan 
lip de sonra tekrar haklarına kavuşan- düğme, tarak, çanta kulpu, ve telefon a-
lar yazılmıştır. hizesi gibi eşya yapılmaktadır. 

Meşhur sinema yıldızlarından .Janet 
Makdonald, gene bir artist olan Gene 
Raymond ile evlendi Pembe bir mıislin
den gelin tuvaleti giyen artist o kadar 
göz alıcı ve cana yakın olmuş ki gören-
ler otuz yaşındaki yıldızdan, belediye 

dairesi önünde bir prkı söylemesini rica 
etmişlerdir. 

Artist te billfu' gibi sesile cBenim saa
detim sensin> prkısım söylemiştir. 

Yeni geline tayyare ile 40 kiloluk bir 
düğün pastası gönderilmiş, hediyeler kıs
men 30 bin lirayı bulmuştur. Damat ile 
gelin halaylarını Havai adalarında ge -
çireceklerdir. 

lngilterede gösterilmiyen 
film 

Geçenlerde yazmıştık, İngilterede bazı 
~iyasi tezahürlere vesile olur mü18.haza
sile, Vindsor dil.kasının evlenme merasi
mini gösteren filmin, İngiliz sinemaların
da geçmesi menedilmişti. Fransada böy
le bir yasak olmadığından, binlerce halle 
geceleri sinemalara koşuşuyor, bu filmi 

seyrediyorlarmış. İngiliz gazeteleri, bu 
hadiseden gıpta ile bahsederek, cbizim 
serbest ülkemizde göremiyeceğimiz film
lerden biri> demektedir. 

Radyo nerede daha fazla? 
İngilizler dünyadaki radyo rekorunu 

kırmaya merak sarmışlardır. Şimdiye 

kadar bu işde birinci Amerika idi. Ame

rikada halln.'! yüzde on yedisinde radyo 

vardı. Danirnarkada bu nisbet on altıya, 
ve İngilterede on beşten biraz fazlaya dü
şüyordu. 

İngilizler son zamanlarda Amerikayı 
geçmek için gayret etmektedirler. Büyük 

devletler arasıncm en az radyo kullanı

lan memleket te İtalyadır. Halkın ancak 
yüzde on binnde radyo vardır. 

Fethi Başaran 1923 denberi spor teş -
.kilatında muhtelif vazifeler almış, Türk 
sporu için cidden kıymetli hizmetler ifa 
etmiştir. İstifasının şuyuu sporculuk me
haiilinde derin bir teessür uyandırmıştır. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Fethi Başaranın İstanbul spor bölge -
sindn aynlışı bilhassa İstanbul sporcu -
luğu için ziya olacaktır. Bu istifanın ka
bul edilmiyeceği, bir hal tekli buluna -
cağı umulmaktadır. 

Arkadaşlarımızdan birinin anla1tığma göre. 
cLokanta, gazino, birahane gib~ yiyecek ve içecek satılan 

cyerlerjn esaslı bir muayeneye tabi tutulması için yeni bir 

ctalimatname tanzim edilmiştir. Ilu talimatnameye lla7.aran 
cBelediye doktorları bu kabil yerleri haftada üç gün mun
ctazaman teftişe tabi tutacaklardır.> 

İSTER İNAN i STER 1 NAN ı\f AJ 
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Sözün Kısası 

Paris sergisi 
Ve Polonya 

E. Tala . "P" 

IB eynelmilel Faris sergj.si hiç şu 
' aıalt8 

hesizdir ki bu yılın eı. çoK 

uyandıran hadiselerinden biridir· dJ 
Bütün dünyada hüküm süreı:ı ik1t

1~8Jl 
buhrana, bütün devletlerce tatbık 0 0

• iS• 

para takayyüdatına, Fransadaki siya~~allı 
tikrar yokluğuna rağmen, her tara iJİ 
yüz binlerce insan şu mevsimde, se~gal.t" 
ziyaret için Parise akmakta, yahut 1<i 
mağa hazırlanmaktadır. gi" 

1900, ve hatta 1889 tarihlerindeki ser da 
lerin, şaşaa ve şöhretçe hayli dun~ .. 
olmakla beraber, Parisin tarihi cazı eıj 

··rJll '" ~ne karışınca insanda mutlaka go elC 
mera:k ve hevesini uyandıran bu s~~ .. 
·sergi etrafında Franı;ız matbuatı hU 
malı bir propagandaya girişmiştir. p riS 

Bu cümleden olarak, son gelen ~eJl 
mecmualarından biri, sergiye iştirak e pıı• 
yabancı devietlerin paviyonlaril:: bU daif 
viyonlarda neler teşhir edilecegıne 
ııefis bir nüsha basmış. :f'~ 

Dün, bu nüshayı açıp seyrederken, ,3zı 
lonyanın paviyonuna taalluk eden ) 
ve resimlerin üzerinde durdum. ·dl 

Zira bu resimlerden bir tanesi, ser~~ 
'kemali fahr ile teşhir edilecek o~an ~1'S. 
·murabba metre büyüklüğündeki 8 : 

bir halının bir parçasını gösteriyor ı.ı',et 
d 
.. ? :g ... 

Bir halıdan ne çıkar mı de ınız·;· aft" 
amma, bu kıymetli halıda, dostlugaf 1.tô• 
de, civanmertliğe münafi olarak sır ve" 
bir taassubun ve Papaya yaranmak ~.e1ca 
s)nin sevkile, Viyana önündeki dörd~o "' 
.Mehmet ordularını arkadan vuran 
bieski kralın menakibi gösterilmiştir. t• 

Hfila, Varşovada, eski bir sarayın Jlle9• 

halinde, bir Yeniçeri Ievendini atJJllll.Y .. 
yakları altında çiğnenir vaziyette ~~il 
keli duran knıl Sobieskiyi tarihin hU ı.rıı• 

·m ka11 ne olursa olsun, Polonyalılar ını ~tıı 

manlarının en büyüğü olarak sayıtla. 
bittabi serbesttirler. ı;ıll' 

Fakat şunu da bilmeli ve unutlllaJlleı:li 
dır ki, bu gibi saygı ve sevgiler, . Y e1'' 
yersiz izhar f'dilir ve böyle nüınayıŞ ş·ı • 
lini de alacak olucsa devletler ve rtıJJeJl 
Jetler arasında cari olması ıazun g~de" 

.. b t ~aı nezaketle ve dostane munase e 
lerile oldukça bir zıt teşkil eder. • 

. Hatırımda kaldığına göre, PoloP1~~1'i nın sabık hariciye nazırı Bay Za r.!~· 
bundan bir kaç yıl evvel, Cene'Vl'ede ·jıat) 
!etler Cemiyetine, (manevi terki tesl; riJlı 
yapılmasını tE:klii etmiş ve ınille_t ~ııiı 
.top ve tüfekten önce, aralarındakı . t9" 
garazı, ve her türlü eski hesapları bıf sıı" 
rafa bırakmalarmı, gelecek nesillere dıııı 
dece dostlu le duygu ve hatıraların siYB 
başka bir miras bırakılmamasını tav 

eylemişti. . bit 
Bugün, her hususta zengin ve jlerı rdi" 

. se'"' 
memleket olan Polonyanın, Parıs :ıcıbe-
sinde, kral Sobieskinin mahut IlleP fl'l8 ı 
sJnden başka teşhir edecek şey bıılıı. rııı· 
mış olması keyfiyeti karşısında, es~ı ıece 
zırın be:ıhsettiğim güzel teklifini bOY 
yadettim de: .,, 

sil· 
-- O ne perhiz, bu ne lahana turstl 
Demekten kendimi alamadım .. 

.. / 
-~- ''"'-~'"''~-"" "' '"""-•H ··~· " ''""",,,,._.-'da 

Nevyorkta bir kadın 
kaçırıldı . et' 

Nevyork zabıtası iki haftadanberı }(ll" 

rarengiz bir şekilde: yapılan bir ~a*:rsoıı 
çırma vak'asile meşguldür. AllS pall ' 
ismindeki Z{!ngin kadın bir gün s~ ıeri1l' 
leyin evinden çıkıp ayni cadde 

0 so1'~ 
deki amcasını ziyarete giderken ·J<:i JciŞi 
ortasında duran otomobilden inen 

1 tıl~~ 
tarafından yakalanıp otomob~e ;ozdeJI 
ve otomobil derhal hareket e<lıP 
kaybolmuştur. tııl"' 

b" ırıelt 
Ertesi gün kocasına gelen ır. v. ııald" 

ta karısı için 25,000 ~ol~r. ve:d~gıı<ocı:ısl 
serbest bırakılacağı bıldırılınışt · t ede" 

··racaa mektubu alır almaz polise mu nı te5" 
ıek kendisinin hırsızlarla uyuşrnas:c" et• 

· · rı " t: il için taharriyatı kesmel_erıı::ınıer geç• 
miştir. Fakat aradan haylı gu ıaJllll ' 
t; ği halde karısından bir haber 8 ıtadıJlll 
mıştır. Polis geçen gün kaçırılan b·r JıO~ 

. ·nde ı -düşman olan Kipiranovu ısmı 0to . 
karısını Parsonun karısını kaçır~rerel' 
mobil içinde ve evi civarında gdırı~ 
yakalamıştır. Fakat kaçırılan ){a 
aene haber ~lmamamıştır. 



ondrada hayal inkisarı 
ıkı kontrole rağmen ispanyaya harp 

levazımı gönderilmeğe devam ediliyor 
ı..m. 21 (Bums') - Avam kamara- Mat diler taraftan. Bilbaonun ta - denmına müsaade olunamıyacatı bnu

llanı bac6nkii taplanbsmda Bilbaonmı mamDe iga1 edilctib haberi Santanderin tindedir. 
tr.nJristler tarafmdan igali mevzuu ,ald valisi.· tarafından bt'iyetle tekzip Eğer dnletler arumda bir it birliği ya 
..._lmUf ve bu h11111sta, hariciye nazın edflmektedir. Vali. Nervion nehrinin sağ j>d9eağl hakkmda yakında bir sarahat ..0-
t.ılene bir çok p11Jler IOl'Ulmuştur. ,ahl1inde cwnhuriyet lat'alaruua fiddet- ,wt buhnupa, İngiltere hükümeti, va -

l'.den, BiJheonun lfpli mumda bir le mukavemet etmekte olduklannı beyan ,ziyeti tekrar tetkik ederken bu vakıayı 
• A1mUl ve ftal,.a tayyare1erinln bil- etmittfr. ,nazan dikbte almaya mecbur kalacak -
Mk rol oyrıaCıklarmı möylemiş. fakat hü- tır. 
'6nıetin bu keyfiyeti allkadarlar nezdin- Londra 21 - Ademi miidahale komi - indlterede Frub leldae ...ıer 
le protesto etmiyeceğini, çünkü hülai - telhlde Lorcl Plymouth beyanatta bulu - Londra 21 (A.A.) - Bilbaonun nas -

Atatü.rkiin 
Doğu, illerine 
Teveccühleri 

Erzurum 21 (A.A.) - Umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer refakatinde 
müfettiflik erkim olduju halde b11 
gün şelıri.mbe gelmiflerdir. 

Başta Vali, kolordu, müstahkem 
mevki kwnandaıılan, Bayburt'da 
viliyet memurlarile on binlerce 
halk da şehir civarında Umumi Mü
fettişi karşılmnıştır. 

Tahsin URr halb bqı söyledi
ği bir nutukta Ulu Önderin Dolu 
illeri haJJpu karşı olan tneccüh
lerini bildimüş ve ileride bepııla
cak olan işlerden beMetmiştir. 

Ba111elıll ba gıl da 
Ha 11a K 11r11111an• 
1000 lir• 11erdl ~i saflarında da ecnebi tayyarelerin narak ezcümle demiftr ki: yonaliat kuvvetler tarafından ifgali İngi-

~nılınaktJ\ oldutunu il.ive etmifür. tn,iltere hüJduneti, fimdiye kadar ah- liz eflirı umurniyesi üzerinde derin bir Ankara 2f (A.A.) - Türk Hava 
Başka bir suale cevap veren Eden, İn- ,nan neticelerden dolayı hayal inkisanna tea1r hasu etmiftr. Muhafazakir ve müf- Kurumu Başkanlıiından: 

-1.terenin ademi müdahale .komitesinden ub'amı§ bulunmaktadır. ,rit saf tara! gueteleri General Franco Hava tehlikesini bilen :i,.ıerimiz 
tiilmiyeceğ:ni bildirmiştir. Bugünkü vaziyet, iıısaJ1l meyus edecek tarafından elde edilen bu mühim muvaf- 937 - 938 yılı yükenlerini vermeye 
a&-. famamlle itcal edilmedi mi? mahiyettedit. Varılan anıaımaya ve vü - !akiyetin kari olabileceğini yumakta ve başlamışlardır. Bu üyelerimizin bquı-
1.ondra 21 (Hususi) - Bilbaonun İf - cuda getirilen genif te§kilita rajmen Is - ıeneralin BiJbaoyu harap olmaktan kur- da her zaman bütün milli hareketlere 

idi münuebetile Bitler ve Musolini Ge- panyada mnhaume halinde bulunan iki tannak. ve sivil halkı korumak hususunda rehberliklerile §eref veren 8-yın İs -
laeraı Frankoya tebrik telgraflan gönder- tarafa da silAh ve harp levazımı gitmek- elinden geleni yaptılım kaydeylemekte- met İnönünü görmek, Türk Hava Ku
~- tedir. İngiltere hülalmeti, bu vaziyetin Bir. rumu için iftihar ve bahtiyarlıktır. Ge-
--===--=====-====-=====-----==--=-==---=-=-=====:===-:::ı:=====-===-===-=-======-==-- rek ha Başbakanımıza prekse ilk lis-

( ffÇİ mallan düzenli Ve 8S8Sll Sovget· Rusga ~ran7.::: .. 8:n,_ valandaşlarımıza 
\ Ve cw • Başbakan bmet tnönü ı ooo 

b• k ·ıd k k 4'Urıgege Bayan Nakiye Eigüıı Erzurum so lf Ş8 1 8 Of008C8 Telefon ~vı::ı:sivassayıav.,~ 
iç Bakanhjı hazırladığı zirai asayiş kanun projesi Ankara, 21 (Hususi) - Kayseri • A- c Cemal - Piyango bayii 100 

dana telefonunun bir an evvel bitiril - c Şakir lr.aıdeşler - Bursa 
baklanda valilerin mütalealannı sordu mesini temin için emir verilmiştir. A- pazan 

Ankara 21 (Hmmi) _ tç bakanlık ı mabatla çiftçi emniyet lerVialeri kurul- iustos sonlarında bu bat konuşmaya : =ii~ !~ -Tüccar -

60 
so 
so 
so ~ümüzün blkınmaaını ve dalınık ı--. bwılara varidat temini, sini suçla- açılacaktır. Bundan IOllr& Adana - Su- c Emin Ak~' 

tıs;t;rin birlepnesini temin etmek üze- nn takip, muhakeme ve cezalandırılma- riye hudut hattının inpsına başlana - ..a· 

'- hanrhklar ,.aparken ve köy kanu - sı bu kanun hWdimlerlDe tabi olacaktır. caktır. . . . . B Jı~l''- -L-
lılnıu yeni battan delittirirken dij'er ta- Proje esu1anna göre her viliyet ve ka- Telefon ıdaresı Kaysen - Sıvas - Er- aflJfl •, aa llBlleuU11U 
~ ç~ emniyetini ve çiftçi mallan- za merkezlerinde birer zirai uayif mec- zurum. - . ~ - Rus .. hud~du telefon (B.,rıınıfı ı laci • .,._, 
lllllı daha esaslı ve düzenli bir tekilde liai bulunacaktır. Yaya ve atlı .)ur bek - ~vres~nın ~~ına luzumıu malzeme- altıda halkın coşkun ter.ahüratı a • 
~masanı temin edecek bir zirai a- çilerl tefkilltı kurulacaktır. Müstakil yı t.emın etmıştır. Bu hattın da yakın - rasmda Ankaraya hareket etmiştir. 
ltyiş kanun pro~ hazırlamıştır. hususi bekçi kullanabileceklerin ne va - da ınşasına başlanacaktır. Başvekili ve refakaUerindeki ze-
~ıllardanberi köylümüzün en çok tI - öd1an haiz olacaklan projede tasrih edil- V • dr I vatı himll olan tren Kayweri ve Si-

by.;t e bultınduğu bir ... derdin böyle bir mi§tir. 1. enı a ıige vasta birer saat tevakkuf edecektir. 
~i atla ortadan kaldırılmış olman köy- Zirai aicil 'T' l Şakiler peripn bir halü 

-·""'""- ü -.e cumhuriyetin yepyeni bir bedi- Her köyde ve belediyede bir zirai sicil 1. ayin eri Eliziz, 21 (Gönderdiğimiz husu-
olacaktır. bulunacaktır Bekçi tefkilitmm en .yük- Ankara 21 (Hususi) _ 90 lira ma- si muhabirimizden) - Dersimde 

Proje w.lilere pderildi sek mercii İç Bakanlık olacak, talımat, aşlı İstanbul hikimliğine adli ihti.:ıas sarp dağlar arasında sıkqıp kalan 
8akanlık muazzam bir serveti muhafa- tebligat Bakanlıkta te§kil olunacak ko - hakimi Atıf, 80 lira maaşlı İstanbul ha- şakiler açlıkJa pençelepnektedir. '()'. 

'- edecek olan bu emniyet servisinin hiç milyon tarafından yapılacaktır. kimli - · İstanbul adli ihtisas rnüdde- mitsiz bir halde bulunan şakiler tes-
alrsathlr vemıeden yüriiyebilmesini Kar bekçileri iumu:: Mithat, Diyarbeldr müddei- liın olmak çarelerini aramaktadır -

'-ıtn içJa ha.zıdmnuş olan bu projeyi Kır bekçilerine karfl gelen - umwniliğine Diyarbekir ihtisas müd _ lar. 
~ g&ıdererek mütalealannı sor - lere devlet zahıtasına karp gelenler gibi deiumumisi Mehmet Ali tayin ediimiş- Malat,ada 
~. Çiftçi ınallannın konmm•, bu muamele yapılacaktır. lerdir. 

us b~;~~~h~;~ zaferi :F~:tc~E:~?. 
gu hakimi Saffet, Düzce sulh hikimli

flov g ef tag,,areellerl Moslıova - San Fran•l•lıo ğine Sürt ~üdd~ium~i muavini Ke -
1
1, ini ,,,, Jı t•• b ,~ ı mal, Mardın muddeıumumi muavinli-•e,er BIBDBıılJ lgl! ıl! IJfllrulıllr ğine Çiçekdağ müddeiumumisi Der -

~ 21 (Hususi) - Moskova - San 

1 

rafından tesis edilen dofnı hatta mesafe \iş, Adana hakim muavinliğine Bolu 
~sko .terine çıkan Sovyet tayyare - ıekorunu kırmaja muvaffak olamamıı - icra memuru Hatice. Beşinci dereceli 

dün •aat 11,25 te Vq:ington devle- ,!ardır. baş müddeiumumi baş muavinliğine 
~ kain Vanconverde yere inmifler - Ankara bikimi Arif, altıncı dereceli 
~- Oçanca Umam baş müddeium~ muavinliğine mua· 

Malatya, 21 {Hususi) - Başvekil 
İsmet lnönünü hAmil olan tren bu -
gün şehrimizden geçmiştir. 

Asım 

Batvekil Siftstu pçti 
Sivas, 22 (Husust) - Başvekil 

İsmet İnönünü bJmil olan tren bu 
gün şehrimizden geçmiştir. Başvekil 
istasyonda sellmlanmıştır. 

Nef'et 
Ankara, 21 (Hususi) - Şark se

yahatinden avdet buyurmakta olan 
Başvekil İsmet İnönil ba akpm teh
rimize va~. 

e Fransız kabinesinin 
istif asını mucip olan amil 

Y.-n: SeU. .... Emeç 

F ransız efk&n amumiyesine 

chabis kanunı.r. ismini ver
clirm Puanlwenin meşhur cKaııun hiit
müıUl haiz branıameler• çıkarmak •· 
WüJetinl FraDla meelilbıcleıı almaaı na
al lflrilltil kaparDUf idi ise b1Jliinki 
Franm lıükdmetinm jatifa etmesine de. 
gene buna benler bir lıWiae sebeb ol
mupur. Şu farkla ki, LeOlı Blum kabine
ainin iktisadi vaziyeti düııeltmek içia 
almak istediği salihiyet, Puankarenin 
koparabilmiş olduğu müsaadeden çok da
ha geniş hududludur. 

Mebusan meclisinin halle cephesi ebe
riyeti tarafındaıı büyük bir rey farkile 
hükUmete verilen yeni saWıiyetler bah
a.inde Ayan meclisinin muatevemet et
mesi ve hüJ.:ümıetin teklif ettili metin
den bambqka bir metin ileri sürmesi kı
yameti koparmıştır. Hfıdisenin ilk safha
• Ayan meclisinin bütçe encümeninde 
cereyan etmıfür. Bu endimende ilk ola
rak proje gözden aeçiri1irkea maliye na
zın Ven.san Oryol ile eski bqvekil Laval 
ve eski nazırlardan ıııa..l Beııyiye ara
unda şiddeti' bir münakap olmUfW.r. 
B11 milnakapnıa mevzuu fU idi: Hük4-
mete bu ~ genif salihiyet verilme
sin. Fakat spekülbyonlara mini olmak 
için büJdunetin aeüreceti teklifler bü
tün müzakerelere takdim edilsin ve çar
çabuk kabul olunlWl. 

Ayan maliye encümeni böyle bir teklif 
yapmakla, hilkiUnete spekü!Uyonla mü
cadele etmek için muayyen bir ..wıqet 
vermeyi istihdaf ediyordu. Fakat Leon 
Blum hüklimeti, bu aaWıiyeti hududam 
istiyordu. Ayın mecllal ı.e. Myle bir •
!lhiyete dayanan billt6metin, miUt bh
yeyi bqtanbap deliftırecek devtetlet
tinne kararlan alabilecelfnden korktu, • 
mmet meclisinin kabul ettili karara mu
kabil bir başka karar sureti kaleme aldı. 
'Bu karar ile hükümetin istediği genif 
hucludlu sallhfyeti -borsa speküllayonla
rile mücadele ede-bilecek ve 193'1 Adi büt
çesine inhisar edecek tek maddeli bir ka
nun metnine kalbetti. Bu metinde hü -
kıimetin her suretle §aDj lflerini kontrol 
eclemiyecelı de tasrih oluııımqtu. Leon 
Blum bu karan kabul etıaecli ve Reisi
camhara iadfasmı verdi. 

Bu münasebetle pramnı kaydetmek 
llzımdır ki Leon Blum hüklimeti. millet 
meclisinin ekseriyetine dayanan bir 
cbalk cephesi• hükUmetidir. Yani bu 
cepheye iştirak eden fırblann mutavas
sıt olarak kabul ettikleri mft§teret bir 
progranıı tatbik etmektedir. Ayan mec
lisinde ise ekseriyet chalt cephesi• nde 
d~dir. 

Buglinltfi buhranın bu noktadan ehem
miyeti vardır ve P'ransız Ayan meclisini 
her içtima! yenflile brp ayak direyen 
bir milessese olmak llzere tellkki eden 
solc:u1ar, bu hldbeclen biltstlfade Ayama 
ullhlyetlertnl kıracak bazı tefebb6alere 
ghipnekten çekiıımlyeceklerdlr. 

Selim Ragap Brneç .!:nr: ~ildiğne göre seferin en çetin ._.~,. lt·laHL vinlerde~ İbr~ N~ ve Halid ter-
ı büyük Okyanus sahili uzunlutun- ı.a uı 6 ~ıua fien tayın edılmışlerd.ir. --=-------=---=--=--=-=ı::ıı:==-==--=====-=ıı-=----

ta )apıian U<;U$ olmuştur. Burada tayya - Erzurum& nalıledlldl Ankara hakiml~e zat işleri ge -
'- P@k şiddetli bir rüzgarla mücadele et- • . . nel direktör muavıni Rifat tayin edil-
~ mecburiyetinde kalmış ve pilot önü- Trabzon (Hususı) -Şehrımızde bu- miştir. 
tııl lilmedili ;çm J'el'e inmiştir. lunan üçüncü umum müfettişlik tek - dl 

1'üot Çebloff, tay,areden iner inmez mil ~cirosu ile birlikte .Eı:zuruma git- Hami ge 
bardak su istemiştir. Tayyareciler mek uzere hareket etmiştır. G iri dde 

, fakat sıhha~ iyidirler. Umum MUfett~lik .!az mevsiminde Hanya 21 (A.A.) - Hamidiye mek-
Bekor 1mı1ma• Erzurumda kaldığı muddetçe idari ve tep gemisi bu sabah Suda limanına 

l'ans 21 (A.A.) - Vancouver"4e kara- e~ik. faaliyett~ ~da Erzurum- gelmiş ve çok hararetli dostluk teza -
bıen Sovyet tayyarecilerinin 'Mosko - da.ki demıryolu, mufettışlik ve komu - hürlerile kaqıUammttır. 

''··-
0

"·• hareketlerinden itibaren takriben tanlık binalarının inşaatı ile de megul 
~~~re katetmiş oldukları tasrih olacak, aynca Erzurwnda bütün doğu Ankara İllllr llldUrlllğil 
it i:::~· Tayyarenin San-Framilco- villyetlerindekl kültürel ve sosyal ha- Ankara, 21 {Husud) - Ankara i -
.... karaya ir.~ 9800 kilometre katet - ~~tl~i neşreden .Doğu adında zen - mar müdürlüğün~ belediye meclisi i

ınabrıerdi. Bm•enal"Jh llM ldı. gın mamdericatlı bır gazete neşrede - :zasından mühendil Muhlisin tayini 
-......._ , .,. metre ile C.odos w ROllll ta - cektir. muhtemeldir. -

Bacalı•ızın aıaslıaralılıları: Plajda... :J 

.. 

Sabahtan Sabaha : 

Ne saadet/ •• 
Sırası geldikçe ipnt edenm. Beledl19 psatlannm. cemiyet Ye tehir ter. 

1>1yes1nde temi 'ftl'dır. Ytlbek bna D Ylzalan menfi hareketlen tarp ceza 
tayin ederken ba notla i1zerinde clllrmJar. Omnm terbi1ftf bir fazUeU ol· 
mak pretıir. Banu a.-1 etmek ft •lzamlann tatllikatmda llnbell dav
nnırWr aımi,.tln aleJWnedlr. 

Diyanaz ki tifo ftk'alan '*l .... tar. ~ ,. hnlmü için 
hamlar nabet betlenm1edirler. Guetelaia .. llllftlmllk u..,U '! ine o 
kadar aııpnıpr ki bednde clanuıdaa llCIJm& Palrat ba Wapt hndnhk· 
lan medeni bir fl!btrcle aJiln ballllde clllll. mıAefertd ptllı 1IOe tmadilt 
edilmesi o ffhlr meıl-•IJetl ~ .,. ..,.... .. ırıltlr •• tifo ..... ıa. 
rilme8i m4'1eal,el mate' ............ llllldl .... QhM .. • NAnt 
.ebebl plslittfr. Pfdlln aJlb oJdal- =' J-* bdsr Mnldmfzln olgun .. 
1qtı1ı kanaatindeJim. J'abt blll •NMw 111 lmmmm hnm .. mı, bqıbOf 
köpeklerin 1C>ka\lanmmla r=-'"' tehir mecraJarmm boMaıılarımua ak .. 
masını ve bof yatak bekllyen veremtnerln aranmıda dolapaamı tabii töril· 
yoruz. Bütün bunlarm ayıb, çirkin ve yasak olduiu muhakkaktır. Ve Bele. 
diye talimatnamelerinde temizlili em.reden bir Yılın madde vardır. Mesel& 
yere tükürenlerden bet Ura ceza aluımuı llzımdır. Ne pre ld ciddi bir ta· 
kib fl'krl olmadığı için bu milsbet maddelerden beklenen terbiyevi fazilet 
eserini gıösteremiyor. 

Ve biz sineklerin vmltısını din1efl p yere tükiirenleri .eyrede ede halita& 
fipheli plalan afiyetle kAti mfkderda toz da yutarak afiJetle ppyonm. 
Arasıra patlat ftl'ell birkaç tifo nk'um& da ~t tükür Sıhhi19 Müdüriyeti 
tekzib ediycr. BiirJ&q C.W, llodr• .. 



S O N P O S T A Haziran 22 
4 Sayf!a ===================-=============================~~~~;;;;.~~=====~=========-=================-===r====s==------=--=:~====~ 

Yeni itf ai otomobili ri 

Tarihi eserlerin tamiri 
için tedbirler alındı 

Müteferrik : 
l, kanunu tatbikab 

Memleketimizde iş kanununun ilk 
defa tatbiki, muhtelif müesseselerin iş
çi çalıştırma şekillerinden dolayı bir 
çok yeni mevzuları ortaya çıkarmıştır. 
Bilhassa amme hizmetinde çalışanla -
rın vaziyeti, bunlarla yakından aiaka
dar olunacak bir tarzdadır. Fakat iş ka 
runu bu gibi hususlarda çok ince hü -
kümler koyduğu cihetle, amme hizmeti 
durmamakla beraber hazırlanacak ni
zamnamelerle bu gibi müessesel~rde 
çalışan amelenin mesai saatleri esaslı 

İnönü vapuru 

Bodrumda bir anbarından yangın ve ziyan tesbit edilecektir. 
çıkan Denizyolları idaresinin İnönü va Eşyanın bir kısmı yanmadığından 
puru, dün sabah limanımıza eelmiş - Bodrumdaki sahiplerine teslim olun -
tir. Yangın hakkındaki adli tahkikat muştur. Yangının neden çıktığı da he
~Bodrumda bitmemiş olduğundan vapu- nüz tesbit edilememiştir. Adli tahki -
ıun geldiği dün müddeiumumiliğe bil- . t b't d kattan sonra zarar ve zıyan es ı e i-
oirilmiştir. Vapurun yangın çıkan an- . u 

barı mühürlü bulunmaktadır. Anbar lince, mallar sıgortalı oldugundan ona 
ad 1j hey' et önünde açılacak, kat'i zarar göre zarar ödenecektir. 

Beşiktaş yangını 
tahkikatı 

Dün de Kadıköyünde de 
bir ev yandı 

Rumt ıena 
18~3 -H•alr•n 

9 

22 
Resmt sene 
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• 
lngiltereden alınacak 

Toplantılar : 
Bepktaş Halkevinin kır eğlencesi 
~iktaş Halkevi sosyal yardım kolu adına 

Bebek bahçesinde 3 Temmuz Cumartesi gü
nü saat 18 den iti~aren sabaha 1'.adar de -
vam edecek olan bir kır balosu ve deniz eğ
lenceleri hazırlanmıştır. 

Saadet ve Gülnihal aablıyor 
Denizyolları idaresi, Saadet ve Gül

nihal vapurlarını satılığa çıkarmıştır. 

Kirahk Apartıman 
Türbe - Belediye karşısında - 19 

numaralı apartımanda zemin katı~
da bir küçük en yukarı katta bir bu
yük daire kiralıktır. Elektrik, gaz, 
su, kalorifer, bahçe. Kapıcıya müra
caat. Kü~iik daire gayet ucuzdur. 
Büyük dairenin Yeşilköy fenerinden 
Boğaziçine kadar nezareti vardır. ,.1 

Satıhk Kötk 
Boğaziçinde, Yeniköyde, vapur js

kel~sine beş dakika mesafede fev : 
kalfıde nezareti haiz, biri 26, diğC~ 
10 odalı 29 dönüm arazisinde pe 

' k rnn-r-ok zengin ağaçları olan ve pe ' 
.. 'f pa-mur bir halde bulunan Köse Raı 
şa köşkkrinin dörtte bir hissesi p~
zarlıksız 2500 liraya satılıktır. TalıP 
olanların Eminönünde, Eminönü ha
nında, 13 No. lu odaya müracaatları. 



Malatyanın bir Lise 
binasına ihtiyacı var 

~) ıtaıatya (Husu-
•r ....... ~alatyada ma- ... 

lf Seı,r . 
t~ gısi çok geniş-
t • eutün tahsil de
eceıer· . 
~ ını bitirmek 
leı:n· 

~ 
1 

1Yen tek Malat-
a 1Ya 

hıı rastlanamaz, 

'lıı:rnunıı arzu saye
ı. e de bütün Ma
ıq\;>a, 
\aıı Çocukları im-
nı. buldukları kadar 
'l:Uı·J 

leıı· ar. Malatya li-
ı bu 

~ umumi arzu 
r§ıs 

(q • 1nda ihtiyacı 
h r§llıYarnadığı için 
it çok 
~h gençler başka 

.
1
tlerirnizde tahsil

l'iııe d 
~ k evam edebil-
~ı mecburiyetinde 

r~ış hulunmakta
'11 r. Bugünkü lise 

~ 8.sı da bir mektep-
<lta 

d~tı 11 l1ıası icab e-
~ltıı Vasıfları ihtiva 

~!'!:ektedir. Adeta Ostte: Malatya lisesi muallimleri. Altta: Malatya. Halkcvi 
'ılı:ı.ı ır kervansarayı temsil kolu 
~\>atmaktadır. Bina dahilinde ne labora- zü bulacağı umulmaktadır. Çünkü şehir
)~~ t tesisine, ne de asri bir lisenin ihti- deki beş ilk ve orta mekteb liseye mü
~ 0lan tesisatı vücuda getirmeğe im- temadiyen talebe yetiştirmektedir. 
Ç 0ktur. Mekteb müdürü Vasfi Mahir MaLıtya Halekevinin de kültür saha
~ıı lUrkie mektep talim heyetini teşkil sında faydalt hizmetleri görülmektedir. 
l&ıı ~2 arkadaşı şahsi mesaileri ile bü- A:rve temsil kolları devamlı faaliyetleri 
)' ~l sikleri mehmaemken tamamlama- sayesinde halkın bu sahadaki bilgisini 
~~~.1~l1ıaktadırlar. Mektepte 600 talebe arttırml§ bulunmaktadır. Temsil kolu en 

a.ktadır. Bu sayının bu yıl sekiz yü- son olarak Meteyi temsil etmişlerdir. 
~ ,,_ __ . ·------
~ tlirne belediye Bir çoculı delirdi 
~~isi değişti . . . Babasını vurdu 

'- 1rne (Hususi) - Beledıye meclısı Mardin (Hususi) - Sakarya mektebi 
~~ ltaıade biT toplantı yaparak belediye muallimlerinden Fahrinin Ankara yük
,~tine eski belediye reisi Şerifi seç- sek muallim mektebinde okuyan Necmi, 

ır. 'l enı reis işe başlamıştır. sınıfta kalmasından müteessir olarak de-
l lirmiş, babası Fahrinin başına tokmakla 

Qeboluda bir çocuk ankaz vurup yaralamıştır. 
1 d d' Yaralı baba hastaneye, mecnun evlad 

1ıt 8 ltn 8 can Ver 1 da Elaziz emrazı akliye hastanesine kal-
~l· eboıu (Hususi) - İskele köyünde dırılarak tedavi altına alınmışlardır. 
ltıı~ li~cı oğullarından Sadullahın üç ya- ............................................ _ •••••••• - .. . 
ttı( akı oğlu Nevzad evin yanındaki met- denbirt yıkılmış, yavrucak, altında ka
'-. Sa11ıanlıkta oynarken samanlık bir- !arak ezilmiş ve ölmüştür. 
~ ..... .................................................. . 

lneboluda zehirli gaz kursu 

ttı. b 
~e ?luda zehirli gazlardan korunma kursu devam etmektedir. Kurs Halke-
~tıa~dır, ve mual!imi Mehmet Fergandır. Evde şimdiye kadar ~u~teli~ ko~e
~ lak~ Verilmiş, gerek kursa devam edenler, gerek halk kursu buyuk bır alaka 

ıp etmişlerdir. Resimde kursa devam edenler görülmektedir. 

Mardinde bir 
Garajda yangın 

~~~ 
-·~ 

·-------------------------------------! Trakyada peynirciliğe 
Bir kamyon ve 225 teneke 

benzin yandı 

ehemmiyet veriliyor 
Mardin (Hususi) - Diyarbekire gö

türmek üzere Mardin istasyonundan ben
zhı yüklenen bir kamyon, Sürur garajın
d• ate§ alm1ş ve kamyonda bulunan 225 
teneke benzin tamamen yanmıştır. Ha
dise şöyle olmuştur: 

Mardin Güven Ticaret evine aid 225 
teneke benzin, Diyarbekire götürülmek 
üzere, istasyonda, Mardinli Abdüllatifin 
kamyonuna yüklenmiştir. Kamyon istas
yondan şehre gelirken, tenekelerden biri 
sarsıntıdan delinmiş, bir mikdar benzin 
kamyonun içerisine akmıştır. Kamyon 
Sürur garajına gelince; şoför muavini 
Osman tenekelerden birinin delindiğini 

görmüş, bu tenekeyi lehimlemek üzere 
faaliyete geçmiştir. Bu sırada, kamyona 
dökülmüş olan benzin ateş almış, ateş, 

diğer tenekelere de sirayet etmiş, kam
yondaki bütün tenekeler tutuşmuştur. 

Osman derhal feryada başl~, garajda 
bulunan diğer kamyon ve otomobiller 
kaçırılmış, etraftaki dükkanlar, yangın
dan korunmak için, kamilen kapanmıştır. 

Polis, jandarma, asker ve halk, yangı
nı söndürmek üzere koşuşmuşlar, bir sa
attan fazla uğraşarak, yangının etrafa si
rayetine meydan vermeden söndürmüş
lerdir. 

Yangına scbeb olan şoför muavini Os
man hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Mardinde bir de kamyon devrildi 
Mardin (Hususi) - Diyarbekirden 

Mardine gelmekte olan posta kamyonu 
Mardine yakın izzetpaşa mevkiinde dev
rilmiş, içerisindeki yolculardan beşi ağır 
onu hafif olmak üzere on leş kişi yara· 
lanmıştır. 

Ağır yaralılar Mardin .memleket hasta
nesine yatırılmışlardır. 

Lüleburgazda bir mandıra 

Hcıyraboluda bir mandıra 

Lüleburgaz (Hususi) - Trakya pey- rafından bilmuayene sıhht olarak açıl
nirciliğinin mühim merkezlerinden biri masına müsaade edilen mandıralarda ya. 
olan Lüleburgazdaki peynir imalathane- pılan peynirJer, Edirne peynirleri kadar 
leri bu yıl sıkı bir kontrol altına alın- nefis olmaktc-.dır. 
mıştır. Müfettişi umumiliğin mandıralar Her sene kurulan mandıralarda çıka
talimatnamesınin istediği evsafı haiz ol- rılan peynirlerdı>n şehrimize binlerce li
mayan mamlıraların açılmasına müsaa- ra gelir temm edilmektedir. 
de edilmemiştir. Kaza dahilinde mevcud Biga peynirleri toptan 25 ve peraken-
14 mandıranın bulunduğu binaların sıh- de 30 kuruşa ~atılmaktadır. 
hl durumları hükumet doktorluğu tara- Hayrebolu mandıraları 

fından muayene edildikten sonra itletil· Hayrabolu (Hususi) Trakyarun 
meleri için ruhsat verilmiştir. meşhur, nefis ve yağlı peynirleri en ziya-

Bigada peynircilik de kazamızda imal edilmektedir. Burada 
Biga (Hususi) - Hükfunet doktoru ta- beyaz peynit ve kaşar peyniri yapılan 

................................................................. mandıraların adedi yirmi sekize baliğ ol
maktadır. Bu mandıralar, iki senedir, 
fenni ve sıhhi kontrollara tabi tutulmak
tadırlar. Bura peynirleri İstanbul piya
sasında tutulduğu gibi, Mısır .ve Avrupa· 
ya da sevkerlilm~kte, bu piyasalarda iia 
revaç ve rağb<>t görmektedir. Kazamız

da 60 bin kadar koyurı olduğu tesbit edil· 
miştir. 

Antep ilkmektepler sergisi 
Gazi Antep (Husu· 

si) - Buradaki bil· 

tün ilk mektepler 

birleşerek Cumhuri· 

yet okulunda büyük 

bir sergi vücuda ge- ~ 

tirmişlerdir. On bine 

yakın vatandaş tara

fından gezilen bu ser· 

gide ki işler çok beğe· vl.. ·· 

nilmiş, sergi tertib 1 
heyeti ile bu sergide- l'l. 
ki işleri hazırlıyan 

miniminiler tebrik e-

Geredede bir cinayet 
Gerede (Hususi) - Yeniçay nahi . 

yesinin Ada köyünde Kör Bekir oğlu 
Hasanın evinden silah sesleri gelmiş -
tir. Köy muhtarı ve halktan bir kısmı 
silah seslerinin geldiği eve girdikleri 
zaman ev sahibi Hasarım iki yerinden 
vurularak ölmüş olduğunu görmüşler -
dir. Katili aramışlarsa da bulamamış -
!ardır. 

1 Yalnız evde üç pilli bir elektrik fe-
1 neri ile bir tabanca kılıfı bulmuşlardır. 

dilmişlerdir. Resimde sergi tertib heyeti ile s~rgideki işleri hazırlıyan talebeler
den bir kısffii görülmektedir. 

Katil bütün aramalara rağmen henüz 
ele geçmcmi~tir. Şimdilik kim olduğu 
da belli değildir. 

KÜÇÜK~MEMLEKE~RLERI Sorgunda elli hayvan boğuldu 
İnegölde köy telefonlan tamamlandı 

İnegöl (Hususi> - Bütün köy telefonları 
ikmal edilmiştir. Herhangi bir köyden jan. 
darına santralının tavassutu lle Bursayla 
konuşmak mümkün olmaktadır. 

Gemlikte bir çocuk &taçtan düştü 
o emllk (Hususi) - Emekli varidat me

muru Refetin oğlu Muzaffer Gazi mektebi 

bahçesindeki büyük çınara çıkını,, bir a.ra- Yozgat (Hususi) - Sorgun kazası -
lık muvazenesini kaybederek düşmüş, a~ır na yarım saat mütemadiyen dolu ve 
surette yaralanmış, fakat yapılan tedavi sa- yağmur yağmış, büyük bir sel hasıl ol
yeslnde ölümden kurtarılmıştır. muş, Sarı Hamzalı köyünde çay kena-

Gemlikte bir ınab.lainılyet 
Gemlik <Hususi> _ Mustafa isminde bir rında hayvan otlatan 1 2 yaşındaki bir 

adam Naciye isminde tanımad..ılı bir kadı- çocukla hayvanları sürüklemiştir. Fa
nın evine tecavüz etmiş, yakalanmış, adliye- kat köylüler derhal yetişerek çocuğu 
ye verllml.ş, cürmü meşhut Mkhni Bayan kurtarmıslardır. Elli hayvan boğul -
Muazzez tarafından muhakeme edilerek 6 t • 
ay hapse mahkum olmuştur. muş ur. 

Kızılcahamam malmüdürlüiü 
Kızılcahamam <Hususi) - Kazamız ma.l

müdürü Abdullah Karayiğit Nallıhan maı
müdürlü~üne, Nallıhan malmüdürü Remzi 
Bilger de kazamız malmüdürlüğüne naklen 
tayin edilmişler, her ikisi de yeni vazifeleri
ne başlamışlardır. 

Osmancıkta tifo 
Osmancıkta tifo vak'alan görülmüş, kay. 

makam Niyazi ve hükumet doktoru Niyazı 
derhal icab eden tedbirleri almışlar ve r..şı 

tatbikine başlattırnıışlardır. 
Edirne gümrük müdürlüğü 

Gemlikte talebe sergileri 
Gemlik <Hususi> - Gemlik mektepleri ta

til edilmiş, çocukların i~leri halka teşhir e· 
dilmeğe başlıınılmıştır. Bu işler meyanında 
öğretmenlerin bizzat uğraşarak vücuda ge
tirdikleri ders levazımı da vardır. Bilhassa 
öğretmen Galib Coşkun bu işde çok muvaf
fak olmuştur. Başmuallim Münibln de bu sa
hadaki mesaisini ve müzaheretini kaydet
mek lazımdır. 

Harbin şiddetlendiği
ni yazıyorlaı:SL 

Hasan Bey - O gazete· 
lerden alıp saklıyalım. 

- Neden Hasan Bey? 
Hasan Bey - Torunla -

rımız İspanyada ne olu • 
yor diye merak ederlerse 
onları veririz okurlar. 

Edirne gümrük müdürlüğüne Kilis güm
rük müdürü Zeki Çankaya tayin edilmiştir. 

Ergenekonluların müsamereleri 
Uşak Ergenekon İdman Yurdu Halkevl 

salonunda Zafere doğru adındaki piyesi 
temsil etmiş, müsamere baştan sonuna ka
dar derin bir alaka ile takip olunmuş sık, 
sık alkışlanmıştır. 



1 Sa)'fa 

Fatih cinayetinin duruşmasına 
dün devam edildi 

Şahitler irfanla Recep arasındaki. m~ ... ~a~e~~ti~ eskiden 
başladığını, cinayetin teviJ edıldıgını soyluyorlar 

Fatihte Nurettini öldürmekten suçlu 
Receple, bu katil hadisesinde Receple bir
likte hareket etmekten suçlu bulunan Nu 
rettinin karısı İrfan ve kaynanası İ!akatin 
duruşmalarına dün Ağır ceza hakyerinde 
devam olunmuştur. 

onun alt kattan oraya çıkarılmış olduğu
nu ve Nurettini bu adamın vurduğunu 

söylemişlerdi. Halbuki' makineyi her ak
şam yukarı çıkarmak N urettinin iti ya -
dıymış. Nurettini öldürenin Recep oldu
ğu nnlaşıldı. 

Reis sordu: 

ION POS'l' l. 

. -, -- .. 
., RA.DISELE~ . 
J<AR$1SIND~ 

Benzin fiatları düştükten 
sonra 

- Sizin bana yaptığınız fenaiığı dün
yada hiç kimse yapmamıştır. 

Acaha kime söylüyordu? Etrafıma 

baktım: Bir ondan, bir de benden başka 
kimseler yoktu .. Herhalde bu söz bana 
idi: 

- Bana ını söylüyorsunuz? 
- Deli değilim ki kendi kendime ko-

nuşayım .. Tabii size söylüyorum. 
- Ben size fenalık ettim ha! .. 
- Yalnız ~iz değil hepiniz birlikte .. 
- Yani maaile mi? 
- Hem fenalık edin, hem de karşıma 

geçip maaile mi diye beni alaya alın .. Bu 
kadan artık çok fazla. 

Dinlenen şahitlerden Fatih üçüncü ko
- Nurettinin vurulmasında sebep ney- voruın. miseri Hasan Tahsin: ~ 

- Affedersiniz amma bir şey anlamı-

- Ben, bütün safhada hazır buluna - miş?- - Anlarsınız .. Siz gazeteci degvil mi-
madım. Tahkikat yaparken, evi arama - Tshkikatta ben bulunmadım. Mak - siniz? 
esnasında, bir yatak kılıfı arasından mak- tul de ifade verecek kudrette değildi. Son - Gazeteciyim, ne olacak? 
tulün elbiselerı çıktı. Kaynanasına sor - ra, rakı içildiğine dair bir işarete de rast-

1 
- Benzin fiatıa;mın indiğini gazeteni-

dum: ~Korkudan sakladım> dedi. Tahki- 1nmadım. ze yazmadınız mı. 

kata göre, bunlar evvelce Recebin evinde Suçlu İrfan: = t::d~~·nunJa bana büyük bir fena-
kiracıymışlar. Nurettinin karısı İrfanla 

3 
oj• 

- Şahid dedi, hakikati söylemiyor.. Jık yaptınız .. Receb arasındaki münasebet o vakitten 
rakı şişesi masa üzerindeydi. Ben, hırsız . - Anladım, benzin fiatlı iken haddinbaşlamış, demiş ve şunları ilave etmiş -

tir: var diye korkudan bağırmıştım. Yoksa, - " 
- Recep, maktule husumet besliyor- merkezde verdiğim ifadede hakikati söy-

İlaziran 22 

j_s __ İ _ N ___ M_A_~_ 

Holivut'un iki güzel ;Jlldm: 

Loretta Y ""'' Jean Blondell 

''Dansın . . . ' esırıyım .•• ,, 
muş, karısına ve kaynanasına onu vura- ıedim. Sinemanın en meşhur dansörü F red Aster dansı 
cağını söylemiş. Onlar da, cböyle bir şey Diğer şahitler gelmemişlerdi. Muha- nı·çı·o sevdigı"' ·nİ, nasıl dans ettigı"' •oİ anlatıyor yapma!> demişler. Fakat, Recep fikrinde 

Jsrar edince: cEğer böyle bir iş yapsan keme, gelmiyen şahitlerden Süleyman, cDünyanın en meşhur dansörllt IAkabı- ı 
bile, bari dikkat et de yakalanma!> de - Fahri, Muhiadın, Alişan v. s. nin ihzaren (.\. nı alan Fred AstPr dansları ~e filml_e~ 
~erdir. celplerine karar vererek, 2 temmuza bı - hakkında Amerikan gazetelerınden bırı-

c:.--

Reis Refik Omay, maznuna bir diye - rakıldı. ..? ne bir makale yazmıştır. 
ceği olup olmadığını sordu. O da: Hüliisa ettiğimiz bu makalesinde diyor 

- Şahit yaıan söylüyor, kabuı etmem, Dostunu öldüren aşçı kadm ki: 

diye cevap verdi. Geçenlerde, Mahmutpaşada Valide ha- c- En sevdiğim dans hiç şüphesiz ha-

nında dostu terlikçi İrfanı bıçakla öldür- ]ettir. Oynadığım dansların her birine 
Fatih merkezi polislerinden şahit Mus- ~ı:ıhs"ı karakterimi vernıeğe çalışırım. 

t-~ d ı mckten suçlu Yemişte ahçı Emine Nedi- ~ 
..ua a şun an söyledi: Danslanmda hissi olınağa- son derecede menin mevkuf olarak muhakemesine dün 
- Vak'a gecesi bize telefonla bir adam dikkat ederim. 

öldürüldüğünü ihbar ettiler. Hadise olan öğleden evvc~ ağır ceza mahkemesinde Danslarımın hepsini müziğe göre ter-
k d devam edilmiştir. 

eve gittik. Yukarı atta iki oda var ı. tib ederim. tık önce müziği mükerreren 
Bunlardan biri Nurettine, diğeri de ka - Şahitlerder, ifadeleri birbirini tutmı - . . . dinlerim. Sonra bu müziğe göre çalış -
nsıyla, kaynanasına aitti. Nurettinin oda- yan berber Ahmetle, berber İbrahim yüz- ~.e~ f~.zla pa~.~ kazanan]ardan bm de sız- mağa başlarım. Dansın karakterini tesbit 
sına girdik. Serili bir yatak vardı yerde.. 1eştirilnıişler, ikisi de eski mütenakız ifa- ı ..,mız oy le m.~ · .. . . J ~ylcdikten sonra teferrüatına geçerim. 
'Üstünde kan lekeleri bulunuyordu. Bu delerinde ısrar etmişlerdir. . - Hayır oınrumde bır gram bıle ben- Bu teferrüat beni çok yorar. Çok ince bir 
k . zrn ne aldım ne de sattım.. w f ·· t an izlerini takip ettim. Sofada, merdi- Bunlardan sonra, evvelce dınlenen şa-

1 

.. ' . , ışdir. Haftalarca ugraştırır. Te errua ın 
... enl d b 1 l k I w k tt t · l d B • ih lb d'l k - Oy leyse sızf' ne· b' k d d · affaki. •· er e u unan e e er, aşagı a a mu hıt er en , yram zaren ce e ı ere E .. 

1 
en ince ır no tasın a a emı muv -

fagınw d k" d k k d d" l . N d' . l - vet bana ne .. Orası oy c, fakat ga- w . d d k t'" en ha yanın a ı o anın apısına a ar tekrar ın enmış, e ımenın geçen ce se- . 
1 

b k k' k yete ugrar ısem ansım an a ıy -d · . _ . zeteyı y nız en o umuyorum ·ı, arım evam ediy~r, oradan bahçeye geçiyor - ;le şawhıt o.~arak goste~ıp ~e .har~ını yatır~ da okuyor. yır kalmaz. . 
du. Yukarı sofada bir fanila makinesi var ::nadıgı mudafaa sahıtlerının dınlcnmesı Ok b"J" B"lh k b Her gün muntazam bir şekılde spor ek-d Ön . . ~ - ı - ·uya ı ır.. ı assa arınızın en- . ı. ce eve giren bir hırsız tarafından ıçın muhakemf' başka gune bırakılmıştır. . r· t . . k .

1 1
•
1 1 

zersislerı yaparım. Buna mecburum. 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zın ıa ının ınıp çı mafil ene a a~afil o a- · . . . . _ 
- = ı ·1· k"' Danslarım ıçın çok çevık bır vucuda ma-=====================:============ Jı ır ı ..• 

-,, - İşte siz o kndcır bilirsiniz. Kanm ga- lik olmam icab eder. . . 

CÖNÜLiSLERI 
Bu mekt11bun sah ibi 
{}ocak mudur, 
Değil mi? 
Onlatadan postaya ntıımış btr mektup 

&ldun, altında lmza yerine H. M. ö harf
leri var, ı.rzunca olmasına rağmen aynen 
sütunlarıma geçireceğim, diyor ki: 

Son Postada her cun bir çok kimsele -
r1ıı dertlerine çare bulduğunuzu gorerek, 
ben de bir derdln:<! slzln tarafınızdan çare 
bulunmasını rica edeceğim. Aşağıda anla
tacağım gibi geçirdiğim macera yaşıma 
göre pek büyüktur. Şimdi henüz 10 ile 17 
yaşlan arasındayım. Size taı1! edecc~lm 
kızla gorüşmlyecck olursam, çok fena bJr 
yola sapmak mecburiyetindeyim. Yaşı -
mın adedinin gösterdiği g1b1 lı \yatımın 
en kıymetli ~ağlarmdayım. Ailem mem
leketin tanınmış zenglnleı inden olup 
kendllerlnl herkese sevdirmişlerdir. 
Güzelliğime gelince, kendimin ve baş

taıannın kanaatlerine göre oldukça gü
zellin. Bu tadar malfunat verdikten son
ra maceramı anlatıyorum: 

maklığımın ne gibi bir netice verebUe -
ceğl; eğer aks! cevap verirse ne yapmak 
Uızım geleceği ve aks! takdirde ona karşı 
olan aşkımı ne gibi bir vasıtayla sondü -
reblleceğiml öğrenmektir. Pek rica l'dc -
rim, cevabınızı kabil olduğu kadar kısa 
bir zamanda Son Posta sütunlarında bek
llyorum. Bazı zaman yaptığınız gibi, be -
nim cevabımı da uzunca yazmanızı rlca 
ediyorum. Belki maceramı çocukça bulur
sunuz amma bunun hayatımın ilk adım
larında çok önemli vaziyeti olduğunu ha
brlatır ve verece~lniz cevabın her satırırıı 
düşünerek yazmanızı pek çok rica ederek 
hürmetlerimi sunarım. 

* 
Bu mektubu yazan genç söylediği rlbl 

gerçekten çocuk mudur, değil mi? Bunu 
herkesi kendi tahminine bırakulım, soy
ledlğl vaziyet hakikaten mevcut ıse t:ı
hakkuk edebilecek muhtelit ihtimaller 
f\]nlardır: 

ı - Mektubu sahibine tevdi etmeyi üze
rine alan arkadaş, ahlakının sağlamlığı 
derecesine göre mfinderecatımı ya doğ'
rudan doğruya, ~hut da ktz vasltaslle 
ıttıla peyda edecek, kızla blrltkte karşılık
lı bir kahkaha koyuvereeeekler. 

2 - Kız kendlslne mektubu getirenin 
karşısında bir vaziyet almak için mec
buren koyuverdiği kahkahayı müteakip 
dllşünecek, aldığı ilk mektup olduğuna 
ıore heyecan içindedir. Korku içindedir 
&iinlerce düşünecek, cevap veremlyecck'. 

:ete-de benzin ffatmın indirildiğini okur Bence bir dansörün bir atletten hıç bır 
.. ı k . b okumaz karnıma cbir otomobıl isterim> farkı yoktur. Doğrusunu soy eme ıca 

diye dikildi.. O ıamandanberi, otomobil eder ise dansörlük atletlikten çok güç -
de otomobil, diye başımın etini yiyor. tür. Çünkü a!1et yalnız kuvvetini muha-

- E sonra'?.. faza etıneğe çalı~ır. Vücudünün formunu 
- D&ha ne olsun? Evimizde rahat hu- pek de nazarı dikkate almaz. Halbuki be-

zur kalmadı. Karı koca birbirimizle ge- nim gibi bir dansör evvelemirde formunu 
ç!ncmez olduk. İkide bir kızılca kıyamet korumalıdır. Dansör tüy kadar hafif ol-
i<opuyor. S· brb, sebeb hep sizsiniz. malıdır. 

Kendimi artık tutamadım, kahkahay- Pek,az sigara içerim. Günde ancak bir 
la gülmeye başladım. O, beni güler gö- ıki aded ... 

• rünce hidd_tlendi: Tam manasile de bir rejim takib ede-
- Ben sana gösteririm! rim. Fazla yemeğe hiç de düşkün deği -
Dedi ve a!'kasını dönüp yürüdü. lim. 

.. * _ 1 Geceleri de gayet muntazam bir suret-a gun ne kadar güldümse bugun de o 1 tc uyku uyuı uınr 
kadar ağlıyorum. Adamın tehdidi meğer 
boş değilmiş. Henden ayrılır ayrılmaz 
evimin adresmi, karımın adını öğrenmiş 
ve karıma, benzin fiatlarının ucuz1adığı-
1'ı yazan gazrtdcn bir nüsha göndermiş. 
Karım da gaze~eyi okumuş. Hemen o gün: 

- Mademk: benzin fiatları indi. Bir o
tomobil almalısın! 

Diye tutturdu. Evde bu yüzden ra -
hat huzur kalmadı. Karı koca birbiri
mizle geçinemez olduk. İkide bir kızılca 
kıyamet kopuyQr. 
Meğer adamcağızın: 
- Sizin bana yaptığınız fenalığı dün

yada hiç kimse yapmamıştır! 
Demekte yerden göğe hakkı varmış. 

iMSET 

Yeni fil'lller 
Altı meşhur yıldızın 
çevireceği bir film: 
Arabistan g ( celeri 

Amerikan film kumpanyalarından biri 
(Arabistan Geceleri) adında büyük bir 
:film çcvirmel: üzere hazırlıklarda bulun
maktadır. 

Bu filmde, Madlen Karrol, Şarl Buaye, 
,Silvia Sidney, Henri Fonda, Con Bennet, 
Pat Paterson gibi altı büyük san'atkar 
roJ alacaktır. 

<c Rüzga r » 

Yakında yeni bir film çevirmeğe 
hazırlanan Lilian Harvey'in 

en yeni resmi 

Film provalarına başladığım vakit grııı-
de tam beş saat dans ederim. . , 

Film biter bitmez bir ay kadar isur 
hat ederim. Hem mutlak bir istirahat! .. , 

Bana cdün vanın en meşhur dansörı.I, • ı.ı 

lakabini verdiklerini dahi doğru bul~ıı· 
yorum. Ben alelade bir san'atkarıın. ·t 
kat yüzde yüz mesleğine aşık ve bağlı bl 
Ean'atkar .. işk o kadar .. , 

Gangster korkusıı 
Tahitili bir dansöz bir fi'~ 

d . b•' kumpanyasın an garıp 

mukavele istedi 
dSJI Büyük Amerikan kumpanyaların 

biri (Vaykiki'de aşk) adında bir filnl çt 
virmiş. 

Filmde Tahiti adetleri, Tahiti ha)'9~ 
Tahiti dansları görülmektedir. Filıil}li' 
yüzde yüz yerli olması için rejisör Ta ,. 
ti'den Miri Rei isminde bir dansöz ı:ırıg 

Bundan bir aene evvel evımlzin ltarşı
sındn oturan bir güzel kızla tanışmak ıs
tl,10rdum. Dlrblrimlzi her görüşümüzde, 
onun gozlerinln aynlmaz bakışları beni 
her gün ona bir kat daha bağlıyordu. Onu 
göremediğim günlerde baya hastal:ı.nı .. 
yordum. Bakışlarımızın manası açıktan 
açJta belll olduğu halde hiç bir kere ne 
o bana ne de ben ona bir lşaı et etmemiş 
'te gülmemlştJt. Evlerinin lrtlfru az oldu
Ru tçln b:ı~mı yukarı kaldırır ve öylece 
bakarak dalardı. Zannedersem o L4a benim 
Cibl bu işlerde aceml idi. Onun da YllŞl 
benim kadardır. Bir gün o cihet.ten ayrıl
mak lAzım geldi ve şlmdi onu gene gezer
ken görüyorum ve nrkasım dönereıt beni 
arıyor. Şimdi o clvarda oturnn bir arka
daşıma ona vermesi için bir mektup bırak
tını ve ondan benimle buluşması J n lılr 
gün tayin etmesini rlcn ettim. Ark şı
mm mektubu verip vermiyec·errını bllml
yorum. 

3 - Cevapsız kalan ıenç günQn blrlı1de 
cür'et! arttıracak bir fırsattan da istifa
de ederek kızla konuşacat .. 

Ercincilerin muhakemesi 
Bir kaç gür. evvel, Taksimde Sırascr

vilerde bir apartımanda yapılan arama
da eroin bulunduğunu ve Selanikli ku
marbaz İsma;l nami1e maruf birisile bir 
kadınm tevkif edilerek mahmekeye ve -
rildiklerini yazmıştık. 

jc etmiştir. _, Meşhur sinema yıldızı Carole Lombard C? 

<Rüzgar) adında bir film çevirecektir. Bu Mukaveler.ame imzalanmadan e':A 

Sizden sorgum: benim onunla tan!§ -

4 - Artık bu konuşmalann teakup et
mesini bekllyeblliriz. 

6 - Derken mekteplerin imtihan za -
manı gelecek her ikisi birden sınıfı döne
cekler. 

6 - Bunu takip edecet olan fasıl uğ • 
lama faslıdır. 

7 - Fakat seneler geçip snçlar beynz
lanınca bu gönüI masalı, arnsıra hııtlr
lanınca çok sevilmiş bir tablo karşısında 
bulunuluyormuş gibi dudaLlar tebessilmle 
çiçeklenecek.. Ve işte bu kadar çocuğum. 

TF.YZE 

Asliye beşinci ceza mahkemesinde dün 
bakılan muhakemeleri sonunda, İsmaille 
beraber . tev~if edilen apartıman kapı _ 
cısı Ferıden:n tahliyesine ve muhake _ 
mcsinin gayri mevkuf olarak devamına 
karar verilmiştir. 

filmde erket. rolü Glark Gablc tarafın - Miri Rei şu garib maddenin ilfivesini ?' 
dan yapılac3ktır. Bu filmin 850.000 Türk 1 koŞmuştur: 
lirasından fazlaya mal olacağı anlaşıl - 1t <Y 
maktadır. cGangstcrler ta:afından öldürülece ·ıtı 

Ve ku··ııer• ccKumarbazıı lursam vücudüm yakılacak 
Büyük Rus edibi Dostoyevski'nin (Ku- Tahiti üzerine serpilecek., 

marbaz) adındaki meşhur eseri Holivud'- tcıilC' 
Maddeyi Hk önce kabul etmek is Jı da filme alınacaktır. . ııu 

mı·ş olan kumpa ... 'a san'atkaArın ııı . Bu filmin baş rolünü Edvard Robinson - "J fl' 

yapacaktır. Errol Flyn He Bette Davis de karşısında buna boyun eğmek ınecbl.l 
bu filmde rol alacaklardır. yetinde kalmJ~tır. 



BiR HAFTALIK D NYA YUKUATI 

Geçenlerde Fransada Vic FezallGda eüt Bomılılarm yenidm yaptırılımf bir mabedinin resm1 kilpdı yapıluuttJr. Bu 
aınnewbetJe tarihi ve an'anevt ltcıma o)'UDlan ve b1l meyanda gladJatiSrler ve rablar canlandınJ.mlt, btlbasaa genı 
.kızıma rab1uı çok a1lnf1enmıp. Yukandald ruimler Bomah layafetiM pen 18DI kızları gösteriyor. 

C EDEBİVAT:J 
lngiliz romancısı 

James Barrie 
( 1860 - 1937 ) 
Ymaılllr•.._lloll 

....... delll ,.ım. IDaOlz ..... 
yat Alemi, .bGtlll ADa1o s.bDP tmm.1,.. 
pi ve derin bir llldeıa tpadedk. 

fnliıfız piıye9 ma1mrtri 'ft l'OIM'M"ll 

lamel BuTie bbbc &in -- '17 ,..... 
da oldula hüle ... 
' Barrie 9 Dl81JI 1880 da J.toaada Kir
riemuir'de doğdu. Daha mektebe bqla
madan evvel evde husust tabail gördiiii 
sıralarda yazmaya başladı. Edimbur&h 
üniversitesinde talebe iken de üç clldlik 
bir mma bazırlaımfb. 1813 de yuf D 
yapnda iken Nottfngham Journal'in baa
yazıcılığını yapta. Hakild gazetecilik ve 
yazıcılık hlvlyetiıd p.teımek vesilelline 
de 1884 yılında Lcındrada Ç!bn St. Ja-
mes'e Gazette'e yudılı bir makale ile lama Bcınie 
İcavupı. Gazeten.in sahibi, pnç muhal'- retti,li üç piyesile bittün san'at ve tiyat-
0rkl o kadar tepik etti., ceaaretlendirdl ',o llenıfnin lıa,ranlıktan eizuıı açık b .. 
kı, Barrie 1885 de Lonctra,a aıeı8rek .,.._ raWuu BMde: cŞiir dolu bir Pando • 
'ıcştı ve 1881 de daha ziyade gazetecilü mima• diye tavsif edilen Peter Pan. 'ı ile 
babra1anm ince w zarif bir görüfle an- bu ilemin azizleri sırasına gireli. 
latan ilk kitabım ne§l'etti. 1888 de çıkan Barrie gene bo§ durmuyvrdU. Yap iler· 
ve muharririn doluı> büyüdülü köyü ıa. ,ledikçe san'at teJAtdrilert de ona gön 
vir eden Auld Llcht tdylls eseri, ede • kökleşiyor, neUe§lyor, ve ince zeklsının, 
l>tyat Alemine yenl bir mtafun ve San- mell§W'UDClan geçerek daha güzel, daha 
timan bir üstadm dojdujmıu göster • kuvvetli eserler halinde ortaya saçıh -
di. Muhayyilesi engin, ıörtifleri .kuvvetli yordu. 
,ve zekAaı ince olan genç edip durmadan 1908 ile 19ll arasında yazdığı Peter 
çalışıyor ve okurlarına yeni çe§lliler tat- and Wendy bu olgunluk çağının değerli 

, tırıyordu. Gazetecilik Alemini anlatan bir meyvasıdır. 

Uzun bir seyahatten dönen HolUnda 
Niahch premes Cülyana ile koc98J, 
lllemleketlerinde kendi saraylarmda, 
tebaaıarım tıel&mhyorlar. 

, (Bir adam kimsem kalırsa) romanı ile, 1922 senesinde, bi.r iıniversltede verdi• 
,Edimburgh•un meşhur simalarını perçin- ği (Cesaret) mevzulu konferansında, ha· 
liyen (Edimburgmı mı ~) kitabını, 1~ yattaki rolünü. cKeleklerle köte kap . 
~a çıkan (Thvuımda bir pencere) takıp ,maca oynamaka diye tarif eden Banie, 
,etti Bu .suretle ~e'nin romanda. da ,bundan sonra yazmış olduğu eserlerde 
,cid~en eşı b!11unmaz bır kudret sahıöı ol- ,maddiyetten kaçıp maneviyata sıjınmeyı 

Almanlar Admiral Hlpper ismindeki me§hur zırhhlarının kız kardeşi say • dugu anlaşudı. adeta bir tez şeklinde ileri sürer ve ma-
dıkları 10,000 tonluk Blüher kruvazörü ni büyük bir merasimle ve cofkun te- 1891 de yazdıJı Bayanım Nikotin nevi bir muvaffakiyetsizliği, fazla mad· 

r.ahürat içinde denbe incllidller. ---------------- (My lady Nicotine) ki~ fimdiye kadar dl - dünyalık - bir kazanca tel'Cfh eder. 
İngiliz edebiyatında sıgaraya, sigara iç- Thewill (Vasiyetname) piyesinde bu te-

FranlpDm ~m dev Jet nmlarmclaJl eski 
1aapelril TUdleu, dal lıl adam Blaııchard ne ev • 

lendi. Tardieu bu izdivacı çok sessiz w mm 
Olarak yapm.ıştır.. Resim eski bqvekll yeni bn • 
lile birlikte dini Ayinin yapılcfılı kiliseden çıkar
len aJınmıftır 

• Viyanada yapılan 

·• Derby at Yarıtlan çok 
parıat olmllf, bapekU 
ŞUfDiı bile bu Yarışla· 
ra mütebessim bir çehre 

ileı~ 

llüzayedesini dünyanın dört sözle 

beklediii 42 taflı ve 180 krathk Mari 
~ntuvanetin meşhur pırlanta gerdan
~ı itte budur. 

Fransada mevkii iktidara çıktılı 
gündenberi her tarafta lfirilltü kopa -
ren ve Fransız siyaaetini bir çıkmaza 
cötürdüiü >ddia edilen azwı koUu baf
vekil Blum, nilıayet 99kildi Resbn 
Blumu gazeteciler aasmda gilteriyor. 

Son g(1nlerde. İngilterede bir çok 
yüksek phsiyetlere, bu arada eski bat
vekil Baldvine merasimle hem baron
luk ilnvanı, hem de dizbalı nipıu 
ve~. Resmimiz, İngiltere kral ve 
kraliçesini bu merasime giderken 
~riyor. 

Resimde Nevyork nebatat bahçesin

de açan, diiuyamn en büyük wiinl 
görüyorsunuz, ismi de Amorphopha11111 
Titanumdur. 

meğe dair yazılan yazılarm en güzellerini .zin bütün kuvvetile mevzua hakim oldu-
, ve nüktelilerini taşır. Hiklye ve roman ğunu görü.rüz. 
,sahasmda kemalim bulan Barrie, yelft 

* bir çığıra döndü. Piyes yazmağa başladı. 
1893 de (Walker) i yazdı. Halk piyesi Barrie'nin bir hususiyeti de, ekseriyı 
tuttu. Tabiaten daha ziyade mizaha ma- bir perdelik piyesler yazDll§ olmasıdır. 

u .... ~~ı ... ~-d .. hissi pi-1......ı..A.. .. dahi il olen tiatat, ı• de yuchlı cProfesö- ~uauc, ..,~~ 
rün 8§k hik&yeab komedisi ile dehasını kuvvetli bir un'atkirdır, diyebiliriz. 

bir kere daha yibeltti. Amıesile kendi (The Twe1ve Pound Look) bu nevi ko
çocukluk çağını ulatan otobyografiaini medileri.n en ustaca yazıbmf olaaıdu! 
Çlkardıktan sonra Santimantal Tomi, adi- Banie, büyük barp habralamu PMÇin.o 
le, ve kahramanı muharririn daima istih- liyen piyesler de yamuftu'. Fakat ban• 
zasına uğnyan an'at hislerine mecltip !arın o kadar deleri yoktur. A Kim for 
bir İskoçyalı çocuk olan, bir roman Def- Cindrella umumi harbin mahsulüdür. 
retti. (1895) Bir komedidir. Bununla beraber esu 

Edebiyat ülkesine 1900 da sunduğu .mevzuu harp delildir. Dikkatimizi çeken 
Tommy and Grlz.el romanile Barrie, tezli en mühim nokta, üatadm bu eaeriııde bir 
roman janrindan ayrıiınıt oldu. taraftan meşhur çocuk hikiyeeisi Hans * Andersen, diler taraftan, Dickem gibi 

Roman vadisinde kalcblı müddetçe, bü )ki edebiyat ustasını andırdılıdır. 
tün çırpınınaJan Jle bldnbafka bir alemin Banie, bu eserinde bu fani dünyayı 
tıtiyakını çektilfnl gıôsteren, velut roman Andersen gib~ bir peri Alemi §eklinde ya
ıcı dehasuu sahnede biitln azameti ile ratıyor, ve Dfkens gibi de, bizi bhbh• 
'Ye muhtelif §ekillerde gösterdi ,lar diyarında bilyülerken, kana kana al-

Emekleme devrinin mahsulü olan (Kil- ]atıyor. 
çük papaz) piyesinden amra, 1003 ele Def- (Dmma 11 met llGY/tlda) 

l•tllıMI marfJ 
Ozerlnde gazılan 
Bir gazi 
06mllb&e11ı:6.r ~ nauna bir oku

yucumuzdan bir mektup aldJk. Bil met -
mpta mewsulaam olaıı IMlf'le, Yeni Adam 
mecmWWDda SUpbi Nuri iıerlnln lstltW 
DW1l hatkmda yazdılı bir yazıdır. Oku
JUcummı JUi sabiblnln getek beat.e ve 
..- lltt.e birinde JllPblı tenldd1 1er. 
lbl 1>111Qor. Biıün PDID na•m• ll18D 
ediyor ve 8uphl Hurtnl?l lnı JUi ile tuıa 
llerl g1ttliln1 aöyijyerek bu glbl hÜCUlll
ıann yerinde olmadılmı, bfttftn memle
ket gençJ.111D1n bu JIBden nıilıeessir ol
duimıu llerl llr&Jar. 

* Srn-m em eri neph'rAmlmınaı 
teı*kiiril 

Samawı cea ev1Dü mablrAmipetıerlnl 
t.amamtamala ~ mahtiimlardan bir 
te1etıctır mektubu aldık. Mektupta Sam
sun c. milddebmıuml muaT1nlflb:le &ayin 
edilen baJU BeUm ÖdDln her laafta 
ceza evine pJerek maııttmıaruı derUer11e 

..... , .._al ald111a. .. ~ mablllm
dıılll. en b!Q'llıllne 11.:adar berlmle lm!1I 
teftat eöaterdlli anıatııaıatta ve andl
llne tertt'• eclllmlktedlr. 

* ............. n'sul~ 
atlalu 

Ginen olmyueularmmdan 8. v. JUi • 
}'Ol': 

- Bandırma na İstanbul arasında llle
Jell vapurlarda tahTeeller blttm gece aa-
19aJtlara bdar= c('laJ", taıne .._,. dlJ9 
1llıllrUak ballı n•tm .n,ur, Qatmu. 
ıurıar. Bunun öaüae l9flllek M.mndır, 
~ l>1r de oez10D1 tıcaretıi. yaplllJOc ki. 
bu ticaret 4e'flet vapurlanna aykın diif
mektedlr. lfmn dUı:b.tl celbedrlm •• 

* Kart.I ~ imu edilemiyor? 
Otuyuculannızdan B. lled1DI. Diken 

bize yolladılı bir mektupta Kartalın ae
nelel'denberl ihmal edlldl#ln1, blc; bir 
imar banbUDe mubv olnudılmı. ba 
Jildeıı baltm lalJlk blr llleak lllnde 
Wundulamı ,uaıak altlredarlrıına 411t· 
tat nazarım anııor 



o undan wvelki Galatasaray -Fener karııra§manndan bir safha 

Bu hafta yapılacak olan 
Milli Küme maçları 

Galatasarayla Fenerbahçe, Güneşle Beşiktaı 
bu hafta karşılaşıyorlar 

Bu hafta yapılacak milli küme kar- maç hakemlerini, saha ve maç saatlerini 
fılaşmalarmdan Galatasaray - Fener, ıesbit edeceklerdir. Bilhassa hakem me
Güneş - Beşıktaş maçları çok mühimdir. selesi · çok çetin münakaşalara yol a -
Bu maçlar milli küme şampiyonluğunun ' nın . 

- d u· · · b 
11

. tt' kt' ş· d' çacağını ıannetmkteyız. Bu meselede 
yuz e c ısını e ı e ırece ır. ım ı -
den hangi klübün kazanacağını kestirmek 1klüp murahhasalarının azami hüsnü ni-
çok müşküldür. yetle hareket etmeleri ve birbirlerine ko-

Klüp murahhasları bugün toplanarak, !aylık göstermeleri temenni edilir. 

Memlekette 
Spor hareketleri 

Galatasaragın 
Spor bayramı 

Edirne (Husu!fı) - Tekirdağ spor klü
. bü ile bir maç yapmak üzere Tekirdağı
na giden Edime Spor Birliği oyuncuları 
Tekirdağında büyük bir hüsnü kabule 
mazhar olmuşlardır. Şehir haricinde mi
safirlerini karşılayan Tekirdağlılar klüp· 
lerinde, halkevınde, şehir klübunde rnü
t eaddid ziyafetler vererek Edirne spor
cularını coşturmuş ve unutulmaz bir ha
tıra bırakm,ştır. Sporcularımız nezih bir 
hava içinde yapılan futbol maçında 3-1 
ile galib gelmişlerdir. Yakında Edirne 

33 üncü senei devriyelerini 18 veya 25 
temmuz t arihlerinde kutlulıyacak olan 
Gnlatasaraylıi.arın merkezi Avrupa ta -
kımlarmın en kuvvetlilerinden bir kaçı 
ile muhaberede bulunduklarını yazmış -
tık. Bu kere çok tanınmış ve sevilmiş 
bir takımın hemen hemen şeraiti kabul 
etmekte olduğunu memnuniyetle öğren
dik. Galatasaraym böyle mühim bir spor 
gününde bize hakiki ve kuvvetli bir Av
rupa takımını göstermesini isteriz. 

Spor Birliği Tekirdağlı sporcu arkadaş- Yakalanan orman kaçakçıları 
Jarını Edirneye davet edeceklerdir. Gerede (Hususi) - Yen~ orman ka 

Vefa - Gençay maçı nununun tatbikine geçildiği gün kaçak 
Adapazarı (Hususi) - Bı'r maç yap- odun ve kereste yüklü 18 hayvan ya -

mak üzere buraya gelmiş olan Vefa takı- kalanmıştır. Suçlular hakkında kanu _ 
nn ile Gençay takımı karşılaşmasında ~ nı takibata başlanmış ve odunlar rıç;k 
Vefa takımı 3 golle galib çıkmı§tır. arttırma usulü ile satılmıştır. Kasaba -

Sivas at koşulan nın odun ve kömür ihtiyacını temin et-
Sıvas (Hususi) - İlkbahar at yarışla- mek üzere orman memurları faaliyete 

rının birincic;i binlerce seyirci önünde geçmiş bulunmaktadır. 
yapılmıştır. Sıvas mıntakasmda doğmuş, .--- - - ·- ·- --···- · _. _. __ . _. _. _. _. ------ ---- -- -- -- -- -- --
yerli yarım kan Arap taylarına mahsus 
birinci koşud:ı diş hekimi Nüzhet Çubuk
çunun Gümiışü birinci, Horasanlı Meh
met Aralın Mercanı ikinci, Çallı Mehmet 
Gökçenin Şahini üçüncü gelmişlerdir. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya
nın kan kısraklara mahsus koşuda Ada
nalı Fehmi Dikencinin Çağlayanı birinci, 
Sıvaslı Rahmi Günayın Sıvas Muzafferi 
ikinci, Nureddin Duymuşun Kalenderi ü
çüncü gelmişlertiir. 

Hendikapta Mehmet Yılmazgilin Yıldı
zı, Adanalı Mustafanın Kaptanı, Geme
rekli Mehmet Ali Özcanın Ceylanı ka
zanmışlardır. 

2400 metrel;k dördüncü koşuda Kan
gallı Şükrü Kucağın Vuralı birinci1 yüz
başı Cemil Eryönun hayvanı ikinci, Ada
nalı Bahrinin An üçüncü gelmişlerdir. 

Merkezi Avrupa kupası maçları 
Merkezi ve garbi Avrupa kupası maç -

lan dolayısile, merkezi Avrupa takımı
na oyuncu veren takımlar, pazar günü 
yapılacak birinci tur, revanı maçlarını 
yapamamışlardır. Bu maçlar önümüzde
k i pazar günü yapılacaktır. Şimdiye ka -
dar oyuncu vermiyen klüpler oynamış
lardı. Bunun neticesinde Çekoslovakya ü
çüncüsü Prootejov, Yugoslavya birincisi 
Gradyanski ve Romanya birincisi V~nüs, 
kupa maçlarından hariç kalmışlardır. 

Ankaragucu - Gençlerbirliği 
karşılaşması 

Muhtelif sebeplerle şimdiye kadar te -
h1r edilen Ankaragücü - Gençl rbırli ı 

karşılaşması önümiızdeki pazar güntl An
kara stadında saat ikide yapılacak, ve bu 
maçtan sonra Ankara stadı eylOl 1yı -
na kadar tatil edilecektir. 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Polis, yaptığı tahkikatta hava -

gazı musluğunu, bayanın çevirdiği ve 
muslukta ~örülen p•mak izlerinin 
de ona ait olduğunu tesbit etmişti. 

Müfettiş fotoğrafları muayeneden 
geçirince kadının musluğu açmadı -
ğını, bilakis, kapadığını anladı. 

Sebebini öğrenmek isterseniz, biz -
zat böyle bir tecrübeyi kendiniz ya -
pını:: ve musluğu kadının tuttuğu gi -
bi tutunuz, açmağa çalışınız, mürn -
kün olmadığını göreceksiniz. Amma 
açık bir musluğu o şekilde tutarsanız 
gayet kolaylıkla kaparsınız. 

O halde katilin, kadının kocası ol
duğu nasıl anlaşıldı ve mücrimin kul
landığı usul ne idi? 

Katil, bir gece karısının yatak oda
sındaki gaz sobasını yaktı. Kadın ya
tağa girince, bittabi havagazını sön _ 
dürdü, çünkü sıcak bir temmuz gece
siydi ve bu yüzden parmak izleri 0 _ 

rada kaldı. Ertesi sabah ta, kocasile 
odada konuşurken hizmetçinin duy _ 
duğu sözleri söyledi. 

O gece yarısı katil havagazını saat
ten kesti ve karısının odasındaki mus
luğu açtı. Ve hiç bir parmak izi bırak
mamıya çalıştı. Karısı yatağa girip 
uyuduktan sonra, yavaşça aşağıya ine
rek havagazını gene saatten açtı, bu 
suretle, zahiren bir intihar süsU ver
direrek, karısını t aammüden öldür -
dil. 

M i z A H 1 

Dişi ayının büyüttüğü kız 
Rasathane 

Nazım 

eddai hafız 

müdürü, doktor Mazhar 
Hikmet, muharrir Osman 
Necip bu hususta neler 

Osman, 
Cemal, 
söylüyorlar ... 

• 
şaır 

Bursa köylerin -
den birinde ayı inin· 
de sekiz yaşında bir 
kız çocuğu bulundu
funa dair Son Posta
da bir yazı çıkmış • 
tı. Bu kız şimdi Ba
kırköy akıl hastane -
sinde imiş. Hastane -
nin bir çok doktor -
ları: 

- Evet, diyorlar, 
böyle bir kız var. 

Fakat sertabib in -

di- ~' 
kız 'i' 

kar ediyor: 
Liivallah, 

yor, böyle bir 
yok! 

Var mı yok mu me 
selesini bir yana bı

rakıp olur mu, olmaz 
nı bunu bir öğren-

Y•zan: IMSET 
- Ne o Kağıthand 

safası mı? 

- Nerede o eski 
Kfiğıthane; ııcrcd• 
nazcninler, nerede t 
canım Çingene kız • 

ları, nerede, nı.:nde1 
- Bilmem.. · 

- Bilmezsin yla 
bilmiş olsan ş:mci 
sen de benimle be • 

,. // rabcr burada hün • 
{////j gür hüngür ağlar • 

/ · , ~~ dm .. Ah, dediğin ztll 
:,,; 11/ı .... d k-111 

ı ı man gozun en a u.o 

<._, yaşlarla bu derele 

coşardı, sahilleri oW 

şardı, denizlere ko 1 

şartlı. Herkes nikfılÜJ 
karısını boşardı. 

mek istedim. En evvel fazılı muhterem 
Bay Fatin'le konuştum. O, Çengelköy te
pesindeki rasathanede gözünü dürbüne 
uydurmuş, gökyüzündeki ayı seyr~di

yordu: 

ğü kızı görmek jçın gelmiştim. 
- Görmeye mi geldin? 

1 - Dur canım, şimdi sana soracağı1'1 
var; evvela onu sorayım, sonra karşılıkll 
müşaire ededz. - Evet! 

- Kım göndE'rdi? 
- Bizim gazetenin neşriyat müdürü! 

- Merhaba üstat. 
- Merhaba evladım. 

- O bekar mı? 
- Evli amma oğlu var, belki ona ala-

- Sebebi ziyaretim .. caktır. 

- Soracağım bilirim. Sen bana nasıl 
güldürüyorsu.n? diyeceksin.. Ben deı 
hapşu diyece:ğim; Avnıpada, Asyada, At 
rikada, Amerikada, Okyanusyada, l{oS'. 
kada. Şurada, burada. Kim varsa kah kel 
kah kah gülecekler . - Anladım. sen gelmeden de remil at-

mıştım. Soracağın sual bana malfım ol

muştu. 

- Öyle ise mükemmel! 
- Demek böyle bir kız var. 
- Var. Amma kolay kolay 

- Mademki sual malum oldu, cevabını vermem. 

- Onu sormuyorum .. Artık onun mO
herkese <lası geçti. Hem ben leh demedflr. seJİ 

leblebiyi anlama! 

verin. 
- Bir dişi ay bir kızı sekiz sene ya-

nında alıkoyar mı, onu büyütür mü? So
racağı11 sual bu değil mi? 

- Dişi ay değil, dişi ayı. 
- Haşa ay .. 
- Hfışa! 
- Sen mi bilirsin ben mi? 
- Her halde siz benden iyi bilirsiniz. 

amma bu mesele büsbütün başka. 
- Başka diye yıldızların çingenesine 

derler. O ayı oynatır. 
- Hangi ayı? 
- Hangish~i olacak, tabii gökteki! 
- Yani sizce bu'kızı büyüten de gök-

teki ay mıdır? 

- Tabii. 
- Ya demek bu kız göğe çıktı, aya git-

ti, orada büyüdü. 
- Nasıl da biliyorsun .. Sen de mi remil 

attın? 
- Hayır, sadece sözlerinizden bu ma-

nayı çıkardım. 
- Dinle bak. Ay dişidir. Hatta !renkler 

dişi olduğu için ona, La Lün derler. Yal
nız bir kızı değil, bütün yıldızları da o 
büyütmüştür. 

- Yıldızlar mı; gökyüzündeki yıldız-
ların sütanası ay mıdır? 

- • Hem gökyi.izündeki yıldızların süt 
anasıdır. Hem d~ yeryüzündekilerin o 
hani Grcta Garbolar, Cinger Rogersler, 
l\Tarlen Dietrihler yok mu, onların hep
sini ay emzirmiş, ay büyütmüş, öyle ol
masa onlar bu kadar parlak olurlar mı 
ıdi? 

- Sekiz yaşındaki kız. 
- İşte onu da büyüten aydır. Siz ga-

zeteciler, ayla ayıyı farkedemernişsiniz. 

* Fazılı muhteremin yanından ayrıldım. 
Dosdoğru Mazhar Osmanın Cağaloğlun
daki evine gittim. Lala kapının önünde 
idi: 

- Valad yına san mi geldin. 
- Evet lala doktoru görecektim de. 
- Goremezsin. 
- Neye? 
- Doktor, ayı kıza konuşmak öğreti-

yor. 
- Ya ayı kız ne yapıyor? 
- O da doktora ders veriyor. Doktor 

da ondan ayıca öğreniyor. 
- İyi amma ben doktoru görmek iste

rim. 
- Bir haber vereyim. 
Doktor Mazhar Osman beni güler yüz

le karşıladı. 
- Ne o gazeteci? 
- Hiç doktor, fU dişi ayının bilyüttü-

- N~dcn? 
- Onu istiyecek 

aklı az olmalı! · 
- Scbeb? 

adamın parası çok, 

- Parası çok oimalı, çünkü nihayet 
bir kızdır. Her şey ister, aklı az olmalı, 
nihayet ayılar arasında büyümüştür. Aklı 
çok olan ona pek tahammül edemez. 

- Merak ettim doktor, ben oğluma is-
tesem verir mıydin? 

- Düşünürdüm. 

- Neye? 
- Oğlun kaç yaşında? 
- iki! 
- Olmaz, çünkü o sekiz yaşında oğlu

nu kendine pek genç bulur. 
- Amma hiç bir kadın bu fikirde de

ğildir. 

~. - Bütün J:adınlar ayı sütü emmiş de
gıllerdir ki doğru düşünmeyi, her şeyi ol 
rluğu gibi muhakeme etmeyi bilebilsin
ler. 

Bu arada içeriden: 
Ayı sesine müşabih bir ses geldi. Ben 

korktum ve korkunca da şapkamı alıp 
kaçtım. 

Yl * o da şair Nazım Hikmete rastladım. 
- Dur patron, dedi, bir şiirim var sa

na okuyayım. 
-Oku. 
Okudu, be:ı not aldım: 

Kimdi bu kız? 
Yalnız 

' 
Yapayalnız 
Bir ormanda. 
Manda 

Girmemi' ormanda 
·Bir ayının 
Bir ayı da;·ının 
Kız karde§inin ininde 
Zemininde 

- Varsa birkaç tane ver 
- Ne? 
- Leblebi? 
- Ne gezer. Hem ne yapacaksın? 
- Leblebi ne yapılır? Meze yapa~ 

ğırn .. 
- Leblebi yok. Şimdi bak ben bir şef, 

merak ettim. Hani bir dişi ayının ininde 
bir kız bulunmuş ya .. 

- Bulunur .. Hem daha böyle neler oJıı 
muştur ... Bundan tam on sene evveıdiı 
Bu Kağıthanede çeribaşının bir ay~ 
vardı. Amma ne ayı, boybos yerinde ö'!~ 
le yakışıklı ki, öyle zarif ki değme kız O

nun eline su dökemez .. Derken tanıd~" 
fardan biri bu ayıya aşık oldu. Ayı dt 
ona aşık olmasın ml\.·her ikisi birden erfı
diler. Baktık olacak gibi değil. Nikahla" 
rını kıydırdı!t, düğünlerini yaptık. 

- Ben bunu sormadım lti .. 
- Sormadın amma, diyeceğim şu k~ 

İnsanla evlenen ayılar bulunduktan soJl' 
ra bir çocuğa sütninelik edecek ayı dl 
bulunmaz mı. 

- Demek bu hadise doğrudur. 
....... Doğrudur. Hem yahln olmasına irııt 

kan var mı? ' 

* Osman Cemalden sonra .Av> mecmu••. 
sının sahibi eddai Hafız Necibi aradıı1': 
Anadolu Ajansının üst katındaki oda• 
sında bulamayınca Sandalbedesteni kal'~ 
şısındaki kahveye gittim. Doktor Atıfl~ 
karşı karşıya geçmişler. Bir paket Yent 
cesine tavla oynuyorlardı. 

- Ne o, dedi, ~en de buraya geldin. Bil 
parti de seninle oynarız. 

- Ben oynamam. 
- Oynamazsan buraya neye geldin f, 
- Bir şey sormaya. 
- Sual et bakayım! 
- Hani ayı ininde bir kız çoçuğu b\14 Çakıl taşları çak çak 

Bastı bacak · lunmuş. 

- Bulunmuş mu, bulunur ya, insaı>' 
ların evlerinde nasıl hazan ayılar bulır' 
nuyorsa ayıların inlerinde de insanla' 
bulunabilir. 

Büyüdü orada. 

B . * u ışten herhalde Osman Cemal an-
lardı: Onu Babıalide arayıp bulamayınca 
Yemışten bir sandala atladım. 

-Çek! 
l>edim, sandalcı sordu: 
- Nereye? 

cJ 
- Kasımpaşa, Eyüp, Kağıthaneye ka

ar yolun var .. 
Osman Cemali Kağıthanede buld 

Kasrı Sadahadın kapısının eşiğine 0~~~ 
muş: Yahya Kemalin: Mahurdan b' r d ır ga-
ze ın e~ bazı mısraları avazı çıktığı ka-
dar bagıra bağıra okuyordu: 

- Merhaba Osman! 
- Merhaba yarı vefadarun; 

Etrafına bakındı: 

- ~ bakmdın? 
- Hiç bakındım. Belki buraya da geJıı 

miştir diye! 
- Gelmiş mi? 
- Henüz gelmemiş amma nerede i51 

çıkar gelir .. Hele biraz bekle! 
Bekle, ded:, amma ben bekliyeml'ditJl' 

Çünkü vaktım pek yoktu. Hem de biraf 
korkmuştum. 

- Hoşça kalın! 
Dedim ve matbaanın yolunu tutturı1-

1MSE'l 
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1 DNANOLMHV ACAK ŞIEVLIERJ 

Franu Kralı 
dördüncü 
Hanriye : 

•Eter karının 
taç ı:iyme me· 
raaimini yap· 
tırırııao, ölür
aiin ! » demiş

ler. Buna ina
J nan Kral, karı .. 
1 Mari dö Medi

eioin taç ıriy· 

me meraaimini 
tam on aene te' 
bir ettirmiş ve 
bu meraaimin yapılma1ını emrettiti 
ıfınün erteai günü de Kral öldürülmüı f •• 

,, , .. p + 

Bir asker bu silll.h ile nteş edeceği anda, mukabil 
taraftan bir dllşmanın albğı kurşun, nnmludaı 
içeriye girmiş ve çıkan kurltiun ile iç içe iirerek 
içeride kalmış, ukere birşey olmamıştır. 

Kız Çanı Burada yuılı cılan adetlerin bir ~iıri 
üı:erine lcaadüf eden her hanıi dör 
dünü cemediniı, yekGD11 112 çıkar. 

Çin lmparatorlarırıdaıı blrl, binlerce metre mesafeden işitilecek bir ç!ln yapılmasını 
emretml~. Bq usta çam lk1 tere dökmÜ§, muvaffak olamamış. Buna fena halde canı 
ııkılan imparator; cüçüncüsünde muvaffak olamazsan, seni idam ederimi> demiş. Ba • 
basını pet seven tızı, bu ıefer, kaynar ı.aııyi halinde bulunan maden içine kendini at • 
mış ve zavallı. pirine;, altın, demir ve gümüş_ haııtası lle kaynamış. Bu suretle de çan 
imparatorun lııtedlll b1r tek.ilde dökülmüş. Ismine «Kız çamı ismini vermişler. 6 metre 
uzunluiundadır ve tut.ru da 11 metredir. 

Tavutun biri lıir dakikadan u bir umanda 4 
yumurta yumurtlamıtbr. --=----

Bir telefoncu kız aşkı uğruna 
vatanını terketti 

Par is sergisinde Alman pavyonunun telef on santralini 
idare 

altında 
eden 
Par is 

kızın sevgilisi de casusluk töhmeti 
zabıtası tarafından sorguya çekildi 

Muhtelif milletlerin toplan -
dığı Paris beynelmilel sergisirı· 
de hemen her gün kulaktan k\Jo 
lağa akseden ve hazan da ga · 
r:ete si.ıtunlanna geçen gariJ 
vnk'ah:r duyulmaktadır. 

Son posta ile gelen İngiliz gsı· 
~etel0rinde şu garip vak'ayı o 
kuduk. Naklediyoruz: 

He:ta Rost, 1937, Parla ser • 
gisinde Alman paviyonunUD 

teıcroncu kızlarından biridir. 
Siyasi mülteci olan, İsviçreli bir 
ıevg-:lisi vardır. İşine bakacağı 
yerde, telefonda sevgilisi ile 
haddini aşacak derecede flört 
ettiği anlaşıldığından, pfi, Al

manyaya dönmesini emretmiş. 

Lakin genç kız, Pariste kalma· 
yı tercih ederek işinden çıkmış. 
Fakat bu çıkış genç kızı bir 
hayli korkutmuş. Kendisi ba • 
fından geçenleri şöyle anlatı .. 
yor: 

- c Vallah, billab korkum • 
dan, suikaste uğrıyacajım diye 
ürktüğümden bir gecede üç otel değiştir
dim. Parise geldiğimden tam bir haf ta 
eonra, yani 18 mayısta İsviçre paviyo -
nunu dolaşırken Bob'a rastladım. Daha 
görür görmez seviştik. Bizi hiç kimse bir
birimize takdim etmedi. Bir kere uzaktan 

dik. Geceleyin de dansettik. 
On bet gün sonra da nişanı

mız oldu. Nişanlun her gün ge
lip beni görüyor, akşamları bir
likte çıkıyorduk. Bir keresinde 

de, ıergi kapandıktan sonra, 50 
metre yüksekliğindeki Alman 
paviyonunun en üst katında bu
lunan santrale aldım. Bunda ne 
fenalık ola bilirdi?. 

Günlerimiz engin bir saadet 
içinde &eçiyordu. Emelime ka • 
VUflllUŞtum. Gönlüme göre, bir 
ıevei, nipnlı bulmuş, Paris gi

bi bir yerde yaşıyordum. Ser • 
ıideki vazifem ağır olmakla be-

~ raber, yepyeni bir iehirde ni -
pnlım ile yaşadığım heyecanlı 
anlar bu vazifemin ağırlığını hiç 
ciuyurmuyordu bana .. 

. Dün, nişanlımla öğle yeme -
ğinde buluşacaktık. Gelmedi. 
A üzüldüm. Paviyona 
iiönünce, asıl fırtına koptu. Te
peden inme oldu bu! .. 

Herta Rost Paviyon komiseri beni çağı -
bakıştık, gülümsedik, ve sanki kırk yıl • rarak, eayet ha§in bir sesle: 
danberi birbirimizi tanıyormuşuz gibi - Sen, çok fena hareket ettin. Vazi -
ilerledik. Karşı karşıya gelince de, Bob, ,fende suiistlmalde bulundun. Seni bu -
ke:ndi ismini söyledi, ben de kim oldu • rada tutamam artık. Bu gece yarısı kal -
ğumu fısıldadım. Ve o gün - zaten izinli kacak trenle Almanyaya yollanacaksın. 
idim - ıergiyi birlikte gezdik, yemek ye- (Devamı 10 uncu srı11fc:oda) 

Sayfa 9 

SON POSTA 
nın resimli zabıta hikayeleri 1 1 

Havagazı Musluğu 

ı - Bir temmuz sabahı, hizmetçi Mar1, IUa· 
de baya.nına ait bir mettu pla ya tat odulna 
girmek üzereyken tçerlden hanımının MaDıl 1• 
t1tU: 

- Böyle bir havada pek fillünç '11' llf ltut .. 
İstesem kencllm açarım. Qok rica ederim. 9\ID.· 
dan aonra odamda bırakmayınuıf .. .> 

Marl bir OOk kan koca :ıcavıalarma llllflt 
oldufu için aldırmadı. 

S - Mart o eece, saat ıo da ya
tatuıa. sırmıo. efendisi lle bayanın 
&111 &11'1 odalarına çeklldiklerlnli 
,. bayanın da oda kapısını klllt· 

s - .r-abt bir taç •at aonra h!mınt& 

birdenbire uyandı. •urnuna bir han pu 
kokusu çarptı. ROP dö l&Dlbnnı IU'tllla ı• .. 
çlrerek odasmın tapliUU açtı. Sofada kotu 
daha belli n kunetı.1 W. lilemeıı merd1nA• 
lerden aşaiıYa kO§tu, ıazı, aaattııdtn ke.s'1, 
kapıları, ,encerelerl a9tı ve efencl1a1D1 dt 11• 
yandırdı. 

5 - seme derhal tomlııerllie 
haber verildi. Komiser ıellnce o
dada caz sobasının aal tarafında
ki musıutunu aonuna tadar a9ılt 
gördü. Ortalıkta lılr taMJlklılc ı.l 
yoktu. Bu oda ne efendinin oduı 
a.rasında bir irtibat da mevcut de. 
lildl. Kom.18er erteBi ıttntt telefon· 
la polis müfettlflllinl aradı. 

ledlilnt duymuıtu. 

t - Mart ne e!endlsl hava gazı ko· 
ıtusunun ti ba,yanm odasına! kadaı 
yayıldıfını anladılar. Erkek teU\şln ö· 
teye beriye koştuktan sonra knpıy: 

zorladı ve içeriye 1lrd1. Odaya baştnt 
başa gaz dolmuştu. Bayan da yatakta 
Dll4ıl mıtıl uyur i1b1 ıörünüyordu. Fa· 
bt haklt.atte zavanı çoktan öl · 
mq bulunuyordu. 

t - Müfettl§ ıennce ena hAdisenın nmr. 
illl&Uamıı 9lsd1 ve kadının tendl kendisin&; 
mıftrdtllü neticesine vardılım aöyledi. Fa• 
bt kadının akrabaları, onun kuvvetli blll 
eııwJl aabibl oldutunu, tendi kendini öl
dtırecek :tadar bozuk bir karaktere ma~ 
lnllunmadıtuu söylediler. 

'l - Kom.lser cebinden bir reslm çıtara • a _ c ... şu rtQDl ae aym =~&un ~ 
ralt .müfettişe gösterdi: bili' tarafım ıöstertyor. Bunda da parmak 

,ışte ou. hava gazı musluiunun resml· " 
dlr. ve Mari ile efendisinin odaya lirdJl1 1zl var. Her 1kl 1z ele tabll izdlr ve blç §UP. 

andaki vaziyetini gösteriyor. Oörilldüttl 11· hı JOk k1 ö.leıı kadına aittir. Mesele kan. 
bl, musluk yerinde, el de sürülmemıp11'. pk ençettör. Bu 1fl zetl ve dlrayetinlze 
Yalnız, muslu~un üstündeki baf parmak 1· bırakıyorum ... • 
ztne dikkat ediniz• dedi. 

* 
M

üfettiş evi terktderken, hava

gazının yalnız sobada kulla • 
nıtdığını öğrendi. Ve komiseTliğe ge

lerek katilin doğrudan doğru.ya ölen 

kadının kocası olduğunu, muhtelif de

lillerle: isbat eıtı. Mü.jetti§ öyle bir de

m butmuşttt ki, katlin ne suretle ya • 
pıldığını gösteriyordu. 

Maktul kadının kocası neden katil- 9 _ Müfettiş, bir müddet resimleri mu-
dir? .. Düşününüz, bulamazsanız ( 8) ayene etti. Sonra bir aralık evln efcndlsl-
inci sahifeye bakım.o:: nin dışarı çıktığını görünce, hizmetçi Ma· 

rlyt buldu. Onunla konuştu ve mu:unınayı * çözdü. 



1 Memleket röportajları 1 

Zonguldak memleket 
hastanesinde bir saat 

Bu miJessese nolısanları tamamlandılıtan sonra 
Tilrlıigenln en modern hastanesi olacak 

Antakgada 5000 kadın ve 
Erkek tarafından bir 
Protesto mitingi yapıldı 

(Ba§t'lrcıfı 1 inci sayfa.da) 

Fi • 
ADLİYE VEKiLiNiN BEY ANA Ti 

Meşhut Suçlar Kanunu 
halkı yekdiğeri aleyhine tahrik etmek ' h •• k •• l • • ı •ı k 
~ .; .. :::ı. ~!;~1anw:.,er1H:-1aı;:.: u um en genış eb ece . 
liği bu tahriklere kapılmamaktadır. (Baştara.fı 1 inci sayfada) riyesini, kabu! etnüt delilia. İf1eriD ve 

Sünııl ve Alevi halk Vatanilerin kay - var. Onunla tqriki mesai etmek istiyo - hayatın icablarıaa pe, nwh1qmeleri • 

natmak istedikleri fesat ocağını önlemek ruz. Fakat, daha ziyade muhtemel olan, mizde münferit hAktmlere ele JS veri • 
için her ilci cephe inzibat ve asayişin mu- Sümer Bankla aramızda cereyan eden, yoruz. 
hafazası için halk polis tl!şkilatı vücuda muhabere ve müzakerelerden alınacak Cürmü m~ 57 LL......_... 

eetirmiş, en ufak hidiseleri bile daha neticedir. Buna göre, çocukları ve kadın- fa7t1a1Mı 
doğmadan boğmıya azmetmiş bulunmak- lnrı bir veya bir kaç fabrikada toplıya - _ Cürmü meput mahkemelerinden 
tadırlar. rak, hem çalı~ırnıak, hem de başlarına çok memnunuz. AJchitmız neticeler iyi • 

Her iki taraf milli duygunun verdiği konacak muallimler ve mürebbiler vası - dir. Bu arada, bilhe-a İltenlıul milddefr. 
heyecanla ;stiklii1lerine kavuşacakları tasile :islB.h etmek istiyoruz. Her iki ta - umumisinin de, dikkate pyan blr müp.-
günü sabırsızlıkla beklemektedirler. raf da bu işi bir an evvel realize etmek hedesine işaret etmek isterim: Bizde bil· 

Fesatçı bir teşekkül için mutabık kalmışlardır. Bu işlerdeki yük cürümler umumiyetle mebdelnde bir 
. Antakya (Hususi mıihabirimizden) müsbet neticeleri pek yakında alacağı - infial, küçük bir küfür ve kaTgayla başlı-
Sancakta her türlü üsadatta bulunan ye- mızı umuyoruz. yor; maalesef, ltezılan neticede bOyük 
gane teşekkü: (Usbetülamelilkavmi) adlı Çünkü, bir kere Türkiyede profesyonel bir cürme sebeblJet ftriyor. Şimdi her
bir cemiyettir. Bu cemiyet muhayyel bir mücrimler yoktur. Yapılan cürümler, ço- kes cürmü meşl'Ult btmnmıa gözöniinde 
Arap imparatorluğu hülyasındadır. Bu - ğu tekerrür etmiyecek mahiyettedir. Bu tuttuğundan, şah.d jnfiaJJerin bir çoğu 
nun Azalan Arap ortodokslardır. Müfrit arada işledikleri cürümler, fıtri kabili - kavga şeklin.!. almadan ,atışıyor. Alır ce
Vatani ajanlarının bu fesat ocağı vası- yetlerden doğan mücrimler üzerinde de za suçlularmın azalmaa da, bu kanunun 
tasile yaptıkları tahrikat son dereceyi çalışacağız. Ancak, böylelerinin mikdan feyizli neticelerinden biridir. Kanmı a .• 
bulmuştur. Ilu cemiyete intisap etmiş o- bizde pek azdır. 'liiz, tedriç sistemine ria- ğır cezalara ve belediJe hudlltbm dı • 
!anlar bugünkü vaziyet ka~ısında nere- yet etmek sureb1e, islih olunamıyacak şmdaki suçlara şimil delJldlr. Adliye ve 
ye gideceklerini pşırmışlardır. Bwtlar pek az mahküm bulunduğu. kanaat.nde- Labıta teşkilatı, Adliy~ Dahill,e Vekl-
muhtelff urumrlan birbirlerine tutuştµr- yiz. letlerile meclisçe peydıerpey klfl ll!le • 
mak siyasetleri tamamen iflas etmiş bu- Adliye sarayı cek miktara baliğ oldulrp. iN bmmun 
lunmaktadır. - Adliye saraYJ hapishanenin yerinde gerek yer, gerekse cürüm ltihHile tümul 

Bir telefoncu kız 
Aşkı uğruna vatanını 

Terketti 
(Ba§ tarafı 9 uncu sahifede) 

Tren vaktine kadar da, yukarıda san -
tralde nezaret altında bulunacaksın, de -
dl 

yapılacaktır. Eski mahalle göre yapılan sahasını genişletmek istiJorm. Bil, tıed • 
planın yeni mevkie intibak etmesi için, ricen olacaktır. 
Adliye sarayı mükafatını kazanan mü - icra iılibab 
hcndis iki gündenberi çalışmaktadır. Bu İcra jsHlhatı me6elesi etrafmıda mba • 
iş biter bitmez, inşaat bir müteahhide kereler cer~yan etmektedir. BeDd, tatil 
ihale edilecek ve tatbikata girişilecek- :müddetinden sonra teşebbüata geçile • 
tir. Adliye sarayının ittisalinde ve ona cektir. 
merbut bir de tevkifhane t~kil oluna -
c:ıktır. Mevcut tevkifhane de hapishane

Hakimlerin terfiW iti 

Üstte sağda Zonguldak hastanesinin ka dın eczacısı Nimet Rahmi, solda Sezariem . Dehşetli korkmuştum. Memur arka -
ameliyatı ile doğuran kadın ve oğlu. Cami eğer, altta 1:astanenin heyeti sıhhiyesi da~lanmdan biri ~efaatte bulunarak ote-

Zonguldak (Hususi) _ cSon Posta, bildiğim için cmistis1zm, e kaçan tevazu- .lime gitmeme müsaa~e aldı. Amma kız -
karilerine bugün bir hastane tanıtıyo- una burada ben isyan ettim. !ardan biri beni takıp ediyordu. Trene 
rum. Bu sıhhat müessesesi Türkiyenin, Bize hastanenhı ba§heklıni Bay Macid de başka iki memurun refakatinde gide
ne bileyim bı:?lki en küçük. ve fakat he- de iltihak et.ti. KıymeW doktor konuşma ceğimi öğrenmiştim. O gece saat sekizde 
men ilave edeyim ki, en modern hastnne- arasında bana izahat veriyor: ni~nlım telefon etti. Vak'ayı duyar duy
lerind n biridır. _ Hastanemiz şimdi 80 yataklıdır. maz. hemen otele geldi. Ne yaptı, etti, be-

ye inkilap edecektir. 
Münferit hakimlik usulü 

- Aı.liye mahkemelerinin münferid 
hakimlerle idaresi meselesine gelince 
prnsip olarak, mutlak tek haklın naza -

Hakimlerin terfihi hakkmdıki bnunla 
n bütün memurlara teşmil etmek için, 
gerek Maliye Vekaletinde, aerebe en • 
ciimenlerde temennilerde bahmuldu. Bü
tün m.murlara §Amil böyle bir lmmm a
lınacak nticelere bağlıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Blumiın istifasındansonra 
Bi:- hastavl oynatmadan _ icab ederse _ Havza sağlık teşkilatının ihtiyaçlarına ;ni muhafızların elinden kurtardL 

haşa ;a ,1 bile getiren ameliyat masası ve 'tamamile cevab verebilmesi için binanın Bobun öğle yemeğine gelmeyişinin de (Ba}tarafı 1 inci aayfada) olarak Cumhurreisi tarafmdaa kabul 
g-ölr'"" düşürıniyen elektrik lamabalarile üstüne bir kat daha çıkıp genişletmek ta- sebebi varmış: Meğer o dakikalarda o da mek iddiasile istediği geniş salihiyet- olunan Kamil Şotan, yeni kabineyi kur 
son 5·~m nm"liyathaneden tutunuz da, savvurundayız.. Fransız emniyeti umumiye dairesinde leri alınıştı. Fransız ayanı, bu salô.hi - mağa memur edilmiştir. 
kalorifer, asan!i;r, otom.atik telefon ve ni- Hastaneye mart ayında naklettık. O sorguda imiş. Her gün gelip beni görme- yetlerin hakikatte memleketin içtimai Şotan bu vazifeyi deruhte ederek, 
ha' t hastayı rahatsız etmemek için gü- tarihten bugüne kadar yapılan poliklinik s; paviyon komiserini kuşkulandırmış. A- ve iktisadi bünyesini baştan başa de- derhal siyasi parti şef1erüe mizakere-~ 
rü cıkanr.adan hademe çağıran zil le- şudur: Harici 563, dahili 500, göz 479, ku- caba casusluk mu yapıyor, demiş. Ve ğiştirecek bir takım kararnameler ıs- ye başlamıştır. Umumi kanaate göre,. 
sisa ı gıbi teferrüata vanncaya kadar bu- lak - boğaz, burun 218, diş 812 dir. Fransız polisıne şikayette bulunmuş. darında kullanılmasından şüphe etti- Blum kabinesinde sandalyesiz nazır bu 
!'ada her şey üç mefhuma cevap vermek- Başhekime: Bob vaziyeti anlatınca, serbest bırakmış- ği içindir ki hükfunetin istediği bu sa- lunan Şotan, kabinesini halk cephesi 
tedir: _ Memleket çok modern bir hastane lar... lfilıiyeti tahdit etmek istedi ve ona, fırkalarından teşkil edecekür. 

Sür'at, temizlik, kolaylık. kazandı, doktor, diyorum. * yalnız iktisadi islahat kararları aldıra- Şotan evvela B1m:ndan ..,..u.t parti • 
B; .. az l'V\'t": mühim bir noksan• dan - Evet·, diyor. Daha henüz yerleşme- terke- bilet.-ek bir teldü ileri sürdü. Ayan sile birlikte kabineye iştirak etıııadni s • Sevgisi uğrund3 işini, vatanını 

ba tmiştim Runu size şimdi söyleme- dik. Mod~ze etmeğe çalışıyoruz. Ve den genç kızla, mes'ut nişanlısı Bob, şiın- mcclisinir. korku ve şüphesinin yerin- tem'iştir. Fakat Blum evvelA aemup ol• 
yis'm izde b·r yükyozite uyandırmak gülerek ilave ediyor: di Paristedirlcr. Ve genç kız mühim bir de olduğu Blum kabinesinin bu teklifi duğu partinin ft aosyalist partisinin dai 
istev' simden d,..ı;,·1a·ır. Sadece, bı"r bı'nayı - Eksiklerimiz tamamlansa o zaman 1 ğ" - kabul etmemesile tezahür etti ve hükft mi idari komit_.ia re'".....; al:amı llzım müessesede telefon operatörü unu yap- :1~ 
ge .. rken ev\• lfı. m süslü salondan başla- böyle sizin gelmenizi beklemiyeceğiz, si- makta, delikanlı da bizzat yazdığı cPavi- met istifasını verdi. O, bu hareketile gelmektedir. İttihaz edilecek kararın ya· 
mak foı mali "s'ni bozmak istemiyorum. zi biz çnğıracağız. yonda Flört. piyesini oynan.acalı bir ti- vaziyete daha hakim bir şekilde tek- rın toplanacak olan sosyalist partisinin 

Kapısındar. rirdiğimiz seksen yataklı Tertemiz koridorlardan geçtik, ve ge- rar iktidar mevkiine gelmek ümidin - milli meclisi tarafından tasdik edilmesi lA-yatroda rejh:örlük etmektedir. d 
:nod m hastanE>vi gezişimizin başka bir ne tertemız hasta koğuşlarını birer birer eydi. zım gelecektir. 
huSlısi.veti var. Rt~nüz cküşad resmi. ya- gördük Şirketlerin hariçte Maamafih yeni kabinenin teşkili va- Bütün gün istişarelerine devam e • 
pıln>:ıdığı iç•n 7..onguldaklılann bile ta- cSON POSTA~ okuyucularının her za- zifesi tekrar Leon Blouma verilmedi. den Şotan, öğle yemeğini Saro, Bon • 
nıya'Tladığı b taneyi ziyaret hususiyeti man ~nslan vardır. Kadın hastalann ko- Bulunan hissedarlanna Ayni kabinede sandalyesiz iza olan i- kur ve Delbosia birlikte yemiştir. Şo-
cSon Posta okuyucularına ayrılmış bu- ğuşunu gezerken enteresan bir vak'a öğ- Gönderilecek paralar yandan radikal sosyalist Kamil Şo - tan akşam Elize sarayına giderek arka-
lunuvor. rendinı. tana ~if olundu, o da kabul etti. daşlarını henüz intihap etmediğini cum 

tık Doğu b .... .._ dına tıb aıemın· ı'n Ankara, 21 (Hususi) - Türkiyede Filvak' b" teması. - P"Otokol icabı - idare me- ramıyan JC -.a . 1 ır radikal sosyalist lider sı- hurreisine bildirmiş ve istişarelerinin 
murile .. İdare memuru bizim, kuru birer mühim saydığı bir ameliyat yapılmış, icrayı faaliyet eden yer~ yabancı fatile Kamil Şotan Leon Blum kabi- kafi neticesinin ancak yann belli ola-
cmerhaba!. teşr.fatile içeri girişimizi hoş hem kadının hem çocuğunun hayatı kur- şirketlerin hariçte bulunan hissedar nesine müzahirdir. Yalnız müzahir de- cağını söylemiştir. 
görrıadi. Bu h0$ görmeyişi açıkça ifade tarılnuştır. Bu ameliyata cSezarien. adı- ve tahvilit hamillerine gönderecekleri ğil, bizzat. o kabinenin azasındandır. Şotan her şeyden t!'9Vel sosyalisle-
etlt' 1t te istPmPdi amma, ne bileyim... nı veriyorlar. Kanlı bir ameliyata böyle paralarla bankalarunızda bloke bulu - F~kat muvaffak olduğu taktirde, teş- rin hüktimete filli iştiraklerini veya • 

ı.-l1'lmafih hac:sasiyetinde haklı. Hasta- .Sezarıo diye ad takılmasının sebeblerini nan paraların gül yağı, balı, maden kil edeceğ~ Yeni kabinede, her halde hut herhalde sosyalist o-upumm müza· 
ne i'"'qresinir, biı nci şartı disiplindir. ve ameliyatın mahiyetini bana vaktile, suyu, şarap, likör ihracı suretile trans- · Le~n Bluı:ndan farklı bir dahili siyaset heretini elde etmek istiyecektir. AlcsL 

KPridorda hastanenin eski başhekimi Joktor arkadaşım Fuad Abbas anlatmış- ferine müsaade eden bil': kararname takıp ed~ daha doğrusu içtimai takdirde, temin olund•_.,._ oN.a kabi-
• ld Ş' d' d'l • t' Ve iktisadi ~ellı.L- ~_.- o--Ve rni operatörü doktor Necati Duman- tı. Bugun sırası geldi; lizıın o u. ım 1 neşre ı mış ır. -..ıuıat bahsinde, memleket neyi kurmaktan feragat edecektir. 

lak "ılaştım Bugün birlikte gezdiğimiz urla~ bulunan arkadaşa burada teşck- = ~uıniy~ tatmin edecek bir Paris 21 (A.A.) -Radikal Sosyalist 
bu T''Odc>rn ~a~tane işte bu genç adamın kür ederim. Bir lrıen vagonu d" Bgostereceği tahmin edilmekte - grupu, parti icra bürosu ve bu partiye 
eserirlir. Ameliyatın Sezar adını alışının men- Yoldan çıktı ır. da~i:bepledir ki Kamil Şotanm mensup ayan izası, meb'11SAD meclisin-

D !(tor, b'°na cıne işaret ediyor: şei eskidir. Anasının hayatı bahasına Evvelki a~m, Maltepe ile Cevizlik s?n kara da sosyalist ve komünistle- de toplanarak Chautmepsm verdiii i· 
- Gel, divor. Sana ameliyathanemi ;Roma imparatorlanndan biri anasının d 65.. lı bır· rm çı cakları_ bazı zorluklarla kar- zahatı dm' le""'; .. ı....M:r. . · eı· istasyonu arasın a, ~ numara 1 ı:n. ..... h ••u.pıoo&,._ 

göstPreyim. D<ıha noksanlan tamamlan- karnından bu sureile alındığı içın am ı- ak 1 şı ad~B hrıç te uzak bir ihtimal de - Bu toplantıya riyasette bulunan Da· 
madı amma... ,yatın adı cSe.7.a.rienıo kalmıştır. Bu ame- tren vagonu, Ön dingili kınlar yo - . ğil ır u anın taki 

dan çıkmış, bu yüzden tren seferleri li · da ·p ettiği seyre ge- ladire, Chautmepse bütün arkadaşları-
Eski bir arkndaşım olduğu iç.in hu- Hyat çok güç ve tehlikelidir. Bugün güç teabhüre uğramıştır. Yoldan çikan va :~~:~~ ~ğıya ~ladığımız tel- nın sempatisini bildimıiştir. 

susivl'tlcrini bilirim; Necatinin bu sözle- bir doğum karı;ısında anasının hayatını · b" d. e.· . ~..,,e gösterecektır. Londra 21 - Blumun istifası siyasi 
. d '·.urtarm·ak ı'çın' baş vurulan ç .. re, rocu- gonun ön tarafı bir oto terazıne ın _ı- Pans 2 ~ (H ") ~ ' 

rın e içten gPlc n bir sevincin heyecan- r.. • " s k d b kild g USUSı Ava 1' ahfel d b- .. k b. h tevlit ları gizli. Ü? rir.'ie çok çnlıştıg·ı bir gaye- f'u parçalnyıp almaktır. Sczarien ameli- rilmiş, Maltepeye a ar u şc ı e o- sinde fevkalide m li - I6h' n ~ec ı - m ler e uyu ır eyecan . 
nın tahakkukunu go"ren bı·r ı·nsanın sc- yatında ise, çocuğun hayatı kurtulması- türülmüş, ~akat, Maltepe~e mak~tan r ·h' - a sa a ıyct ·anun etmiştir. Herkes, suDıun muhafazası ı-

rk kl t t h Uı Cdemıye ~yıd asınfa ılan muzakereesi sırasında ikin- çin mes'ul hükdr.,etlerin daimi surette · · na mukabil annenin hayatı ciddi bir leh- geçe en sı e e a amm - cı e o rak k 
vın_;~ ·~atırlan okuyan doktor arkadaşım likeye girmektedir. Çünkü çocuğu sağ- rek o~ terazin ~e kırılmış, .Y?.1 kapan- kah. · b e alliyette kalan Blum temas etmelerini 1cap ettiren beynel • 

b 
lam ahı.bilmek için zavallı annenin evve- mış, dun sabahki bazı banlıyo seferle- • ~esı, u sabah saat 2130 da istüa et- milel vaziyetin bugünkü şeklinde Fran• 

iliyorum ki bana çok kızacaktır. Çünki.ı d d mış ır. d b' .k b' buh b göst 
b. . l" k 1 sonra da rahmı· yanlmaktadır ri de teabhür etmi .. tir. Hay arpaşa e- Kab" . sa a ır a ıne ranmm ıış er-

o, •r ışi basarmak ı·çı'n çok çal1C"mag· ı a arn ' . . . - . . . ... .. "":l menın k b" -ır... po müdürü Rahmi ve fen memurları d .w. b ' ısa ır toplantıdan son- miş olmasından müteessirdir. se~d , kadar, ~ ba :mldıktan sonra R<ıh- Bu sütun!ard:ı resımle.rını goreceğınız ra ver ıgı u kara b' t Bl - -- . - • --- -
r- b l ı kah hadise yerine giderek vaziyeti gözden da r, ızza um tara -

siyt> i silm ı bı:- cduman> gibi aradan anne 'e yavru. u a. me.ıya ın rama- fın n Cumhurre· . Löb . 
d l O d ki C d geçirmislerdir. Yeniden getirilen bir . . _ .. ısı röne bildıril -

uçma • bilen adamd r. Nitl'kim hasta- nı ır ar. nun ıçm ır çocuga c an e- - mıştır Löbr k' 
1 d n · ı· oto lernzin'le, vagon Maltepede kör bir · on, v~. ıl kaybetmeksizin sa 

nenin teme>lin<' !Ik kazmanın vuruldu"!u ger. a 1 verı !lllŞ ır. . baha karşı saat t k 
0 hatta çekilmiştir. . uç e es i başvekiller - 1 

gün a glık t k 'lutının başhl'k mi doktor cDoklorlara veda edıp hastaneden ay- ............................................................. - ~en Kamıl. Ş_otan'ı Elize sarayına ça-, 
. . . ıld m• demPkle bu yazı bitmiş olacak. -

Necatıyı. haı.tane çatısına son kıremıd•n '·- . h sta . ta k b ~ırları hala kadın ninemin sistemile te- gınm~ ve ıstışa:elerine başlamıştır. 
• - h . .. t b 1 a- sızc a neyı nıtır en u mo- ·zı kt d" H . . t ikl Muteakıb -kondur,ı:ı gun astanenın mu evazı ir 1 • • "h' b. k mı ennıe e ır. er şeyını o omatı · eş- en ayan meclisi reisi Jane-
.. .. . . _ .. ern muessescnın mu ım ır no ·sanın- . . h . ka . . ı ·1 b' 

opera toru, doktor Ne<.'atıyı goruyoruz. d b h ·d ğ' . - le . ı· 0 k tırmış, er şcyını me nıze etmış o an ney ı e me usan reisi Heriyo da sara-
an a ece ımı soy mış ım. no - b- 1 b" h . . b -h· b" ı · ı Onun bu mük<'mmel esen meydana F t d . b. oy e ır a::tane ıçın u en mu 1m ır ya ge mış er ve Cumhurrcisile istişare· 

l san, a mn anamız evrıne uzayan ır t k d ğil .d . ., d b 1 1 dı 
koyuncaya .J:adar n~ kadar uğraştığını hikay •nin tekrarı gibi bir şey olacaktır. no san e mı ır. e u unmuş ar r. 
oe kadar dıdınd•gını ben çok yakından Çünkü bu canım müessesede hasta çama- * Saat yedide, yeni kabine ikinci defa 

Sıhhat noktal nazannd110 
ÇOK GOZEL 

bir tarzda yapı•mıt şık çocuk 
arabaları, il.er yeıdea -

fiyatı.rla yalnız 

BAK ER 

satalmıktadu. 



Sayfa 11 

• 
Dün büyük Türk ·alimi lbni Sina günü yaşatıldı . ········~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Türk ve ecnebi profesörler lbni Sinayı yeryüzünün yetiştirdiği 

en büyük ilim olarak saygı ile selimladılar 
900 sene ... Ôldükten ıJOnra . 900 se~ ı fi.• .• · . ~. ! derken, onlara hiç uymayan noktai na- nan bu konferansı, İsmail Hakkı İzmir· 

ne yaşıyan, ve bir kaç 900 sene daha U . zarlarını dalına ilave ederek, onları yı- linin söylevi takip etti. İsmail Hakliı 
yaşayacak olan bir adam: İbni Sina... kıcı bir tenkide maruz bıraktı. Şüphe da, İbni Sinayı, felsefi cepheden tahlil 

Dün, Türk Tarih Kurumu, onun na- yok ki, İbni Sina, Aristodan, Calinos- ve tebcil etti. 
mına hazırladığı ihtifali, üniversitenin, tan bir şeyler almıştır. Fakat onların Ve İsmail Hakkıdan sonra, doktor 
gittikçe tarihileşen meşhur konferans eserlerini tam ilmi bir görüşle tasnif Perihanın cİbni Sinada kadın ve ço • 
salonunda yaptı. etmesi onun yüksek kudretini isbata cuk hastalıkları-., Rasathane müdürü 

Sade hafızalar, muhayyileler değil, kafidir. Bay Fatinin c:İbni Sina'nın riyaziye ve 
salonun bütün odaları, koca İbni Sina- Biz, onun Türklüğile ne kadar ö - hey'et cephesi-. mevzulu konferansları 
nın hatıralarile doluydu... vünsek azdır!-. dinlenildi. 

Onun yazdığı eserlerden yapılm1ş o- Profesör Royer'in sözleri O sırada, saat 19 u geçmekte idL 
lan sergi, her gözü ve her başı uzun Akıl Muhtar, alkışlarla terketti Türk Tarih Kurumu Ba!jkam Bay Ha· 
müddet düşündürüp oyalayabilecek 1 ği kürsüye, beynelmilel tıb filimi pro- san Cemil, tekrar kürsüye gelerek, kon 
zenginlikteydi. fesör Royer'i çıkardı. ferans salonunun bugün bir der~ane 

Bütün göğüslerde, bugünün hatıra- Profesör Royer, c:İbni Sina'nın, Av- olmaktan çıktığını, bir mabed halini al 
sı olarak Türk Tarih Kurumu tarafın- rupa tıb tedrisine tesirleri» mevzulu dığını söyledi. Ve onun çok alk~lanan 
dan hazırlanm:ş rozetler göze çarpıyor- bir konferans verdi. Royer, İbni Sina- bu cümlesile~ orada bulunanlara teşelt· 
du. nın tıb tarihi tedrisatına yaptığı bü - kürlerile toplantıya nihayet verildi. 

Konferans salonunun hitabet kür - yük hizmetleri anlattı, ve İbni Sina - Gece de Eminönü Halkevinde g~ 
süsünün arka tarafında İbni Sinanın nın ilemşüınul bir dimağa malik bu - vakte kadar süren bir toplantı yapıl • 
muazzam bir portresi, ve kürsünün ü- lunduğunu müteaddit misallerle izah e mış, söylenen nutuklarda İbni Sinanm 
zerinde de muvaffakiyetle yapılmış derek, tıb aleminin, ilminin onun getir- ilminden, büyüklüklerinden, beşeriye • 
bir büstü vardı. diği yeniliklerle bugünkü yüksek ma- te yaptığı hizmetlerden bahsedilmiş .. 

Merasim başhyor kamına yükseldiğini söyledi. tir. 
Merasime, ilan olunduğu gibi, saat Profesörün, Fransızca verdiği bu 

tam on dörtte, Türk Tarih Kurumu konferans, bir saat kadar devam etti, 
Başkanı ve Bolu Saylavı Bay Hasan ve uzun bir alkışa mazhar oldu. 
Cemilin açış söy levile başlanıldı. Profesörün konferansını bitirmesini 

Merasimde, bir çok saylavlarımız müteakıp, toplantıya, yarım saat fasıla 
bilhassa bu ihtifalde hazır bulunmak verildi. 
zere şehrimize gelmiş bir çok bilgin - . Bu esnada, davetliler, İbni Sina'nın 
ler, bu meyanda meşhur profesör dok- eserlerile dolu olan sergiyi hayret, tak-
tor Trikot Royer, ve beyn~lmilel tıb dir, ve iftihar duyarak gezdiler. 
tarih kurumu reisi profesör Gomen ha· Profesör Gomen'in konferansı 
zır bulunuyorlardı. Toplantı, bu istirahat devresinden 

Bay Hasan Cemil, sözlerine başlar - sonra, Avrupadan sırf bu ihtifalde bu-
ken dedi ki: lunınak maksadile gelmiş olan maruf 

Şarkta ve garpta Yukarıda b1"lyttk hekimin yüksek eserlerinden bir kaç kitap, ortaatt lbnt Sinanın tıb alimi, ve beynelmilel tıb tarihi ce-
c- Büyük Türk alimi İbni Sinanm büstü_ solda 31ukarıdan qağı11a.: Dün söz alan hatipler, I>r. Akil Muhtar, Dr. roiyeti başkanı profesör Gomen'in kon 

900 üncü yıldönümü törenini Türk Ta- Ne§et Ômer, Prof. lsmail Hakkı. Sağda yukarıdan aşağıya: Hasan Cemil Çambel feransile başladı. 
rih Kurumu adına açıyorum. İbni Sina Prof. Fatin, Dr. Perihan Çambel O, İbni Sina'nın garp tıbbma hiz -
bütün cihan ilim alemine şeref vermiş din Günaltay'a verildi. Profesör Şem- katte İbni SinA, arziyatta, fizikte kim- metlerinden, ve tercüme olunan eser -
bir Türk dahisidir. seddin, İbni Sinadan bahsederken: yada, ve bir çok tabiat vakıaları'ha.k - 1~7~a:n ba~e~ti. .Ye İbni .. S~na~ı •. yer-

Şarkta, nasıl asırlarca Şeyhürreis o- Türklüğünden şüphe edilemez k d tam . .. 
1 

fik' 
1 

yuzunun yetıştırdıgı en buyuk alım o-
l ak t d k hakl . . . w ın a amen orı]ına rr ere sa - 1 k l" 1 d ar tanınmışsa, garp a a pe • ı - O, dedı, eserlerını Arapça yazdıg1 . . ara se ama ı. 
olarak Prens dö Madsen, yani etaba - için, onun bir Arap feylezofu, ve bazı hıptır. Diğer hatiplerin sözleri 
bet prensi» ünvanını kazandı. risalelerini de Farsça yazdığı için A _ O, Aristoyu ve Calinos'u tetkik e - Gene Fransızca verilen ve alkışla -

Atatürk devrinin yetiştirdiği Türk cem aliıni olduğu iddia ediliyor. Hal-
buki, bir çok garp filinıleri eserlerini 
latince yazdıkları halde, bunların La
tin ırkına mensup olduklarını iddiaya 
kalkışmak kimsenin aklına gelmez! 

İbni Sina'nın da eserlerini; müslü -
man aleminin, müşterek kültür dili o
lan Arapça ile yazmış olması, onun 
Türklüğünden şüphe için bir sebep sa
yılamaz. 

Bay Şemseddin, bu sözlerden son -
ra, İbni Sina'nın Türk illerinde doğ
duğunu, Türk kültürile yetiştiğini ve 
kanına el kanının zerresi katılmam.ıs 
bir Türk olduğunu ilmi ve itiraz ka : 
bul etmez delaille isbat etti. 

Profesör Neş'et Ömerin sözleri 
Bay Şemseddinin, uzun uzun alkış

lanan söylevini sona erdirişini mütea
kıp söz alan Profesör Neş'et Ömer, da
hi İbni Sinayı, dahi bir hekim, ve dahi 
bir hakim olarak selfunladı. 

Konferansında, İbni Sinanın dok -
trinlerini tahlil etti ve onun mistisizm-

Ecnebi profesör konferans veriyor den başlıyarak natüralizm'e varıncaya 
gençleri İbni Sina gibi yükselroeğe ça- kadar yaşamış olan bütün nazariyele
lışmakla Türk inkılabının fedakar birer rini anlattı. Ve hast.alıkların ilaçla te
unsuru olduklarını isbat etmiş bulu - davisinin de ancak Ibni Sina ile baş -
nacaklardır. lamış olduğunu söyliyerek, alkışlar a-

Muhterem' dinleyiciler ... Muhterem rasında kürsüden indi. 
alimler ... Bu toplantıya iştirak ettiği - Profesör Akil Muhtarın nutku 
Diz için Türk Tarih Kurumu adına en Ve kürsüye, değerli profesörümüz 
samimi teşekkürlerimi arzetmeyi borç Bay Akıl Muhtar çıktı. 
bilirim.» · Bay Akıl Muhtar: 

Rektör kürsüde c- Bence, dedi, tabiat, İbni Sinayı 
Bay Hasan Cemili müteakıp kürsü- yetiştirmekle, en büyük harikasını 

ye gelen Üniversite Rektörü Bay Ce- göstermiştir. 
mil Bilse!, Atatürk'e, Büyük Mjllet O, daha çocukken, çocuk denilecek 
Meclisi Reisine, Başvekile, Mareşala bir çağdayken, ilmin cazibesine varlı
ve Kültür Bakanına tazinı telgrafları ğını kaptırmış, ve istidadının geniş hiz
çekilmesini teklif etti. meti sayesinde yaman bir hızla inkişa-

Rektörün bu teklifi, sürekli alkış _ fa kavuşmuş bir hekim, bir hakim, bir 
larla kabul olundu. alimdir ki, astronomi, mantık, riyazi -

Gelen telgraflar ye ve tıb ilimlerinde en yüksek merte-
Cemil Bilselin bu teklifinin kabu - belere erişmek bahtiyarlığını kazan -

lünden sonra, ihtifal münasebetile bü - ınıştır. · 
tün dünya üniversitelerinden, bütün «Bir hazine» 
dünya alimlerinden gelen bir çok tel- İbni Sina, Aristo, ve Calinos gibi a -
graflar okundu. Bunlara mukabele !imlerin eserlerini yeniden tedvin e -
olmak üzere, teşekkür telgrafları çe - dcrek kendi buluşlarile zenginleştirdi. 
kilmesi teklifi, alkışlarla kabul ulun - Son günlerde elime geçen bir eser
du .. ve söz sırası, Ordinaryüs profesör- de: cİbni Sina, bir hazinedir. Fakat bir 
}erden Sivas Saylavı Bay Ş_,ç.msed - memba değildir.> deniliyordu. Haki • 

NAYRETT~ 
f!İZER 

2IR 

EDEBiYAT 
/ngiliz romancısı 
James Barrie 

(Başta.rafı 7 inci sayfada) 

En son yazdığı piyes te bir perdelill 
Shall we joir. the ladies (Kadınlara ka • 
tılacak mıyız?) isimli muamma piyesi • 
dir. (1922) 

* 1913 de baronluk ünvanile taltif edilen 
Sir James B~rrie on dokuzuncu asrı yir • 
minci asra bağlıyan devir ile, bu çağın 
en kuvvetli, en zeki, o nisbette en insani 
yazıcılarından biriydi. Lisanının güzel • 
ı:ği, sadeliği kadar fikirlerinin de derU 
topluluğu ve yazış tarzındaki sadelik, sı .. 
caklık ve inanış, hakiki dehasını göste • 
!'ecek motifler bütün Anglo-Sakson ede
biya t filemir.i büyülemişti. 

=========--

biri 

• 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 525 -
ideal kadın Sapan arkasında 
yuruyen,çapa çapahyan kadm 

- 529 -
icabında bir salon 

olmalıdır 
kadını 

Bana eş olacak kadın şöyle olmalıdır: 
Tamüssıhha, 1,65 boyunda, kumral gü

zeli, mütenasip. İlk veya orta mektep 
mezunu, kazancımı gözönünde tutarak 
masrafını ona göre tanzim eden, iyi ye
mek yapan, yuvasına sadık, çocuk sev -
gisi taşıyan, neşeli, icabında bir salon 
kadını, evliı:k hayatının bütün bilgileri
ne sahip olan bir kadın olmalıdır. 

Bugünkü program 
22 Haziran 937 Salı 

İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Tür!c musiklsl. 12.50: Hava

dis. 13: Muhtellf plak neşriyatı. 
Akşam neşriyata: 

18,30: Konferans: Beyoğlu Halkevlnden 
naklen Reşat Kaynak tarafından <Türk fi
lozoflarından Farabi hak.kında). 19,30: PlAk
la dans musiklsl. 20: Belma ve arkadaşları 

tarafından Türk muslklsl ve halk şarkıları: 
20,30: Ömer Rıza tarafından arabça söylev. 
20,45: Cemal Kftmll ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkılan, (saat 
ayan). 2ı.15: Radyo fonlk dram (Labohem>. 
22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: PlAk
ıa sololar, opera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
23 Haziran 93'7 Çarşamba 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatl: 
12.30: Plfı.kla Türk musikisi. 12 50: Hava

dis. 13.05: Muhtellt p!Ak neşriyatı. 

Haziran 22 

Kadın hayalini kafalarında sihirli tül
lere bürüyüp cidealim!. diye ortaya at
maktan ne duyar bu şehirliler? Bizim ha
yalimizde kac!ın, her şeye kadir bir tip 
olarak ya~ar Biz, erkeğinin yokluluğunu 
bildirmiyen' kadınlnrı beğeniriz. Varsın 
lepiska saçlı, karanfil dudaklı olmasın. 
Çapa çapalamasını bilsin, varsın ayakları 
şair ruhlu ins.ınlann teşbihlerine benze
::ncsin. Sapan arkasından yürümesini bil
sin. Varsın ufacık manikürlü elleri bu
lunmasın. N~sırlı ellerile kendi ekmeğini 
kendi yapsın, kendi hayvanını kendi sağ
sın ve icab ederse kendi erile omuz omu
za düğüşmcs•ri bilsin. 

Eskişehir H. Sezai 
(Sarih adresinır. neşrini istememi§tir.) Akşam neşriyatı: 

18,30: Pliikla dans musiklsl. Hl,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevl neşriyat kolu namı
na Nusret Sefa. 20: Nezihe ve arkadaşlan 
tarafından Türk muslklst ve halk şarkıları. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arabça söylev. 
20,45: Bimen Şen ve arkadaşları tarafından 
Türk muslklsl ve halk aarkıları, (Saat ayan). 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri. 22,30: Plakla sololar, opera ve ope
ret parçn.ları. 

Trabzonda alivre jındık ~atışı törenle başlarken 

Alpullu Döküncülü köym 
Raşit Avcu 
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idealimdeki kadım anlatmak 
için kelime bulamıyorum 

C Gören, bilen var mı? 
Babamı, annemi ve 
kardeşlerimi arıyorum 

B sene evvel 
babam Osman ta-
rafından İstan -
bulda Kağıthane-

de Çağ 1 ayan 

Ticaret Odası meclisi bugün 
toplam yor İdealimde yaşattığım kadını anlatmak 

1çin kehme buJamıyorum. Fakat şu satır
farla çizmeğe c;:.1iışacağım: 

1 - Eşinin keder ve sevinçlerini anlı -
yacak derecade hassas ve kendisini ona 
uydurabilmek kabiliyetini haiz olmalı. 

2 - Müsril olmamalı. İcabında eşinin 
~atlanacağı yoksulluğa katlanabilmeli. 

mektebine tale -

be olarak veril -

dim. Orada kal -

Trabzon (Hususi) - Ticaret borsasında 
1937 senesi fındık mahsulünün alivre satış
larına başlanmıştır. Ağustos ayı zarfında 
teslim edllecek olıın yaş fındıkların kllosu 
on beş buçuk kuruşla on altı kuruş arasın
da satılmaktadır. Geçen sene mahsulünden 
şimdiye kadar dört buçuk milyon kllo fın

dık ihraç edilmiştir. Hali hazırda elde se
kiz yüz bin kilo kadar stok fındık mevcut
tur. Bu da fiyatların ani surette dlişmesin
den dolayı kalmıştır kl piyasada nz blr is
tek görüldüğü takdirde bu fındıklnrın da 
derhal lhrnç edlleceğl şüphesizdir. Halen 
knbuklu tombul fındıkların kilosu ylrmi ve 
içlerin kilosu ise kırk iki kuruşa kadar bor-

Tlcaret Odası Mecllsl bugün toplanacak- sada satılmaktadır. 
tır. Bugünkü içtimada başlıca ikl şey konu- Mayıs ayı içinde yumurta piyasaları 
şuiacaktır. 

1 - Benzin meselesi: Geçen hafta lçlnde Bu yıl İspanyanın geçirdiği siyasi karışık-
dığı.m beş sene lıktan ötürü bu memlekete yumurta ihraç 

benzin flatıarı galon başına beş kuruş bir - edilememekte ise de memleketimiz yumur-
içinde gerek ba - denblre artmış; fnkat bir iki gun s~nra in - talarının son derecede nefasetinden dolayı 

3 - Analık vasıflarını haiz olmalı, yu
vasının idaresini başarmalı. 

bam Osman, ge • mişti. Oda, bunun neden ileri geldlğınl muh- Almanya İtalya ve Yunanlstanın ra~betlni 
rek annem Nuri- telif vasıtalarla tetkik e_ttirmlştir. ~u husus- kazanma~ı hasebile mayıs ayı lçlnde bu 

4 - Cazip ve balık etinde bulunmalı. 
beraber h takl raporlar tek~ar gozden 'Jeçmlecek ve 1 memleketlere üç bin sandık taze yumurta 

ye, iki kardeşimle er varılacak netice Iktısat Vekaletine bildiri - k dil 
1 

ti 

Sun'i güzellik teferrüatına baş vurma
malı. 

hft r b ..... 1 d" Ora seve mşr. 
a ~ ge ır, em gorur er ı.. - lecektlr. İç vilayetlerden gelen yumurtalar şehrl-

Ak§ehir: N. G. 
(Sarih adresini yaz1114mıştır.) 

da bır sene kaldım. Oradan Vahde ba- 2 - Müşteriye alt bir malın terhlni~de mizde işlenerek hemen sevkedllmektedir. 
ğına, sonra İzmire nakledildim. Fakat komisyoncunun aldığı komisyonun .. teamul - Borsada birinci yumurtaların küçük s:ı.ndı
bu müddet zarfında annemı babamı den olup olmadığı: Bu iş, b_azı tuccarlarla 
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Yuvasımn ne demek olduğunu 
bilecek kadın olsun 

Aradığım kızın tahsili ne olursa olsun, 
bunu düşünmüyorum. Yalnız yuvasının 
ne demek olduğunnu idrak etmesi. 

Güzellik ise gönül meselesidir. Şöyle 
olsun, böyle olsun, bunlar boş sözlerdir. 
Çünkü bunu ben hülya sayarım. 
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Kadm esmer, uzun boylu vı 

zeki olmah 
1 - Esmor, uzun boylu, mütenasip vü

cutlu. 
2 - Zeki, malumatlı. 
3 - Yüksek tahsilli. 

Antep Tahir Kafadar 

• Son Poıta • ıun tcfrika11 : 61 

. . ' . .. komisyoncular arasında ihtllaf çıkarmış ve 
kaybettım. 13 senedıP onları hıç go - hatt~ mahkemeye de düşmüştür. Ancak ka-
remedim. Babam o zaman 45-46 yaşla- nuni mevzuatımızda bu hususta bir madde 
rında vardı. Beni görmeğe geldiği za - mevcut olmadığından Ticaret Odasının nok-
man bana: tal nazarı sorulmuştur. 

c- Mustafa Osman Nuri Şükrü!• Yapılan tetkiklere na:r.aran, müşteriye a-
. .. . . ' . ' . ' . it bir malın terhlıılnde komisyoncuların a-

dıye dort ısımle hıtab ederdı. Bılenler, vans veya komisyon alagelmekt~ oldukları 
tanıyanlar varsa insaniyet namına beni görülmüştür. Oda, bu lşin kat'i bir teamul o-
haberdar etsinler. lup olamıyacağı hakkında bir karar vere -

Beşikta§ Şehir Bandosunda cektlr. 

122s Mustafa Bigada yeni mahsul pazc:rı çıktı 

Ekmek fiati indirilecek 
Butday :rıatıarı günden güne dü~mekte

dlr. Buna mukabil buğday flatıarı Ue sıkı 
münasebettar olan ekmek flatlarında henüz 
blr değişiklik olmamıştır. Belediye narh ko
misyonu önümüzdeki pazartesi günü topla
narak yenl narhı tesbit edecektir. Yenl nnr
hın bugünktine göre 30 para düşük olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Biga (Hususi) - Yeni sene ınahımlü olan 
buğdaylar pazara getlrllerek satılmağa baş
lamıştır. Yeni buğdayın kilosu dört kuruş
tur. 
Buğdayın bu kadar ucuz olmasına rağmen 

üçünciı nevi esmer ekmeklerin kilosu ıo ku
ruştur. 

Burası Anadolunun mahsulü en bol bir 
mıntakası olduğu halde ekmeğin bu kadar 
pahalı satılması garip görülmektcdk. 

Endüliis .Ş6valyesi 
meydanlarında şenliklere başlıyacak -
sımz. 

Şarap tulumlarını ortaya çık~r~cal~
sınız·. Yarın sabaha kadar, su gıbı mı
delerinize a~ıtacaksınız ... Şayet; ~u~1-
terem şö\'alyem, efendim hazretlcrının 

Abdurrahman 
Yazan: A. R. izinleri olur da, .şöylece şehri dolaşmıya 

Doğruca valinin sarayına gidilecek .. hiç kimse haberdar değildi. Ancak... vakit bulursam; ben de gelir; bu büyük 
orada, Abdurrahmanın (umum vali)- Evet .. ancak, gece yarısıhdan sonra .. muzaffcriyetin kahramanı olan muh -
lik makamına geçirildiği ilan edilecek. en gösterişli saray atlarından birine terem şövalyemin şerefine bir bardak 

O dakikadan itibaren memlekette binmiş olan gayet zayif.. ve ga - şarabınızı içerim. 
Emevi hükfunetinin idaresi hitam bu- yet güzel İspanyolca söyliyen Berberi Demişti. 
lacak.. Abdurrahmanın hakimiyeti al- kıyafetinde ihtiyar bir adam, bütün ma- Muhtarlar; evvela bu adamı mecnun 
tında, yeni idare başlıyacak. halleleri dolaşmış .. mahalle muhtar - zannetmişlerdi. Fakat, o muhteşem sa-

Bu karar, bütün Berberi reisleri ta- !arını uykudan uyandırmış.. hepsine ray atı ile arkasındaki silahlı iki Ber-
rafmdan büyük bir memnuniyetle ka- ayn ayrı şu sözleri söylemişti: beriyi görünce, yerlere kadar eğilerek: 
bul edilmiş .. yapılan mazbata, hepsi ta- _Ah, muhtar efendiler!.. Biz; sabah- - Verdiğiniz emirlerin, büyük. ~ir 
rafından mühürlenmişti. tanberi sizin refah ve saad~tinizi temin dikkatle icra edileceğine emin olabıhr-* etmekle ueraşıyoruz.. yüz binlerce sınız senyor. 

Ertesi sabah erkenden, bütün şehir düşmanla çaipışıyoruz.. siz daha hali Diye cevap vermişler ..• ondan sonra 
halkı, ayağa kalkmıştı... Her tarafta, evlerinizde horul horul uyuyorsunuz... da, :mahalle halkını ~y.aga. kald.ırarak 
başdöndürücü bir faaliyet başlamıştı. bir çift domuz derisi çizme üzerine bah· şenlık hazırlıklarına gırışmışlerdı. 
Caddelerdeki, sokaklardaki evler clük- se girişirim ki; şarap içmek gibi, uyu - * 
kanlar donanıyor; her tarafa bayraklar mak ta insanlara lazım olan bir şeydir. Abdurrahman derin bir uykudan 
ve fenerler asılıyordu. sonra uyandığı zaman, uğurlu dostu 

Fakat, hazan o uykuyu feda etmek la-
Sarayı ış· gal eden ve memleketı'n za İ ihtiyar çizmeciyi aradı. Fakat, v. anında-

- zım gelir... şte, size tebşir tdiyorum. 
bıta vazifesini deruhte eden Berberiler kilerden: 
bu hazırlığa şaşa kalmışlardı. Muharebeyi, biz kazandık. Biz .. yani; - Gece, siz uyuyuncaya kadar bura-

- Şehirde ne oluyor?. aziz ve muhterem şövalyem, meşhur larda idi. Sonra, birdenbire kaybolu -
_ Büyük bir donanma hazırlığı var. Tarifin o~lu . Abdurrahman hazretle~i, verdi. 
- Evet amma bu hazırlığı kim ya- onun maıyetınde bulunmak şerefıle Cevabını aldı. Gülümseyerek: 

pıyor? ' müftehir olap ben .. ve bütün arkadaş- _Aç ve şarapsız kalmayı hiç sevmez. 
_ Halk... Çünkü halk, senelerden- lar mız... Şimdi; size emir veriyorum. Muhakkak, şehre gitmiş .. kimbilir, han

beri nefret ettiği bır unsurun, başından Dc> hal, mahallenizin halkını, bu mu- gi meyhanede sızarak kendinden geç -
kalktığını görür görmez sevindi. Şenlik zaff riy tten haberdar edeceksiniz. miştir. 
yapması tabii değil mi?.. Herkesi, sevindireceksiniz. Ondan son- Diye mırıldandı. 

Tabii idi. .. Fakat; Suryelilerle yapı· ra, ışe başlıyacaksınız. Evlerinizi, dük- Fakat aradan çok geçmeden, ihtiyar 
lan mücadele, geç vakit hitama erdiği kanlarınızı bayraklarla, fenerlerle, çizmeci, Abdurrahmanın karsısına di -
için, kazanılan muvaffakiyetten henüz kandillerle donatacaksınız. Mahalle kildi : 
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- Ah muhterem efendim hazretleri!. 
Sabah hiztnetlerinizde bulunamadığım 
için pek teessüf ederim. Bazan daha 
mü~im ':~zifeler zuhur ediyor da 
... Dıyc soze girişti. 

Abdurrahman, dikkat etti. Kendisi
ne sadık uşaklıktan zevk alan ihtiyar 
dostu, sarhoş değildi. Bilakis, yorgun -
luktan ye uykusuzluktan, bitap bir hal
de idi. Işlcrinin pek fazla olmasına rağ
~en, Abdurrahman gene onunla bir kaç 
soz konuşmaktan kendini menedcme -
di. 

- Daha mühim vazifeler mi? .. Yok
sa, kendine bir iş mi buldun ihtiyar 
dostum. 

Dedi..· İhtiyar çizmeci, büyük bir 
ciddiyetle cevap verdi: 

- Böyle ehemmiyetli ve fevkalade 
zamanlarda iş eksik olur mu, hiç~ .. Ge· 
ce gittim. Şehrin asayişini teftiş ettim. 
Sayenizde halk mışıl mışıl uyuyor .. ve 
hepsi de rüyalarında sizi görüyordu. 
Şu koca şehrin bütün şarap tulumları 
üzerine ~emin ederim ki, bu gece şe
hirdeki lspanyol dilberlerinin hemen 
hepsi, rüyalarında sizinle izdivaç et _ 
mişlerdir. 

- Aman aziz dostum!.. Allah beni ve 
bütün dostları böyle bir felaketten esir
gesin ... Fakat.. dur .. dur... Senin bu 
sözlerin bana bir şey hatırlattı; ihtiyar 
dostum. 

- Beş kangal taze domuz sucuğu ii
zerine yemin ederim ki; sizin mahut 
dilberinizi hatırladınız .. hani, şu .. otele, 
ziyaretinize gelen ... 

- Bıra\'o, dostum!.. Cidden çok zeki
sin. Şu anda onu hatırladım. Ben bu -

• 

ğı yedi yüz kınuş ve işlenmemiş dört yüz a
detli yerli sandıklar üç yüz kurup k. ıdar 
satılmaktadır. 

Bigada koza mizam açlldı 
Blga (Hususi) - Bu hafta içinde tehir ko

za mizanı açılmıştır. Bursa piyasası kırgın ol 
duğundan iyi kozaların kilosu 55 kuruşa ka
dar alınmaktadır. Civar kazalardan tüccar
lar gelmiştir. Ezine, ve Bayramiç ko7.aln da 
Biga mizanına getlrllmektedir. 
~ ................... ... 
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gün mutlaka onu görmek isterim. Şeh
re gittiğimiz zaman, bir aralık bunu be
nim aklıma getirmeyi unutma. Onun 
ziyaretine gideceğim. 

İhtiyar çizmeci, derhal hoşnutsuzluk 
eseri gösterdi. Usul ve teşrifata fevka
lade riayetkar bir saray başmabeyinci
si gibi azametle mukaLele etti: 

- Asaletpenah, şöval.ye hazretleri! .. 
Artık zatıalileri, şunun bunun ziyareti
ne gidcmiyeceğiniz için; o İspanyol dil· 
berini, saraya davet etmemiz icap eder. 

- Saraya mı.. Hangi saraya? .. 
- Zatıalinizin, bugünden itibaren 

yerleşeceğiniz; büyük saraya. 
- Ne münasebet? .. Saraya niçin yer

leşiyor muşum?. 
- E artık.. bugünden itibaren koca 

İspanyanın sahip ve maliki sizsiniz ... 
Haber aldığıma göre şehirdeki sadık 
tabeanız ... 

Abdurrahman dayanamadı. İhtiyar 
çizmecinin çok ciddi bir tavırla söyle
diği bu sözlere, bir kahkaha attı ... Bel
ki, biraz daha konuşacaktı. Fakat, ya
pılacak işleri müzakere etmek için ih· 
tilfıl grupları reisi ve kumandanları gel
miye başlamıştı . 

* İhtilal komitası erkanı, gece kararlaş-
tırdıkları programı, gündüz aynen tat
bik etmişlerdi. 
Öğle vaktine doğru, ihtil81 kıt'aları 

büyük bir zafer alayı ile şehre girmiş
ti. Caddelere ve sokaklara dökülen hal
kın, çılgınca alkışları arasında geçen 
bu zafer alayının başında, Abdurrah -
man bulunmakta idi. 

(Arkan WGf') 
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- Hem sonra, e -
vin içinde böyle pi
jama ile dolaşmaya 
alışacak olursanız, 

ileride Fehametle 
evlendiğiniz zaman 
ne yaparsınız? .. Bir 
§ey değil, kadınca -
ğız beni ayıplar, be
nim yanımda böyle 
dağınıkhğa alıştınız, 

sanır!.. Onun için, 
işinize karışmış ol -
mayayım amma, be 
ni dinlerseniz, gidi -
niz; elinizi, yüzünü
zü yıkayınız. Esva . 
bınızı değiştiriniz. 

Bunlar ne kadar ol• 
sa yazıhanede toz • 
lanmıştır; tozlu es • 
vapla da sofraya O· 

turulmaz ya, bunla. 
rı çıkarınız, yarm 
ütüleriz. Bu akşam 
için şöyle rahatça, 
bolca bir kostüm gi
yiniz. Sonra da ye • 

,, 
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meğe gidelim. 
Hüsamettin de kendini 

güldü: 

tut d 1 ]arına çekildikl~~i zaman aralarına o topladı. Güler yüzlülükle ona do vr 
ama ı, kalın perde çekılıyor, yalnız orada ay- yürüdü: g u 

. . rılıyorlardı. s · · - Desenıze, sız beni eni konu ter- .. . - afa geldınız, dedi, buyursanıza ... 
biye etmeği göze aldınız!... n;:usamettın, hemen hergün yazıha- Şöyle oturunuz. Kürkünüzü çıkarmaz 

- Fena mı, Fehamet gibi şı!{, süslü r en. çıktıkta~·~sonra, F~?~mete uğ- mısınız?. Şapkanızı da vereydiniz!.. 
hanımefendiler, böyle kendilerin: ko- uyor, arasıra ogle yemegını onun a· Fehamet, kürkünü çıkardı. İçinde 

• partımanınd d " ~ · d l d .. 
1 

yuvermiş erkeklerden belki de hoş- .. , • a ye ıg_ı. e 0 uy.~r u: vucud.unun bütün dalgalarını bir ba· 
ları:nazlar. Sizi ona büsbütün sevdir- Suhc) la, bu~~ bilı_yordu; ustelık o- kışta ıfşa edecek kadar etine yapışan, 
mege çalışıyorum; ileride onunla ev- nu sıkmamak ıçm, elınden gelse Feha- kalçalarını saran siyah satenden çok 
lendiğiniz zaman güçlük çekmiyesiniz metle daha sık buluşmalarını kolaylaş- şık bir esvab vardı: · 
diye şimdiden alıştırma~ istiyorum! ' t~racak, onlara yardım edecekti. Bir- - Şapkam dursun, dedi; rahatsız et-
Yarım saat sonra yemek salonunda J~k~c geçen bu hayatın içinde Hüsamet- timse affediniz. Hiç beklemediğiniz bir 

buluştular. Süheyla kendi eli1e salata tını. yavnş yavaş eline almak, kendini misafir değil mH .. Saygısız bir ınisa
yapmış, <tıu getiriyordu. Hüsamettın Y~~ıd~n ona sevdirmek bile dü~ünüle· fir ... 
de ayakta, bugün nasıl çalıştığını an· bılıı:dı. ~akat bunu bir tlirlü kendine - Neden misafir olsun?. Kendi evi-
latıyordu. Sofraya oturdular. Yemek- yedıremıyordu. nizdesiniz! .. 
ler çok güzeldi. Ahçıları zaten fena Hüsamettin bugünlerde yazıhanenin Süheylfı bunu söylerken kendıni güç 
d.eğildi. Sü~eylanın ince zevki de hep- işle;ile 5ok yoruluyordu. Mühendis tutuyordu. Belki herkes, her misafire: 
sıne ayrı hır tat vermişti. 'J_'alat Suı«eyya, arasıra apartımana ge- «Burası kendi eviniz ... > divcbilirdi 

. Yemek saati, çok n~eli geçti. Birb:- lıyor; yemekten sonra, çalışma odası- Fakat bu kadın, yarın öbürgü.n. IIüsa~ 
rıle pek iyi anlaşan, sevişen bir karı na kapanıyorlar: Saatlarca orada kalı- mettinin karısından ayrılır ayrılmaz, 
koca için bile bundan daha iyisi o~a- yorlardı. Onlar çalışırken Süheyla da sahiden buraya yerleşecek değil miy
mazdı. Hüsamettin, kendini tutamadı: ya ev işlerile uğraşıyor, yahut ta gelen di? .. Belki Süheyla da bunu bile biic 

- İşte, dedi; kavga, gürültil etme- giden başka misafir varsa, on1aria otu- söylemişti. Fehamet bu taşı anlama
d:n, birbirimize karşı düşman gibi gö- ruy~.rdu. mış gibi göriindii. Mantosunu çıkarır
runmeden de pekala yaşıyabiliyormu- .. Boy lece ilk bakışta, olmaz gibi gö· ken, şapkasını düzeltirken, saçlarını 
şuz!.. runen, ilk günleri de onlara cehennem parmaklarının ucile arkaya doğru a-

~üheyla da, sanki kendi kend:ne söy- ~z~~ı veren bu ya§ayışa yavaş yavaş tarken, otururken, konuşurken öyle 
lenıyormuş gibi, yavaş bir sesle dedi ıkısı de alışmış, ikisi de bundan mem- ince yapmacıkları vardı; fakat bunla· 
k i: nun görünüyordu. rı kendine o kadar da yaraşhrıyordu 

- Belediye dairesinden çıktığımtz Bir gün öğleden sonra, Süheyla a- ki Süheyla bile uzun uzun ona bak-
gün, değil böyle bir hafta, on gün son- partımanda yalnızdı. Ev işlerini bitir- maktan kendini alamadı. Demek ki 
ra, hatta aradan yıllar bile geçse, bir miş, esvabını değiştirmiş, biraz sonra Hüsamettin gibi bir genci baştan çıka· 
arada oturup konuşabileceğimiz benim da alışveriş için Beyoğluna kad<lr in- ran işte bu kadındı : demek ki ou ka
de aklımdan geçmezdi. o gün birisi çı- meği düşünüyordu. Sokak kapı.~ı ça- dında erkekleri bu kadar çabuk büyü-
kıp ta bana bunu söylese, inanmazdım. lındı. Sonra hizmetçi geldi: lcyen tılsım işte bunlardı. .. 
B ilmem ki, nasıl oldu?.. - .Misafir geldi, diye haber verdi. ---·-··-·----·~~r~~~ı ı•ar) 

- Demek ki birbirimize düşman de· - Kim? 
ğilmişiz de ondan!.. - Tanımıyorum. İlk defa gördüm .. 

- Düşman değilmişiz, fakat kaba- - Salona al, ben de geliyorum. 
.b.atımız şu oldu ki birbirimizi scviyo- - Aldım; bekliyor. 
ruz, sandık; sevişiyor gibi görünmeğe .. s~heyla, misafir odasına doğru yü· 
kalktık!. rudu. Pencerenin önünde ince, uzun, 

Yemekten sonra Hüsamettin gazete- çok şık giyinmiş bir kadın gölgesi du
leri karıştırırken Süheyla, sofrayı kal- ruyordu. Arkasını oda kapısına dönı
dıranlara bakıyor; yarın için ahçı ile müş, pencereden dışarıya bakıyordu . 
hizmetçilerle konuşuyor, ortabğa ye~ Süheyla, bu gölgeyi birdenbire tanı
niden bir göz gezdiriyordu. Biral son- yamadı. 0nun ayak sesim duyunca 
r~, Hüsamettin çalışma odasına çekil- pencerenin önündeki kadın döndi.i. Göz 
dı; gazeteleri Süheyla aldı. On birde g?ze geldiler. Süheyla, hiç ummadığı, 
de yatak odalarına çekildiler. hıç beklemediği birini gören insanlar 

.. Bundan sonraki günler hemen hep gibi bir kaç saniye duraladı. 

HASAN' 
KUVVET ŞURUBU 
Zaafı Umumi kansızlık 
ve kemik hastalıklarına 
şif ai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, 
genç kızlar ve ihtiyar
lar her yaşta istimal 

edebilirler. .ooyle tatlı bir sessizlik içinde geçiyor- Bu, gelen Fehametti, kocasının se\'
du. Tanıdıklar, onların Yalovadan diği kadın ... Sonra, çarçabuk kendini 
döndüğünü duyanlar, sıra ile birer iki- ~---======:----===-=.--~---=-
Şttr gelip gitmeğe başlamışlardı .... Sü
hı~yıa da, buna karşılık onlara gidiyor
du. Hüsamettinin babası bir gece oğlu 
ilt• gelinini, kendi auartımamna, ak -
şam yemeğine çağırdı; oray9. gittiler. 
Bir gece de onlar babalarını çağırdılar; 
gene bir başka akşam birkaç tanıdıkla 
beraber apartımanda hep beraber ye
rnek yediler; yemekten sonra da sine
maya gittiler. 

Artık böylece gelen giden eksik ol
rnuyordu. Bu yaşayışın ortasında Sü
heylU ile Hüsamettin, sanki birbirile 
P: k ._iyi anlaşmış bir kan koca gibi gö
runuyorlar ; yalnız geceleri yatak oda-

.Do/losu: · 
S"lta.n Hcun°"m 
Dt1'rcx.n.yan Hcx.n .. f sto.nl>a\ 

ReJ/tima lüzum yol<tur 
Bir lecriiJe iaji"a'ir 
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İlhan, aşağı odada küçük iskemlesi üze- aıuyordu. Öyle ki: İlhan, gec,..ıeri herkcş 
rine açtığı defterine eğilmiş hesap vazife- uyuduktan sonra, bir de sabahleyin ço1' 
sini temize çekiyordu. Yukarıdan ana- erken rahat çalışmaea muvaffak olabili• 
lığının sesini işitti: yordu .Annesi o henüz ilk mektepte ikeıı 

- Sen de galiba ihtiyarladıkça huyu- ölmüştü. Beşinci sınıfı bitirip pek iyi de
nu değiştiriyorsun. Bir gün mektebe git- receli karnesile eve döndüğü zaman heıı 
mekle hafız m1 olacak sanki... yıl gibi sevinçle karşılanacağını umuyor• 
İlhan kulak kabarttı. Herhalde kendi- du. Halbuki hiç te öyle olmadı. Bayan 

sinden bahsediliyordu. Babası yavaş ko- ' Remziye, merak edip notlarına bakmadı 
nuştuğu içn onuz: sözlerini işitemiyordu. bile... Babası şefkatle yanağını okşadığı 
Bayan Remziye gene hırçın hırçın söyle- zaman analığı istihfafla dudaklarını bü-
niyordu: kerek: 

- Bugün çamaşır yıkatacağım diyo- - Aman Kadri sen de ... Bu çocuğa ne 
rum sana! Yemek mi pişireyim? Elin ka- kadar yilz veriyorsun .. Koskocaman oğ
dını ile mi uğraşayım? Yoksa çocuğa mı fan iptidaiyi bitirmiş... Sanki o da bir 
hakayım? Kaç parça olacağım bilmem şeymiş gibi ağzın kulaklarına varıyor ... 
ki ... Zaten bugün yarım azad. İlhan mek- Demişti. Bu sözler, babasının gülüşünü 
tebe gitmesin, kardeşine baksın.. dudağında dondurmuş, yanağındaki eli 
İlhanın yüzü birdenbire soldu; demek titremişti. İlhan, bu dakikanın azabını 

bugün de mektebe gidemiyecek, şen ar-ı hiç unutmazdı. Annesi sağ olsaydı onu 
kadaşlarının arasına katılmıyacak, yan- böyle mi karşılıyacaktı? 
lışsız yaptığı hesap vazifesini öğretmene O gece koynuna aldığı şehadetnameye 
gösteremiyecekti. sarılarak ne kadar ağlamıştı. Artık öl-

Defterini kapadı, çantasına koydu; so- mek istiyor, Tanrının kendisini de her 
fadaki testileri r.larak çeşmeye gitti. O, akşam rüyasmda gördüğü annesinin ya
her sabah mr>kteb vaktine kadar evin, nına ulaştırması ıçin ellerini Gökyüzüne 
belli başlı işlerini görürdü. Mangalı ya- açarak yalvarıyordu. 
kar, su taşır, bahçeyi süpürür, Solmazın Sonra birden göz yaşları dindi. O artılı 
sütünü hazırlardı. hiçbir şeye inanmıyacak, bağlanmıyacak, 

Dolu testilC>rle çeşmeden döndüğü za- hiç kinıseden sevgi, sevginlik beldemiye
man kapıda babasile karşılaştı. Bay Kad- cekti. Mademki Tanrı onu daha küçük
ri, çocuğu ile göı. göze gelmekten çeki- ken ona bütün istediği, umduğu, bekledi
niyor?1uş gibi yere bakarak: ğ' şeyleri veren, onu sonsuz bir şefkatle 

- ilhan, dedi, bugün evde çok iş var- anne göğsünde sıkan varlıktan ayırmış
mvış, mektebe gitme .. Annene yardım et tı .. v O d: yalnız çalışmayı, yalnız iyiliği, 
oglum .. Sonra çarşıdap. da alınacak bazı dogrulugu sı::vecek, kitablarından başka 
ufak tefek var. bir dost tanımıyacaktı. Zaten hayatta 

Çocuk cevab verecek, bu sözlere isyan kendisine yakın bir babası vardı. Ona da 
edecekti. Fakat babası köşeyi dönmüştü içinden küskündü. Annesinin yerine eve 
bile .. . Yutkundu, arkasından bakakaldı. bu yabancı kadını getiren Bay Kadrinin * gözlerine eskısi gibi sıcak bir sevgi na· 

İlhan, o gün akşama kadar analığına zar ile bakmıyor, ona eskisi gibi ., babacı
yardım etti: Kuyudan su çekti, çamaşır- ğım!:t diyerek sarılmıyordu. İlhamı öyle 
lan serdi, kuruy<:nları topladı, çarşıya geliyordu ki: Babasına karşı gösterdiği 
gitti.. Solmazı kucağında gezdirdi.. Ninni soğukluktan, çekingenlikten o uzak di
~öyliyerek onu uyuttu. Bu kadar hizme- yardaki sevgili memnundur. 
tine rağmen Bayan Remziye gene mem- * 
nun olmadı; en küçük bir fırsatı kaçır- İlhan; artık orta. mektebin birinci sını-
mıyarak bağınp çağırdı, onu haşladı. fına devam ('diyordu. İlk mektebi bitirin-

İlhan; bab;ısının hatırı için hiç sevme- C'e kendisini yatı okullarından birine ver
diği, bir gün bile kendisine gülümsediği- mesi için babasına yalvarmayı düşün

ni görmediği bu kadının bütün ezi- müştü. Fakat sonra bundan yazgeçti. Ge
yctlerine katlanıyordu. Zaten katlanma- ~irnlerinın dar olduğunu düşünerj.>k bu en 
yıp ta ne yapacaktı? Pek acı tecrübeler- aziz isteğini kalbinde sakladı. Halbuki 
le ihtiyar babasının analığına ne derece gitmesi onla,.. için de iyi olacaktı. Zaten 
bağlı olduğunu biliyordu .Geçen kış bir evde diken gibi göze batıyor. üvey anne
defa kendi yüzünden çıkan bir kavga ne- si yediğini J-ile çok görüyordu. Onun en 
ticesinde Bayan Remziye kaçmış, günler- mutlu saatler! mektepte bulunduğu za
ce gelmemişti. 0 zaman babası kapıdan manlardı. Ağır başlılığı, çalışkanlığı ar
dışarı çıkmamış, yemekten, içmekten ke- kadaşları arasında ona sayın bir orun ka
silmiş, garib bir ısrarla ayrılmadığı köşe zandırm~ştı. Hele öğretmenlerin takdiri, 
penceresinden - kimseye göstermek iste- ~evgisi ilhanı her şeyden çok memnun 
mediği yaşlı gözlcrile - bu hırçın, densiz l'diyordu. O zaman öksüzlük yarasının 0 

kadının yolunu beklemişti. ı;:ızlatıcı acısı diniyor, hayalinin renk ve 
İlhan, artık anasının öldüğü günkü saf, ümidde? öriilrnüş yıldızlı göklerine uçu

neşeli çocuk değiidi. O şimdi her derdin yordu. llhan şuna emindi ki: Ona hayat
mahiyetini hayret verici bir vuzuhla kav- ta mukadder bütün sevinç ve saadetler 
rıyor, başkaic.rının elemlerini kendi ök- hep bu yoldan, çalışmak ve öğrenmeli 
süz gönlünde duyuyordu. Hele babasına yolundan, okul yolundan gelecek ... 

ne kadar çok acıyordu. Onu muztarib * 
görmemek \çın şikayet etmeden, sızlan- ~ gece evlerinde bir aile toplantısı var-
:nadan her şeye katlanabilirdi. Yalnız dı. Ilhan; odasında tarihe çalış.ıyordu. y 8 .. 

mektep alakonulmak ... İşte bu; İlhanın rm parasız yatı talebesi müsabaka sınavı 
bütün taharrn~ü1ünü bir anda tüketiyor, başlıyordu. Bunun için hazırlanıyordu . 
yüreğini day;:mlm~z ateşlerle yakıyordu. Halbuki en sı>vciiği arkadaşlarından bir 
Analığı binbir sudan vesile ile onu mek- kaçı da annelerile beraber gelmişlerdi. 
tebe bırakmıyor? Ders çalışmağa otursa Onların yanına gitmek, konuşmak isti-
muhakkak bôr iş buyurarak yerinden kal- (Deı•amı 15 inci sayfada) 
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1 M. R::ozgea 
TalAt, Enver ve Cemal aascl kaçtılar, nas~ öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Bu sıralarda artık Talat paşa " zayıf adam ,, sıfatını 
almıştır. Enerjik adamlar_ gani Enver paşa, doktor 
Behaeddin Şakir ve "garı enerjik ,, Cemal paşa da 

Enver paşanın etrafında toplanmış bulanuyorlardı 

Ne olursa olsun gideceğim, yaralı kocamın yanında 
bulunacağım. Onu bırakıp ta nereye gidebilirim l 

Hanımını neye kendinizi bu ka
dar hırpalıyorsunuz? Kocanız ölm~ 

Harici siyaset bakımından da Talat gün arasında ancak yapılabilen bir se- Ağir yaralt idi. Hatta yarasını kendi e
pa~a, İngilizlere Türkiyenin cınlaşması yahatten sonra Moskovaya geldim. timle sardım. Uşaklarınızdan biri de 
lüzumuna kail olmuş ve buna dar bazı O zamanlar Rusyada harp komüniz- yaralı idi. Öteki uşak, köylülerin yar
teşebbüs1erde bulunmuştur. Ben bütün mi devrinin sonu idL Lenin bu tarzda dımı'ile efendisini ve arkadaşlarını nir 
bu devri uzalıılan ve nakil suretile ta- bir komiinizm ile hayat .im.kim olma- köy evine kaldırdı. 
nıdığım için Talat paşanın hançteki dığını gördüğü için N. E. P. o.iye ifade Deyince, Frengis geniş bir nefes al
faaliyeti üzerinde durmıyacağım. edi en Novı Ekonomiçiski Politika dev- dı. Ellerini yüzüne koyarak kendini 

Em er ve Cemal paşalara gelmce. on- rini açmıştı. Tek tük, y·yecek ve içe- toplamaya çalıştı. Bir takım dualar ım
lar. İngiltereye karşı bolşevik-erlc an- ·cek dük.kanlan açılıyor, dahilde yeni- rıldandı.ktan sonra başını kaldırdı. ve 
!aşmak taraftan idile. Enver paşa Ka.f- den ticaret hayatı başlıyord:.ı. Mosko- kervan reisinin yüzüne baktL Bu ba
kas) aya geçemiyeceğini an.ad!ktan vada yiyecek ve içecek katla'!:" mühim kısta ondan teminat istiyen ricakar . . 
sonra Bcrline gitmiş, bir müdde~ ora- olan bir mesele de yatacak yer irf i. bir mana vardı. O, bunu anladı ve: 
da kaıdıktan sonra bol~vizm ile anlaş- Ben, evvela bizim sefarc haneye dü~- _ Kocanızın öldüğünü söyliyen ya
mak üzere Moskovaya gitmi~ti. Tay- tüm. Türkiye büyük millet meclisi hü- lan söylemiş. Evet, omuzundan, göğ
yare ile yaptıkları bu seyahatte önce I kfunetinin ilk büyük elçiliği Mo:-ikova- sünden ağır yaralıdır. Yarasını sardı
muvaffak olamadılar ve tayyareleri da ve büyük elçi de Ali Fuat paşa idi. ğım zaman kendinde değildi; fakat ya
bozulduğu için, <Ali bey• .ismıni taşı - Fa.kat, sefarethanede tek bir oda boş ra, geçebilecek bir yaradır. Sizi temin 
yan Enver paşa ile doktor Bahaettia değildi. Son küçük hir odayı da doktor ederim, kocanız kurtulacaktır. 
Şakir, Kovnoya in.erek esi:'. oldular. Tevfik Rüştü işgal etmiştı. Dostluk Dedi. 
Fakat, ele avuca sığmıyan bu iki enerji bahsinde emsalsiz olan bu iyi ark.adaş, Bu sözler .. muztarip. ümitsiz kadına 
nöbetçilerini aiyönla uyutarak oradan kendisi şehirde hir dostunun yanında bir şifa gibi tesir etti: kocası yaralı, 
kaçmıya da muvaffak oldular. j ve rahatsız yatmak üzere odasını bana hatta ağır yaralı idi; fakat ölmemişti. 

Bu sıralrada, artık, Talat paşa <Zayıfı ·verdi. Bunu hiç unutamam. Orada iki Kervan reisi, onun ölmiyeceğini de Hancı, boş bir ev bulunduğunu söy- fi geliyordu. Uşak, ner gün köye gtdl 
adam,. sıfatını almıştır. Enerjik adam- ~ç gün kaldıktan sonra ecnebilere talı- söylüyordu. Kadın, bu düşüncelerden led.i. Ev, köyden yüz adını kadar ayn yor .. yiyeceğe ait ne lbun.sa alıyoı 
Iar, yani Enver paşa, doktor Nazım, s.ıs edilip hariciyenin emri altında bu- teselli alıyor.. Kuvvet kazanıyordu. bir yerde ve kervan yolunun yakınında Sonra, bahçenin bir köşesinde, atlarla 
doktor Bahaettin Şakir ve cyan erjik• lunan bir otele geçtim. Ancak, burası Kendi kendlne söylenir gibi: idL Bu, etrafı taş duvarla çevrilmiş a • esterleri barındırdığı gölgeliğin önün
Cemal paşa da Enver paşanın etrafın- da bir otel değil tam bir kışla idi. - Mutlaka gitmeliyim. Onun bakıl- ğaçlı bir bahçenin içinde altlı üsUü dört de, bir ağaç altında kavalmı çalarak 
da toplanmış bulunuyorlardı. Bir avuç Bu esnada öğrenmiştim ki Mosko - maya ihtiyacı var. Hem ben, başka ne- odalı taş bir bina idi. Burası, şimdi şe- uyuyarak giinünü geçiriyordu. 
insan .• Türk kütlesinin uzak, hatta onun vada Enver paşanın bir karargahı var- reye gidebilirim? hirdıe oturan bil" zengin köylüye aitti. Köylüler bu uzak evde yaşayan ka-: 
yaptığı hamlelere muhalif bir istika - mış. Kenclisİ de o aralık Batumdadır. Deyince, kervan reisi biraz düşündü.. Ev kolaylıkla. kiralandı. Frengis de o dm hakkında bir şey bilmiyorlardı. Bü· 
mette, filan veya falan davayı değişti- Bu karargahta Enver paşanın memur- sonra: akşam, oraya yerleşti. tün bildikleri şey_ kocumm haydutlar-
rerek arzın mukadderatını değıştirebi- ları veya adamları, bu arada da pek iyi _ Söylediklerinizin hepsi doğru! Fa- Jf. " vukua gelen müsademede varalandı· 
lecek bir rol oynayacaklarına kani hulu tanıdığını bir zat bulunuyordu. kat oraya, yalnız bir uşakla dönmeniz Günler geçiyordu. ğmdan ve burada, orıtm gelmesini bek-
nuyorlardL Enerjlleri o kadar çoktu .. ı Tanıdığım zat, Dağıstan hanların _ çok tehlikeli bir iş ... Geçtiğimiz yerle- Frengis .. köyden ~ on muhafız te- lediğinde.n ibaretti Uşak boşboğaz bir 

Enver paşa Moskovada Lenin ile ko-- J dan Reşit Kaplanof idi. istanbulda tah- ri gördünüz: Hep dağ geçidlerL. Hep min etmiye çalıştı; bulamadı. Eli silah adam olmadığı için, kimseye bir Şe) 
nruıuyor, onunla şu noktada mutabık sil yapmış, bir aralık Taninde çalışmış uçurum kenarları.. Hep köysüz, insan- tutan gençler, iş mevsimi olduğu için, söylemiyor .. hatta, köylülerle, alışveri· 
~alıyorlar: Şark milletlerini, kapita -

1 
olan Reşit Kaplanof çok. iyi, ilım sahi- sız ıssız yerler ... Her adımda, her kaya başka yeı:lere gitmişlerdi. Bir türlü, bir şe ait işlerin haricinde fazla konuşmu

lızm ve İngiJtere aleyhine ayak!andır- 1 bi, zeki ve sohbeti tatlı bir insandı. kovuğunda bir haydud var. Bunlar, kervan da geçmiyordu. Bir hafta için- yordu. 
mak. .Moskova, bu işe kabil olduğu ka-ı Fikren sosyal demokrattı. Bir aralık üstümüze hücum eden haydudlar ~ibi de, bütün yapabildiği şey .• fakir bir a- Uşak .. bir gün, öteberi almak ıçıo 
dar geniş surette yardım l!decektir. şimali l\,afkasyada teşkil edilmiş ça- büyük çeteler halinde değildirler. Iki- dam bulup, onu, Siyaveşin bulunduğu köyde dolaşırken uzun beyaz sakall' 

Bu itilaf üzerine, yer yüzünde nıev- huk sönen cumhuriyetin başvekili, son- si, üçü bir arada yolu gözetlerler .. Hak- köye göndermek oldu. Adamın getirdi- bir ihtiyarla karşılaştı. İhtiyar, selam 
cut bütün şark ve islam memıeketleri-1

1 
ra Azerbaycanın maliye nazırı olmuş kından gelebilecekleri bir av buldular ği habere göre şehzade, yaşıyordu, ama, verdikten sonra, onun önünde durdu. 

nin ihtilal cemiyetlerini bir araya top- ve Bakiınun işgali sıralarında, hesap - mı üzerine saldırırlar. Siz, kocanıza yar daha söz söyliyemiyordu. Yaralı uşak, - Oğlum! dedi. Ben, bu köydeki ka-
hyan bir cemiyet kurulmuştur. Ali bey 

1 
ıarı görülmek üzere hapishaneye tıkıl- olmaya koşarken hayatınızdan olursu- kolu bağlı gezebiliyordu. bilenin reisiyim. Sana, bir tavsiyede 

bunun birinci reisidir. Cemiyetin mer- mıştı. Müsavat lideri Resul zade Emin nuz. Gidemezsiniz hanımını! .. . . Bir hafta daha .. bir ay daha geçti. Hiç bulunmak istiyorum. 
kezi Bcrlindedir.; Bir merkez de Mos-1 de ayni vaziyette imiş. O aralık Stalin Frengis .. kervan reisinin bu sozleı:ını bir kervan geçmedi. Haftada bir giden ( Arlc4sı va-r) 
kovada kurulmuştur. Nizamnameleri, Bakıiya gelip ahvali teftiş ettiği sırada dinledikten sonra, ıztırapla kıvrandı: adam, her defasında, Siyave~ten daha -···-·· .. ··-·----··-··-· --·-·---
merasimi, yemin!eri ve sairesi vardır. 905 ihtilali esnasında kendilerile ha - - o halde, bana bir kaç muhafız ve- memnuniyet veren haberler getiriyor- r l 
Meşrutiyet inkılabından evvel olduğu pishane arkadaşlığı ettiği bu iki zatı tiniz. Ne kadar para isterseniz vere - du. Şehzade .. artık gezebiliyordu; fakat Bir Doktoruıt 
gi~i, g~z~er bağlı, kılı~ ve. kitaba, ye .. - ölümden ~urtarıp Moskovaya. getirmiş yirn. .. . çok ~ansız, çok dermans:zdı. Uşak iyi- Günlük 
mm edılıyor. Fakat, kımdir, bu yeryu- ve orada ıkamete memur etmış. Enver Kervan başı a<:ı acı tebessum etti. . leşmışti. Siyaveş .. ata bınecek kadar 
zünün islfun ihtilal cemiyetleri? Bizim- paşa Moskovaya geldikten sonra da _Ona da imkan yok! kervandan bir kuvvetlenince, kendisi geleceği ~çin NoUarından 
kilerden ve harp esnasında onlarla mü- Kaplanof mütercim ve katip olmak ü- silahlı adamımı ayıramam; çünkü, h~ Frengise, yerinden kımıldamamasını 
n~s~be·tt·e bul~nu~ her biri,. ~evhum zere onun yanında çalışmaya başla - şeyden evvel, kervanımı. dü.şünmege tavsiye ediyordu. ,. 

Salı 

(*) 

bır ıhtılal ccmıyctı namına hızım Teş - mış. mecburum. En küçük bir thmalle, onu, Frengisin bir şeye canı sıkıldı. Siya-
kilatı Mahsusadan bir hayli para çek- Enver paşanın karargahı, Kremli- tehlikeye atmış olurum. veş, müsademe günü, atını, geride bir Çok güzel ve mugaddi bir uzumur. Ko-
rniş olan bir kaç politikacı! nin sarayının karşı tarafında, Mosko - Frengis .. çıldırıyordu. Kocasının .. ha- ağaca bağlamış .. uşak, kendisi ile uğ - ıaylıkla humolunur. Terkibinde yüzde 

Gıdalarımız 
Karaclğt!r 

K~_ç :en~i: ?üyük bir ~o~ oy~amnk va deresinin sağ sahilinde, büyük bir yalı, gözlerinin içinde yanıyordu. Oyle raşırken onu hatırlayamamış .. At, kay· 17-18 albomln vardır. Yi.iıde otun adar 
ve buvuk hır ısım yapmak ıçın ugraşan şeker fabn1tatörü olan bir Ermeninin bir hayal, ki kanlar içinde, upuzun ya- bolup gitmiş. Kocası sağ idi ya! O, bu· yat vardır. Yüzde on altı nl.Qbetinde te. 
Enver paşa boş duramaz. Bir ~ey yap - şahane sarayı idi. O gun-terde Ankara _ tıyor .. bir ölü gibi hareketsiz duruyor- nunla teselli oldu ve! ker ya.pan meşhur glikojen denilen mad-

k b de vardır. Karaciğerin terkibinde ayn-
n_ıa . mec uriyetindedir. Bunun için ya dönen doktor Tevfik Rüştüyü sela- du ve o, böyle uzaktan bakıp duruyor- Ne zararı var! başka bir at satın alır, ea mühim olmak üzere demir eınlahı 
~ıı:ıdı de bu islam ıhtilal cemiyetleri rnetlemek üzere istasyona gittiğim za- du. Çılgın çılgın söylendi: dedi. vardır. Amertkadan başlıyaraıc 90l\ yılla-
ıttıhadını ele almıştır. Onunla bir şey- man Kaplanofa rastgeldim. Kendisi - _Ne olursa olsun gideceğim! Yaralı * nn tababetinde her tarafta karaclier 
Ier vapacaktır. ~e ya~acağı. pek belli nin Enver paşa karargahında oturdu • kocamın yanında bulunacağım. Onu Frengis .. köye gelelidenberi, bir defa modası aldı yürü.dü. Bugün :rayıf ve kan 
olmamakla, yam kcndı de bı.lmemekle ğunu ve orada çok rahat edeceg-imi, bırakıp ta gidecek yerim de vok. bile çıkmamıştı. Evde, kızı ve cariyesi sızlara karşı ba.zı kan hastalıklarına kar-
b b f k il " şı eUmizde en büyük tedavi vasıtası ka-

era er, ırsat ? ıyacak, hır . şeyler eğer siyasi bir mahzur görmezsem ora- _ Beni dinleyiniz hanımını. Bur~ - ile münzevi yaşıyor. Daha çok kocası- raelğerdl.r. veyahut karaciğerden çılta • 

yap.accı.k::r·. H~ngı tar~f:an ney~ tuttu- ya gidebileceğimi söyledi. Hangi renk- dan, bir uşakla, kocanızın yan'.na do • nı, sonra atıldıkları sergüzeşt hayatının rılmış bir takım hülli.saıar kuvvet llA:ç-
rabılecegını goze kestırırse o taraftan te olursa olsun siyaset yapmamaya ka- nemezsiniz. Biliyorum, kocanız bu ha~- garip safhalarını düşünerek vakıt ge- ıarıdır. 
vuracaktır. A rar vermiş bir adamın bu karargahta de iken yolunuza da devam edemezsı- çiriyordu. Odasının .. yola ve evde bir Zafiyete cızbız halinde veyahut aşı -

Bu maksatla evvela Cemal paşayı yerleşmesinde elbet beis yoktu. · v: - yalnız bir ırey var. Ya- kayalık tepeye bakan penceresinde o- lama şeklinde yemek şartile haftada 
Ef t .. d . 0 d nız. ı apacagmız, ., .. .. blr -.eyahut ıkl karaclter yemek kan za-

g~nıs ana go·n· enyor. , ora a Ef - (Arkası var) rınki konağımız, büyücek bir koydur. turmaktan sıkıldığı zaman bahçeye çı- yınıtma müptell olanlara adeta bir ha-
ganıstanı teşkılatlandıracak ve sonra •• .. ™ .... _____ ._ ......... _ 0 d k 1 orada muhafız temi- kıyor .. yere serdigı· · bir halmın üstüne vat ek.sil'I. .. 1bi tesir etmekted.lr. nu teda-
H' d' t .. . .. .. k h -, ra a a ırsınız, , 1, ., .. t _ • t 

ıdn ısihatnilAulzenkne yuruyecMe , yka ut o- a.7 nine çalışırsınız. Yahut geçecek bir ker- uzanıyor .. yeşil bir çadır gibi açılan Ti ile kandaki kırmızı kfıreyva ın aur a -
ra _a_ . a çı aracaktır. os ova bu 1.~'IJbelçl vana katılır kocanızın yanına dönersi- ceviz ağacının altındaki gölgede, ya ıe arttıb tesbit edllmlştir. Yalnız p\ -
ihtılalcılerden çok şey umuyor. Onla- E l . ' kızının bir kuş gibi cıvıldayarak oyna- ştrme tarzı hakkında 111tarıdakt notlara 

kt b - -k · · 1 · ld • b'l Czane er nız,. _ dikkat etmek lAzmuiır. Bol bol karaciğer 
~~-şar a uyu ~sım erı 0 1:gu~~ 1 - Bu ıece nöbetçi olan eczaneler fUJllar- _ Günler geçecek. Ben, nasıl buna dıgını seyrediyor .. yahut gözleri ağa- yiyiniz ye çocuklarını• yedirlnls. 
d~gı \'C Osmanlı ımparatorlugu ıçınde, dır: dayanabilirim? cm dallarında küme küıne duran yem- ı.,..;;...;. __ ...;.. ___ -:r,------
bl2lbtaassad~ar~ .esnaslmda obı:ıadıklk an ro- İstanbuJ clhetlndeldler: 1 - Dayanmıya mecbursunuz; çünkü yeşil cevizlere dalıyordu. <•> Bu nollan teslp aaldaJDIDI, pbld 
u m ıgı ıçm on arın ır ço şeyler Aksarayda: C?ertev), Alemdarda: (Et- . . . . "' .... ı,.. ı·· 1 .. hareket imkinı Köyden satın aldıgı- c:: 1 1 b b I! bir atbime :raPl.fhnP kellelml,.a ,.., ... 

b·ı kl . k .dir . > Samat sızın ıçm ~a ur u ._ey er e era e- Slkmtı zamanmmta 1na ao&tar MI' .-... 
yap. a ı e_ce . erme anı • · .. ret Neşet>· BeyaZııta: <Bellcis ' - """k. Kendi hayatınızı düşünmezsenız, rinde getirdigı· · eşya, bu dag· bac::ındakı' Al b ko yada.: <Teofilos), Eminönünde: CHüae- J- - -ı ctlft bDdad•nna yett .. ldUr. 

1 eym ;.Mos vadaki karargihında yln Hüsnü>. Eyüpte: (Hikmet Atlamaz>. kızınızın yanınızdakilerin hayatını dü- yaşayışına, kanaatkar ihtiyaçlarına ka- !,....;;....--------.,:------. 
921 yazında, temmuz sonlarında, ben Fenerde: <Emllyad1>. Şehremininde: şünmeğe mecbursunuz. 

Tiflisten kalkarak, takibini deruhte et- (Hamdi>, Şehzadebaşında: et. Hakkı), Bu mükalemeye diğer yolcular da 
tıg•im tlUb t · · ·1 ı lmak ·· Kan.gümrükte: CSua.d), Kü~ük.pazarda: k ma a ışı ı e meşgu o u- (Yorgn, Bak:ırköyünde: (Merkez). iştirak ettiler. Cariye ile uşak ta ervan 
zere Moskovaya gittim. Meğerse, ayni Beyothı cihetindekiler : reisinin fikrini uygun buldular. Fren.-
tarihte Enver .. paşa ?3- Moskovadan İstiklal Caddesinde: <Dellasuda), Gala. gis, çaresizlik içinde kaldığını görünce 
Kafkasyaya muteveccihen hareket et- tada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: <Li· fenalaştı; yeniden bayıldı. 
miş bulunuyordu. Hedef~ Batu.m dL monciyan>, Panpltıda: <Narglleciyan), * 

An d 1 d b" "k S Beşik.taşta: .Süleyman Recep). Bu tarihlerde a o u a uyu a - Botuiçl, Iadlkiiy ... Adalar clhetinde-
karya muharebesi başlamış bulunuyor- kiler: 

du. ·Yunan erkanı harbiyesinin, biraz da tJsküdarda: CAhmedlye>. Sanyerde: 
mübalaga ile verdiği fena haberleri <Osman), Kadıköyünde: CHlmmet>. (Ri-
Baküda öo!lreniyordum. Bu fena haber· fat), Bfiyiikadada: (Halk), Heybeliada-

1 O 1 S da: (Tanaş>. 
ler devam ederken, o zaman -

Ertesi günü.. kervan köye gelince, 
kervan reisi, Frengisin uşağın: yanma 
aldı; köyde, onlara, yer teminine gitti. 
Yolcu hanı, pek küçük bir yerdi. Onun 
yolculua mahsus tek odası da dolu idi 

1 Kedlköy Yakıtlar Dlrekt6rlDAU lllnlan 1 
Kıymeti 

L. K. --851 87 

Teminatı 

L. K. 

64 00 Kadıköyünde Osmanağa M. eski Bekçi 
yeni Kağıtçı S. eski 19 yeni 17 sayılı eviD 
tamamı. 

Yukarıda yazılı evin tamamı pazarlıkla satılacağından 1steklilerin bir ay için-

de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne ınüra caat etmeler~ (3555) 



SON POSTA Sayfa 11 

iLAÇLARINIZI ::;~ SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz büyük 
bir dikkat, ciddi bir istikametle 
hazırlanır FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıd.ıo 

Bununla beslenen yavrular tMB 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

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

A 
ÇOCUGUM, 

ARTIK 

,,PERLODEN'flE 
• w • 

,,__ __ DiŞLERiN 1 

1 lstanbuJ Belediyesi Uanl :ırı 
ı--

SATILIK FABRİKA 

-
1 

Neftsenayi anoninı §irketinin belediye ye vergi ve rüsum borcunu veımedi -
finden dolayı Anadolu Kavağında Umuryerinde eski 105-107 yeni 21 No. Iı kagir 
fabrikanın dört tarafı duvarla muhat ve bir kagir yazıhane ve gene kagir kimya
hane ve 211 alatı ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile 

muhat iki adet taktir kazanı kargir tuğla tarla muhat iki buhar kazanı bir adet 
atölye derununda iki torna tezgahı bir adet makkap bir motör bir dinamo bir 
buharla müteharrik sitim makinesi ve diğer kagir bina dahilinde 5 adet buhar-

la mütt:harrik pompa, bir adet hava makinesi ve iki adet kuyu ve bir adet tas
fiye kazanı ve 12/2 No. lı ortadan bölün milş bir kat üzeri galvanız saçla kapalı 
Ugir depo tahsili emval kanununun 14 üncü maddesine göre müzayede ile satı
lacağından taliplerin kıymeti muhamme nesi olan 141~80 liranın % 7,5 nisbetin
delri pey akçesi olan on bin altı yüz on ~kiz lira ellı kuruşun teminatlarile bir
likte 29/6/937 salı günü saat 14 de Bey koz kazası encümenine müracaat etme-
leri ilan olunur. (2972) 

*** İtfaiye teşkilatına evrat alınacaktır. Aşağıdaki p.rtlan haiz olanlar vesaikiyle 
Fatih İtfaiye Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ıan'atkir olanlar ile mızıkacı
lann tercihan alınacaldan ilan olunur. 

1 - Yaş 25 ila 35 olmak. 
2 - İlk mektep tahsili gördüğüne dair vesaik ibraz etme> 
3 - Askerliğini ifa etmiş bulunmak. 
4 - Boyu 1,68 den aşağı olmamak. cB.> c357b 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
J. - Vilayetimizde yapılacak göçmen evleri inşaatında kullanılmak tizere Te

kirdağ iskan ambarından verilecek (2628) metre mikabı kereste kamyona tahmil 
ve tahliyesi müteahhide aid olmak üzere Muratlı şömendöfer istasyonuna nakle
dilecektir. 

2. - Çerkesköyden - Vize kaza merkezine. 
3. - Burgraz VE Babaeski istasyonların dan kaza dahillerindeki ambarlara. 

4. - Kırk'!are?i, Vize, Burgaz ve Bab2eski merke?! ambarlarından inşaat ma
hallerine nakliyat yapılacaktır. 

İşbu nakliyata talip olanlar 2 Temmuz pazartesi günii saat on dörtte % 7 5 te
Dinatlariyle Kırklarelinde iskin dairesin de hazır bulunmalan nan olunur. (;557) 

Beton Asfalt Kaplaınalı Şose lntaatı• 
Naha Vekiletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan 1§: Ankara civarında Ankara, İstanbul yolunun 
•+500 - 10+500 üncii kilometreleri arasında beton asfalt kaplamalı l<>Se in • 
patı ve sair müteferrik ameliyattır. 

Ke§if bedeli 73048 liradır. 

2 - Eksiltme 30/6/937 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Nafia Veklletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı ~ usulile yapı
lacaktır. 

3 - Ebiltme prtnamesi ve buna müteferri diğer evrak 366 kllrUf mukabilinde 
Şıoae ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 4902 lira 40 kuruşluk muvakkat te
minat vermes; ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik vesikası ve asfaltlı §Ose yapmış olduğuna dair resmi vesika 
llınz etmesi lbımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
bdar Komisyon Reisliğine makbuz m\lUbilinde ftl'meli muktazidir. POltada 
olu &ecikJneler kabul edibna. c3343. 

Hayat; çalışanındır 
(Bq taTafı 13 üncü sahifede) 

vor sonra bu fikrinden vazgeçerek kita-
~ , 
bına daha ziyade eğiliyordu. 
Yukarıdan neşeli kahkahalar geliyor, 

İlhan, bunları duymamak için kulakları
nı tıkıyor .. Kendi kendine: cGülüp ellen
mek; sevilen, nazı çekilen çocuklar, me
sut insanlar için İlhan, diyordu, bütün 
bunlardan sana ne? .. > Yaşlı gözlerinin 
karşısında ktlimeler büyüyor, titriyor, 
annesinin mt>lek yüzü sayfanın üzerinde 
beliriyor, tatlı bir ses kulağına sınavı ka
zandığını fısıldıyordu. 

* Serin bir güz akşamı; Malatya istasyo-
nunda İlhanı uğurluyorlardı. Müsabaka 
sınavını kaz;ınmış, birkaç gün evvel de 
Diyarbekir lisesine alınması için emri 
gelmişti. İlhan kendisini geçirmeğe gelen 
arkadaşlarile vedalaştı, babasile analığı
nın ellerini öptü, Solmazı kucakladı. 
Kompartim::ına girdi. Lokomotifin yanık 
düdüğüne karışan son kapmananm aü
rültüleri arasında tren hareket etti Ba
basının yaşlı gözleri, anneliğinin solgun 
ve hırçın yüzü, kardeşi, arkadaşlan yavaş 
yavaş uzaklaştı, ufaldı .. Beyaz bir sis kü
mesi arkasında kayboldu. 

İlhan; içer.i çekildi; salladığı. mendili 
btlıyarak cebine koydu. Trenin içinde 
koştuğu geniş vadiye baktı. Artık hayat 
kitabının karanlık, hazin yapraklan ka
panıyor, onun yerine beyaz, güneıli ömür 
sayfaları açı hyordu. 

Kendi kendine: 
- Ah, anne! dedi, sen Al olmalıydın 

da bugünleri görmeliydin .•• 
Yorgun başını pencerenin kenanna da

yadı. Öksüzfüğün o hiç bir fani elemle 
dinmiyen elemi gözlerini yaşarttL 

Yarmki nushamızda : 

İstifham işareti 
Yazan: Leonid Le1ıç 

Rusçadan Çeviren: H. Alaz 

\~ 

ADETA 

BİR MUCiZE 

Bu cazip katnn, SIZiN 
iÇiN neler yap•bildl
ilnl gösteren hakiki 
fotoslr•flar 

Bmım •ir hafta arfmda bir 
çok kadmJar, bir kaç yaı gençleş • 
mit ve bütün çizgi ve buruşukluk· 
Jan zail olmuştur. Bu hal, kendi • 
leri için adeta 'bir mucize oldu. 

Fakat, asri fen için, ancak; uzun 
ve ahırlı teteblaü lleDelerinin ye • 
ni bir zaferi oldu. Alimler; buru • 
ıuklukJann ihtiyarlayınca meyda • 
na çıktığının sırnna vakıf olmuş -
lardır. Cild ,bazı canlandmcı un • 
surJamı ıaip eder. Onu besleyi • 
Diz yeniden tazelenir ve gençleşir. 
işte, Viyana Üniversitesi profesör
lerinden Dr. Stejsbl'in cazip keş· 
fi bunu temin eder. •Bioceı. tabir 

-. \ 

Fakat, bunun tl• 
fenni bir izahı 

vardır. 

edilen ve genç hayvan)ann derin 
eild höcerelerinden istihsal edilea 
bu cevher, pmdi pembe renginde-o 
ki Tokalon kremi terkibinde mev • 
cuttur .Her gece yatmazdan evvel 
kıdlanmı,,.. Siz uyurken, cildiııizl 

besliyecek ve cençleştirecektir. 
BU111§11k1uk1anı bir hafta zar • 
fmda aail olacak ve on yaş daha 
ıenç cöriineceksiniz. Gündiiz için 
cild umuru olan beyaz rengiııdeld 
Tokalon kremini kullanınız. Siyali 
benleri eritir, açık mesameleri ka • 
patır ve bir kaç ıün urimda m 
sert ve en çirkin hir cildi yumuşa• 
tıp beyazlatır. 

.~TÔRKlVE IJ BANKA~\_J 
)'il 
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Zafı umumi kansızlık ve kemik hastalıklarına şifa 

tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 
-

" 

• 

ELBiSELERiMi 

4 
LiRADAN 

BAŞLIVAN 

KUMAŞLARINDAN 

VAPTIRIVORUM 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 

--------

ve ondan mUtevellid baş ağrılarını de
feder. MİDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksi! edilmi~ bir 
tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
L.\ Y, ve DAHA KAT'i tesir eder ye-

~ ................. ! .. , 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 

vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy

yen çıkmaz, tabii renk veren, 
tanınmış yegAne sıhhi saç 

boy alandır. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÖLU - İST ANBUL 

~·-•,. Bu Ak,am 
4 *' 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

,_._ . .... Bahçesinde 

# ....... _. ............. , 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA 
Sermaye ve ihtiyat akçesi· 

847,596,198,95 İtalyan llretidh". 
Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerincle 

ŞUBELERİ 
lnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca-
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 

Müttehidesl, Brezilya, Şilt, Uruguay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumblyada 

A!llyasyanlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi KaraköJ 

Palas (Telef. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

lstanbulda : Alllemc!yan hanında 

Telef. 22900 / 3/ 11/12115 Beyoğ -

lunda: İstlltlll caddesi Telef. -'1046 

İZMİRDE ŞUBE 

meklerden sonra alınırsa HAZ1MS1Z-
Llôt, MİDE EKŞİLİK ve y ANMA • D İŞ T A B l B l 
LARINI giderir. MİDE VE BARSAK- RATı·p TÜRKOALU 
LARI ALIŞ'l'IRMAZ. UI 

der. MAZON isiın ve HOROS marka- karşısında (88) No. lı muı:ıyenetıa-
sına dıkkat. nesinde hergün sl\at on dörtten 

Ağ1zdttki kokuyu ve tatsızlığı defe- Ankara cııddesinde: Mes~rret oteli 1 
Jlıııılliiııi~.r KOçO.k şişesi çıkmıştır, fakat bO.yllk (19) 8 kadar kabul etmekt~dir. 

~-HEYVA TUZU şişesi ekonomiklir. '9 # 
--------------- ,.. Operatör • Urolog 

Amasya C. Müddeinmumiliğinden: Dr. Mehmet Ali 
Amasya Ceza evinin 1/6/937 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar bir senelik İdrar yollorı 

ikinci nevi buğday ekmeği kapalı zarf usulile verilen karar veya plan ilanat mu- hastalıkları mUtehassısı. KöprO.başı 
cibince ihalesi takarrür eden 8/6/937 salı günü talip zuhur etmediğınden 2490 sa- ~ Enıinönll han Tel: 21!:Hi> ~-
yılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince 25/5/937 tarihli şartname ve takdiri kıy
met zabıtnaı!lesi mucibince ihalenin p zarlık suretile 8/7 /937 perşembe günü 
saat on altıd r. icra edilmek üzere bir ay uzatı.masına ve isteklilerin o gün saat 
on altıda Amasya C. Müddeiumumiliği daırcsinde müteşekkil komisyona yüzde 

edi buçuğun tutarı olan c78h lira c80> kuruş yedi yüz seksen bir lira seksen 
iuruş pey akçelel'i veya teminat mektup larile müracaat etmeleri ilan olunur. 

•1585> c3442> 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seliın Ragıp EMEÇ 

SA.HtPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
s. Ragıp EMEÇ 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve Güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve güzel di~ler de 

RADYOLiN 
ile temin edlllr. 

Dişlerinize çok dikkat· ediniz. 
Sazan en Ustat doktorların blle sebep w• 
ll'enf&lnl bulamadıklar1 bir hastahGın, dit 
lltlhabınd•n Heri geldlfil pek çok tecrub .. 
lerle an latllmııtır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

BAŞKURT . 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpak.adan 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, P ARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK vt 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda datıi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap 
mağa davet ediyoruz. 

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

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

·---. ----- ------------
TÜRKİYE BİRİNCİ 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins TOPA NE terazileri 

Tarh ve ölçü aletleri n 
J.(MJ,. 
o~,..~ 

Mamuıatını tercih 

edlnl• ve taklitle· 

M•rk•r• rinde• ••kınınız. 
dlkk•t 

Lstaııbul, T ahtakale caddesi No 68 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 


