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;ı t;oyfa 

Her gün 
Dersim vukuatı 
Münasebetile kaydı zarurı 
Olan bazı müşahade 
Ve mülahazalar 

- Yazan: Muhittin Birgen -re» ersim vukuatı milnasebetile 

&şvekil İsmet İnönünün 

Meclisteki sözlerini müetakip İstanbul 
gazetelerinde büyük başlıklar ve büyük 
kelimelerle ve bilhassa heyecanlı üsliıb
larla blr takım havadisler ve malumat 
Ç?ktı. Bunun üzerine herkes heyecanlı 
gözlerini, o dakikada zaten bitmiş olan 
bu harekete çevirdi: Dersimde büyük bir 
isyan varmı~, ylrmi beş bin kişilik bir or
du ile, hükumet burada tedibata geçmiş, 
asiler eimha> ediliyormuş! 

Bu habeıler, ecnebi gazetelerine de 
gitti; ecnebi r:ı<lyoları da harekete geçti
ler: Türkiyede Kürdler isyan etmişler, 
hükumet te koca bir ordu ile bunların 
Üzerlerine gitmiş, asileri imha ediyor-

muş! 

Yalnız, Suıiye gazetelerinde kendi göz
lerimle okuduklarıma göre, şimdiye ka
dar, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 
bırkaç bin Kürdün öldürülmüş olduğun
dan bahsediliyordu. Bir gazete, bu mik
dan yedi bine kadar da çıkarmıştı! 

Yedi bin insan! Hususi bir salhane ya
pılsa yedi bin insanı öldürmek için yet
miş gün lhımdır! Bu nasıl şey? 

* İki gün e\-vel bir meslekdaşım, Lon
drada neşrtdilen mübalagalı haberler
den bahsederek ckendimiz.i Avrupaya tn
nıtmasını bilmiyoruz!• diye, gazete SÜ· 

tunlarında tamam otuz senedenberi ara
da bir yazageldiğimiz bir fikri tekrar e
diyordu. eKcndimizi Avrupaya tanıtma -
sıru bilmiyoruz. demek, şu Dersim vuku
atı bahsinde, çok gayri kafi olan bir ifa
dedir. Bu ;ş için (kendimizi Avrupaya 
:[ena tanıtrr.ak üzere her şeyi yapıyoruz!> 
demek elbet daha doğru olurdu. 

Hakikatte asıl mübalağayı bizim gaze
telerimiz yaptılar. Hem de mübalaganın 
her türlüsü: isyan denilen hareketin nis-

betinde mübaJaga edilmiştir; meselenin 
konuşunda mübalfıga edilmiştir; mahiye
tinde mübalaga edilmiştir. Niçin? Bu
nun amillerini tahlile geçmiyeceğim. Bu 
mübalagada Son Postanın en az hissesi ve 
Pn az mesuliyeti vardır. Bununla bera
ber, o bile etrafındaki müba18ga hava
sından müteessir olmaktan tamamen 
kurtulmuş demek değildir. 

O kadar ır,übalfiga oldu ki Başvekil İs
met İnönü, yalnı.ı on üç ordu mensubu
nun şehid duşmüş olduğundan bahsettiği 
halde Ti.irkiyede pek çok insan, bu söze 
inanmadı. Halbuki evveliı, Türkiye Baş
vekili yalan söylemez bir insandı; sani
yen yalan söylemek için ortada sebcb 
yoktu. Salisen de hakikat onun söyledi
ğinden ibaretti! 

* Demek oluy"r ki, Dersim vukuatı mü
nasebetile hariçte akseden haberlerin 
çok mübalfıgalı ve hakikate tamamen 
mugayir n.isbeUer alışında bizim gazete-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hesaplı insan, hesapsız insan X 

IJaziran 26 

Sözün Kısası 

Heder olan 
Kuvvet 

E. Talu __ _.I 

A vusturyada genç bir çiftçi, işi

ni gücünü bırakıp, aylarca o
dasına kapanmış, kimselere görünme-
miş. 

Bir aralık aklından zoru olduğuna 
hükmetmişler.. gözetlemişler.. bir de 
bakmışlar ki, masasının üzerine ka .. 
panmış, harıl harıl bir şeyler çiziktir
mekle meşgul.. 

Bazı insanlar hesapsız yaratılmışlardır, hususi yaşayışla
rmdan, ticari veya resml iş hayatlarına varıncaya kadar her 
meşguliyetlerinde atiyi düşümr.eden hareket ederler, kese
lerinin bütün mevcudunu, vücudiarının bütün kuvvetini, ka
falarının bütün kabUiyetinl bir gün içinde bitirirler, bugün 
zenginken yarın fakir, bugün vns:talı iken yarın aciz yaşar
lar, hayatlarının ıontmda sefil kalmaya mahkumdurlar. 

İnsan mutlaka her meziyete ve her haslete sahip olarak 
doğmaz. Fakat mutlak olarak takl!t edilmek, muhite intibak 
etmek, eğilip bükülmek elastikiyetine maliktir. Onun bu ka
biliyetini hayat sahasında tatbik mevkiine koyacak, ve sonra 
kendiliğinde:ı harekete alıştaracak olan mürşidi ailesi, an
nesi, babasıdır. Çocuklannızı ve sizden küçük aile efradınızı 
hesaplı harekete alıştırmayı ihmal etmeyiniz. 

Bu hal böylece bütün bir mevsim 
sürmüş. Nihayet, delikanlı meydana 
çıkmış. Elinde bir kartpostal. Bu kart
postalın da üstü ipincecik bir yazı ile 
kapkara karalanmış .. 

Meğer bizim akıllı, aylardanberi ka
pandığı odasında, insan takatinin fev• 
kinde sabır, emek ve enerji sadede -
rek, bu ufacık mukavva parçasının yü
züne, baştan aşağı İncili kopya etmiş! 

Eskiden bizde de pirinç tanesinin 
üstüne Kulhüvallahı yazıp yutanlar, 
hurma çekirdeğini kalemtraşla işleyip 
nalın yapanlar vardL r 
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sez 
lngiliz trenlerinin 
Bazı vagonlarında 
Konuşmalı gasak 

~ 

Londra ile Edimburg arasmda işli
yen şimendifer vagonlarının arasına 

son günlerde bir de •sükutiler> kom
partimanı ilave edilmiştir. 

Yolculuk esnasında konuşmak iste
meyip de başlarını dinlemek isteyenler 
bu kompartimanlarda oturacaklaıdır. 

Bu kompartimana girenlerden birisi 
sükiıtü ihlal ettiği takdirde, diğer yol
cular kendisini tren memuruna ş:k5yet 
ederek kompartimandan attırmağa hak 
kazanacaklardır. 

londrada sahipsiz bir ev 
Londra civarında Clapham mevkim

de herkesin merakını rnucib olan bir 

ev vardır. Bu ev tekin olmamak gibi 
suişöhreti olmadığı halde sahipsizdir. 

Son zamanlara kadar içinde kiracı 
varken onlar da çıkmışlar, fakat ne be-

lediye, ne maliye evden vergi almak i
çin muhatab bulamamışlardır. 

' 
ARASDNDA ) Hattatlardan bir çoğu, cGubarilil de

nilen hatta özenir, bununla, yelek · ce
bine sığacak kat'ada Kelamı Kadim 
yazabilmeyi aksayı emel sayarlardı. 

~ . 
1 HERGüN BiR FIKRA 

lstanbullu taklidl 
Meddah Süruri bir tarihte Ama -

wtluğa gitmiş, gece kahvede taklitli 
hikayeler anlatm~ı. Hikayeler bit -
tikten. scm.ra Süruri kahvede kendini 
dinliyen!erden bir kaçite oturmuş ko
nuşuyordu .. Bir aralık söz, taklit yap
mak meselesine intikal etti; Süruri 
sordu: 

- Ben~m yaptığım taklitlerden han
gisini betendiniz? 

içlerinden biri derhal cevap verdi: 

- lstanbullu taklidile öyle iyi ko - ı 
nuştun ki gülmekten kınldık. 

• --ıtr 

Kraliçe 
Viktoryanın 
aşk mektupları 

Rokfellerin paraları 
Düngagı kat; 
Defa sarar? 

Amerika gazeteleri artık kemikleri 
bile çürümüş olan Rokfellcrin serve
tile uğraşıp durmaktadırlar. 

İstatistik meraklısı bir Amerikalı da 
şunu hesaplamıştır: 

•Eğer Rokfellerin bütün serveti bi· 
rcr dolarlık nakid paraya tahvil edilse 
ve bunlar da yanyana dizilse imiş bu 
paraların uzunluğu hattıüstüvayı 3-4 de
fa sararmış.> 

Garip bir vasiyetname 

Ben, bütün bunlara sarfedilen ener
jiyi düşündükçe, yüreğimin için için 
sızladığını duyarım. 

Heder olan bu kuvvetlerin insanlı
ğa daha nafi olacak işlerde kullanıldı· 
ğını hele bir göz önüne getirin! Acaba 
ne yapılmaz?. 

Pirinç tanesine İhlas suresL. kart -
postala İncili yazmak.. bunlar marüet 
değildir; bu asırda sebil, medrese yap
tırmanın hayrat olamıyacağı gibi. 

Her iki cihanda azizliğe hak kaza -
panlar yaradandan aldıkla?'l kuvvet, 
kudret ve fazileti münhasıran insanlı
ğın ve insanla11ın hizmetine arz ve yo
luna sarfedenlerdir. 

_____ , ... _,,_ 

Çayın asap üzerindeki tesiri 
c Viyana Tıb Mecmuası> çayın asab 

üzerine yaptığı tesir hakkında aşağıda· 
ki izahatı veriyor: 

Bir bardak sıcak çay içildikten sonra 

İskoçyanın zengin tüccarlarından bi- insanın harareti birdenbire onda bir 
risi ölürken yaptığı bir vasıyetnamede veya onda ikisi nisbetinde a rtmakta 
karısına büyük bir servet bırakmakla imiş. Çay içildikten sonra hararetin 
.b~raber bu servete malik olması için yükselmesi asabı yerinden oynatırmış. 
hır de garib şart koşmuştur. Karısı Bazı vücudlarda, hele sabit harareti 

. her gün siyahlar giyinmiş olduğu halde olmıyanlarda bu yükseliıı bir derece ve 
mezarının başına giderek yarım saat daha fazla yükselmekte ve asab üzeri· 
kalacak ve ancak bu suretle varislik ne olan tesiri de o nisbette ctrtmakta 
hakkını muhafaza edebilecekmiş. imiş. Binaenaleyh çayın cümlei asabi-

Tüccar bu vasiyetname ile lTk yeye yaptığı tesiri bilmek isteyen bir 
hayatını bir ;.,ı,.ence haline .,

0
k' evkı 1 

_ adam bir bardak sıcak çay içtikten son· 
~ ., an arı t k k1 . t' . b' sından öc almak istemişm'ş ra termome :re oyma a vazıye mı ır 

lerimizin ı.nesuliyeUeri vardır. Bunda hiç Bunun üzerine evin sahibi gazete ile 
aranmış, gene kimse bulunmamıc:, hü- manya ile ın· gllt · d · ak 1 mış 

- - .. - ·.. .. ı · ·.-· ___ doktordan daha i'-•l bir surette anlar-
--..... -·· · -- J 

şüpheye muh.al olamaz. Biz casilerin im-
ha edileceğı11den, edilmek üzere oldu- ~ . erenın aıma y ın aş- · ğundan. bahseden büyük başlıklarla ha- kCımet binayı yıktırmak isterni.7, fakat ~~larına ne kadar çalışmakta olduğunu 
vadis değil, mütalea, zihniyet ve hava belediye reisi: gostermek itibarile çok mühimdir. Suç işlemede rekor 
neşredecek olursak, elbet, Suriyedekı' - Belki sahibi çıkar, bizden zarar ve Sonralan evlend•W• Alın p ı v· muhabirimizin bildirdigwine Son günlerde İngilizler Kraliçe Vik- rı·naen Albe'rı• d .ıgı 

1 
an rens. e- ıyana 

maruf düşmanımız El Kabes gazetesı·nı·n ziyan ister demiş. e a t ı ·· L hl. b. s"hte ba ·on ortalıöı bir toryanın tahta çıkışının yüzüncü sene- . ır o an sa ır arı ıse, gore e ı ır " ı .., · 
de binlerce Kürt çocuk ve kadınının Türk Onun bu sözleri gazeteye geçince er- sini kutluladılar. Bu münasebetle, kra- sonsuz bı.r sevginin özlü delilleridir. birine ~~rıştırmış ve nihayet mahke
satınndan geçı.!ği hakkında havadis neş- tesi gün evin sahibi imzasını koymadan liçcnin vak.tile, Hohenzollern ailesine cAlberın güzelliği, harikuladedir. O meye duşer:k dolandırıcılıktan dolayı 
rctmesini tabii bulmalıyız! gazeteye bir cevab göndermiş ve şu söz- yazmış olduğu bir takını mektuplar kadar sevimli, ve alayişsiz ki .. bur:ada hapse mahkum olmuştur. 

Hakikat şudur ki hazan havadis ver- leri söylemiş: meydana çıkarıldı. Bu mektupların herkes onu seviyor> diyen kraliçe, am- Baron Viyanada üç ay zarfında şu ic:-
me ve havadis vcnnekte diğerine takad- casına dı. :ı 
du.·m·e·t.me meselesinde biz Türk rrazctc- - Evi yıkabilirs~ ben evimden hepsi almanca yazılmıştır. .. 1 ~az ?1 bir mektupta da şunlan leri yapmıştır: 

1 
b vazgeçtim. Ömrümün sonuna ·.,{adar da Mektuplar kraliçeyı', yalnız ülkesini soy em tedır: Beş tane zengin kadını dolandırmıc:, cı crı olçülerimizi iyi tayin edemiyoruz. :ı Yeni gaze\ecillğln de bunda ayrı bir 

1
.,. akar sahibi olmamağa karar verdim. t- muktedir ellerile idare eden bir şahsi- •Ben dünyanın en mes'ud bir kadı- iki genç kadını evlenmek viıdile koca-

slrl oluyor. Gazeteciliğimiz sansasyoncu çindeki kiracılar öyle musibet adamlar- yet olarak tebarüz ettirmiyor, aynı za- nıyım. O da bir melek. Bana olan şef- !arından ayırmış, bir bankerle pamuk 
Amerika gazeteciliğinin çok tesı·rı· altın- dı ki egwer ev· d d. manda da, bir zevce, sevgili bir anne ve katı ve sevgisi cihana bedel 0 gu-zel ve işine girerek adamcağızı iflasa sürükle" 

ım en vazgeçmesey ım az d 1 b. k d h .. · · · t k T "zl ' · · na. kaldı, İngiliz ve Alman gazetccı·ıı·;;ı·- d h d w u ır a mm uvıyetmı or aya o- sevgı ı go ere o güneşli yüze bakmak rniş bir kadını da verem etmıştır. 
b a a canım an vazgeçrnege mecbur o· • ben" ' ' mn ağır başlı, objektü tutumu bizim ) uyor. ı -0na perestiş ettirnıeğe kifayet e- ----·-- • ·- ···-· ' 

aramızda reğbet bulamadı. İc:te ~· lacaktım!.. Kraliçenin mektuplarından biri Al- der> B ·ıı ? k' - b y y- son . ı yor musunuz 
va a munase etne göze çok kuvvetle r 
çarpan vakıa budur. 1 I

• S T E R • • • l 1 - Hasan Sabah kimdir? J N A N J S T E R J N A N M A f 1 2 __.: Kanın vücutta deveranını ilk de-

Bigada oturan bir dostumuz an!ath: .hayli masraf ilıtiyar ederek bu yeri lmara ~oyuldular, !un- fa 3kim ;~:::
1

~::.n icat edilmiştir! Ben şu kanaatteyim ki, bu meselede 
olsun kabahati kendimizde aramak la 
geldiğini itiraf etmemiz lazımdır. zım •Şehir civannda mesahası 500 dönümü bulan fundalık bir (Ccvablan yann) 

Muhittin Birgen eyer vardı. Hüküınet bu yeri ha~ka meccanen taksim etti ve cdalığı temizlediler. Yerine bağ ve meyva fidanı diktiler. A- (Diinkii suallerin cevapları) 
Bir amele yandı eziraat memuru da herkcSe işliyeceği yeri bizzat ölçerek gös- eradan bir yıl geçti. ı - Fotoğraf 1452 yılında icat edn• 

Yedikulede Hava Gazı 'fabrıknc;ında cterdi. cŞimdi orman dairesi bu yerin kendisine ait olduğu iddia- miştir. 
çalışan Raşid oğlu Tiınurı: ah dün bir 1 ~Bu suretle bir toprağa mecca sahip olanlar derhal bir esile toprağı ekip biçmiş alanlan mahkemeye vermiştir... 2 - Cenı.:bi Amerikanın Kap rnıntaka-
zift tenekesini boşaltırken eline zıft dö- sı ilk defa lli50 de Hollandalılar tarafın-
külerek yanmış, amele, tedavi altına l S T E ~ 1 N A N 1 S T E R J N A N M A 1 dan müstemleke haline konmuştur. 
alınmıştır. L- ---------...;.....;;.. ___ _;~--- ı 3 - Boileau meşhur Fransız ~ir ve -·-----------------------.J :nünckkidlcrindcndfr. 
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4 Sayfa 

vak'aları 
• onu geçmıyor 

SON POSTA 

Dolmabahçe sarayında eylUlde top
lanacak tarih kongresi ile beraber eski 
muayede salonunda açılacak olan tarih 
sergisi hazırlıklarına büyük bir itina 
ile devam edilmektedir. 

Bu sergi taş devrinden itibaren bü
yük Türk tarihinin bütün ana hatlarını 
göstermek suretile tertib edilmektedir. 
Osmanlı devrinden sonra cwnhuriyet 
idaresinde başlıyan büyük inkişaf ay
rıca tebarüz ettirilecektir. 

Askerlik, medeni, içtimai, iktlsadi, sı
nat, kültür, devlet idaresi ve diğer bü
tün hayat safha ve sahnelerini ihtiva 
edecek olan sergide Osmanlı devrinde· 
ki Türk kadını ile Cumhuriyet devrin
deki Türk kadını arasındaki farklar ve 

Bir aşı istasyonunda f~yet bilhassa Tii,rk kadınının kültür sahasın-
Dün bir gazete şehir içinde tifo vak'- buki derenin üstü açık bulunan bu kıs- da bugür.kü ileri hareketi resimlerle, 

alarmın pek ziyade çoğalmış olduğunu mındaki mahalleler her an tifo ile kar- grafiklerle tesbit edilecektir. 
ve günde 800 tifo vak'ası kaydedilmek- şı karşıyadır. Bu itibarla bur~sınm ~ir Meşrutiyet idaresine ka~ar Tü_rkiye
te olduğunu yazmakta idi. Bu husus- an evvel kapatılmasını beledıyeden ıs- de kızlarımız için muallım yetıştiren 
ta sıhhat işleri müdürü Ali Rıza şun- tedik.• yalnız bir eski Darül~uallimat vardı. 
ları söylemiştir: Bedava aşı ınerkezl~ri . Meşrutiyet idaresinde Un~s idadileri a-

- Bir günde şehir içinde 800 tifo Merkez hükUnıet tababetmde: ~atıh çılnuştı. Fakat Cumhurıyet devrinde 
vak'asının kaydedilmesi demek 1stan- hükfunet ve belediye ~aştababetınde. Türk kızlarına büyük bir kültür sahası 
bulun ölmesi demektir. Böyle bir şey Eminönü, Beyoğlu, Beşıktaş, Sarıyer, açılmış ve kadın - erkek farkı ilim sa
yoktur. İstanbulda günde azami 1 O ti- Beykoz, Üsküdar, Kadıkö~, ..;aalar, Ba- hasında da ortadan k~.lkmıştır. 
fo vak'ası kaydolunmaktadır. Tifo vak' kırköy, Eyüp merkez hukume~ taba- Kültür sahasında Turk kadınının ge
aları Eminönü ve Fatih kazalarında zi- betlerile Eyüp dispanserinde, Edirneka- çirdiği safhaların tesbit işile eski ma
yadedir. İstanbulun tekmil kazalarmda pı sıhhat merkezinde, Fat~h mı.~taka - arifcilerimizden Erzurum meb'usu Ba
tifo aşısı istasyonları kurulmuştur. Bu· sında: Samatya, Şehreminı, Eyup, Un- yan Nakiye meşgul olmaktadır. 
ralarda meccanen aşı yapılmaktadır. kapanı, Fener Karagümrük mevki he-

Resmi makamları 
Taciz eden 
Bir adam galıPlandı 

Kasımpaşa deresinin üstü muhtelif kimliklerinde, Eminönü mınta~a.:ının: 
zamanlarda bir çok para sarfedilerek Alemdar, Kumkapı, Beyazıd, Kuçukpa
kapatıldı. Fakat yukarı tarafında bir zar mevki hekimliklerinde her isteyen 
kısmın üstü elyevm açıktır. Belediye, ve her müracaat eden vatandaşa beda-
burayı gelecek sene kapatacaktır. Hal- va tifo aşısı yapılmaktadır. - İstanbulda iş

siz güçsüz dola
şan ve muhtelif 

'po stahan~ 

':.J'l.rE·~~--.---~...,._, 

Poliste: Mütef errllı : 
Bedava pantalon yaphran bir 33 maliye memura açıkta lerden imzasız o-

kurnaz yakalandı kaldı larak yerli ve ya-
Taksimde Misk sokağında 17 nuına- Yeni teşkilat kanununun muvakkat bancı resmi ma .. 

ralı dükkanda terzi Şükrüye bir hafta maddesi mucibince, maliyenin bü~ün karolara saçma 
kadar evvel isminin J irair olduğunu İstanbul teşkilatında 33 kişi tasfiyeye sapan yazı 1 ar 
söyliyen birisi gelmiş, 15 liraya bir pan- tabi tutulmuş ve vaziyet defterdarlıkca yazmak suretile 
talon ısmarlamış, 2 lira da pey vererek kendilerine tebliğ edilmiştir. bu makamlan iş· 
çıkıp gitmiştir. Bu otuz üç memurun ekserisi 933 yı- gal ve iz'as etti-

Evvelki gün, Jirair tekrar gelmiş, l:ndaki teşkilatta açıkta kalmış ve Ve- ği polisce tesbit 
pantalonu almış, fakat, üzerinde para- kalet emrine alınmış olan memurlar- edilen Asaf is- Samslllhd Asaf 
sı olmadığını, çırağı kendisile beraber dır minde Samsunlu birisi, suç üstü yaka-
yollamasını, parayı, apartımanda ona ~ütün bu memurlar hakkında tekaüd lanmış ve hakkında tahkikata başlan-
vereceğini söylemiştir. kanunu hükümleri tatbik olunacaktır. mıştır. 
Şükrünün çırağı Jirairle beraber yo- Şehir işleri: 

· Haz~an ~ 

Minarede define bulan 
ameleler mahkemede 

Ameleler " Biz parayı bulduk paylaştık, bunun suç 
olduğunu bilseydik hükumete haber verirdik,, diyorlar; 

Taşçı Ahmed, minareci Mahmut ve 
taşçı Saim isimlerinde üç kişi, Sirkeci
de Hasanhalife camiinin minaresini yı
karlarken, duvar kovuklarından biri a -
rasında 500 altın bulmuşlardır. Böyle uın
r.1adıklar1 bir zamanda oldukça mühim 
bir servetl~ karşılaşan işçiler önce şaşır -
mışlar, fakat sonra vakit kaybetmeden bu 
parayı aralarında paylaşmışlardır. Üçü 
de böyle lfü paraya konmanın sevinci 
içindeyken, mesele polise ihbar olun -
muş, derhal yakalanmışlardır. Bu suretle, 
<iaha harcamıya fırsat bulamadan, para 
eJlerinden istirdat olunmuştur. 
Bunların durnşmaları, dün asliye 1 inci 

ceza mahkemesinde yapılmış, suçlular 
duruşma strasında, şunları söylemişler • 
crr: 

- Bu parayı minarede çalışırken, du
varların arasında bulduk ve sonra ara -
mızda paylaştık. Çünkü bunun kanunen 
bir suç olduğunu bilmiyorduk. Eğer bil -
seydik, hükumete haber verir, parayı da 
teslim ederdik. 
Duruşma. mahkemeye gelmiyen Saim in 

celbedilmt:si ve dinlenilmesi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Ortaköy yangmı kasten mi 
yapılmrş? 

Ortaköyde. bahk aletleri ve saire bulu
nan bir mağazadan, sigorta parasını al -
mak gayesile kasten yangın çıkarmaktan 
suçlu Andon, Osman, Niko ve Nazikin du-

--- --
cArtık, bu işten bıktım, bari yansa da 
kurtulsak! .. > 

Bunun üzerine şahit Etem dinlenildi. 
Şunlan söy!edi.: 

- Ben yangından bir müddet evvel has 
tnlığım dolayısile mağazadan aynlmış •) 
tun. Benim zarr:anımda 7 bin lira kıyme- ı 

t inde balık al&.tı v. s. yapılmıştı. Bildiğim 
bundan ibarettir. Yangın olduğu zaman 
rahatsız bulundLığum için bu hususta ma .. 
ıumatım yoktur. Andonun bana söylediği 
c§U dükkan, yansa da kurtulsak> SÖZÜ• 

ne gelince. bu fena bir maksatla söylen· 
miş değildir. 

Duruşma şahitlerden Beşiktaş 2 nci 
komiseri Nazmi, Ali, anası Emine, talı • 
sHdar Emin v. s. nin çağırılmaları için 
başka bjr g~ne bırakıldı. 

Zilede hırsızhk yapan biri 
burada yakalandı 

Zile Zir~at. Bankası ardiyesinden du • 
varı delmek suretile buğday çalan ve son
ra sahte bir nüfus tezkeresile İ~tanbula 
kaçan Şevket, b~rada yakayı ele vermi~
tir. 

Suçlu, dün Su ltanahıriet sulh ceza mah· 
kemesinde yapılan duruşmasında cürmü
nü inkar yoluna sapmış ve demiştir ki: 

- Ben buğday çalmadım, İstanbula da 
kaçmak içb değil, iş aramıya geldim. 
Duruşma sonunda Şevketin tevkifine 

karar verilmiştir. , 

Bir randevucu mahkOm oldu . 
:uşmalarınc •. ağır ceza mahkemesinde de- Semiha isminde bir kızı Beyoğlunda İŞ• 
vatn olunmuştur. letmekte olduğu randevu evıne alarak 

Dünkü ct>lsede şahitlerden Bahriye mü fuhşa teşvik etmekten suçlu Sabahatle, 
tekaidi İhs:ın ve vaktile yanan mağa _ cürüm ortağı Mustafanın duruşmalarına 
zanın işçilerinden bulunan Etem dinle- asliye 4 üncü ceza hakyerinde başlan • 
?Llmişlerdir. Şahid İhsan yangının baş - mıştı. 
!angıcı ve neticeleri hakkında baıı ma- Dün yap1!an son duruşma neticesinde, 
,!umat vermiş, bilhassa şu nokta üzerin- fUÇ sabit olduğundan Sabahatin 1 sene 
de ısrar göstermiştir: hapsine, 50 lira para cezasına ve Musta .. 
, - Mağazl yandığı zaman etrafında bir f:ının cürrr~e ortak olmak ve şahadetini 
tahta perde bulunuyordu. Halbuki bu, ketmetmek suçile 3 ay hapsine karar ve. 
eskiden yoktu. Bu hususu mahallinden rilmiştir. 

.Yaptığım tahkikat neticesinde öğrendim. Hırsız bekçi ceza yedi 
Esasen hadi~eden bir hafta kadar evvel o- Sirkecide bekçisi bulunduğu Sırrı un 
radan geçerken, ben de böyle bir tahta ambarından dört top kumaş çalmaktan 
~e~de~e rastlamamıştım. Dükkanın eski 

1

suçlu Yusufun duruşması asliye 4 üncü 
ışçiler~den Eternin iki sene kadar evvel ceza hakyer:ndc dün yapılmış ve cürmü 
b~na ~oyleaiğine nazaran, dükkanın sa - sabit olarak, 7 ay hapis cezasına mahkıim 
hıplerınden Andon, bir gün şöyle demiş: edilmiştir. 

.................. _.. tı;i -...~~- ... ~._..... ~ 

la çıkmış, Jirair, Beyoğlunda Curohu- Bir hamal yaralandı 
riyet apartımanını önüne gelince çıra- . v 

ğa orada beklemesini söylemiş, apartı- Beşıktaşta Karaman sokagınd~ 22 nu-
manın bir kapısından girerek öbür ka- marada oturan hamal Sedad oglu Ha
pısından çıkmış kaybolmuştur. 1i1 Rıfat, evvelki gün, bir kamyona o-

Deniz işleri: 1 Kültür işleri: 
Kapalı tramvay bekleme yerleri D · ll 1 

yapılacak enız~o annm yaptıracağı vapurlar Kiralık mektep aranıyor 
Tramvay durak mevkilerindeki ka- . De~yollarının yeniden Almanyaya İstanbul maarif müdürü Tevfik dün-

sıparış ede v, .. b" ··k ·· ' palı bekleme yerlerinin çoğaltılması ka- . cegı uç uyu vapurun mu- den itibaren yanında maarif mimarı ve 
Terzi Şükrü, vaziyeti polise haber dun yüklemiş, kamyona binerken aya

vermiş, bir müddet sonra Jirair yaka- ğı kayarak yere düşmüş yaralanmış, 
lanarak hakkında tahkikata başlanmış- Beyoğlu belediye hastanesine kaldırıl· 
tır. mıştır. 

-----~-- ___ ,.. __ 
rarlaşmıştır. Evvela Taksim, Beyazıd, zakere.~e~~~e bulunmak üzere fabrika~ bir ilk tedrisat müfettişi olduğu halde 
Fatih ve Topkapı mevkilerinde birer nı~ muduru Kortes dün şehrimize gel- bu sene yenideen açılacak ilkmekteb· 
kapalı bekleme yeri yapılacaktır. Bun- mış ve Denizyolları idaresile müzake- ler için kiralanacak binaları gezmeğe 
lardan Fatih ve Topkapı bekleme yer- reye .başlamıştır. Müzakere iyi netice başlamıştır. 
leri için belediye ile tramvay sirketi a- =ış ve anlaşılmıştır. ~ortes, bugün -· ~ · · · · · ·-· • ·" ·~·~· · ~ 00···--·~·
rasında yapılan temaslar bit~ş oldu· • anyaya dönecektir. Iktısat Vekilı # • ' Bakkallar petrolü dün 

eski fiattan sattılar 
ğundan yakında tesisata başlanacak· Celal Bayar, Bağdaddan döndükten, 
tır. . sonr~ anlaşma Vekile gösterilecek ve 

fabrıkanın mümessili ile mukavele im-1 
Akşam kız aan'at mektebinde ~a olu~a.caktır. Bu suretle Denizyollan 

diploma tevzii merasimi İdaresının ısmarladığı vapurun sayısı 
Beyoğlu Akşam Kız San'at mekte- ona ~ıkıruştır. 

Benzin ve petrolün toptan ve perakende fiat)annın binde dün bu sene mezun olanlara dip- Yem yolcu salonu plAnı Ankarada 

resmi makamlar tarafından tesbit edileceği umuluyor lomalan merasimle verilmiştir. Mera- . tetkik edilecek 
. .. ... simden sonra mekteb gezilmiş, kızların Yenı yolcu salonunun inşasında Li-

NOVOTNi 
Serin ve güzel 

Her akşam 

BUDA PESTE 
' 

ve sevimli 

bahçesinde 
meşhur 

BOLBOLO 
tenor 

BAV VUNKA 
Be~zıı:ı v~ . petr~lden alınma~ta olan 1 . Bununla. b~raber soylemek :.azıın~r eserleri gözden geçirilmiş ve davetliler ınan idaresinin yaptırdığı pl3.n.ı Güm-

resmın ındırılmesı hakkındaki kanun kı, ne benzının ve ne de petrolun haki- büfede ağırlanmıştır. rük idaresi ve polis taksimat nokta- en güzel şarkılarını okuyorlar 
tatbik edilmektedir. Kanunun tatbiki-1 ki satış fiatları kat,i şekilde ne toptan sından ,itiraz etmiştlr. Bu iki daireye Her öğleden 14,30 a kadar meş-
nin ?.a~~ang:cı olduğundan dün piyasa- ve ne de perakende olarak henüz tes- T A K V 1 M nazaran plan tekemmül etmemiştir. hur NOVOTNl orkestrası en seçkin 
da buyuk. bır durgunluk vardı. Bu dur- bit edilmemiştir. Aynı zamanda bakkal- llAZİBAN Gümrük başmüdürü Mustafa Nuri ya- parçalar çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 
gunluk pıyasaya hemen hemen yeni- lar, ellerinde bulunan petrolleri eskisi rın Ankaraya gidecek ve orada da bir Tabldot 4 tabak 75 kuruş 
de.n .mal çıkarılmamasından ileri gel- gibi satmışlardı~. Ancak :ıd~ mevcud R1l1Dt .. nt Aral»t Hnt içtima yapılacaktır. Planı, Gümrükler Dair• • Tepeb••• 
mıştır. . .. mal pek az oldugundan bu ıstıhale dev- 1118 26 1118 VekAletinin de tasdik etmesi icabetti- --~============•=::: 
Evve~ı ~une kadar .. 125 kuruşa satı- ri bir iki gün içinde geçebilecektir. H•*-• - j'inden planda tadilat icrası zaruri gö- ..ıııı • 1 

lan benzının galonu dun 85 kuruşa sa- Yapılan hesaplara göre eskiden ben- 18 llHmt Hn• a;:r rülmektedir. Saflhk Köfk 
tılmıştır. Bu suretle satış yapılması, zinin kilosundan 19.9 resim alınıyordu. ın7 -------
kumpanyalar tarafından satış yerleri- Şimdi 9.35 al*1acakt;;. Binaenaley'h I Bir kadm otomobil albnda kaldı 
ne bildirilmiştir. Bu suretle bir galon· 9. 7 <l indirilmesi !Azım gelmektedir. CUMARTES Gala tada Emekyemezde Yeni merdi-
da 40 kuruş tenzilat yapılmıştır. Diğer Petrolden evvelce 13.84 alınıyordu. Sil.AH 1 llOil ven sokağında 6 numaralı evde oturan 
taraftan perakende kilosu 40 !mruşa Şimdi 6.60 alınacaktır. 7.24 tenzil edil· ..__ ___ 

1

J R. ülahar Nişan kızı Benara'ya, Okcu Musa cad-
satılan benzin 30 kuruştan satılmıştır. mesi icab etmektedir. Fiatlardaki !Atik- 1• 17 1. O. desinde, Hüseyin oğlu Süreyyanın kul-

Petrole gelince: Dün büyük bir roua- rarın bir an evvel tesisi için bu işle meş- 8 . 6 24 lanmakta olduğu 1860 numaralı otomo-
mele olmamıştır. Türk Petrol Şirketi, gul makamların kat't harekete geçmesi ı_.;;'T-ı~-+r~-:-:-T"T-:----f-:~2;.__.!-09..._ bil çarpmış, muhtelif yerlerinden ağır-
şimdiye kadar 22 kuruştan bakkallara lazımdır. ÇünkU hAlen fiatlarda tezeb- ..;;;;; ... c11_1~~r:--ı ... __ , ca yaralamıştır. Yaralı kadın Şifli ço-
verdiği gazı dün l 6 kuruştan vermiş- züb vardır. Resml makamların fiatları cuk hastanesine kaldırılm1ştır. Şoför 
tir. Bakkalların bunu 1 kuru§ zam.mile toptan v; perakende .hakiki olarak tes- 1 · yakalanmı§, hakkında takibata başlan-
17 kuruşa satması lazırndrı.. bit ve ilan edeceklerı umulmaktadır, ~z . .&.....ı..-....ı.....,, ..... .ı..ı.._....-ı.ı....;..ı,..Jilıı""--1 mıttır. 

Boğaziçinde, Yeniköyde, vapur is
kelesine beş dakika mesafede fev -
kalade nezareti haiz, biri 26, diğeri 
10 odalı, 29 dönüm arazisinde pek 
çok zengin ağaçları olan ve pek ma
mur bir halde bulunan Köse Raif Pa
ıa köşklerinin dörtte bir hissesi pa
zarlıksız 2500 liraya satılıktır. Talip 
olanların Eminönünde, Eminönü ha
nında, 13 No. lu odaya müracaatları. " ................... . 

.. 



Yurdun her tarafında 
• 
ımar faaliyeti var 

lneboluda esrarlı 
bir ölüm vak'ası 

Bir kadın ölürken dava 
etti fi adam tarafından 

zehirlendijini söyledi 
İneboludan yazılıyor: Çatalzeytin 

nahiyesine ballı K.inolu köyünün Kara 
pınar mahallesinden Topçu ojlu İbra
him karısı Emine, eararengi2 bir su -., 
rette ölmiiftür. 

Emine ölmeden bir hafta evvel, 
kan koca arasında 'bir kavı• ol
mUf, İbrahim Eınineye sunturlu bir da 
yak atmıştır. 

Bunun üzerine Emine gece yarısı 
evden kaÇDllf, 'bazı rivayetlere göre 
bir dere kenarında bazı rivayetlere gö 

Cevha" Jcöpn1d re de Mehmedin evinde yatarak o ge-

Yurtta kültür hareketleri 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan, Adana-, inp olunmUf ve belediye dairesinin te- ceyi geçinn.İftir. Ertesi sabah ta kara
İun en büyük ve zengin kaza merkezidir. meli atalm1ftır. Bu yıl lçlıule parti itinası kola gidip kocasını ıiklyet etmiştir. Bayramiç (Hususi) - Bu sene, Milli rinden bir de sergi vücuda setlriJmll-
Pamuk ziraatine son yıllarda fazla önem Tanare eemiyetl ve posta telsnf mer- İfadesi alınmak üzere karakola ça • Zafer ilk mektebinden 3S talebe me • m SerliYf n1er k bejmmtfler-
verildili cihetle kasabanın iktısadi vazi- kezi. bir ilk okul binuı, hastane w clD- tınlan İhrahim orada kansile ~ - zun olmqtur. Mezun olan talebe il• . · . geze ço 
J•tl oldukça inkişaf eylemiftir. Beledi- panser lnp edilecek, bunu ~ler devair mış, bir daha kavga etmiyeceğintf. söz daha küçük sınıflardaki talebe tara • dir. Resımde mezun talebe U. mua1 " 
ye, şehri imar hususunda devamlı mesai ve müesseseler takip edecektır. vermiştir. Bundan sonra da, beraberce tından sene içerisinde yapılan el itle - limleri gözükmektedir. 
sarfediyor. Yetmif bin liralık bütçesinin Yeni ,ehre ait imar pllnı tuditten evlerine litmişlerdir. 
verdiği imkin nisbetinde yenilikler vü- gelmiftir. Nesip Ararat bu plAnul itina O gece, İbrahim, karısına, kendisini 
cuda getirmıştır. Çarşıda büyük camiin ile tatbikine çalıpnaktadır. iğfal ettifi ve tecavüzde bulunduğu 
yanından Konakoğlu mahallesine giden Keban pzelleşiyor iddiasile Mehmet hakkında dava aç -
sokakla gene camiin önünden geçen ve Keban (Hususi) _ Tarihi ehemmiyeti masını söylemiş, ikna etmiş, ertesi gün 
Kadirli, Osmaniye yollarına çıkan cad- büyük olan Keban inkişafa başlamlf ve beraberce liderek Mehmet hakkında 
denin de döşenme işi bitmiş ve bu yolla- ımar sahasında çok ilerlemiştir. şiklyette bulunmuşlardır. 
nn da her iki tarafına yaya kaldırımları Keban camisinin tarihsel kıymeti pek Bunun üzerine, Yusuf oğlu Mehmet, 
yapıln asma başlanmıştır. Yollar hergün yüksektir. Selçuldlerden kalma olan bu kız kardeşi Fatma ve halası Şaziye ka
ıüpürtülup sulanmaktadır. Bununla be- eser 0 devre ait Türk san'atmm tüzel bir rakola çağınlmışlar, ifadeleri al1ndık -
raber belediyenin henüz çok çalışmasını nümunesidir. tan sonra serbest bırakılmışlardır. 
zaruri kılacak ihtiyaçlar vardır. Hepsi- ElWiatan imara :ahta O akşam, Emine kocasile beraber 
nln birden teminine bittabi maddeten m ~ yemeğini yemif, çeşmeden ibrije dol -
tmkln yoktur. Fakat, bunlar giderildik· .. Elbüstan .<Hususi) -- Yedi bin tn.ur durduğu sudan da içmlt, bir saat ka - Malkara (.Elusus!) _tık mektep.- den talebelere hayat yolunda muftffa1i 
ten sonra C'.eyhanın esasen güzel olan nufusa malık olan Elbustan hakikaten dar sonra da zehirlenme allmetlerl . 
çehr~ bütbüt\in güzelleşecek, kasaba çok harap ve bakımsız kalm11tır. Münbit eöstermiş, derhal ilk müdavatı yapıl _ sınıf talebelen. muv~akiyetle imti - olmaları t~eıı_m. edilerek merasime 
ve kasabalının medeni arzulan tamam- ve mahsuldar topraklarına, Ceyhan &ibi nut. bir motörle İnebolu Memleket haı hanlarını vermışlerdir. Kendilerine me nUıayet verilmiştır. 
lanmıi olacaktır. Yol faaliyeti devam itl· tabil bir servetine ve ormanlarla 6rtüU1 tanesine götürülüp yatırılmıştır. ruimle diplomalan tevzi edilmlt, mek- Resimde sınıflarını geçen talebeler 
mektedir. F.skı şoseler ve tamire muhtaç dağlarına rağmen umran yolunda hemen Emine hastanede iki gün kalmıı, tep hayatına ve muallimlerine veda .. ıörülmektedir. 
köprüleı; O"&nlmaktadır. Ceyhanda içti- hiç ilerleml"miı, bilakis seneden seneye tekrar köyüne dönmüş, o gece de öl • 
,mat kalkınma da baılamıştır. Kültür ha- biraı daha çökmüıtür. mU,tür, JUvayetlere 4'Sre de, ölmecien 
reketleri çok canlıdır. Halkta okuyup Kasabayı ikiye ayıran Ceyhan nehri evvel •belli Vusul oğlu Mehmet kız 
yazma heves: artmıştır. Bir ilk mekteple üzerinde plana uygun ve çok mükemmel kardeşi Fatma ile halası Şaziyeye ze -
orta mektebt" şıddetle ihtiyaç hissedil- bir mezbaha ile bir belediye dairesi ve hirletti!• demiştir. 
mektedır. s:ıhilde karşılıklı nhtım yapılmıştır. Maa- Ölüm şüpheli görüldüğü için ceset 

Daday'da imar faaliyeti mafih, belediye bütçesi, harap şehrin sa- tıbbı adliye nakledilmiştir. Hldisenin 
Daday (Hu usı) - Kazanın inşaat iş- yısız ihtiyaçlarını kısa zamanda sallaya- hakikt mahiyeti tıbbı adli raporile ta

lerinde hummalı bir faaliyet vardır. Bu cak durumda değildir. Varidat çoğaldık- vazzuh edecektir. Şimdilik bu hadise -
sahada belcdıye de müq,Mn bir rol oyna- ça duyulan lilzumun azalacağı ve bir den maznun olarak tevkif ed.il.miı kim
maktadır. B led ye bütçesi (7500) lira- müddet sonra kasabanın çehresinia ta- se yoktur. İddia kavli mücerredde kal-
dır. Bu yıl butç nin 10 bin liraya çıka- mamile değiseceği umulmaktadır. maktadır. 
cağı umulmaktadır. Belediye beş yıllık • • • •••••• •••••••• • • ••• • • ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••• 
bir imar programı yapmıştır. Belediye- Karaman Susuzluktan 1<urtarıldı 
1lJ.ll çarşı ortasından geçen suyunun mec
r:ısı bozulmuştur. İçinde mandalar bile 
yüzmektedir. Bıı yol tamir edilecektir. 
Bir mezbaha yapılacaktır. Kasabanın 

içinden geç"n derenın üstü kapanacak
tır. Şehrin plam yaptırılacak, ileriki yıl
larda da bir hal inşa edilecek, bir park 
vücuda getirilecektir. Bir değirmen de 
jstimlak edilerek kasaba için su ile mü
t,harrik bir elektrik fabrikası tesisi im

Karamanda Zen -
gende yapılan arte
ziyenin kat'i kabul 
muamelesi ikmal e
dilmiştir. Şimdi Zen 
gende dakikada 777 
litre tazyikli su ve
ren valflı bir boru 
varaır. Bu su Ka 

kin dahiline girecektir. Belediye bu iş- raman için bir ser • 
leri başarmqk ı_siu Belediyeler Bankasın- vet memb~ıdır. Zen 
dan iştikru yapacaktır, jenliler artık su sı-

Besni'nin inıar planı hazırlandı. kıntısı ne demek ol-
Besni (Hususi) - Kaymakam Nesip du~unu unutmuş -

;Ararat, ka?.anın Çata kaldırılması husu- lardır. Konya Valisi 
,sundaki kararın tatbikine geçmiş ve es- Cemal Bardakçının 
ki kalesinin yanlarında bir daire teşkil devamlı takıp ve me 
ederek ve pis bır dere içerisinde, daracık saisile vücuda gelmiş olan bu eser sulama siyasetinin ilk mflsbet neticelerin
,müteafiin sokaklı eski Besniye mukabil den birisidir. Suyun membaında yapılan valf tesisatı ile istenilen zamanda 
ıki kilometre şimalde yeni bir şehir te- bilhassa kışın don zamanlarında suyu kesmek mümkün olacaktır. Besimler 
essüs etmeye başlamıştır. Zengen arteziyeninin ne kadar gür su verdiğini bütün sarahatile göstermek-

Aksaray (Hususi) - Orta okul me- terek bir sergi açmışlardır. Sergiye 19 
zuniyet imtihanları bitmiş, iyi ranci - ilk mektep iştirak etmiştir. 
man alındığı görülmüştür. Mektep ko- Sivas mnalliın mektebinia 
operatifi bir yılda yüzde elli temettü resim aeqisl 
etmiştir. Resimde orta okul talebele - Sivas (Hususi) - Erkek muallim 
rinden bft' kısmı görülmektedir. mektebi talebeleri Halkevinde bir re

lim sergisi açmışlardır. Sergide resim 
Konyada açılan Mrıi if dersi muallimi Ekrem Akman'ın da 

Konya (Hususi) - Son ıı.nıflaruı eserleri vardır, Sergi çok muvaffak e
imtihanlan hitam bulmuştur. Bütün aerlerle doludur. llergün binlerce va -
mektepler Gazi paşa mektebbıde mit- tandaı tarafından .gezilmektedir. 

Sakarya köprüsünün açılış 

karya nehri üzeri • 
ne yapılan muaz • 
zam köprünün açıl· 
ma töreninin bizzat 
Nafia Vekili Ali Çd-

.. . 
torenı 

Burida hükumet konağının zemin katı tedir . 
..... __________ ı::z:=-----================ı=-=-=-:===---=--==-------------=---------------=--------- tinkaya tarafından 

- Gazinomun 
bak Halan Be7. 

haline 

P•z•r Ol• H•••n Bey Dlvor Ki ı 

... En me§hur sazende -
ler .•• 

... Bülbül sesli muganni
yeler varken bir tek müa
tari hYe ulramıyor. 

Hasan Bey - Kabahat 
sende birader. Şu fiat lis -
tesini kapıdan kaldır, göze 
görünmiyecek bir yere 
t oy!. 

yapıldığını, bu ese-
rin kıymet ve ehem-
miyetini evvelco 
yazmıştık. Bugün 
açılma törenine ait 
iki resim neşrediyo· 
ruz: 

Bu reslınlerden 

üstteki Nafia Ve ki -
lini makas elinde •· 
çış nutkunu söyler
ken göstermektedir, 
alttaki de Türk mü
hendislerinin mu • 
vaffak bir eseri olan 
köprü bir baş -
tan ö bap görü
nilfüd 



1 Sayfa 

C EDE BÜ.VAT:] 

Bir komünist edebiyatı 
yaratmak mümkün mü? 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Jullen Benda, 5 haziran tarihli Les 

Nouvelles Litteraires'de cBir komünist 
edebiyatı mümkün müdür?> sernamesile 
kJsalığı nisbetinde mühim bir başmakale 
yazdL Bu makalesinde, ya bugünkü R~~ 
rejiminin ve proleter edebiyatının tesırı 
altında kalr.n, yahut Rusyada sadece bir 
tecessüs seyahatinden dönen bazı Avru
pa muharrirlerinin son senelerde sık s~~ 
kurcaladıkları bu davaya çok isabetli go
rüşlerle temas ediyor. Demek ki Avru
pada büyük harpten sonra ortaya atıla~ 
dadaizm, kiibizm, fütürizm gibi çok yenı 
ganat nazariyeleri arkasından kervana 
karışan bu proleter edebiyat davası da 
hala sürüp gitmektedir, bilhassa Fr~n~a
öa Romain Roland'ın tesiri bunda muhım 
b!r amil olmaktadır. Ben kendim buma

'kalemde bu meseleye dair lehde veya a-

sarsılmaktadırlar ve onların bu ihtiras
ları arasında insanın harici alemle mü
::~delesine pek az yer verilmiştir. Ra
cine'in ve Marcel Proust'un kahramanları 
açlığı pek fena anlıyorlar ve tekniğ1:1 
mükemmelleşmesi onların umurunda bı
le değil. Hiç şüphesiz Epicure, Lucrece 
ve bir cihetçe Spinoza (komünistler bun
brı şiddetle reklam etmekteler) ve daha 
başkalc.rı insanın madde ile mücadelesi
ni mevzu almışlardır; fakat bunlar istis
mıdırlar. Biz meslek teranelerimize ede
biyatın bir kısmı nazarile bakmıyoruz. 

Alayı bırakalım; burjuva edebiyatı eko
nomik cepheye pek az mevki vermek
tedir.> 

Maamafih Julien Benda, bu sözlerine, 
cAvrupada bugünkü edebiyatın, dünkün
den daha ziyade. insanların sosyal talih-- ~ 

lerini tadil için madde ile uğraşmasın-
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' HAD(SEl:ER 
1, KARSISINDA . 

Ve minelgaraip 
Muhakkak ki bu mevsimde evler, so

kaklardan daha çok serindir. 
Evde ceketsiz, yakalıksız, boyunbağsız 

oturuluyor. Hatta bazılarımız pantalonu 
da çıkarıp yerine incecik pijamalar giyi
yoruz. 

Fakat serın evden, sıcak sokağa çıkar
ken iş deği~ıyir. Pantalon giyiliyor, göm
~ek giyiliyor, yaka kravat takılıyor, ce
ket sırta, şapka başa geçiriliyor. 

Serinden sıcağa geçmek için insanla
rın soyunmalarına aklım erer amma, gi
yinmelerine bir türlü akıl erdiremem: 

Ve minelgaraip. 

* Muhakkak ki bu mevsimde sayfiye yer
leri şehirlerden daha çok serindir. 

Sayfiye yerlerinde kadınlara rastlıyo
rum. Başlarında şapka yok, sırtlarında 

:nce inoe ipince, gerdanı, kolu, ensesi, 
omuzu açık açık apaçık entari giyiyor
lar. Çorapla bacaklarını örtmüyor, kor -
sayla vücudlarını sıkmıyorlar. 

Fakat serin sayfiyeden sıcak şehre 
inerken başların~ şapka, arkalarına ka
palı bir entari, onun üstüne manto giyi
yorlar. Vücudlarını korsa cenderesine 
sokuyorlar. Bacaklarını çorapla örtü
yorlaı~ 

Radyoloji Enstitüsünde bir saat 

Kelliğin tedavisinde 
kullanılan alet diğer 

aletlerden fazla rağbette 
Tekrar saçlarına kavuşanların bir çoğu 

aleti ıükranla öpüyorlar 
~ğilip 

.-....-__,-=--,,ı,-,-~....,.-~~~-nır---:-:--~~-~~~~~__,~,_.,--::---~~---:; .. 

Radyoloji enstitiisibıvn dokt orları ve bir hastanın ~daviri 

Jeyhde yazılıp da gözüme ilişen yazıları 
burada sıralayacak ve bunların ana fikir
lerini münakaşa edecek değilim. Bir kere 
bir seri makale yazmak lazım gelir, sonra 
faı.la bir külfet teşkil edebilir. Julien 
Benda'nın makalesi ise tezi sarahatle or
taya koymaktadır. Bu sebebden biraz o
pun fikirleri üstünde durmağı, bugünün 
ıekil şekil tefsire uğrayan bir edebiyat 
ve tabiatile bir fikir davası nok\asından 

dan duyduf:u ihtirası da gösterdiğini ve 
burjuvanın bundan çok zevk duyduğu
nu> ilfıveyı de unutmuyoruz. Yalnız şu 
var ki, diyor, komünizm taraftarları ede
biyatın sadece ekonomik bir gaye güt
mesini istiyorlsr. Böyle olunca da, komü
nist edebiyat yalnız mevzularile değil, 

Gene ayni şeyi söyliyeceğim: Serinden 1 
sıcağa geçmek için insanların soyunma- Topkapıdaki rad -
:arına aklım erer amma giyinmelerine yoloji enstitüsünü 
bir türlü akıl erdiremedim. gezip te temi2 'bul • 

fakat o mevzuları anlatış tarzile de sathi Ve minelg:ıraip! 
lMSET 

kalmağa mahkumdur.> -· ....... _, ................. ...._ ................. ·······-
faydalı buluyorum. 

Jullen Benda makalesine 
Muharrir sonra bu hükmü şu suretle juvalardan düşünüş tarzı ile ayrılmalı-

şöyle başlı- izah ediyor: .iır. Kendisine ılk kaziyelerinden çıkar-
yor: cYahut diğer tabirle, bir ourjuva ya- ,lığı neticelerin o kaziyelere pek uygun 

cMalumdur ki komünistlerin yenileş- zış tarzı vardır. Komünizm bunu yıkacak 'Jlmadığını söyleseniz bile pervası yok-
1irme arzuları: bir de, tamamile komü- ve yerıne b~r d:ğerini ikame edecektir. tur. Haydi oradsn, der, siz hala burjuva 
nist olan, yani burjuva edebiyatından ta- Bu burjuva tarzı .nedir~ Öyle_ sa~m~ J mantığına inananlardansınız. (Demek ki 
,mamile farklı bulunan bir komünist ede- lı.i bu, bir nevi edebı teknık endışesı, gu- başka bir mantık daha varmış!) 
biyatı yaratmak hevesleri vardır. Onlar zel bir ritmin arnnışı, doğru kelimenin Bu tasniften sonra muharrir, yukan
bu programı ortaya sürerken arzu edile- zevki, sentaksa bir mezhebe düşkünlük clanberi gel"n fikirlerinin neticsini çıka
cek izahı vermediklerinden bu işi ben gibi riayettir.> rırken makeılesini şu suretle neticelendi-
yapmağa çalışacağım. Bu saydıklarımı da, muharririn de itirafı riyor: 

cBirinci maddeleri edebiyatı mevzu1a- üzere, kısaca güzel yazmak sanatıdır ve cHasılı, bir cümle yapmakta, bir fikir 
~ile yenileştirmektir. Burjuva edebiyatı- işte komün:stıerin yok etmek istedikleri beyan etmekte, bir kitab yazmakta bir 
na karşı en büyük hınçları da bu edebi- de budur. komünist tarzı vardır. Zaten öyle sanı
yatm, insanı, sadece, lüks faaliyetleri Julien Benda makalesinin sonunda ko- rım ki bir riya7İ muadele halletmek, ~r 
adını verebileceğimiz hadiseleri içinde münist muharririn vasıflarını şu nokta- gülü tasvir etmek, bir ray döşemek, bir 
tahlil edişinden ve maddi ihtiyaçlarını 1arda topluyor: kist çıkarmak için de bir komünist tarzı 
temin için tabiatle mücadelesi ve ekono- 1 - Herkese, bilhassa küçük zekalara mevcuddur. O halde rica ederim söyleyin 
.ınik faaliyeti iç;nde göstermeyişinden hitab etmek istiyorsa ne Lucrece'den, ne 

1 
bana, öyle bir kitab var mıdır ki komü

Ueri gelmektedir. Eschyle'in tiyatrosun- Spinoza'dan bahsetmemeli. nist olmayım bir rejimde yapılması im-
;dan m.üsyö Bernstein'inkine, Longus'ün 2 - Eserlerinde edebi sanat bulunma- kansız bulunsun? 
romanlarından müsyö Mauric'mkilere yacaktır. (Ma&mafih, diyor, bunun da İşte mesele budur. Maarnafih bunu bu
kadar garb edebiyatının eşhası, krallar, monopolu ltomürust muharrire verilmiş !up ortaya çıkarmak ta gene burjuva 
Jrraliçeler, hüldınıet adamlan, çobanlar, değildir. Her edebiyatta bunun nümune- .nantığı ile kabildir.> 
çoban kızlan, kadın ve erkek burjuvalar, leri vardır. * 
Jıattl orta kurun misterlerimizde olduğu 3 - Komünist edebiyat tamamile de- Julien Benda'nın muhakemesi bu ince 
gibi halk adamları bile olsalar, gene hep- magojiktir. Ukalalığa çok müsaiddir. istihza ile düğümleniyor ve halka hitab 
sj siyasi, al\lald, dini, 8.şikane ihtiraslarla 4 - En sonunda komünist müellif, bur- ettiğini, halkın menfaatini güttüğünü ha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~======-~~~~~~~= ~rra bağrra ilan eden proleter edebiyatın 

(;ÖNÜL iSLERi . 
~ 

•izdivaçta aşk 
Felaket getirir? ,, 
cSilivrh de oturan Bay et S. T.> di

yor ki: 
- cSeııelerdenberi yazılarınızı ta

kip eder, birçok arkadaşların gönder· 
dikleri mektupları gazetenizde okur -
ken, ne yalan söyliyeyim, onlara hem 
güler, hem de akıllarının ermediği, ba
p.ramayacaklan işlere neden karış

tıklamıı düşünerek kızardım, fakat 
işte şimdi böyle bir mesele benim ba
şıma geldi ve sizden derdime derman 
istiyorum.• 

* Fakat bu satırla başlıyan mektubun 
altında bir kayıt var, baktım: 

- Mektubumun gazeteye dercedil
memesini rica ederim, diyor, o halde 
~erdini burada tahlil edemiyeceğim, 

sadece tavsiyemi söyliyeyim: 

Sizin vaziyetinize gelince: Önünüz
de iki yol yoktur. Kendiniz intihabı 

fapmış, adımı atmışsınız, bu yol üze
rinde yü·Uyeceksiniz. 

* Dört aylık evlilikten sonra 
kocasından bıkan kadın 

İstanbula yakın şehirlerden birinde 
oturan b!ı okuyucum bana çabuk bit
miş bir aşk hikayesi anlatıyor. Hika
yesinin sr.nunda da şunu soruyor: 

- Sevışerek evlenen, evlendikten 
sonra da kocasının yanında ancak bir 
kaç ay kalıp bir bahane ile annesinin 
evine dör.en bir kadınla tekrar hayat 
ortaklığı yapılP.bilir mi? 
. Okuyucumun oturduğu şehir, hayır 
kasaba, hayır kasabanın da küçüğü 

pek dar bir muhittir, hikayesi işitil

miş olabilir, tafsilatını buraya kaydet
miyeceğim. Yalnız şunu söyliyeyim: 

- Bir kızın annesini, babasını unut
masına imkan yoktur, unutursa tabii 

kuruluğu kadar realitelere çok kere uy
:nıyan zayıf noktalarını açıkça göstermiş 
oluyor. İns&nın içtimai ve ferdi hayatın
daki bütün faaliyet ve ihtiyaçlarını sade
ce ekonomik cepheden gören bu edebiyat 
hic; şüphesiz ki ifrata varmakta ve yüzde 
tloksan vücuda getirdiği eserlerde gele
cek nesillere intikal edebilecek yüksek 
san'at tezahürlerinden uzak kalmakta-
dır. Halid Fahri Ozansoy 

Kaza ve ıztırap 
GüzelliHi arttırır mı? 

mamak, imkinsız. 
'Bir kaç gün evvel 

yapılan törenle, res -
men açılan müessese, 
kurucularına tam 
170,000 liraya mal
olmuş. 

Fakat bu bü • 
yük görünen ye -
kı1n, müessesse • 
nin başardığı iş-

lerden o kadar kü-
çük ki!. Doktor Nimet arkadaşımıza izahat veriyOT 

Dün doktor Nimet Ersöz, bize müea-ı .rini, güzelliklerini iade ediyor. 
1 

seseyi 'bizzat ıezdirmek nezaket ve lu- - O halde bu_ alet~ ondü~~?on aletle-
tufkarlığını gösterdi. rini b~stıracak ~ır ragb~t goruyordur. 

Bembeyaz r enklerile, müessesenin yü- - Oy le:·· Muesse~eru~. e:ı ~ok ~alıştı·, 
zünü ağartan tedavi aletleri, bembeyaz rılan aletı budur dıyebılırım. Bilhassa 
.duvarlar hulasa, bastığınız, baktıiın.ız, keller, derdlerinden kurtulduktap sonra,ı 
tuttuğun~z her yer, her ,ey müessesenin sevinçlerinden aleti öpüyorlar. . . .. 
maksadı kadar temiz... - Kansedn tamamen tedavısı mum· 

Doktor Nimet Ersöz, her gez.dil imiz kün olabiliyor mu? 
verde gözlerim.jze takdir ve iftiharla - Şifa bulanlar çoktur, ve diyebilirim 
bil'lik~e dolan cehll; bizi mahcub bırak- ki, bu tedavi sayesinde, kanserden kur· 
:nıyan bir tevazuJa gideriyor: tulamamak ihtimali yoktur. 

_ Bu bir sathi tedavi aletidir! Fakat maalesef, birçok kimseler, has·· 
_ Burada Epilasyon yapılır! talıkları meta~taz vermeden buraya gel-
- Burası dersane. .. Burada projeksi- miyorlar. Hastalık senelerce ihmal edi· 

yonla talebelere vak'alar gösterilir. liyor. Koca kan ilaçlarile, büsbütün talı-
- Burası teşhis dairesidir! :riş olunuyor. Ondan sonra bize geliyor-
- Şu aleti, profesörümüz Desaver icad !ar. 

etmiştir. Bu makineden, dünyada yalnız Kanse:, tıpkı bir habaset müessesesi 
üç tane vardır. (400) kilovat üzerinden gibidir. içine girdiği vücudda, şubeler 
çalışır! Derin tedavilerde kullanılır! .açar, yani vücudun lenf yollarında ken-

0, bir taraftan gösterip, bir taraftan di nevinder.. başka urlar peydahlar. Biz 
söylüyor. BPn, bir taraftan not edip bir buna metastaz deriz. 
taraftan düşünüyorum: Hastalar, hastalıklarının metastaz ve-

- cSatlll tedavh nedir? cDerin tedavi> r!şinden ı:ıvvel davranıp ta bize gelseler, 
ne demek? Epilasyon da neci oluyor? şifaya kavuşacakları muhakkaktır. 

Foto Cemal. benden daha sabırsız dav- Halbuki, maalesef, ekseriyet, ihmalkat 
ranıyor, ve cehlini resmen ilan edip, su- davranıyor. 
ale girişiyor. - Kanseri doğuran 1;ebebler anlaşıla 

Bayan Nimet, gülümsiyerek, verdiği biliyor mu? 
)zahatı aydınlatıyor: - Hayır. Fakat tahrişin çok büyük ro 

- Biliyorsunuz ki, kanser, sarkom, Pe- oynadığı muhakkak. 
ritonit, tuberküloz ve daha birçok hasta- - Hastalık kadınlarda mı, erkeklerd 
hklar, rontgen şuaile tedavi olunmakta- mi daha fazla görülüyor! 
dır ve bu {;ördüğünüz aletler, bu tedavi- - Kanserli kadınlar daha fazla ... Bil 
de kullanılan e.n son sistem, en mükem- !lassa rahim kam;erleri çok! Yaşlı insan 
mel aletlerdir' Faraza kanser urları ba- hırda da, gençlerden çok oluyor. Gen 
zan vücudun gözle görülebilecek, bazan gördüğümüze göre, Anadoluda kanserli 
d:ı görülerniyecek yerlerinde olur. l~r İstanbu1dan boldur. 

Gözle görülebilecek yerlerde olanların Gelen ha<;talar, ~!etlerden korkuyorlar 
.l.'davisine csathi tedavi>, ve gözle görü- <\Jetlerin heybeti, gürültüsü, onlara t 
lemiyecek yerlerde olanların tedavisine davinin çok ıztırablı olacağı zannını u 
de ederin tedavi~ diyoruz. yandırıyor. Halbuki, tedavi hiç sızı ver 

Ben de merakımı gidermek istiyorum: mediği için, tedaviden sonra, bu korku 
- Epilasyon demiştiniz? Jarı hayrete inkılap ediyor. Bir çokları 
- Kelligin, Egzemaların tedavisinde - Bana br şey yapmadınız ki? Bu t 

kullanılan alet... o alet sayesinde, saç- davi olmadı galiba? diyorlar. 
!arı dökülmüş olanlar da saça kavuşabi- Ben teşekküre ve vcdaa hazırlanırke 
liyorlar. Radyoloji enstitüsünün kurulu- Bayan Nirr.et Ersöz, tedavi dairesinde 
şundan sonra, Türkiyede birçok kimse- mce duvarı gösteriyor: 

- İzdivaçta &§k feliket getirir, şek
linde bir kaide mevcut olduğunu ben 
bilmiyorum, bu, olsa olsa işittiğini an
lamıyan birisi tarafından müsbet, men
fi yapılmıı bir hükmün bozulmuş bir 
ifadesi olabilir. Bilakis bence izdivaçta 
aşk bir saadet başlangıcı,· hiç değilse 
ihtimalid~r. Yalnız şurasını da söyliye
yim. İzdıvaçta aşk elzem bir şart te
lakki edilmiyebtlir. İtiyadın da aşkı 

olmasa bile aşka çok yakın bir dost
hığu, kırılmaz bir şefkati doğurduğu 

tecrübe ile sabittir. 

bir insan sayılmaz, fakat kız evlendiği 
gün doğduğu evden çıkmış, yaşayaca
ğı eve girmiştir, adını bile değiştir

l'aiş, kocasının adını almıştır, ilk adım
da anne koca ihtilafı çıkarırsa, ikisin
den birini tercih şıkkı karşısına dü
§erse, bu her şeyden evvel iyi bir gör-

gü ve muhakeme sahibi olmadığını 

gösterir. Sözümü burada bitireceğim. 
Benim için umumi hükümlerin dışına 
çıkmanın mümkün olnuyacağµıı talt-
dir edersiniz. TEYU 

Bu genç kız, btından bir müddet ev
vel bir otomobil kazasına uğramış, ay
larca hastanede yatmış ve sonunda kö
türüm kalmıştır. 18 yaşında daha genç
liğinin baharını yaşarken uğradığı bu 
kaza, ve çektiği ıztırap kendisine öyle 
bir ilahi güzellik vermiştir ki ömrün
ce yatalak kalacak olan kızın resmini 
yapmak için yüzlerce artist evinin ka
pısını aşındırrnıya başlamışlardır. 

ler tanınamıyacak hale gireceklerdir. - Bu göl'düğür.üz duvarın içinde ku 
Bu alet sayesind~, kendilerine yüz ver- ~un vardır. <;ünkü bilirsiniz ki, çok te 

miycn svgililerine kavuşmuş ihtiyarlar J:kcli olan rontgen şuaı, yalnız kurşun 
vardır. Çünkü buraya bilardo bilyesi gi- rtcçmez ve b:z tedavi esnasında tu ku 
bi pırıl pırıl bir kafayla gelenleri. bir ay şunlu duva•w himayesine sığınırız! 

Deftcrim.leki bu son notları bura sonra görseniz, tanıyamazsınız. Saçın Jn-
S<lnı ne karfar güzellcştirdiğipi, gençleş- geçirirken, dınlediklcrimi yanlış anla 
tirdiğini görmek istiyorsanız, buraya ge- mı:? olmaktan Ç<'klnyorum. Fakat bu h 
!enlerin, tedaviden evvelki ve sonraki tan;n, Bay:ın Nimetin izahatındak· c 

h 11 · b k t sikliğc değil, benim \m sahadaki vuku a erme a ınJ.Z ... 
Epilasyou &leli, ihtiyarlara gençlikle- suzluğuma vcrılcccğini düşünüyor, 

----------------------------------------------------------.:__ ::__ __ _:. _ __:::.._ __ ...::_~--=-~rniif..acı:alH l'\1nun'rurn l 1\1 . 



~~~-M. i Z AH L....L.,l..C:;.~-~~ 
Nimet Teyze PIAjda 

Tövbeler tövbesli 
l>ir daha mı.. Allah 
razdıysa bozsun te
ıvekkeli: 

1 - Kişi refikinden 
azar. 
, Dememişler.. Az 
kalsın ben de azıve· 

' Nakleden: 

ırecektim amma. Ken- --=:::::...---?::':? 
fü kendime: 

- A'fol teyze, de
Dim, gün görmüş bir 
öin ehli kadınsın. Ele 
uyma. 

Çok şükür hamdol
sun kendimi toparla
yabildim. 

-, 

ismet Hulusi 
Beni zorla ufacıcık 

bir kulübeye soktu
lar: 

- Burada soyuna -
eaksın. 

Baktım. Etraftan 
beni kimse görmü -
yordu. 

- Eh soyunurum 
amma soyunur gene 
burada otururum. Dı 
şarı çıkamam. 

Olmadı, olmadı, 

nihayet beni de ken
dilerine benzettiler. 
Arkama o tulumlar -
dan bir tane de ben 
giydim. 

Zorla da sürükle -
yip herkesin içine bu 
kılıkta çıkardılar. 

- Şimdi ne yapa
cağız? 

Ah başıma gelenle
ri, başımın kara ya-
2ılarını bir bilsenizri 
İlahi şeytan mı dürt
tü, nedir? .. Geçen pa
zar konu komşu er-
kenden kapıma geldiler: 1 Arkamda irili ufaklı, kadınlı erkekli 1 - Hiç güneş banyosu yapacağız. 

_ Hu Nimet teyze, dediler, kalk kalk. bir kalabalık toplanmıştL Kulübedeki Bizim komşular kuş tüyü yatağa seri
Sordum: adama da laf anlatamıyacağıma aklım lir gibi kuml.ara serildiler. Ben de yanla-
- Sabah sabah ne var? Komşulardan kesti: rına çömeldım. 

birine selamün kavi mi geldi?.. Yoksa - Beni dolandırdınız, ben de sizden - Öyle oturulmaz teyze .. 
sucunun haşa huzurunuzdan merkebi bunun acısını çıkarırım. - Ya ne yapılır? 
mi doğurdu?... Gene gü1dü: - Yatılır. 

- Yok yok teyze biz bugün plaja gez- _ Mayo lazım mı bayan! İş çığrınclan çıkmıştı. Ben de yanları-
miye gideceğiz seni de beraber götüre- Ben de pildüm: na yattım. Ne kadar geçti bilmiyorum. 
lı·m Yanımızda bir alay delikanlı türedi: - Neye lazım olsun bizim komşular 
Pla.J·ın ne demek oldugyunu bilmiyor- d H y 1• k .. 1 - Ayol bu çıplak herifler de ne isti-ev en yapmışlar. em agzına ayı oy e 

dum amma .. Kendi kendime herhalde bu de iyi olmuş ki.. yorlar. 
da Kağıthanenİn, suların, Çırpıcı çayırı- _ Ya demek sen tadına baktın ha! Demem~ vakit kalmadan bir tanesi ya-
nın filan yrni adı olacak, dedim .. Öyle Henüz tadına bakmamıştım, nasıl bir nı başımda yere uzanıp yatmasın .111? 
ya her yerin şimdi adını frenkçe söyle- yemek olduğunu da daha bilmiyordum - Hişt hişt, dedim, biraz öteye yat, 
mek adet oldu. amma 0 ne bilecekti: ~wynuma mı gireceksin? 

. Pencereden bağırdım: 
- Çocuklar, giderim amma, keşki bir 

gün evvel hab~r verseydiniz. Hiç olmazsa 
dolmayı yahut ta helvayı ben yapardım. 

- Yok yok teyze helva, dolma llzım 
aeğil, sen hPIDCn gel! 

Hemen hazırlandım. Aşağı indim. Hep
sinin ellerinde çantaları vardı. Bana me
rnk olmuştu. Çantalara ne yiyecekler 
koyduklarım merak etmiştim; sordum: 

- Çocukiar bu çantalarda ne yiyecek
ler var. 

- Mayo? 

Bu söze doğrusu kızdım. Benim bildi
ğim böyle gezmelere helva ile dolmayla 
gidilir. Öyle mayo dedikleri alafranga 
yemeklere ne lüzum var. Ne ise uzatmı
yayım. Vapura bindik. Trene bindik. 
Trenden indik bir yere girdik. Aa ayol 

nerelere gidiyorduk! Benim bildiğim 

tenha bir ağaç altı bulunur. Orada otu-

rulurdu. Halbuki bunlar güneşte cayır 
cııyır yanan kumluğun yolunu tutmuş

lardı. Ufacıcık bir kulübenin önünde 
durdular. Ben de durdum. Kulübedeki 
adam: 

- Bayarı, decii, yirmi beş kuruş vere
ceksin! 

- Neye vereyim. Boynumun borcu 
mu? 

- Vermezsen plaja giremezsin! 
Tuhaf şey plaj denilen yerde toprak 

bastı paras ... ö.a verilirmiş. 
- Haydi vereyim amma bak bize te

miz bir hasır bulun, bir şişe su getirin ... 
Birkaç ta temiz bardak. 

Kulübedeki adam güldü: ; 1 

- Burada hasır yoktur. 
- Aa hem plij diyor para alıyorsu-

ııuz, hem de hasır vermiyorsunuz. Ben 
Haç defa büyük Çamlıcaya gitmiştim. 0-
{ada hasır da ver1rler, su da getirirler. 
Rem de yirmi beş kuruş değil, beş kuruş 
alırlar. ·Belediye sizi görmüyor mu? 

- Tadın:~ baktım ya, ağızda dağılıve
::iyor. Öyle de güzel pişirilm4 ki sorma. 

Bu sefer arkamdakiler de güldüler. 
Ben de kı7.chm. Yürüdüm. Bir ufacık ka-
pıdan pl§.j denilen yere girdim. 

GirmeırJ~ iki elimi birden yüzüme ka
pamam bir oldu: 

- Aman yarabbim, dedim, sen beni 
muhafaza d 

Komşular iki koluma yapıştılar. 
- Ne yapıyorsun teyze? 
- Utanı:myorsunuz ha, tüh size .. 

lıklar ayol beni nereye getirdiniz! 
- İşte teyze burası plaj! 

- Ne plaj: burası tuhaf bir yer! 

Şıl-

- Tuhaflık nerede teyze gözünii aç ta 
bir etrafı seyret, bak ne eğlenceli yer! 

- Böyle eğlence yerin dibine batsın .. 
Ayol ben bu yaştan sonra namahremle
rin arasında nasıl dolaşınm. Çıplak çıp
lak herifleri görürsem abdestim bozu
lacak! 

-Bozulmaz teyze .. Aç gözünü. 

Nihayet zorla gözümü açtırdılar. Şöyle 
etrafa bir bakındım. Aman Allahım a
man o ne hal kadın erkek hepsi bir ara
da, hepsi hemen hemen yarı çıplak, ki
mi kumda sırtüstü yatmış, kimi denizde 
yüzüyor. 

- Ayol plij burası mı? 
- Burası ya! 
- Şimdi ben ne yapayını? 
- Soyun&caksın! 

- Ben mi soyunacağım.. Allah yaz-
chysa bozsun .. Ayol ben rahmetli ile otuz 
sene beraber yaşadım. Bir kerecik bile 
yanında soyunmadım. Bu elalemin tam 
ortasına geçip nasıl soyunayım? Soyun
mam soyunmam! 

- Burada soyunmadan durulmaz ki. 
- Neye durulmayacakmış, kendimi 

elUeme rüsva edeceğime olduğum gibi 
kalırım. 

Bacaksızın maskaralıkları: 

- Ne yapayım bayan sizi burada gö
rür görmez kc>ndiıni kaybettim. 

- Rahmet li annene mi benzettin oğ-
lum. 

Çok şakacısmız bayan.. Size nasıl 
söyliyeyinı. l\fayonuzun örtemedı:-ği vü
cudunuz o kadar muntazam, o kadar la
tif ki bir anda insan, cazibesine tutu
luyor. 

- Mayo ml.l? .. O yiyecek değil mi? 
- Şakacmnız bayan, mayoyu da bil-

mez değilsiriz ya? 

- Ha bilirim, bitim komşular çanta
iarında getirdiıer. Karnımız acıkınca yi
yeceğiz. 

- Gene pka. 

- Neye ~cı klı. edeyim .. Hem sen benim 
nemsin ki şakalaşayım. 

- Ben r.ü nenizim. Ben sizin hayra
nmız .. 

- Ha ha anlamadım. 

- Sizi sevdim bayan, bugünü bu plaj-
da sizinle geçirmek, benim için ne tatlı 
b!r hatıra olacak. Vücudunuzu kollarım

da tutup sizi denizde yüzdürmek ne zevk. 
İpek saç-lar:nız yüzümün üzerine sürün
dükçe kendimden geçeceğim.. Sizi sevi
yorum bayan! 

Eh artık sabrım tükenmişti. Elim.in 

tersile bu yılışık herüin suratına bir to
kat aşkettiın. 

-Ay! 

Diye bir yay,~ara kopar<iı. 
- Plaja vahşi bir kadın gelmiş. 

- Vahşi miyim değil miyim, ben sana 

gösteririm. 

Peşi sıra koştum. Kulağından yakala
<!ım. Ayağımın altına aldım. Bütün ora
dakiler topla'1dılar. Herifi güç hal ile e
limden ku::tardılar. 

- Bir daha böyle yerlere gelirsem 

tövbeler tövb~si! 
ismet Hulusi 

25 kiloluk fark~ 

1 KADBN 1 

Bir yaşındaki çocuk 
neler bilmelidir? 

Normal (yani ta -
bil şekilde büyüyen 
çocuk) ilk aylardan 
itibaren muayyen za~ 
manlarda muayyen 
şeyler öğrenir ve ya
par. Bunları öğrene
miyen çocuğun geri
liğne hükmetmek la
zım gelir. 

-~ &ı:J) . 
~J! ~ ~ -~~ 4. 

~.-..!ıo'. 

Mesela: Bir yaşın -
daki çocuk muhak -
kak surette şunlarl 

bilmeli ve yapabil -
melidir. Basit şeyleri 
hatırlamak. Çocu -
ğunuzun basit şey -
lcri hatırlayıp hatır
lamadığını, yani ha -
fızasını şöyle mua -
yene edebilirsiniz. 

Bir kutunun içine 
renkli ufak bir top 
koyup kutuyu çocu -
ğa veriniz. Çocuk o -
nunla bir, iki dakika 
oynasın, kutunun ka 
pağını açıp kapasın. 

İki dakika sonra ku
tuyu elinden alınız. 
O görmeden içindeki 
topu çıkarınız. Boş 

lmtuyu çocuğa veriniz. Kutuyu eliniz -
den alır almaz derhal kapağım açıp topu 
araştıracaktır. Göremeyince kutunun o -
ı·asına burasına ve yüzünüze şaşkın şaş
kın bakacaktır. Bundan şu anlaşılır. Bir 
yaşındaki çocuk. gözünü alan, dikkatmi 
çeken basit şeyleri bir iki dakikada bel
ler ve hemen unutmaz. Eğer çocuk top 
geri alınır alınmaz unutur, bir daha ara -
:nazsa hafı7.ası kuvvetsiz demektir. 
Çocuğun dikkatini muayene için şu tec 

rübe pek iyidir: 
Ufacık bir oyuncak zili, onun gözü ö

nünde hafif hafif çalınız. Sonra ona uza-
1 ınız. Dikkatli çocuk zili hemen elinizden 
kapıp ortaı.ıncia sallanan tokmağı kavrar 
ve sesin nereden geldiğini anlamak için 
zilin içini araştırır. 

Bu yaştaki çocuk yakınlarındaki ile 
basit oyunlar da oynıyabilir. Mesela: Bir 

·\~,~~ '~ 
·~ ' 
-... 

topu ona doğru uzatınız. Hemen o da si
ze atacaktır. Tekrar veriniz, tekrar atar 
ve mütema:-I:yen ayni şeyi tekrar~ 

:ster. Çünkü bunun bir eğlence olduğunu 
df' rhal farketm~ştir. 

Bir yaşır.daki çocuk en aşağl on söz 
bellemiş olmalıdır. Tabii bu sözleri bizi~ 

gibi telaffuz etmE:Si beklenemez. Fakat 
€n mübrem ihtiyaçlarını anlatabilmek 

için çocuk etrafından işittiği şeylerin ia
nesile kendine mahsus on - on beş söz 
~ıyd urmalıdır. 

Vücudunun kuvvetini ölçmek için de o
nun kendi kP.ndine ayakta durup dura -

rı1adığına bakınız. Tabii ve iyi bir §ekilde 
büyüyen klZ ve erkek çocuk bir ya§ID.da 

~<endi kendine ayağa kalkabilir, ve ayak
ta durabilir. Duramıyorsa çocuğun bWı -
yesinin zatına hükmetmek lazun ıelir. 

Şık giyinmek için beş 
sual ve cevap 

Yaz ba~larken en ziyade şu sualler ak-ı Saten. bluz ~i~indiğiniz zaman şapka • 
l:ı gelebilır: nız, eldıvtnlerınız, ayakkabılarınız daha 

- Öyle hir tayyör yaptırmak istiyo - fantezi, daha süslü ve gözalıcı bir renkte 
rum ki hem şehir içinde, hem de sayfiye (mesela kırmızı) olmalıdır. 
yerlerinde giyinebileyim. Ne biçim ve 
hangi renkte yaptırayım? Yazlık öyle bir takım yaptırmak isti • 

yorum ki sonbaharda da kullanabileyim!, 
_ En sade ve pratik bir biçimde yap • Mümkün ır.üdür? 

tırınız. Renr,i yaza uymak için çok açık, 
şehirde giyilebilmek için göze batmıya -
cak gibi olmalıdır. 

- Lacivert, sade bir tayyörüm var. 
İcinden nasıl bluzlar giyinirsem şık gö -
rünürüm. Şapkam, eldivenlerim, ayak -
kabılarım r.c şekilde olmalı?. 

- Bluz intihabı mühim bir meseledir. 
Çünkü tayyörü hem güzelleştirecek, hem 
de giyılecel-.: zaman ve yere uyduracak o
dur. 

Spor kiyafet için pike veya linondan 
düz, çok s1de ve klasik ya bir jile, ya
hut şömizie biçiminde bir bulz giymeli
dir. 

Daha resmi (şehir kiyafeti) için organ
di veya muslinden yapılmış jur, dantel, 
pli ile süslü bluzlar giymek doğrudur. 

Emprime veya saten bluzlar daha zi • 
yade akşamları giyilir. 

Şapka, eldiven ve ayakkabıya gelince: 
Sabah ve ~or için Iacivert tayyörle kısa 
ökçeli kahvC' rengj, lacivert, yahut bej 
ayakkabılarla ayni renkte eldiven ve şap
ka iyi gider. 

Öğleden sonra için ayakkabılarınız la
ch·ert veya siyah renkte yüksek ökçeli 

ve daha ince yapılı olmalıdır. Eldh'enle
riniz açık gri, şapkanız lAcivert olmalı. 

fistünde ya beyu~ yahut tatlı bir kırlWZl 
renkte garnitür 'lulunmalıdır. 

-Evet, mümkündür. Ayni kumaştan 

hem bir tayyör, hem de manto yaptın -

mz. Hem yazın pazar günleri uzak yerle

re gezmiye gittiğiniz zaman kullanabilir· 
siniz, hem de sonbaharda. Değişiklik 

yapmak için içinden giyeceğiniz bluz ve

ya ya suvetrleri değiştirirsiniz. 

- Geçen seneden kalma güzel bir ro
bum var. Kolları pek kabarık. Bu sene 
de kullanabilir miyim? 

- Bu ı.-:ene de kollar kabarık amma ge

Çen seneki kadar değY,. Daha çok az. Bu

nun için elbisenizin kollarını biraz daralı
madıkça sakın giyınmeyiniz. 

- Bu yaz ancak bir manto yapabilece

ğim. Sonbahara da yeni bir şey yapmıya 

niyetim yok. Yazlık mantomu ne biçim 
ve hangi kumaştan yaptırayım ki son -

baharda da işime yarasın. İçine astar 
koydurayım mı? 

- Madem ki ayni mantoyu hem ya• 

zm, hem •:k sonbaharda giymek istiyor

stınuz. Şu halde her iki mevsimde de şık 
görünmek için roplarınıza göre ya la -

civert, yahnt ta koyu gri ve tercihan düz 
kumaştan redingot biçiminde bir manto 
yaptırınız. Astar koydurursanız daha ra
hat giyersirıiz. Hem de mantonuz daha 
~ görünür. 



Meraklı ve Faydalı 1 Monoloğ A 1 Oy unlar, eğlenceler 1 
Kibrit oyunları 

Bir günde bir kilo bal BiR KAPLAN AVI HIKA VESi 
yapan arılar Aşağıda anlatacağımız oyunların hepsi 

beklediğimi dakikası dakikasına söyler- kibritle oynanacaktır. 
Bir günd~ bir kilo balı acaba kaç arı 

yapabilir? Bunun hesabını y::ıpmı~lar ve 

ıu neticeye var
mışlardır. Her arı 

6 yahut sekiz defa 

kovandan çiçekle

re; çiçeklerden ko

vana dönmek şar
tile bir günde 
30000 arı ancak bir 
kilo bal yapabilirler. 

* Su getirdi su götürdü 

Sakın benim boyuma bosuma bakıp 
1 Karamürsel sepeti sanmayın .. Ben bugü

ne bugün belki bir şey değilim amma ev
velce Afrikada kaplan avına gitmiş. Kap-

Bundan yirmi dört sene evvel Ohyo 

vadisini su basmıştı. Halle dağlara çık

mış, suyun çekil
mesını beklemiş

lerdi. Su çekildik
ten sonra kendi a
razisine inen bir 
çiftçi arazisinin or
tasında dört odalı 
bir ev bulmuştu. 

yola çıktık. Gene sordum: 

- Kaplan ot yer mi? 

- Yemez! 

- Et! 
- Yer, seni yer, beni yer! 
O, bu sözü söylerken tüylerim diken 

diken olmuştu amma kendimi tuttum .. 

Yürüdük, yürüdük: 
- Burada kaplan çok. 

Kaplanlı yere gelmiştik. Etrafıma bak

~Jm. Birçok ağaçlar vardı. İki ağaç yan

yana çıkmışt:. Ağacın birini şöyle bir it

tim. Yay gib~ kıvrıldı. Bıraktım gene ye

,·ine geldi. ötekini de tecrübe ettim, o da 

lan avlamıştım. Ne o benim elime bir si- öyle .. 

dim. Her ne ise Rarahü hafifçe: 

- Kaplan geliyor! 

Siz kaplar. gördünüz mü? Ben gördüm. 

Kedi kadar dtğiL. Kediden meğer çok 

çok pek çok büyükmüş. Amma nasıl ge

liyordu bir biJserı iz hani belki at bile o 

kadar hızlı koşamaz. Kuzuyu görmüş, 

g;izüne kestirmişti. Tam iki ağacın üze

rinden atlayıp kuzuyu yakalayacağı za

man R~rahü de ben de ağaçları bırakı

verdik. Kaplan neye uğradığını anlama

dan iki ağacın arasında sıkıştı kaldı. Hem 
I' 

de ölmemişti. Rarahü ile ben koştuk. 

Dört ayağını sıkı sıkı bağladık. Artık 

kaplan kırrıJdanamaz bir hale gelmişti. 

Uzun bir sırık bulduk. Kaplanı bağlı a
y;ıklarından sırığa geçirdik ve aldık, bu

raya getirdik. Bizim evin bahçesine bı

raktık. Amma kaplan yavaş yavaş bana 

a~ışmıştı. Ellinden yiyecek yiyor. Su içi
yordu. O kadar alışmıştı ki sokağa bile 

benimle beraber çıkıyor, köpek gibi ar

kamdan km;uyordu. 
- Şimdi bu kaplan nerede? 

Odaların b:ızısında bir takım eşya da 

vardı. Çiftçi bunu her tarafa söylediği 

halde evin sahibi çıkmamıştı. O da evi 

yeniden tamir ettirip içine girmiJ, orada 
lah bilf' alamıyacağımı zannediyorsunuz.. - Şimdi R.arahü, dedim, iş kolaylaştı. 

Diye mi soruyorsunuz .. Nerede olacak 
bizim evde.. İnanmıyor musunuz? Ola
bmr.. İnanmazsmız.. Esasen bunu bana 
da bir başkası anlatmış olsaydı ben de 

yaşıyordu. Evet, bu doğru işte .. Ben silahtan korka- Kaplanı avlarız. 
rım. Bir tüfek değil bir mantar tabancası Ağacın her ikisine birer ip bağladım. 

Bu yıl ayni yeri gene su bastı, herkes yanı başımda patlasa yerimden belki on 

dağlara çıktı. Sular çekildikten sonra metre .. Yok atmıyayım, atlamakta da 0 

evine dönen çiftçi evi yerinde bulamadı. kadar mahir değilim, haydi diyeyim beş 
Yirmi dört yıl evvel suyun getirdiği evi metre. Haydi biraz daha ineyim iki met
gene su alıp götürmüştü 

* 
J•ponyada ipekten 

yapıyorlar 
kösele 

rf' daha d:ıha doğrusu bir metre yükseğe 

atlarım. 

Nemelazırr. yalan söyliyeyim de yala-

nırn meydana çıksın. . Doğru doğru dos-

doğru .. İşte böylf'. Şirrıdi diyeceksiniz ki: 

~nanmazdım. . 
- İnanmıyacağın §eye bizi inandırmı-

ya mı çalışıyorsun? 
Diyorsunuz .. Yok canım ben inanma

dım, amma gördüm. Bütün bunların ol

duğunu gördüm: 

- Afrikada mı? 

Hayır, hayır ben bu bacaklarımla Af

r ikaya gitmedim. Dün gece fazla yemek 
Ağacın birr.i Rarahü çekti, ötekini brn. 

yt:miştim. Yatmıştım. Bizim tekir kedi 
İki ağaç yere yatmış bir vaziyete geldi-

.Taponyada ipek çok fazladır. Japonlar - Tüfekten korkarsın da nasıl kaplan de benim odamda idi. Kediye baka bak.a 
Jer. İki ağacın tam gerisine de bir tane 

limdi bütiln bayraklarını ipekten yap- avlarsın? 

!Daya karar ver
pıişlerdir. 

· İpek kullanmak 

igin yer arayan 

J aponlar nihayet 

'ayakkabı altlarım 

a a ipekten yapma

IUn usulünü bul-

Ben de işte onu anlatacağım ya ! Ben 

Afrikaya gittim. Orada kendime yüzü 

gözü kapkara, dili kıpkırmızı bir uşak 

buldum .. Adı neydi bakayım? .. Rarahü .. 

Rarahüye sordum: 
- Sen kaplan gördün mü? 

- Ben gördü. 
Dedi. Ben görmemiştim. Gene sordum: 

- Kediden büyük müdür? 

kuzu koydum. Amma şimdi gene sora-
caksınız. 

- Kuzu mu, nereden buldun? 
Benim kauçuktan bir oyuncak kuzum 

vardı. Eşyamın c.ra5ında onu da götür
müştüm. Balon gibi şişiriliyor. Kocaman 
kuzu oluyoıdu. Nefesi bırakılınca yassı

laşıyor, ufalıyordu. İki ağacın arasına 

koyduğum kuzu işte o kuzu idi. uyumuşum .. Uyuduktan sonra bu size 
Rarahü ı::- ; r tarafta, ben bir tarafta 1 anlattıklarımın hepsini rüyamda g~rdüm. 

bekledik .. Ne kadar zaman geçti bilmi- * * 

* Arkadaşlarınıza beş tane kibrit ver ir .. 
siniz: 

Bu beş kibritle clO:. rakamını yazab] Jiıı 

misiniz? dersiniz. Uğraşırlar. Belki J aza
bilirler Fakat yazamamak ihtimalleri 
daha çoktur. Siz hemen: 

Bir kibriti dikleme koyarsınız, c· · ğeıı 

dört kibritle de onun sağına bir muı !Jba 
yaparsınız. 

- Okuyun, dersiniz, 10 değil mi? 
kikaten on rakamı -olmuştur. 

İkinci bir kibrit oyunu 
Bu oyun daha başka türlüdür. Üç kib· 

riti fosforlu brafları yukarı gelmek üze
re bir sehpa tarzında ayakta durdurur .. 
sunuz. Düz bir masa üzerinde tecrübe ea 
derseniz mv.vaffak olacaksınız. Kibritleri 
böyle durdurunca; elinize bir kibrit daha 
aür: 

- Ben bu tek kibritle bu kibritlerin 
üçünü bu şekli bozmadan kaldırırım. 

Dersiniz. 
Arkadaşlarınız bunu tecrübe edemez· 

ler; çünkü ellerindeki kibritle ötekilere 
dokunsalar htpsi birden düşecektir. Siz: 

- İşte böyle kalkar! 
Der. Eelinizdeki kibriti kibrit kutusu· 

na sürer yakarsınız ve yanık kibriti fos· 
forlu tarafları birbirine bitişik duran ti9 
kibrite yaklaştırırsınız. Onlar derhal alev 
alırlar. Biraz yanınca üfleyip söndürür
sünüz. Bu tarzda başları yan yanmış üç 
kibrit birbi!"ine yapışmış olurlar . Siz de 
elinizdeki sönmüş kibriti o üç kibritin 
altına sokarsınız. Üç kibrit b irbirine ya
pışmıt olduğundım şekli bozulmadan kal
kar. 

- İşte, dersiniz, oldu. 
--.-. .. -............... _ ....... ...._ ... _. ___ -, 
Geçen bllmecemlzde 

kazenanlar 
Geçen bzlmecemizde kazananların 

isimleri pazartesi günkü. sayımızda 

çıkacaktır. 
muşlardır. J aponlarm yap tıklan bu tarz 

ayakkablar çok sağlam olmakta imiş ve 

bu ayakkabılan giyenler, hiç gürültü çı

karmadan yürürlermiş. 

- Ben kedi bilmez .. yorum. Eğer rakarnı şaşırmayıp kalbimin • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• ••• • • • • ...... • •• • • • • • •••• 
Anlaşam;ımıştık. O kediyi bilmiyordu. 

:9en de kaplanı.. Amma herçebadabad 

Resimli Hikaye 

YAMYAMIN BAŞINA 

Bir gün üç uçakçı bir arada bir uçağa 
binmişler, yamyamların bulunduğu bir 
lı:6yün üzerinden uçuyorlardı. Köyü biraz 
ı•çer ge9111ez uçağın motöründe ufak bir 
ltozukluk oldu. Motörü havada iken ta
mir etmek imkansızdı. Çarnaçar yere in-

diler. Uçağın yere indiğini gören iki 
yamyam sevindiler. Koştular. Onlar ko
şuncaya kadar da motör tamir edilmişti. 
!Jçakçılardan ikisi uçağa binmiştiler. Ü
çüncüsü binmek üzere iken yamyamlar 
onu yakakyıverdiler. Uçaktakiler elle-

kaç defa küt küt çarptığını tastamam sa
yabilseydim. Şimdi size ne kadar zaman 

r:nde mızraklar olan yamyamlarla başa 
çıkamıyacak!armı anlayınca havalandı
lar. Yamyamlar yakaladıkları uçakçıyı 
oir kazana koydular. Kazanın altına çalı 
çırpı attılar. Hemen çalı çırplyı tutuştu
racak, adamı pişıreceklerdi. 

Uçaktakiler arkadaşlarını kurtarmak ğı bıraktı. Ve arkadaşını kazanla bera- defa ayni yere döndüler. Yamyamlar ağ

lçin bir çare düşünüp buldular. Bir tane- ber havaya kaldırdı. Uçağa kadar yük- zı açık yukarı bakıyorlardı. Kazanı bı-
...ı kendisni bir iple uçaktan aıağı aalıver- ı K k · · k isti •ı scldiler. Uçağa vardıkları zaman hepsi raktı ar. azan uça .çıyı pışırme yen at. İpin ucunda bir değnek vardı. Tam 
arkadaşlarının olduğu yerden geçerken sevinç içinde idiler. Yamyamlann kazan- yamyamlardan birinin kafasına ldüştü 
değneğe ayaklarını ta.kıp kendini başaşa- ları da uçağa kadar çıkml§tL Tekrar bir vı yamyam, yamyassı oldu. 

Bu bir cS, harfi 
de~ mi? İlk bakışta 
öyle amma.. Dikkat 
~in sadece bir cS> 
harfi değil .. 

Beş parçaya ayrıl
mış bir fotoğrafın 
parçaları, yanyana 
yapıştırılarak .s, 
harfi meydana 9J.k· 
mı§ .. 

bilmecem iz 

Şimdi siz bu remıl 
kesin. Beı parçayı 
ayırın, onları yenf. ] 
den o tarzda yerle§tt.. 
r in iti kilçök, sizin 
kadar küçük., Se~ 
ll, .sizin kadar ıevim• 

11.. ıur alııema artla 

tinin resını olsun! E· 
fer bunu yapar, bw 

gönderirseniz l»ir kt. 

ıtye bir kol saati, dfıı 

t er yüz kif1ye ayn 

ayrı çok güzel h~ 

yeler verecaltz. 

Bu hediyeler ara· 

smda Son Posta'nm 

küçük okuyucuları i

çin ısmarladığı ve 

Bir kol saati 
veriyoruz 

yaptırdığı ilzerlerl Son Posta yaztlı lfi.zel birçok eşya da vardır. 



T& Sayfa 9 

K O R K U H i K A Y E L E R i t!f SPOlt- C G O N O N M E S E L E S i =ı 
~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ Dedikodulu bir hAdise • 

Mezarlıktan gelen sesler lzmi~.de klüpler B~nzınle be~aber. taksi 
Yazan: Fikret Adil us.ulsu~ ?la~ak mı f Jatlarl da lllmelı mi ? 

~.......... bırleştırılmışler ? 
~----··· KJilplerin hey'eti umumiyeleri 

toplanmadan birleıme karan ve
riJmi1tir, kongreler fimdi toplan
maktadırlar. Bu kongrelerde bir-
leıme aleyhinde bir karar veril
diii takdirde acaba ne olacakbr? 

Hemen hemen rnillt küme maçlarının 
b:ışlangıcındanberi, İstanbul ve İzmir ıa
zetelerlle, spor mehafilini alakadar eden 

,bir mesele vardır: 
1 - İzmir klüpleri naaıl birleıtirilmiş

tir? 
2 - Bu birleşmelerde, cemiyetler ka -

nunu mucib;, klüp kongrelerinin mu va -
,fskati olması azım gelmez miydi? 

3 - Klüı:: kongrelerinin timdi toplan -
masına nazaran, kongreler tarafından 

• .A .verilecek karar, birleşme aleyhine çı • 

1nsan1ann harikulüeye, fevkalldelile J mzdır, Şişhane yokuşundan bir haftadır. karsa, Üçok, Doğanspor, Yamanlarspor 
meyli, incizabı bazaıı en buit sebebler- garib garib sesler geliyormuş, ·arkadaş· teşekküllerinin vaziyeti ne olacaktır? 
•ın doğan bldiseler karfıamda mantık ~ar onu anlatıyorlardı. 4 - Birleşmeden maddi ve teknik fay-
Ye fUUrlarırun iılemesine mini olur. Ha- - Nasıl şey bu? Hiç öyle şey olur mu? dalar düşünüldüğünden, varılan netice-
kikati halde dfinya üzerinde fevkalade, Masadak~lerden bir delikanlı atıldı: ler, sportif bakımdan alakadarları tat • 
harikulade kelimelerinin tam manalarile - Aman beyim, fakirhan~ tam yoku- min etmiş midir? 
ifade edilebilecek hldise yoktur. Sadece, ~un başınd~dır, geceleri gözümüze uyku Öyle görülüyor ki, faydalı veya fay • 
birçok sebebler, bizim bilmediğimiz, gör- .girmiyor. Akşam ezanından sonra 0 ta- dasız olduğunu düşünmeden evvel, klüp 
mediğimiz için bize muhayyerülukul gö- r:ıflara ayak basmak doğrusu göz göre kongrelerine müracaat edilmediğinden, 
riinen sebebler vardır ve bu sebeblerden göre çarpılmak gibi bir şey. Geçenlerde, usulsüz bir hareket yapılmıştır. Birleş -
doğan hadiselere, harilrullde, fevkalade bC'kçi ile beraber, mahalle delikanlıların- me işi düşünüldükten sonra, klüp kon -
d~riz. elan üç kişi gidecek olduk, mezarlığa gi- greleri ~oplanacak, tasvipleri alındıktan 

Dostum Ercüment Ekrem Talunun ha- .rer girmez gök gürlemesine benzer öyle sonra, bırleşme işine karar verilecekti. 
na anlattığı ve benim de size anlataca- sesler başladı ki, bekçi sopasını attı ve Bu defa toplanan kongreler, münferi-
fım vak'a, bu iddiama kuvvetli bir delil soluğu bunda dar aldık. den veya müttefikan birleşme aleyhinde 
olabilir. Vedad Bey gülümsüyordu. Bir başkası karar verirlerse, gayet garip yeni bir va-
Vak'anın kahramanı Vedad Bey ismin- tasdik etti: ziyet karşısında bulunacağız. 

de nev'i tamamen şahsına münhasır bir - Gülmeyin bey, inan olsun öyle. Ben İzmir klüplerinin, milli küme maçla-
zattır. Merhum Recaizade Ekremin ka- de duydum. rında geri neticeler almaları, birleşme 
yinbiraderi olan Ved.ad Bey, hariciye - Peki amma kimse nedir diye merak işinin, fayda yerine zarar verdiği kanaa -
memuru id:. Ufak. tefek yapılı olmasına edip gidip bakmadı mı? tini ortaya atmaktadır. Yalnız, İzmir 
Tağmen emsalsiz bir cesareti, serazat bir Hep sustular. Vedad Bey gülümseme- klüpler:, Altay ve Göztepe olarak maç -
ruhu, düşündüklerini olduğu gibi söyle- sini artırdı. Ayağa kalktı. Ve: lara iştirak etselerdi, bugünkü netice -
mek meziyeti vardı. Lakin bir hariciye - Biraz, dedi, beni bekleyiniz. Şimdi den daha iyi bır vaziyet alabilirler miy-
memuru için bu meziyetler birer kusur gC'lİrim. di, bu da cayi sualdir. Elde hiç bir ölçü 
o:duğu için. vazifesinden affedildi. Sırası Kanlıcalı Hüseyin sordu: mikyası olmadığından, bir fikir yürüt -
ıelınişken, bunun da nasıl olduğunu an- - Nereye Vedad Bey? nıck doğru olmöz. Yalnız, İzmir gibi bü-
latayım. Vedad Bey, Pariste konsolos - Nereye olacak, gidip bakacağım ne yük bir şehh·de, sporu yalnız 4 klübe in-
ldi. O zamanlar Fransada üçüncü Napo- imiş? hisar ettirmek, yanlış bir sistemdır. İs -
leon hükümdardı. Napoleon çok sevdiği Şimdi. bütün meyhanedekiler kulak tanbulda 24 federe klüp bulunurken, İz
bir köpeğe cSultan• adını takmıştı. Ve- kesilmişti, gözler Vedad Beyin masasına mirde asgari 8-10 klüp bulunması bir za
dad Bey bu isme fena halde kızıyordu. dönmüştü. Birçok kimseler onun boyu- rurettir. Bunu tahdit edecek yerde, İz -
Düşündü, taşındı. Bir köpek te kendisi na, bosuna bakarak bıyık altından gü- nirin spor sevenleri mevcudu idame e -
aldı ve ismini cİmparator• koydu.)mpa- liimsüyor, bazıları on gündür kimsenin decek ve yaşatacak tedbirler düşünmeli -
ıator üçüncü Napoleona karşı yaptığı bu korkudan ı:;idemf'diği bu yere gitmek ü- d;ler. Yarı•ı her hangi bir düşünceyle, 4 
hareket yüzünden de derhal geri çağırıl- zere ayaklanan bu adama hayranlıkla klübü iki, veya bire indirseler, yerinde bir 
dı. işinden oldu. bakıyordu. Kanlıca!ı Hüseyin Bey, arka- iş mi yapılmış olacaktır? 

Vedad Bey lstanbula gelince, burada daşının ne inatçı ve ne garib bir adam Spor, bir mücadeledir. Müsabık adedi 
tamamile rrünzevi bir hayat geçirmeğe olduğunu bildiği için fazla ısrar etmedi. fazla oldul.ça, heyecan arlar ve hareket 
başlamıştı. Kanlıcadaki yalısına çekildi, Onu yalnız bırakrnağa da gönlü razı ol- fazla olur Yalnız, hareket olurken, müs
beraberinde getirdiği cİmparator, la be- muyordu. Hem İstanbulun en kabadayı- mir olup olmadığını düşünmeJc ve kontrol 
raber orada günlerini, tek başına geçiri- sı tanındığı için, kendine bir vazife te- Ptmek iazım gelir. 
yordu. rettüp ettiğini de anlıyordu: Barutgücü klübünün ıpor , * - O halde, ben de beraber geleceğim. müıamereıi 

O tarihlı>rde, İstanbulun bugünkü Diyerek o da kalktı, ve iki arkadaş be- Bakırköyünde Askeri Fabrikalar umum 
ıemtlerinden bir çoğu teşekkül etmemiş raber cıktılar. ırüdürlüğüııün sporcuları tarafından ku-
ldi, henüz kır, ağeçlık, hali arazi halinde Yatt>u ezanı okunuyordu. Bekçilerin so- rulan Barutgücü klübü 27 haziran pazar 
idi. Bugünkü Şişhane karakolu ve civarı pa sesleı·i ile eski 1stanbulun ıssız hı.il- günü senei devriyesi rnünasebetile bü -
da kamilen serviler ve mezarlarla dolu yıılı sokaklarınden esrarengiz ha;·aller I yük bir merasim hazırlamıztır. 
idi. Burası ise, bir haftadır halk tarafın- dolaşıyor, kafeslerden süzülen cılız, sa- ı B~ merasimde Güç futbol takımı Fe
dan tekinsiz bir yer olarak telfıkki edili- l'untrak ışıklar, karanlığı iki misli artı-! l'R ıle karşılaşacak, atletik müsabakalar 
yordu. Çünkü, akşam olup ta el, etek çe- rıyordu. da yapılacaktır. 
kilince, mezarhktan sesler iştiliyor, kim- Vcclad BPyle ~anlıcalı Hüseyin BPy, Bu haftaki maçlar 

.se, " 1'ln geçmeğe cesaret edemiyordu. Voyvoda caddesmden toz, toprak içinde 27 haziran 1937 .. .. ş 
Bir "'ere] r,,.. d G 

1 
gıcır , c b ı d d .. - ' pazar gunu eref sta • ... er Y''şmemey anı ve a ata . gı. ı: oya ı, yan an ugmeli sivri dında yapılacak maçlar: 

delikanlıları gidip mezarlıkta ne olduğu- fotınlermı taşlara çarpmamağa dikkat 1 s t 15 t G .. ·· ğ bb 1 k k ·· - - aa e uneş - Beşiktacı genç 
nu gorme c teşe üs etmişler, fakat her cuere onuşınadan yuruyorlardı. Şimdi takımları. v 

seferinde bu seslerin dehşetinden, yarı artık evler seyrekleşmişti, mezarlığın üh
yoldan geri dönüp vazgeçmişlerdi. Şimdi rcviyet kokusu ile servilerinin uğultusu 
artık ~esler gündüzleri de duyulmağa ve neftiliği hissedilmeğe başlamıştı. Bu 
l>aşlamıştı. İstanbul, altüst oluyordu. a:alık, derin, boğuk, sanki yüzlerce kişi-

Vedad Bey, o akşam, bir tesadüf eseri .nın hep bir ağızdan ah edişi gibi bir ses 
olark, Çeşmemeydanına gelmişti. Otu- duyuldu. İkı arkadaş bir an durdular, ba
rup, birka~ tane içmeği düşündü bir kıştılar. K:ınlıc.'llı Hüseyin Beyin yüzün
selatin meyhaneye girdi. İçeri gir~r gir- de hafif bir endlşE-, Vedad Beyin yüzün
mez, masan·n bırinden çağırıldı: ile sonsuz hır merak belirmişti. Tekrar 

- Buyuıunuz, Vedad Bey .. Hangi rüz- yola koyuldulur. Şimdi artık ilk mezar-
prlar attı? iara varmışlardı. Ses, ikinci defa olarak, 

Vedad BPyi çağıran, komşusu ve 0 dev- daha boğuk, daha derinlerden duyuldu. 
rfn en meşhur kabadayılarından Kanlı- ~e hararetli ve ne korkunç bir sesti bu! 
~lı Hü~e~in Beydi. Vedad Bey, görüştü- Bir mağar:ı dile gelse, muhakkak ki böy
lü nadır ınsanlardan olduğu için Kanlı- le bağırırdı. Bir kuyu .inleyebilse, her 
palı Hüseyin Beyin davetini kabul etti rnlde böyle sesler çıkarırdı. Kanlıcalı 
.ve masasına çöktü. Hüseyin Beyi, hır titremedir almıştı. 

Masada birkaç kişi daha vardı. Halle- Adımlarım yavaşlatmıştı, hissettirme-
,ınden. bir şey görüştükleri, Vedad Be- cien Vedad Beyin hizasından geri kal
~jn gelmes:le, sözü yanda bıraktıkları :mştı. Vedad Bey aldırış etmeden ilerli
.anla.şılıyordu. Kanlıcalı Hüseyin, Vedad yordu. Hatta, hızlanmıştı, bu itibarla ar
Beyın kadehin! içmesini bekledi. Sonra: k~daşının ı<lanevresine bile lüzum kal
ı - Efendim, dedi, belki duymamışsı- mamışlı. Tam o esnada, Kasımpaşa sırt-

lan arkasından muazzam bir akordeon 

2 - Saa~ 16 da Galatasaray • Fener-
b~hçe. 

Hakem Nuri Bosut. 
3 - Saat 17,45 de Güneş - Beşiktaş. 
Hakem Sait Selahaddin. 
4 - Pazar günü gişe ve kapılar saat 

12 den itibaren açıktır. 
5 - . Bilet satışını kolaylaştırmak için 

26 hazıran 1937 cumartesi günü saat 14 
den 20 ye, p&zar günü saat 9 dan 12 ye 
kadar bilet!er Taksim stadı gişelerinde 
de satılacaktır. -----·········--·-·····----açılır gibi bir alev sütunu-;~~;;i~;:·~~~ 
ğ~l~rı~. g~~l~rine sallanan kızıl kumaş 
g!bı ~o~yuzune gerildi. Akabinde, şeh
rm butun çocuklarının başlarını yastık
larının altına sokturan köşklülerin na
:aları, biraz sonra da bekçilerin yangını 
haber veren harharalı sesleri duyulma
ğa başladı. 

Bütün bunlardan sanki hiddete gelen 
esrarengiz ses bin tunç davula gürzlerle 
vuruluyormuş ve aksi sadaları birbirini 

JID.ftm &~1cU 11m taksiln 

Dün sabahtan itibaren benzin ve pet-ı Ju.rabilen toförde 'hu evsafı bulmak hayll. 
rol tiatluı düıtü. Bu, 'lürkiyt için çok ,ıüçtür. 
uıüJı:m bir hadisedir. Bu düflilten, muh· * 
telif bakımlarla, bir çok iyilikler beltliyo- ısu meseleleri böyle koyduktan sonra 
~uz. Fakat, işi böylece kendi haline bıra- ,bunlan ayrı ayrı tahlil etmek lazımdır. E
.orsak bu iyi1ikler hem geç tahakkuk e - ler otomobil bir patrona ait ise taksinin 
der, he~ de eksik. Bunun için yapılacak ucuzlatılmasında derhal mühim faydalar 
daha hır çok şeyler vard.~r. _ vudır. Taksi çok çalışır, halk kolaylık 

. ~u şeyler arasında b~gunluk yalnız bi- yüzü görür, benzin çok satılıp devlet 
rını ele alalım: Taksi fıatları ve ıoförlük Jiimrük fedakarlığını telafi eder ve aı _ 
meselesi, bugünkü dünyanın her mese - dığı karardan memnun olur Bun 'b' 
1 · ·b · b l d ·ık h l d · un gı ı, 
esı gı ı, u ~e~e e e: ı . am e : .h~ - ıoför de çok çalışır, ona göre fazla ha -
~~~a gelece~ı gı~ı~. b~sıt ~ır §ey degıldır; sılat ve fazla yüzde yirmi yapar. Fakat, 
J~ın muhtelif gorunuşlerı vardır; bu gö- taksi şoföre aitse bugu .. nk .. b · _ .. - l . a·ı· ' ' u cnzın ucuz 
runuş er tetkık e ı ıp, memleket bakı - luğu nisbetinde bir ucuzluk ta tarifede 
mından haUedilmeğe muhtaçtır. yapıldığı zaman şoför, ancak fazla yapa-* cağı ~ten istifade edecektir ki bizce bu, 

Birinci mesele: Taksi fiatları da ben - ~förlüğün yükselmesi bakımından 0 ka
zinle beraber düşmemeli mi, düşmeli mi? dar müessir bir rol oynıyamaz. Şu hesa-

İlk bakışta düşmeli gibi gelir; evet, ba göre taksiyi hem ucuzlatmalı, hem de 
taksi fiathrı düşmelidir. Fakat, fiatlar ucuzlatmamalı! 
düşünce acaba taksicilik ne gibi bir ha- fstanbuld:ı ne kadar şoför hem pat • 
rekete uğrıyacak? ::'OD ve hem işçi vaziyetindedir? Ne ka -

Taksi işinde iki unsur vardır: Araba - dar şoför bir patronun eciri halinde bu· 
sında yüzde yirmi aidat ile bir ıoför ça- !unuyor? Bu suale bir cevap verebilsek 
~ıştıran patronun taksisi ile kendi araba- belki de varacağımız neticeyi daha ko • 
sında hem patron, hem §Oför olarak çalı- lay görebiliriz. Fakat, maalesef, bu suale 
ş•n şoförün taksisi. Bizim yapacağımız biz değil, bizzat şoförlerin kendi cemi • 
~esaplar bı• iki unsurun ikisine göre de- yetleri bile cevap veremiyor. İdare he • 
ğişir şeylerdi..r. yetleri, katipleri, defterleri, muhasebe -

Taksiyi tıcuzlatmak, otomobili demok- ,c:ileri de olduğu halde şimdiye kadar ne 
ratlaştırmak. yani herkesin, icabında o- bunu bilmeğe, ne de bunu bildirecek bir 
tomobile binebilmesini kolaylaştırmak kayıt usulü kullanmıya lüzum görme • 
demektir. Eu da memlekette huzur ve re- mişlei'dir. Yalnız şunu biliyorlar ki, Tür· 
fahı arttıran. hareketi çoğaltan bir iştir. kiyede şoförlük mesleği başlıyalıdanber; 

Türkiyeye otomobil ve şoför de lazım- kayıtlarından geçmiş olan şoförlerin mik· 
dır. Şu halde iOförlük meselesini ileri gö- tarı yedi bm şu keidar yüzden ibarettir. 
türmek, şoförlerin bu meslekten mem - Bu kadar az? Evet, Türkiyede şoför 

nun kalmal::rını temin etmek te Türkiye bu kadar azdır. Bu miktar da yirmi 
için bir medenileşme şartıdır ve bir milli beş senelik htı yekundur. Öleni, mesll'k· 
'Y\Üdafaa ihtiyacıdır. Bu bakımdan da ten çıkanı. Ankaraya veya izmire gideni 
taksinin lüzumundan fazla ucuzlamaması ve amatörü hepsi bundan ibaret! Eğer, 

lfızımdır. A vrupadaki vaziyeti biliyorsanız, siz de 
Tückiyede şoför, bilhassa iyi şoför az- bizimle beraber, bu yoksulluk karşısında 

dır. Gerek ahlakça, gerek san'atça iyi cfacia, dersiniz. Milli müdafaa günün bi
şcför günden güne azalıyor; aklı başında rinde bizden şoför isterse veremeyiz. 
olanlar, bu işten çıkıp, başka işe geçmeğc Çünkü yoktur. İyi bir şoför de ancak beş 
çalışıyor. Halbuki, şoförlük dünyanın her senede yetişir. Sümmettedarık yetiştirilen, 

tarafında gayet şerefli bir san'attır. Av- şoförlerle yalnız b;r araba harap edilir ve 
rupada öyle şehirler ve bu şehirlerde ça- kaza rakamları çoğaltılır Şoföriük mek
Jışan öyle şoförler vardır ki mesela, şeh- tcpte değıı, motörün başında ve volanın 
rin bir ucundan öbür ucuna bir ecnebi önünde öğrenilir. 
nakleduken fazla taksi yapmak içn yolu Görüyorsunuz ki mesele büyüktür, ka
u7.atınıya ç:ılışmazlar Bizde de bu nevi rışıktır; dallı budaklıdır. Bunun için tet -
şoförün yetişmesi lazımdır. Fakat, çalış- kiklerimizi ileri götürmek işini ikinci bir 
tığı gün en özami iki lira safi kazanç çı- yazıya bırakalım. 

doğuruyormuş gibi bitip tükenmek bil
miyen bir şekilde duyuldu. Adeta me-
1.arlarından bütün ölüler fırlamış, gü
hanları için ar diliyerek yalvarıyorlar, 

dövünüyorlar, hıckırıyorlardı. 
Kanlıcalı Hüseyin Bey haşyetinden ol

duğu yerde donakalmıştı. Çeneleri takır 
t:ıkır birbirfr.e vuruyor, bir şeyler söyle
mek istiyor, söy1iyemiyordu. Büyük bir 
gayretle kendmi topladı, buna muvaffak 
olur olmaz, tersyüzü geri dönerek yıldı
:-ım gibi bir siır'atle koşmağa baıladı. 

lstanbulun en meşhur kabadayısı, kor
kudan bir kanat takmış, kaçıyordu. 

Vedad Bey ise bu hailevi dekor içinde, 
dudaklarında h:ıfif bir tebessüme ilerli -
yor, sesin geldiği tarafa doğru, bir me-
1.ardan, ötekine atlayarak gidiyordu. Ni
hayet karanlıklar içinde muazzam bir 
.cüsse gördü, yaklaştı. Dikkatle bakınca, 
kahkahayı kopardı. Kahkahasına demin
denberi duydukları ses cevab verdi. Ve
dad Bey ikl misli fazla gülmeğe başladı. 
Zira, karş.sındaki muazzam cüsse bir 
.•• bir öküz idi. İki kol gibi açılmış boy-

nuzlarından, mezar taşlarının arasına 

hapsedilmiş bir öküz! 
Filhakika günlerce İstanbul halkına 

.!testirrne nıezarlık yolunu haram eden, 
Linbir şayia çıkmasına sebeb olan fer
yadların sahibi bir öküzdil. Mezarlığa ot
;amağa gelen bu öküz, farkınd.a olmadan 
birbirinin üzerine yaslanmış ve bir nevi 
müselles boyunduruk teşkil etmiş olan 
:ki mezar ~şmın arasına başını sokmuş, 
kaldırmak isteymce oraya sıkışmış ka1-
;mştı. Pek tabii, öküz, bir müddet sonra 
böğürmeğe başlamıştı. Gündüz, şehrin 

gürültüsü arasında bu. duyulmamış, gece 
sessizlik ba;ınca, herkes merak etmiş, ev
hamdan, mr zarlık korkusundan kimse 
sokuJamam~stı. Öküz orada günlerce kal
mış, etrafta ot bulunduğu için açlıktan 
ölmemişti T .akin susuzluk, her ayak sesi 
O.uyduğu veya duymadığı zamanlarda 
Jahi onun \•akit vakit bağırmasına, im
<lad araması11a sebeb oluyordu. 

Vedad Bey, mezar taşlarını, ayırdı, ö
küzü muhakkak bir ölümden, ve bütün 
bir ıehri korku ve heyecandan kurtardı.. 

Fıkret Adil 



10 Sa1fa 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çıbnadığından ihalesi yapıla

mıyan (8100) lira muhammen bedelli 3 adet bileme makinesi pr:tnamesl ve res
mi mucibince pazarlıkla satın alınacak tır. 

Il. - Pazarlık 2/VIl/1937 cuma günü saat 15 do Kabatqta İnhisarlar Leva
zıın ve Mübayaat şubesindeki alım kom jsyonunda yapılacaktır. 

III. - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradır. 

iV. - Şartnameler parasız; olarak her gün İnhisarlar Levazım va Mübayaat 
şubesinden ve (M 16 - 195) sayılı resim Ieri İnhisarlar Tütün Fabrikalar şube
sinden alınabilir. 

V. - P:-.zarlığa iştirak etmek isteyenlerin pazarlık günÜnden 2 gün evveline 
kadar fıatsız tekliflerini İnhisarlar Tütün fabrikalar ıubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulüne dair mezkUr tubed.en vesika alınalan lazımdır. 
V~= İı;teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte% '1,5 güvenme pa-

ralariyle bırhkte yukarıda adı geçen ko.misyona gemeleri ilAn olunur. (3685) 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 

cl ·tir. 

• mizde yapılacak göçmen evleri inşaatında kullanılmak üzere Te
ıbanndan verılecek (2628) metre mikabı kereste kamyona tahmil 
t hhide aid olmak üzere Muratlı şömendöfer istasyonuna nakle-

2 - Çe öyden - Vize kaza merkezine. 
3 - Bur .z VE. Babaeski istasyonların dan kaza dahillerindeki ambarlara. 
4. - Kırk !i. Vize, Burgaz ve Babaeski merkez ambarlarından inşaat rna

hallerme nak'ıyat yapılacaktır. 
İşbu nakliyata talip olanlar 2 Temmuz pazartesi günü saat on dörtte % 7,5 te

minatlariyle KırkJarelinde iskan dairesin de ha.zır bulunmalan ilin olunur. (3557) -
Beton Asfalt Kaplamalı Şose lntaatıı 

Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara, İstanbul yolunun 

6+500 - 10T500 üncü kilometreleri arasında beton asfalt kaplamalı şose in -
şaatı ve sair müteferrik ameliyattır. 

Keşif bedelı 73048 liradır. 
2 - Eksiltme 30/6/937 tarihinde Çarşamba efinü saat 16 da Nafia Vekaletinde 

Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
iacaktır. 

3 - E.}tsiltme şartnamesi ve buna müte ferri diğer evrak 366 kuruş mukabilinde 
Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliple,rin 4902 lira 40 kurUfluk muvakkat te
minat vermes· ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik vesikası ve ufaltlı pe yapm!J olduğuna dair resmi vesika 
ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin tek1if mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. c3343ı. 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

cildi yumuşabr, mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

INGILIZ KANWK ECZANESi 
BEYOCLU - IBTANBUL 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TAKIHt: 1863 

Sermayesi: ll,lot,MI inıWa llruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Pari5, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlO banka muameleleri 
yapar. 

biri 

1 · Tıbbm yeni bir harikası 
Ciğerleri meflôç bir genç 

motörlü aletle yaşıyor 
r-----------------· ~ ·------------------Aglardanberi me/ /uç cigerleri motörle işletilen genç 

Snagt, Şanghagdan Sanfransiskoga getirilmiştir, 
orada ameliyat edilecektir 

Snayt demir kaaanı" içinde teneffila ediyor 

14 ay, sun't nefes alarak yaşıyan ve tında buıunduğunu duymaktadır. 
demir ciğerli diye anılan Fredrik Hülls& deJikanb uyur, yer, içer, 
Snayt, Şanghay'dan San Fransiskoya okur, oynarken bile motör işlemekte 
getirilmiştir. Seyahat masrafı tam 60 ve, onun için teneffüs eden lleti dön· 
bin lira tutmuştur. dürmektedir. 

Hadise tıb Aleminde başlı başına bir Delikanlı yutkunurken dahi sayı ile 
yenilik teşkil etmektedir. Anlatalım: hareket etmek mecburiyetindedir. Ak
Amerikalı bir milyonerin çocuğu o- si takdirde boğulması pek mümkün • 

lan Snayt geçen senenin nisanında Pe- dür. Ve ciğerlerine de, havadan başka 
j iping'de birdenbire hrultalanmış, has- bir şeyi almamaya mecburdur. Zira en 
talığı da anlaşılamamıştır. Snayt nefes ufak bir kayıtsızlık ölüm tevlit edebi
darlığı çekmekte idi. Şehir hastanesi- lir. 
ne nakledilen 26 yaşındaki delikanlıyı Demir kasa içinde yatan delikanlı. 
muayene eden en hazık doktorlar, za- uzun bir entari giyinmiştir. Bu kasa• 

1 

vallmın ree felcine uğradığını mey da· nın etrafında bir takım delikler var -

1 
na çıkarmışlar ve bütün teneffüs ciha- dır. 
zına nüzül indiğini anlamışlardı. Snayt, demir kasanın köşelerine yer 

Delikanlının gözü önünde, gitgide leştirilmiş a?'nalar vasıtasile oyun oy -
boğularak ölmekte olduğunu gören namakta, kıtap okumaktadır. Meseli 
hastanenin nöbetçi doktoru, son bir ça- okuyacağı kitap, başının üzerine yer -
re olmak üzere, demirden ciğer ismini leştirilınekte ve aynalardan biri. 
'erdikleri bir nevi çelik kasa istemiştir. yazıları aksettirerek delikanlının o
Bu çelik kasa, yarım ton ağ!rlığında, kumasını temin etmektedir. 
1,85 metre uzunluğunda, 160 santim Delikanlının babası, oğlunu San 
genişliğinde, ve J ,20 metre derinliğin- Fransiskoya .,naklederken, pompa bit -
dedir. tabi işleyememiş ve hasta da nefes ala-

Doktor bihuş bir halde bulunan de- mamıştır. . . . . 
likanlıyı bu kasanın içine koymuş, las- . Vapura getınlen ~elikanlının ail~ : 
tik boruyu boynuna dolamış ve elek - sı, doktoru, 2 Amerıkalı ve beş Çınli 
trik makinesini işletmiştir. Bu suretle hasta bakı~ıdan mürekkep bir heyeti 
genç; ölüm hududundan geri dönmüş- de berabenne almıya mecbur olmuş-
ili~ t~ 

Elektrikle işleyen pompa, her dört . . . , Jıl.. . • 
saniyede t u·· "h d b" b 1 k Şımdı Sıkae?o da venıden amelıyat , ene us cı azın a ır oş u 1 ·· ·· - 1 d l'k 1 tevlit etm kt b ed h .. • o mava goturu en e ı an ının yaşavıp 

e e, u say e astanın gog • beJl' d .. "Jd' d sünü şış· irm kt k ba t d 00. yaşamıyacagı ı em ır. ve ok • 
e e, a r ma a ve y - t 1 b h "h "l'"f h . d lelikle mefl.. . - 1 ha k or ar u us usta ı tı a alın e bu-
uç cıger ere va sev et - 1 kt d 1 mektedir. unma a ır ar. 

ci· 
1 

. Şimdiye kadar 40 bin İn~iliz lirası, 
ger erde de daımi surette hava vani bizim paramızla iki vüz elli bin 

bulundurm k · ıt· .. · d .. . · . a ıcap e ıgın en, lastık lira sarfeden milvoner baba cog·ıum 
boru delikanl bo d ı.. · ' ' ının ynun an as a çı - sağ kalsın. yaşasın da bütün servetim 
ka:ılmamaktadır ve bittabi hasta daima elimden gitsin umurumda değib de -
bogulacakmış gibi, boynunun tazyik al- rnektedir. 

Bir kamyon 
dereye yuvarlandı 

Yolculardan 5 ölü 21 
yaralı var 

Mersin <ı:ususi) - Geçen gün Gök
bclen yaylasının b'raz ötesinde bir 
kamyonun devrilmesile bır facia ol
muş. üç vatandaş ölmüş ve bes vatan
daş d~ ağır surette yaralanmıştır. 

Facıa_ hakkında şunları öğrendim: 
Mersınde şoför Kemale aid olan bu 

kamyon cumartesi günü Mersinden 
yük ve yolcu alarak Ermeneğe doğru 
hareket etmiş ve arızasız olarak Silif
keyi .. geçerek Gökbelene varmışlardır. 

cSELANIK BANKASI 
-------------------Tesis tarihi 1 888 

• idare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

TürltiyeJeki fU~leri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 

Y rınani•tanJaki pbeleri 

Selanik. Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelatı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

<tralık kasalar 
Gokbelen yaylasında biraz istirahat 

edildikten sonra kamyon 35 yolcu ve 

5 ton yükünü alarak sabaha karşı tek- ,1=============ı1ıııı. 
rar hareket etmiştir. l . I 

Kamyon yayladan biraz ötede dere- ı D Ş TABI B 
nin kenarından geçerken birdenbire RATiP TÜRKOCLU 
yuvarlanmış ve üç takla atarak param· 
parça olmuştur Ankara rnıddeslndl}: MesPrret oteli 

Kamyon bir ·enk - h 1. karşısında (88) No. lı mıuıyer;eha-az yıgım a ıne ge- . 
1 nce ağır e vaların altınd~n acı "nilti- nesınde hergnn sstHt on dö~ttcn 
}er yük elmcy b 1 t y h 19 H k dnr k hul etmekte.dır. e a mış ır. arası a-
f f o a~ar derhal d - rlerin n in!d?d -
na kosmu lar ve ağır) ükle · <ı ltında ka- tır. 
!anları kur armışlardır. Faka• b mıar- Ölülerın şoför nıuav nı Ahmetle Er• 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dan 5 ~vallının fildüğü d~lmü~ü~ menek lü~arlanndan ~ı k~i~duju 
~~.ı....~ı..w.ıc~u~laar~2~1!.........ll~iui~d~eô....l'.~arDaul~an!llllillı~-l.E.bgil~dı~·r~il~m~e~k~te~d~i~r.:..._~~~~~~~~--
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Y ur t da at koşuları Vaniköyündeki facianın tafsilatı lngiltz Meclisinde 
Berlin ve Romaya 
Hücum edildi ve spor hareketleri 

Kendi hara.larunızda yetiıtiri len cins koşu atlan 
Konya (Hususi) - At yarışları ya- ya kadar spor kurumları, gençler bir

pılmış, Konyada doğmuş, hiç koşu ka- liği vardır. Avcılık ve atletizm hare • 
zanmamış taylara mahsus birincı koşu- ketleri ilerlemektedir. Gün geçtikçe 
da Naciyenin Mebruk'ü birinci, Osman bunların hız ve neş'eleri kudret kaza
Ödevisin Tayyarı ikinci gelmişlerdir. nıyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli mer 

Yerli ve yarım kan Arap atlarıRa kezlerinde büyük stadlar yapılmasına 
mahsus ikinci koşuda Yüzbaşı Rıza A· bu sene başlanacak, Cumhuriyet Halk 
kıncının Şahini birinci, jandarma alay partisinin yardım ve vilayet bütçele -
komutanı Niyazinin Ceylanı ikinci, rinin karşılıklı olarak koyduğu para -
Mehmet Gökbudağın Mazlı1mu üçüncü lar ve mahalli yardımlar bu büyük i§-
gelmişlerdir. leri başaracaktır. 

Üçüncü koşuda Ankaralı Settann Bergama - Ayvalık maçı 
lalesi birinci, yüzbaşı Osman Gölün Bergama (Hususi) - Geçenlerde 
Sakaryası ikinci, Osman Ödcv'in Serü- Bergamada yaptığı bir maçta Halkevi 
naz'ı üçüncü gelmişlerdir. takımına mağlup olan Ayvalık Akın -

Dördüncü koşuda Ahmet Bozun Ben spor klübü Bergama takımını Ayvalı -
libozu bırinci, Celfı.l Özelin Cenkejderi ğa davet etmiştir. Bergamalılar Halke
ikinci, yüzbaşı Cemilin Acelesi üçüncü vi bandosunun da iltihakile Ayvalığa 
()}muşlardır. gitmişler, kalabalık bir seyirci kütlesi 

Afyon at koşuları önünde heyecanlı bir maç yapmışlar -
Afyon (Hususi) - Burada ilk defa dır. Bergamalılar bu maçı da bire kar

at koşuları yapılmış, General Mustafa şı iki sayı ile kazanmışlardır. 
Muğlalı koşuları himayesine almıştır. Anadolu Spor klübü Adapazannda 
On binden fazla seyirci huzurunda ya- Adapazarı (Hususi) - Maç yapmak 
pılan bu koşularda Abanoz köy muh- üzere buraya gelen Anadolu Spor klü
tarı Recebin, İhsaniye köyünden Çolak bü Ada Spor klübü ile yaptığı futbol 
Nurinin, Eskişehirli Raşidin hayvanla- maçında 5 - 2 mağllıp olmuştur. Tenez-
n birinci gelmişlerdir. züh treni ile gelen Anadolu klübü spor 

Atletizm müsabakalan cuları az bir istirahatten sonra oyuna 
Atletizmde de Afyon spordan Nec - başladıkları için iyi netice alamamış -

det rekor yapmış, Mehmet ve Zeki ko- lardır. 
şuda birinci, Ümran bisiklette birinci, 
Kocatepeden Ekrem ikinci olmuşlar -
dır. 

Edirne at koşulan 
Edirne (Hususi) - Her sene Krrk

larelinde yapılmakta o1an büyük at ko
§Uları bu yıldan itibaren Edirnede 2 7 
Haziranda yapılacağı için hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Manisada bir maç 
Manisa (Hususi) - Lik maçlarının 

finali Yıldırım Spor k1übile Sakarya 
Spor klübü birinci takımları arasında 
ve kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
yapılmıştır. 

Yıldırım Spor, maçı, sıfm1 !tarşı bir 
sayı ile kazanarak Gediz mınlakası 
şampiyonu olmuştur. 

Trakyada spor 
Edirne (Hususi) - Bütün vilayet 

ve kazalarda büyük köylere varınca-

Acar - Doğan maçı 
İnegöl (Hususi) - Bursa Acar İd· 

man yurdu A takımı şehrimizde Yeni 
Doğan Spor A takımı ile bir maç ya -
pılmış ve üç üçe beraberlikle netice -
lenmiştir. 

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

Romanya Kralı 
Diin Varşovaya 

Hareket etti 
(Baştrırafı 1 inci sayfada> 

Leh münakalat nazırı ile hariciye erka
nından mürekkep bir heyet, kralı hudut
ta istikbal edeceklerdir. 
Bükreşten bildirildiğine göre, kral Ka

rolun Var§ovadan avdetini müteakip Ru
:nen kabinesinde bazı değişiklikler ya -
pılacaktır. 

Bu değiş;klikkr hakkında kral ve baş
vekil Tataresko mutabık kalmışlardır. 

Çanakkalede iki vapur 
çarpıştı, biri battı 

(Başıarafı l inct sayfada.) 
HükUmetL>ı İspanya siyasetini şiddet

le tenkid ed-:>n muhalif meb'uslar, ademi 
müdahale ~isteminin isileri himaye et
mekten başka bir şey ()lmadığını söyle -
mişler, Almanya ve İtalyanın da bu va-
7iyetten istifade ettiklerini delillerle te
barüz ettirmişlerdir. 

Almanya ile İtalyanın İspanyol asile
rine yaptık~arı askeri ve maddi yardım
J~rdan bahseden eski başvekil Loyd Corc, 
iki hükumetin bu hareketini kuvvetle 
tenkid etmiş ve demiştir ki: 

Fransa, Rusya ve İngiltere eğer bütün 
bu hareketlere karşı müttehit bir cephe 
almış olsalar, Avrupada hiç bir kuvvet 
onlara karşı çıkamaz ve diktatörlerin ih
das ettikleri bütün meseleler hallolunur.> 

Başvekilin cevabı 

Bu tenkitlere cevap veren başvekil Ne
ville Chamberlain, İngiliz siyasetinin 
~ünhasıran İspanyol harbinin büyüme -
.!-ine mani olmak suretile dünya sulhunu 
muhafaza etmek gayesini güttüğünü tek
rar etmiş ve demiştir ki: 

cAlman bahriyesinin geçirdiği imti -
hanları, tabii olan infial duygularını ve 
bu gibi hadiselerin doğurabileceği inti -
kam hislerim düşünerek şunu söyliye -

i.ıilirim ki Almanya hükumeti, gemileri
ni ~ntrol sisteminden çekmek suretile bu 
hadiseleri kapanmış addetmek.le itidalden 

ayrılmamışhr. Bu itidali takdir ediyor ve 
1ıepimiz alkışlıyoruz. Fakat Alman ve 
Jtalyan karakol gemilerinin geri çekil -

ınesi yeni hadiseler çıkması tehlikesinin 
bertaraf edildiği manasını tazammun et
mez. Bunu!'ı için §imdi yapılacak en iyi 
şey, Almanya ve İtalya tarafından veri
:en kararlarla kontrol sisteminde bırakı
lan boşlukları doldurmak ve İspanyadaki 
ecnebi gönüllülerinin geri çağrılmasını te 
min etmek için sarfettiğimiz gayretlere 
dt'.'vam etmektir. Zannederim ki hepimiz 
.htiyat, sabır ve itidal ile hareket eder
se>k, Avrupa sulhunu kurtarmağa mu -
vaffak oluruz.> 

Alınanlar ne diyorlar? 
Berlin 25 - Deutsche Algemeine Zei

tnng, İngiliz siyasetinin son günlerdeki 
hadiseler netıcesir.de Almanyadaki mev
kiini mühiPı surette kaybettiğini yazarak 
diyor ki: 

Dört devl!:'t arasında yapılan müzake -
relerin akim kalması İngiliz hükumeti -
nin muvaffakiyetsizliklerini kabartmış -
tır. 

Genç kız, sevgilisini öldürdüğünü bilmiyor 
(Baştr!rafı 1 inci sayf atla) ursuzca bir hareketine de hizmet ede • 

Elimi kapının tokmağına uzatırken, ba- bilirdi~ 

na çok taze. çok kt-skin bir ıztırap içinde Hadisenin ondan sonraki kısmını ta • 
kıvranan insanları sorguya çekmek mü- .-;avvur edeUlirsiniz. Bana haber geldij 
kdlcf:yetini yü!{liyen mesleğimden so - fakat orada bulunanları şaşırtan bir hız· 
ğuyasırn geliyor. b yetiştiğim haldE kazayı feci neticesine 
Kapıyı, ltazz.nm sağ kalan kurbanı Ba- varmış buldum. 

yan Suadm annesi açıyor. Onu, zabıt<ı memurlarının ve Üsküda~ 
Kaza, perşembe günü, öğleden i>Onra J müddeiumumisinin tahkikatı takip etti. 

vuku bulmuş. Fakat aradan yirmi dört 1 Ve münasip yer bulunmadığı için, Ku • 
c;aatten fa:t.l:>. zaman geçtiği halde, kar - leli lisesinin hastanesine nakledilen ce • 
şıma bir ıztu:r.ıp hayaleti gibi dikilen, pe- naze, bugiin (dün), Beylerbeyindekf 
rişan, yorgun, bitkin ve uykusuz kadın- Nakka~ mezarlığına gömüldü. 
cağızın üzerindeki esvapta hala kırmızı Şimdi evinde bulunan kızcağız, şu an· 
lekeler var... da yer yüzi1nde bulunan iki milyar in • 

Belli ki, hadisenin yarattığı müthiş sar- sznın kalblrrinı dolduran azabın yekıl· 
sıntı, zavallı kadıncağıza, merhum da - nı:nu tek başına çekmektedir. 
rrıadının yarasını tedaviye çabalarken üs- İnsanın bı1 hacl:se karşısında 13 raka-
tüne bulaşan lekeleri temizlemeyi bile u- mının şear.letine zorla inanası geliyor. 
nutturmuş! 

Ona: 
- Gazeteciyim .. Tahkikata geldim. Ha

disenin nası! vuku bulduğunu öğrenmek 
niyetinci.eyi'll! diyebilm.iye içim, dilim 
Tıarmıyor. 

- Ben, dıyorum, Bay Ahmet Fetgeri -
nin dostlarındanım. Maksadım sadece, 
kendisine ve size geçmiş olsun demek -
!ir! 

O boynunu, muztarip bir minnetle eği-
yor ve ben uzaklaşıyorum! 

* Çok geçn:eden, peşinden koştuğum te-
s:ıdüf beni bu kazayı çok yakından ta
kip etmiş bir insanla karşılaştırıyor. 

O, isminin yazılmamasını rica eden çok 
maruf bir sporcu, ve çok değerli bir dok
tordur. 

Bana hadiseyi C!nlatıyor: 
- Suat, l::ildığıniz gibi, Güreş Federas

yonu reisi deniz binbaşısı Bay Ahmet 
Fetkerinin kızıdır. Gayet nezih, müteva
zı bir insan, ve babası kadar değerli bir 
sporcudur. Hatta geçen yıl yapılan mü -
s:cıbakalarda esknm şampiyonluğunu al
mış, ve memleket; temsilen gittiği Rus
yada, büyük muvaffakiyetler kazanmış -
tır. 

Bundan 13 gün evvel, Suat, Necdet a
dında bir gençle nişanlandı. Fakat onun
la eskiden de tanışırlar, iki temiz dost 
gibi konuşurlarmış. 

Necdet yer yüzünün en temiz kalbli, 
temiz huylu, temiz ömürlü insanlarından 
biridir. 

Onun bir dul hemşiresi, bir annesi, yaş
lı bir babas1 vardır. Çanakkalede yara 
almış eski bir zabit olan babası Bay Fa
ık. saatçilikle müştegildi. Fakat son za-

Düşünün k~. bu kaza faciasının öleır 

ve yaşıyan kurbanları bundan 13 gün ev .. 
vel ve bu ayın 13 ünde nişanlanmışlar • 
dı. Söylenildiğine göre 13 ay evvel tanış
mışlar. Kazaya alet olan tabanca 13 se-
11e ev\•el aluımış, Necdet, İstanbuldan 13 
npurile geçmiş. 

Ben, bulunduğumuz tepeden, yavaş ya
vaş akşamın karanlığına gömülen kaza 
evine. ölen genç nişanlının, bedbaht kız4 
cağızın, iki talihsiz babanın, iki zavallı 
ananın, ve iki muztarip hemşirenin, Nec
detin, ve Suadın hemşirelerinin bütün 
ıztıraplarım içimde duyarak bakarken, 
göz çukurları yaşla dolan doktor ilave e
diyor: 

- Kızcağız, yaşwnak kudretini, benim 
·ıt('ndisine voc!iğim teminattan alıyor. Niıo 
şanlısının rıhhatini sorarken, biçarenin 
. .. rnranlıklaşan gözlerini dolduran tehli • 
keli endişeden korktuğum için, müthi~ 

hakikati söyliyemedim. Hakikati öğren• 
uiği taktirde, bir felakete uğramasındaıı 
korkuyordt•m. Ona: 

- Ehemmiyetli bir şey değil... dedim. 
Yalnız bir gözünün biraz mutazarrır oı.. 
ması muhtE>mel... Haydarpaşa hastane • 
sine yatırdım. Ve bizzat tedavi ediyo • 
rum. Heyec::ı.ndan müteessir olabileceği 
kısa müddeti aiJatsın, birlikte gider zi· 
yaret ederiz. 

Bu sözlerim üzerine ellerime sarıldı, va 
hıçkıra hıçkıra: 

- Zarar yok... dedi... Bir gözü sakat 
k.alsa bile zarar yok. Tek yaşasın da ... 
Omrümün sonuna kadar, ona gözünün a• 
cısını bir lahza hissettirirsem, gözlerim 
kör olsun! 

Naci Sadullah 

Bir çocuk kaza ile kendi kendini rrıanlarda rahatsı::- düştüğü için. çalış -
öldürdü mak takatini bulamıyordu. 

Kadıköy su ıebekesi tevsi edilecek 

Bu yüzden, takatsiz baba, yaşlı ana, ve 
Şehremininde Ereğli mahalleesinde dul hemşire mukadderatlarını, Necdetin 

Yeni Fırın sokağında 4 numarada otu- frtikbaline bağlamış bulunuyorlardı! 
ran Davutpaşa ortamektebi talebesin- Perşembl' günü, Necdet İzmitteki vazi-
den 17 yaşında Hüseyin Fikri oğlu fesinden mezunen İstanbula gelmiş. 13 
Mehmet evvelki gün babasının taban- vapurile Vaniköyüne geçmiş. 
casını ·eline geçirmiş, ötesini berisini Nişanlısile buluşmuş, birlikte ot\lr -
karıştırırken silfilı ateş almış ve çıkan muşlar, ko!luşmuşlar, çay içmişler. Tavla 
kurşun kafasına isabet ederek ag· ır su- '1ynamışlar. Tavlada birbirlerine hedi -
rette yaralanmıştır. yeler borçlanmışlar. Bir aralık, masum 
Mehmet, derhal Gureba hastanesine eğlenceyi g<!ne muhabbete dökmüşler. O 

kaldırılmış, fakat, orada, bir müddet sırada Necde:t, İzmite dönmeden önce bir 
sonra, beyni parçalandığı için ölmüş- tabanca almak istediğinden bahsetmiş. 
tür. Bayan Suat: 

Dün cesedin muayenesine giden ta- - Şimdi, demiş, durup dururken mas -

Kadıköy Su Şirketi belediyeye geçin· 
ce tesisata bazı ilaveler yapılacaktır. 
Şirket tesisatın daha güzel bir şekle if
rağı için 300 bin liralık bir masraf faslı 
ay1rmış ve yeniden yapılacak tes'.satın 
projesini tanzim etmiştir. Bu projenin 
tatbikatına geçilmeden şirket satın a~ 
lmmıştır. Belediye Sular İdaresi bir 
temmuzdan sonra Kadıköy su tesisa
tını en ince noktalarına kadar inceliye• 
cek ve lüzum .(Ördüğü yerlerde yapaca
ğı değişiklik ve ilaveleri tesbit erierelC 
inşaata geçecektir. ---........ . ........ -- .. ..._ ... ·-· . ....-

bibi adli Enver Karan defnine ruhsat raftan çıkma ... İçeride babamın tabanca-
(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) şiddetli cereyanı ve her iki vapurun vermiştir. sı var. Onu sana vereyim! 

bandıralı Copopino vapul'U, diğeri de yanlış manevrasından ileri gelmiştir. 

Son Posta 
====================--== 
Yevmi. Siyası. Havadis ve Hallı: gazetesi 

istanbula gitmekte olan İspunyol ban- Copopino karnından büyük yara ala- 9 otobüs iıten menedildi Necdetin görmek istemesi üzerine, Ba- -- -
drralı Bagalan vapuru idi. İki vapur rak sahile yakın batmıştır. Yolcu ve y:rn Suat girlip babasının odasından a1 - Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
Nara burnu karşısında Kilye ve Bo- mürettebatın her türlü istirahatleri za- Eyüple Keresteciler arasında işliyen dığı tabancayı getirmiş. Masum bir biJ - t S TAN BUL · 

otobüslerin dokuzu muayene neticesin- · l.k ·· k k ıld l========-=====~=z==I ğalı feneri arasında birbirlerile karşı- bıtamızın büyük gayretleri!e tamamen gıç ı gosterme arzusuna ap ığı için: Gazetemizde çıkan yazı ve 
la 1 1 dı de kadro harici bırakılmıştır. İki üç B d · v bl k 1 b. t .şnıış ar ve parçışmış ar r. temin edilnıiştir. - Tahsin Şaşmaz. - u, emış, e ey mar a ı ır a - resimlerin bütün hakları 

İtalyan vapuru büyük yanı almıştır. * gündenberi l>u hatta 5 otobüs sefer bancadır Ve şar3örü de çıkardıktan son-

B k k 
· yapmakta, bu sebeble halk sıkıntı çek- bo ld ğ d - t b . mahfuz ve gazetemize aittir. 

atma üzere iken araya otuımuştur .. Italyan bandıralı Copopino vapurile ra; şa 1 mı san ıgı a ancayı nışan- _ _ 
mektedir. 1 F Vapur fazla su aldığından tamamen Ispanyol bandıralı Magalan vapurunun . ısına uzatmış. akat tam 0 anda, boş ol- ABONE FIATLARI il 

yana devrilmiştir. İçinde bulunan tay- çarpıştığı dün Deniz Ticaret Müdürlü- Belediye, bu hattaki otobüs ihtiyacı- Jıığundaıı emin bı.ılunduğu bir tabancanın 
falar karaya çıkarılmış ve kurtarılmış- ğüne bildirilmiştir. Copopino vapuru nı karşılamak üzere Bakırköyle Sirke- tt'tiğine ili~mckte mahzur görmemekt~n 1 
Jardır. Vak'a mahalline müddeiumumi evvelki akşam sekizde limanımızdan ci arasında çalışan otobüslerden bir ka- :nütevellit bir gaflet, facianın vukkuna 
gitmiştir. Tahkikat devam cdi) or. Akdenize hareket etmişti. çını bu hatta nakletmeğe karar vermiş- s~bebiyet vermiş. 

Tahsin Şaşrmıı * tir. Namluya sürüJdüğü en dikkatli insan-* Sabaha karşı yaptığımız tahkikata Çünkü bundan bir müddet evvel Ba- 1ar tarafınc-ın bilt! ekseriya unutulan o 1 

Çanakkale, 25 (Hususi) - Müsade- göre kazanın vukuunu müteakib hafif kırköyle Sirkeci arasında otobüs işle- s;nsi ve ha•n kur.şunun yerinden kopma- i 
me hakkında mütemmim olarak şu 

1

. surette zedelenen sekiz bin küsur ton- tenler belediyeye müracaat ederek bu sile, zavallı Necdetin göz çukuruna dal-
malümatı aldım. Batan İtalyan gemisi luk İspanyol vapuru İstanbula doğru hatla çalıştırdıkları otobüs adedinin ınası bir olmuş! 
Copopinonun 27 miireitebat: ve 12 yol- yoluna devam ederken Çanakkale müd- fazla olduğu ve bu yüzden para kaza- Ve zavall1 Necdet, meşhur zavallı Nec
cusu bulunuyordu. Bunlar, İspanyol deiumumiliğinin talebi üzerine Gelibo- namadıklarını ileri sürmüşlerdi. Bele- det romanını, bir mizahi hikaye kadar 
bandıralı MagaJa vapurunun tahlisiye' iu önünde durdurulmuştur. diye, otobüs sahiplerini çağ~rarak fazla gülünç bırakan bu faciaya, nişanlısının 
sandallari1e kurtarılmış o!up nüfusca Bunu mütcakib gemi süvarisi vapur- gördükleri otobüslerini Eyüple Keres- adını bir dda anmıya bile mecal bulama
zayiat yoktur. Yolcular Çcınakkalcye dan alınarak liman idaresine çıkarıl- teciler arasındaki seferlere tahsis et- dan kurbar. gitmi~! 
getirilmiş ve- bele?iye tarafından misa- rr·ş ve Gelibolu müddeiumumiliğine melerini bildirmiştir. Hadi:::eyi Anlatan doktor: 
fir edilmişlerdir. Istirahatleri temin o- teslim edilmiştir. - Tabancada, diyor. ikinci bir kurşu-
lunmuştur. Batan vapur kereste Ye za- İspanyol vapuru geldi Gümrük anbarında hırsızlık nun bulunmaması, ikinci bir hayatm sön-
hire vüklü oldubi!u hald~ Cencveye gi- İspanyol vapuru yoluna devam etmiş, G ·u·mru··k anbarına du"n bı·r hırsız erir-" b. mesini önlemiş. Çünkü ikinci bir kurşun 
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di~~rdu. bu sabah limanımıza gelmiş ve Kabataş miş ve bazı eşya çalmıştır. Tahkikat ya- bu akla gelmez kazanın yarattığı müthiş 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 535 -
Kadın hamarat ve gözü tok 

olmahdır 
Bence ideal kız şöyle olmalıdır: 
Ev işlerini bilir, hamarat, faal, hantal

lıktan hoşlanmaz, zeki, sürati intikal ,sa
hibi, edebiyat ve musikiyi sever, gözü 
gönlü tok, kibar, ağır başlı, terbiyeli, na
muskar, evim: bağlı, sıhhati yerinde ol
malı. 

Yaşı en aşağı 25, boyu 1,60, narin, es
mer, ela gö1Jü, kimsesiz, olmalı. 
Beyoğlu Paşahakkal No. 45 de Sermet 
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Kadmm gözleri iri ve yeşil 

olmahdır 
Hayalimde yaşattığım kadın: 
Uzunca boylu, vücudu mütenasip, sarı 

kıvırcık saçlı, iri yeşil gözlü, cazip çeh -
reli ve evinın idaresini temin edebilecek 
kabiliyette, orta tahsilıni ikmal etmiş, her 
hangi bir çalgıya aşına olmalıdır. 

Ankara: M. Fethi 
(Sarih adresinin neşrini istemem~tir.) -· ~··- . . -·- ............... ' .... ·-

1 rıittaplar arasında 1 
İbni Sina 

Türk Tarih Kurumu yayınl:ırıntla n: \'il 
seri - No. - 1 
Ahmet Halit Kitap Evi. İstanbul - 1937. 

Türk Tarih Kurumu, büyük Türk filo
zofu ve tıb bilgini İbni $inanın 900 üncü 
yıldönümü münasebetile, geçen gün İs
tanbul Üni vcrsitcsinin konferans salo
nunda tertip eyiediği çok muvaffak ihti
fali o yüce a !imin şahsiyeti ye eserleri 
h:ıkkında mükemmel bir eser tabı ve neş. 
rettirmekle ikmal ve itmam eylemiştir. 

Buna eseı demek hakikatte azdır. Çün
kü gerek muhtevası, ve gerek temsili 
itibarile bu. daha ziyade bir abidedir. 

Edirne (Hususll -
Fenni arıcılık alabildi
ğine yürüyor. Vaktile 
knra kovanlarla dolu 
olan Trakyanın bugün 
en az altı bin Dadanb
lad modern kovanlaq 
vardır. 

Ziraat Vekaletinin 
bunda da çok yardımı 
dokunmuştUl·. Büyük 

merkezlerde arı müte· 
hnssıslarının gözü ö · 
nünde on kovandan 
elll kovana kadar top
lu ve kümeli istasyon-
lar vardır. İkiden ona 

Kadmm sosyete hayatına yabancı 
kal maması lazımdır 

Kadınların Genç
leştirilmelerinde 

Elimizde bulunan bu beş yüz küsur 
s:ı.yfalık kitabın, ilimlerin yüce hamisi 
Atatürkün, çalışma masasının başında 
çekilmiş gayri münteşir bir fotoğrafı ve 
İbni Sinanın da, Türk ve İsliım eserleri 
müzesindeki kolleksiyondan alınmış ne
!js bir miny:ı.türü ile süslü bulunan baş 
tarafındaki fihristte, memleketimizin 
fahrcylcdiği ilim adamlarının isimleri -
ni sıra ile görmekteyiz. kadar kovan elUnen Traky, •• kullamlan Dadanblad ko vaııları 

Kadında aranılacak evsaf şudur: 
1 - İlk tahsil görmüş olmalı. 

Bir Mucize: 
Dünyanın en büyük profesörleri genç 

ve kuvvetli hayvanların höceyre -
!erinden çıkardıkları özü insanlara aşı -
lıyarak ölı:>n kuvvetli ve hayatı ia
de ediyorl:tr. Ayni esas üzerine genç ve 
öinç hayvanların cildlerini besliyen hö
ceyrelerin ifraz ettikleri o kıymetli özü 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 

Profesör Şemseddin Günaltay'ın derin 
bir vukufla yazmış olduğu (İbni Sinanın 
milliyeti, hayatı, kültürü) hakkındaki 

mükemmel ctüdü, Nevzad Ayas'ın İbni 
Sina felsefesine bir nazar) ı, İzmirli 
üstat İsmail Hakkı'nın (İbni Sinanın fel
sefe sistenı!) , ve gene Şemseddin Günal
tayla, Hilmi Ziya Ülken, Halil Nimetul
!ah Öztürk, Mr.hmed Ali Ayni, Nevzad 
Aya:>, Ahmed Hamdi Akseki ve doktor 
Ernst von Ac;tet'in, büyük Türk hakimini 
:nuhtel!f cepheden etüd eden yazıları ir
fan kütüphanemizi zenginleştiren cev
herlerdir. 

köylülerin sayısı da pek çoktur. Beş ·.ane vinlyor. Bazı yerlerde yağmur u cllıPDlu l
seyynr arı mütehassısı gezmektedir. Un ., - Çin arıların büyük hareketi henlla tamam -.• 
mi müfettişliğin 8 - ıo liraya yı.ptırdıfı ~ - lanmamıştır. Üç senede 15,000 ,_ı tavan 
vanlan köylü kendi emetııe tip n çapı boı· yapılacağı muhakkaktır. 

2 - Vücudu orta, ağız ufak, kaşlar ka
ra, gözler ela, saç kumral. 

mnksızın dört liraya mal edlyor. Kendl ta-1'""1••••••••••••••'
ra kovanları mevcut olduğu için arıları 7e-
n1lcre aktarıyor, ve eski balmumlarını bil -
yük merkezlerde kurulan mak1nılere gön -
dererek fenni ve sun'i paketleri• değlştlrl -

, latanbul Borsası kapanış 
fiatları 25 - 6 - 1937 3 - Ev işlerinde tam bir ihtisas sa -

hibi, çocuk bakımına vakıf bulunması, 
liOsyete hayntına yabancı kalmaması 11 -
zımdır. 

yor. Başkaca hiç bir masrafı olmıyan arı ko- & 
vanları köylünün geçinme kaynağıdır. Bu 

1 
______ ç_E_K-.-L_E _____ _ 

sene içinde çok ümit olunur ti kooperatif 

Balıkesir: N. Ocak olan acıbadem yağı ile imtizaç ettirirler. 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem-
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hayatına balcılar da kavuşsun. 
İktısat Vekfı.letinin Türkofis teşkll~tı ve Londra 

İzmir Enternasyonal fuarı Tralcyanın müm- Nev-Yor• 
taz ballarını ve balmumlarını dünya plya - ~~~~o 
sasına tanıtmıştır. Bir çok firmalar mıı.l is- Brllkael 
tediklerl halde bu büyük istek karşılnnamı- Atına 

Açılış 
626.75 

0,7877 
17.6925 
14,9856 
4.66SO 

87.19SI 

Kapaot' 
627.CIO 

o.'861 
17.67SO 

Kadan herşeyden evvel man uıucize denilecek büyük değişiklik 
akı 1 IJ Ol mah görülür. Gevşiyen adaleler gerilir, yüzdeki 

çukurlar büyük düzen alır. Açılan mesa-
Kadm her şeyden evvel akıllı olmalı. mat kapanır. Cild eltıstikiyetini ka1.anır. 

Güzellik ikinci derecede kalır. Tabiat gü- Çil ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya
zelliği her ~Pyden üstUndür. Ne çok gü- ~ında bir kadının bu krem ile buruşuk 
zel, ne de çok çirkin olmalı. yüzünü genç bir kızın cildi kadar taze -

Sarışın, esmer bence hepsi birdir. Tam ;eştirir ve düzgünleştirir. Bu hal tecrübe 
bir ev kadım ve erkeğini idare etmesini He sabittir. Hasan acıbadem kremleri çir
bilir olmalL Modadan anlamalı, şık giyin- kinleri güzelleştirir ve ihtiyarları genç
meli, kendine yakıştırmalı, ifrat dere - !eştirir. Kadınlara füsunkar, tatlı sıcak 
cede giyime dü~kün olmnmalı. bir cazibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadelcş -

Ankara: P. E. tirir, fakat acıbadem yağı kremini yap-
( Sarih adresi1l':n neşrini istemem4tir.) mak çok güç olup bu bir san'at ve fen 

- 538 - meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e-

Şiir seven kadından hoslantrım ~nsını vazc~in ve buna benzer yağlarla 

Ö 
• karıştırarak acıbadem yağı kremi altın -

yle bir kadın tipi tasavvur ediyorum d k ı ld" ki a satma ister er, ci ınizi acıbadem ya-
·, ne pek beyaz, ne pek esmer, ne şiş- ğından asla mallım olmıyan acıba _ 

man, ne de !:ayır olsun, gözleri ela, sözü dem yağı kremlerinden koruyun, 
s:ızı yerinde natıkape'!'daz, şiire meraklı, aksi halde yüzün esmerleştiğini ve 
~~mizli~ için -~iraz. tit~~· bir aile yuvası tüylendiğini görürsünüz. Yağlı Ha _ 
.KU~O:ag~ ka~ılıyetlı, .comerl olmalı. İda- san acıbadem kremini gece yatarken ynğ
resını bılmelı, kuvveı hafızası tam, ana- sız Hasar. acıbadem kremini sabahları 
sı •. b:ıbası :,Urkoğ~~ ~rk o~malı, Başka "kalkınca yüzlerine süren her bayan cild
mılletten ~unya guzelı olsa ıstemem. !erinde bu bı.iyük değişikliği görecekler -
Ayrıta ınadı sevmez, gıpta etmez, va- dir. Her gece bayan teninin güzelliğini, 

tanpcrver olmalıdır. ş~ffafiyet ve letafetini ancak bu Hasan 
lzmiıt Kozluk saray kar§ısında 321 kremlerile idame ettirebileceğini unut -

Aytekin ınasın. 

Bu saydıklarımız, kitabın ancak birin
ci kısmının muhteviyatıdır. 

İkinci kısım cTabib İbni Sina, ya aittir. 
Ve Türk yurdunun en salahiyetli üstnd• 
farı, burada ünlü seleflerine karşı şük
:r.m vccibelf!rini, vakıfane yazılarile eda 
etmişlerdir. 

Ordinarylıs profesör, Dr. Akil Muhtar 
Özden, Neşet Ömer İrdelp, Fahreddin 
Kerim Gökay1 Hayrullah Diker, Osman 
Şevki Uludağ, F. Nazif Uzluk, Süheyl 
Ünver, Sadi Irmak, Necmeddin Rifat Ya
rar, Saim F.rkun, neşterle kalemin, erba
bı elinde rıe güzel birleşir olduğunu bu 
yazılarfle isbat eylemiş ve İbni Sinanın 

hekimlik hakınıından kıymet ve ehem
miyetini, kudret ve azametini tebarüz et
rirmişlerdir. 

Sade bu kısmı okumakla, dokuz asır 
önce dünyaya gözlerini yummuş olan bü
yük Türk aliminin tıbba ne hizmetler et
tiğini, bugünkü tıb ilminin kurumuna ne 
değerli yardımlarda bulunduğunu anla
yıp iftihar etmek için kafidir. 

Bu ikinci fasla, garbın maruf alimle
rinden olup, ihtifalde de kendilerini din
lemiş old\Jğuınuz Fransanın Louv3in Ü
niversitesi profesörlerinden Dr. Tricot
Royer ile Romanyalı Dr. Gomoiu'nun iki 

yor. Süzme balı yetmiş kuruşa toptan veren 
köylü satıcılar çok sevinmiştir. Bu yıl bazı 
bölgeler çok yağmur yediği için nrıcılar se-

Kıymetli etüdü zeyledilmiştir., 
Kitabın üçüncü kısmı İbni Sinanın ri

yaziye ve heyet alimliğine hasrolunmuş
tur. Bu kısım, rasathanenin fazıl ve fa
tin direktörü Bay Fatin Gök.men'in 25 
sayfalık milkemmel bir yazısını ihtiva 
etmektedir. 

Bundan sonra İbni Sina Folkloru, hal 
tercümesi, basılmamış şiirleri, eserlerin
den bazı parçalar ve nihayet çok zengin 
bir bibliyograf ya ile bezenmiştir. 
Ku~e kağıt üzerine basılmış 16 sayfa

lık resim dokümanları, kitaba başka bir 
kıymet vermekte ve onu tekmillemek
tedir. 

Türk Taril:. Kurumu, böyle mükemmel 
bir eseri tertip ve neşretmekle, irfan ale
mine karşı ifa etmekte bulunduğu ilmi 
h izmetlere bir yenisini daha ilAve etmiş 
bulunuyor. 

İbni Sina kitabı sade her Türkün de
ğil, her irfan 5şıkının evinde, kütüphane
sinde, masasının üstünde yer tutması IA
nm gelen nE'fis ve kıymetli bir abidedir. 

E. Ekrem Talu 

11 Son Posta• ııın tcfrika11: 6.5 birer genç Afrika aslanı kesileceksiniz. bu, ne saadet? .. 
Şövalye; bir kahkaha atmamak için Diye, bağırmağa başlamıştı. 

Endülüs .Şövalyesi kendini güç zaptedebilmişti: Abdurrahman, bu şarlatan patronu, 
- Vay açık göz herifler .. Derhal va· güçlükle susturabilrnişti. Kendisinin 

Abdurrahman ziyetten istifade etmişler ... Her şey ak- terkettiği gündenberi, içinde h iç bir 
lıma gelebilirdi. Fakat; bir gün olup ta, müşteri yatmamış olan eski odasının 

Yııı:aıı: A. R. böyle bir otelin, bir lokantanın .. bir kapısını açtıkları zaman, garip bir te -
- Yaaa .. öyle mi? .. O halde, lütfen yalın kılıcı dehşetle etrafına savuran meyhanenin reklfimı olacağm1 aklım- bessiimle gülümsedi. Bu odada y::ışadı-

söyler misiniz?.. genç bir Berberi resmi vardı. dan b)le geçmezdi ... Ah, ha:·at.. ne fe- ğı dört beş günlük hayat, bir anda gö-
- Meclis bana bir ünvan verdi. Şim- Lokanta kapısının önünde bir adam yizli şey ... Elverir ki, onun ·sirlarından zünün önünden geçti. Kapının önünde 

diye kadar hiç kimseye verilmemiş o - bir masanın üstüne çıkmış .. ara sıra c- istifadeyi bilmeli... dura~ patronlara garsonlara dönerek: 
fon bir nam ve ünvan... !indeki küçük çıngırağı çalıyor.. ayni Diye, söylenerek; hiç kimseye gö - -- Istirahate ve uykuya ihtiyacım 

- Heyecan içindeyim, aziz asilza - zamanda, elile levhayı göstererek kı - rünmeden usullacık otel kapısından i- var. Beni kimse rahatsız etmesin. 
dem .. o ünvanı lütfen çabuk söyleyi - sılmış bir sesle şöylece bağırıyordu: çeri girdi. Merdiven başında, lokanta- Dedi. 
niz. .. - Gençler .. ihtiyarlar!.. Erkekler .. nın bulaşıkçı kızı ile cilveleşen garso - Kapıyı ~apadı. Bel kayışını çöze -

- Şovalye .. Endülüs şövalyesi... kadınlar! ... Hepinize malum olsun ki; na: rek, kılıcı ıle hançerini ortadaki dan -
İhtiyar çizmeci, çılgın bir sevinçle şu resimde gördüğünüz Afrika aslanı - - Acaba .. evvelce misafir kaldığım tel örtülü masanın üstüne attı. Bütün 

ellerini kaldırdı: nm yatağı, burasıdır ... Bugün emsalsiz oda boş mu? .. O odadan çok memnun vücudunu kaplayan uzun bürnuzunu 
- Ah .. bu ünvanı, size ilk defa ben kahramanlıklarına şahit olduğunuz o idim. da çıkararak bir kanapenin üstüne at· 

vermiştim. Meğer, ne büyük isabet gös genç Afrika aslanı, bu otelde yatmış.. Dedi. tı. Elbiselerini soyunmaya lüzum gör-
te~.iş_i_m ..... Yaşası? Şövalyem .. yaşasın, bu lokantanın nefis ve kuvvetli yemek- Bir gün zarfında, bu kadar büyük mede~, bo.yl_u boyuna karyolaya uzan-
End~lus Ş~valyesı... lcrindcm gıda almıştır ... Yemeklerimi - ikbal ve şerefe nail olan Abdurrah - dı. Gozlerını kapadı. 

Dıye ba~ır~.1· ye zavallı ihtiyar, sar- zin çeşitleri.. yağlarının nefaseti.. ba - manın artık bir daha bu otel ve lokan- ....- Ne yapacağım? .. Şimdi, ne yapa _ 
hoşlukla busbutun kuvvetini ~rttıran har ve salçalarının kuvveti.. hele şa - taya geleceği, kat'iyyen ümit edile - cağım? ... 
h_eyec~na dayanamadı. Bir ·ki defa ile- raplarımızın lezzeti.. genç afrika asla- mezdi. Onun için, şimdi birdenbire Ab- Diye mırıldandı. 
rı gerı sallandıktan sonra, sırtüstü yere nının damarlarındaki şecaat kanlarını durrahmanı karşısında gören, ve sesini 1f. 
yuvarlandı. · arttırdıkça arttırmış.. en nihayet ona işiten garsonun da hayretten dili tutu-

• bugünkü büyük muvaffakiyeti kazan - luvermişti. Derhal koşmuş; otelciye hn 

Şövalyenin aşkı dırmıştır... Ey, damarlarındaki kanlar ber vermişti. 
kuruyan ihtiyarlar!. Geliniz ... Ey, sev- Zekasile bulduğu reklam slycsinde, 

Şövalye, Kırmızı Horoz otelinin lS - gililerinin pencereleri altını;la serenad sabahtanberi kazandığı paraların hesa
nüne geldiği .. z~_man, birdenbire afalla- yapmaya cesaret bulamıyan gençler; bile meşgul olan patron; evvelfı garso
dı. Kapının onune, her yaşta ve her geliniz ... Ey, aşıklarına kalblerintleki nun verdiği habere inanmamışt:. Fa -
cins adnmdan mürekkep bir kalabalık muhabbeti izhar etmekten çekinen ka- kat; lokantanın ara kapısından başını 
toplanmıştı. (Kırmızı Horoz oteli ve dınlar; geliniz! .. Yeniden hayat.. yeni - uzatarak Abdurrahmanı merdivenin ö
meyhanesı) yazılı olan levha çıkmış .. den kuvvet .. yeniden cesaret bulmak nündeki sahanlıkta dimdik gorür gör -
bunun ~1erinc, (Genç Afrika aslanı o - isterseniz, içeriye giriniz. Üç kap ye - mez; sesinin bütün kuvvetile: 
te l ı \'" lokantası) yazılı bir levha asıl- mek yiyiniz. Bir fişe Mader şarabı içi- - Madonna .. Madonna! .. Ta, kcndi
mı..tı. Bu levhanın üzerinde, elindeki niz. Göreceksiniz ki, hepiniz de derhal, si ... Genç Afrika aslanı .. Ah, Madonna .. 

Aradan saatler geçmişti. Abdurrah
man; bu uzun saatleri, yatağının üs -
tünde, hiç kıpırdamadan derin bir sü
kfmet içinde geçirmişti. 

Acaba, uyuyor muydu? .. 
- Hayır. 

O, düşünüyordu ... Mütemadiyen dü
şünüyor .. ve zihnini kurcalıyan şu su
ale, cevap bulmak istiyordu: 

- Ne yapacağım .. şimdi, ne yapaca
w ? 
gım ..• 

( Arkuı var) 

Cenene 
Bofy& 
Amsterdaı. 

Prai 
VlJ&D& 
Madrld 
Berlln 
varşova 

Budapette 
Bükreş 

Belcrad 
Yokohama 
Moslı:ova 

Btolı:holm 

5,4392 
65.8211 

1.4325 
2'l.636S 
4.2J7S 

13.9610 
1.96SO 
4.16S 
3.9888 

107.06 
S4.463S 

l.741S 
• ı 24.0lSO 

3.09'5 

ESHAM 

w,ms 
4.665) 

17.1610 
s.ms 
6'.79~8 
1.021 

22,'27S 
4.1057 
U.tSS 
l."'5 
t.1'lt 
J.911.S 

10'1.017.S 
M.4S 
2.74 

M.azs 
J.09J, 

. 
Açtlıı Kapaı.a, 

Anadolu ım. " 60 
peşln 00.00 00.00 

A. Şm. " 80 vadeU 00.00 oo . ..-
Bomontl - Nektar 0,00 O.O!I 

Aslan çimento 13.lS LJ.ıs 

Merkez banka.sı 

İş Bankası 

1 

9,80 9,89 

Telefon 8. -
İttihat ve Değir. 10.60 -
Şark Değirmeni ı.ıs -
Terkos 11.0.1 -

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu ı peşin 
111 • I vadeli 
• • n vadeli 

Açılıı 

18.JS 
17.6S 

Kapu11 

18.4S 
17,7S J 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadeli 
• II pe. 
• n va. 

Anadolu mü. peşin 

AçJıı 
40.ss 
00.00 
40.ss 
00 00 
43 90 

İSTANBUL 

Kapa., 
40.ss 
oe.oo 
40.ss 
oo.oo 
43,9() 

Ticaret ve Zahire Borsası 
25/6/937 

FİATLAR 

C 1NS1 1 Aşağı 
K. P. 

Buğday yumuşak s 30 
Buğday sert s 15 
Arp:ı 3 "· Kctentohumu yeni 8 5. 
Kctcntohumu eski 10 2U 
Kuşyemi dökme 8 2S 
Ynp:ığl Erlurum ss 
Peynir beyaz 2S 
Peynir kaşar 41) 

Yukarı 

K. P. 

' 2S 

27 20 

" •> ................................................. ___.._ 

Malkarada bir köylünün hayrı 
Malkara (Hususi) - Yörücük kö

yünden Hacı Selim namında bir ut ö
lürken varislerine köy civarına bir 
çeşme yaptırmalarını vasiyet etmiştir. 
Bu vasiyet yerine getirilmiş, Yörücük 

ve Güneşli köyleri arasına. ve Mallca -
ra, Uzunköprü yolu üzerine on yalılklı / 
büyük bir çeşme yaptırılmış, ve suyu 
çeşmeye getirilmiş olup halkın ve hay
vana tın bu mer'alar üzerinde su ihtiya• 
cı tatmin edilmiştir. 
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Bugünkü günde de bir erkeğe başka 
türlü büyü yapılamazdL! .. Ya kcndisH. 
Nasıl olmuş da Hüsaınettinıe SJ.heyla
nın burada başbaşa kalmaları için bu 
kadar uğraşmış, bunu kendi ehle ha -
zırlamak ona mı düşmüştü? .. 

Hele Sühey1anın bugünkü hali bir 
türlü anlaşılamıyacak kadar bulanık -
tı. Neler düşündüğü, neler tasarladığı 
hiç belli değildi. Bir yandan Hüsamet
tini artık hiç sevmediğini söylüyordu. 
Hatta Fehameti bile buna inandırmış -
tı. Sonra Hüsamettin kapıdan içeriye 
girince birdenbire başkalaşmış, yüzü -
ne mes'ut bir kadın rengi gelmişti. 

Hüsamettinle gözgöze geldikleri za 
man, ikisinin bakışlarında da öyle j{en
di dedikleri gibi yabancılık, soğuklu~ 
yoktu. Yanyana dururken hiç de öyle 
birbirinden uzak yaşıyan, birbirini sev
miyen insanlara benzemiyorlardı. Ya 
onların yerinde sevişen bir karı koca 
olsaydı, bundan başka ne olacaktı? Fe
hametin önünde de birbirlerınin boy -
nuna atılamazlardı ya ... 

Artık yavaş yavaş korkmaya başlı -
yordu: Sakın onlar yeniden anlaşmış, 

yeniden birbirlerine yaklaşmış olma -
sınlar, diye kendi kendini yıyordu. Bu 
da olsa olsa Yalovada iken olmuştu. Hü 
samettini zorla oraya gönderen de ge
ne kendisi idi!. Bir aralık onu Sil.hey -
ladan soğutmak için elinden geleni yap 
mıştı. Fakat bu kadın böyle herg:.in gi
yinip kuşanır, süslenir, bezenir, onun 
gözü önünde dolaşırsa, kim bilir, gü -
nün birinde belki de onun gönlünü büs· 
bütün çelebilirdi. 

Bu korku ile Hüsamettini de hiç 
durmadan burguladı. 

Biraz sonra Süheyl& yanlarına gel-
di. Feharnete dedi ki: 

SO N P OS'l'A 

BÜYÜK 

AŞK 

ROMANI ___ ,,, 
Yazan : K. R. Enaon 

Sayfa 13 

• Şon_l!oş(f! ., nı.!!_Hikaş!!.leri 
....... _~ ,..,...., ,..,,,, "'""- -- ~Aı 

r 

Saat yedi olunca 
Yazan: Peride Celal 

ı arınki nushamızda : 

Bir salep hatırası .. 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Reşat Nuri ıçın çanakkalede 
bir toplantı yap ıldı 
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ittihat ve Terakkide on sene •---
t6 inci kısım No. 16 

Memleket haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Enver paşanın dudaklarında ötedenberi çizgi/enen 
nikbin tebessümden artık eser kalmamıştı. "Anadoluyu 
rahat bırakmalıyızn dedigim zaman tereddüt etmek-

sizin "dogru!,, cevabını verdi 
Gene ayni Türklerin himmetile, ta yerinde olmadığı zaman bile, iyi bir 

elden ele dolaşarak, az zamanda muh - şeydir. Bılhassa, insan gurbette b:ılu • 
telif yerler deeiştirmış olduğu için bu- nursa! 
lunması güç olan Türk sefarethanesini Karşı karşıya oturduk. Evvela bana 
yakaladık! 1 ner~den gelip nereye gittiğimi sordu; 

Bütün bunlar hıkayedir. Başhbaşı-ı Izahat verdim. İzahat esnasında, o-
na canlı bir tarihin, menkıbelerle do - na açıktan açığa söyliyernediğım şey -
lu hatıralarını atlıyorum ve Dsıl mev- leri dolayısile söylüyor, yanı kendim -
zuumuza, Enver paşanın Türkistan se- den bahsederek ona tesirde bulunmak 

tsoN POSTA 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-22-

1 
Yuaa: 

M. Rulm Ôzgeıı 

Rüstem 

Zal.. ustasının sır-
tından sızarak yer
de biriken kana ba· 
kan hanci çırağını, 
kolundan çekerek 
ayağa kaldırdı: 

- Haydi delikan
lı! Sıra, ne yapmak 
için buraya geldiği· 
nizi anlamıya gel -
di. Anlat bakalım! 

yahatine geçiyorum: istiyordum. 

d B · "b" h b d Dediği za m a n, 
Enver Pasa B~ku· a .. - ızım. gı. ı, mu are e esnasın a 

h k"· ı f 1 k ı ıRüstemin birdenbi-
• • • • _. 

1 
!arda u umet ış erme az a arışını~ o an 

Benım Bakuya geldıgım ~LI'a insanların dıyordum· Ankaranın '-·eni re, arkasına dönüp 
Kar-; konferan:sı heni.iz bıtrniş, fakat, hayatında' rol oyn~asının biraz ı~1üt- ckıpırdama!> diye 
konferansta bulunan Memduh Şevket kül olduğunu gördüm. Muharebede bağırdığını işi t t i 
bey }ıe?~z ~ö~memışti. Sefareth~~\?de çok sefalet görmüş olan Anadolu, bi _ Hancı çırağının bir 
yalnız ikı katıp bulunuyordu. Katıp - zim tekrar meydana çıkacağımızı hoş harekete geçmesi ih
lerden M~z~ffer b7y1 ~~na ~nve~ paşa- görmüyor. Bizim zamanımızda canları timallni düşünerek 
nın sı~ı bır ıncognıto ı~~de ı3akuda bu yanmış o~an insanlar, bizi görmekten demiri yerden kap· 
Iundu~unu ~aber ~er~ıgı zaman ha?:_.- memnun olmuyorlar. Bunun için ben tı ve o zaman gele • 
ret ettım. Alı bey ısmıle seyahat ettıgı- de, hiç olmazsa bir müddet için siya - ne baktı. 
ni ve iki gün evvel Batumd~~ gele~e.~1,;, I setten uzaklaşmak ve ticaretle meşgul Uşak .. oda kapı • 
kcndısini Hazer'in karşı sahıLne gotu- olmak istedim. sında duruyordu. E· 
recek olan vapurla o gün öğleden sun- Bu sözlerim Moskovadan yazmış ol linde bir kılıç vardı; 
ra hareket edeceğini haber verdi. duğum mektu~taki fikirlerın başka fakat uyku sersem-

zaıo .ğlu~ 
·· Rüstem. 

il .. 

gözlerini açtı, hayretinden çıldırmış 
karşısında şehzade Siyaveş vardı 

gibi idi, 

Bu sıkı incognito'yu, zanneder~err., tarzda bir ifadesi oluyordu. Maksadım, liğinden ve gördü • 
Moskova istemişti .. Azeri .. Başş:h:.ın~.e onda Anadoluya dair son illüzyonlar1 ğü şeylerden ° ka
Enver paşanın ismı henuz buyuktu. da söndürmekti. dar şaşkın idi, ki ne yapacağını bilmi - memurları idi ve şimdi, kendilerini ya- bir haber alamadıkları için merak.lan • 
Nasyonalistlerin bu geçişi mesel~ yap- cBenim gibilere karşı vaziyet böy- yordu. kalayacaklardı. :tnkAr etmek lüzumunu ınışlar, hududu aşml§lar, Midya arazi
maları ihtimali olduğu için, ondan Hkı le olursa sizin gibilere karşı vaziyetin Rüstem .. Uşağı görünce, bunun da duydu: sine dalmışlardı. Fakat daha ilk gece • 
bir incognito için sö~. al~nmlştı. . ne olacağını artık sizler takdir etme • gizlenmiş haydutlardan biri olduğunu - Hayır! Hayır! O, değil! Bu bir tüc- de garip, hatıra gelmez hadiselerle kar· 

. Enver paşanın, T~rkista_:ı seyahatı- !isiniz!> derneğe kadar getirmekle QC- zannetm~ ve ckıpırdama!> diye bağır- car adam. .. İsmi şehzade Siyaveş .. Ker- şılaşınca ne yapacaklarını şaşınnışlar
nı ne maksatla yaptıgı malum .. oın:ıa - raber, hep bunları anlatmay:ı ehem _ mıştı. Çabucak kendini topladı. Daha vana baskına gelen eşkiya ile mubare- dı. 
makla berab~!. ı:na.~olu s:~gu~:ştı~ -

1 
miyet veriyor, Anadoludaki ittihat ve mülayim bir sesle: bede yaralandı. Giv .. ortada yoktu. Onu bulmak, ya-

den vazgeçtıgını gost;rme:.ı ı~ıbarıle Terakki kütlesinin hep Mustafa Kemal - Sen, bu evden misin? Rüstem .. uşağın telaşından şüphe - hut ne olduğunu anlamak .. başına bir 
memnun oldum. Hatta, .b~nu bıraz d~ paşa etrafında toplanmış bir halde bu- Dedi. lendi. cŞehzad> diye isim işitmişti am- felaket gelmişse kurtarmak veya onu 
benim mektubumun tesırme atfederett lunduğunu anlatıyordum. Uşak .. bir, hancının yerde yattığına, ma cşehzade> adını hiç duymamıştı. U- öldürenlerden intikam almak istiyor -
bu memnuniyetim arttı. Muzaffer bey o, benim bütün bu sözlerimi sükü- bir de sırtında bir kargı saplanmış du - şağa mülayimetle söyledi .. Onu, tehdit lardı. (Arkası var) 
b~na k~cndisile gö~şebil~c~ğ~mi söy~e- netle dinledi. Dikkat ediyordum: En _ ra~ cesede ve kapkara ~üzü ile korku- etti. İnkardan vazgeçiremedi. Babasına •· ·--~-- 1 
dı. Megerse, o dakıkada ıkımız de aynı ver paşanın dudaklarında öteaenberi lugu andıran hancı çıragına baktı. Va- döndü. O, hancı çırağını, isticvapla meş ı R ~ '[)' V O 
çatı altında imi~iz! Çünkü, kend~si sa- daima çjzgilendiğini gördüğüm nikbin ziyeti kavradı. Rüstemle Zalm, birer guldü: ~ lbJI 
bahleyin erkenden sefarethanenın ço.- insan tebessümünden artık bir eser yardımcı oltluklarmı anladı: - Baba! Bu adam bir şey söyledi; 
lışma apartimanında uyk~dan 

1 

uy~ndır- yoktu. Donuk, kapalı, bulutlu bir çeh- - Evet.. Ben bu evin uşağıyım. aklım yatmadı. cŞahzade> diye ad olur 
dığım Muzaffer bey, benı yer!eştırmek resi vardı. Der demez, hanımına koştu. Onun mu? Buradaki hanımın kocası, şehzade 
üzere, başka bir yerde bulunan ikamet- Benim sözlerimi dinledikten sonra şurasına burasına bakarak. kan araya- Siyaveş isminde bir tüccarmış. 
gah dairesine götürmüş olduğu sıra~a yukarıdaki fikirleri hülfısa etmek üze~ rak vurulup vurulmadığını anlamaya Zal.. şehzade Siyaveş ismini duyun
vermişti. Enver paşa da Moskovamn ıl- re: koyuldu. Bu işi yaparken, kendi ken • ca, hancı çırağını ensesinden yakaladı 
timac;ı üzerine, bu dairede misafir edil- _ Anadoluyu rahat bırakmalıyız ... dine söylenir gibi: ve önüne kattı: 
miş bulunuyordu. Neticesine vardığım zaman tered • - Ne oldu~ Öldü mü? İhtiyarın hak - Yürü! Şunların yanlarına gide • 

Görüşmekten memnun olacağımı düt etmeksizin: kı varmış! Bu hancının haydut olduğu- lim. Şu oğlanın ne söylediğini anlaya-
söylediğim zaman Muzaffer bey bir iki _ Doğru! nu pek doğru söylemiş, diye m1rılda • lım. 
dakika için benden ayrıldı, gitt!, geldi, Diye beni teyit eyledi. Batuma, Sa- nıyordu. Dedi ve hancı çırağını, Rüstemle u-
beni, onun, yalnız başına, vapura bin- karya muharebesi neticesinde bir boz- Bu sırada, Rüstem de uşağın yanına şağın yanına sürdü. Sonra, uşağın yü -
me zamanını beklediği odaya götür~ü. gunluk olursa yardıma koşmak mak _ Y?kl~ştı. Elini, kadının göğsünde gez- züne bakarak: 
Bu hatıraların baş taraflarında da bı - sadile gitmiş olduğunu, fakat, muha • dırdı: - Burası Şehzade Siyaveşin evi mi? 
raz bahset~i-~ olduğu~ ~u son karşı - rebe kazanılmış olduğu için artık böy- - Bir şey değil.. bayılmış! Bizim Siyaveşin, ha! Öyle mn 
!aşmayı, butun teferruatıle hatırla - le bir şeye ihtiyaç kalmadığım ken- Derken gözlerini yukarıya kaldır - Deyince, uşak büsbütün şaşırdı; fa-
rım. disinin de ayni fikirde bulunduğunu dı. Kandilin hafif ziyasında, merdiven kat kekeliye kekeliye inkarda devam 

Enver paşa mütevazi bir anıatmak üzere, hikaye etti. sahanlığında, bir ınsan hayan gördü: etti. 
t Benim verdig~im izahat - Bu da kim? Hey .. kimsin? Buraya - Baba! Ben, öyle zannediyorum ki, 

adam olmuş u gel, bakayım. bu adam bir şeyden korktuğu için in -
Küçük ve loş bir oda idi. Muzaffer Sonra, ben de ona muhtelif bir ta- Diye bağırdı. kar ediyor. Bizden de şüpheleniyor. 

bey kapıyı açıp beni içeri bıraktığı za- kım sualler sordum. Türkistana niçin Uşak.. gözlerini Rüsteme kaldırdı. - Bizden ne şüphelenecek? Ne adam 
man o, ayağa kalktı, bana doğru geldi gittiği sualine karşı Kabilden gelmek- Sonra merdiven sahanlığına baktı. Ca- olduğumuzu görmüyor mu? Dünyanın 
ve kollarını açarak kucaklamaya hazır- te olan Ce~al .paşa!ı Taşkcnd'de kar- riyeyi görünce: tanıdığı Samın oğlu Zalla, Zalın oğlu 
landı. Onun tarafından böyle bir kar- şılamak vesılesıle bır seyahat yapmak - Gel, Şedap! Korkma! Hanımı o - Rüstemden kimin şüphelenmeye hakkı 
şılanma beklemediğim için ben de bir istediğini söyledi. Siyasi ve içtimai fi· dasına çıkaralım. var? 
lahza tereddüt geçirip kollarım! nçtım kirlerine gelince, sanki dünyada hiç Dedi. Uşak .. bir daha şaşırdı. Evvela Zala, 
ve kucaklaşarak öpüştük. Enver paşa bir şey olmamış, harp cihanı kana bo- Cariye .. koşa koşa indi. Taşlıktaki sonra Rüsteme baktı. Onların pehlivan 
mütevazi, yumuşak bir insan olmuştu. yamamış, Bolşevizm inkılabı Avrupa manzaraya bir göz attıktan sonra, Fren yapıları, kabadayı halleri .. hele İranlı 
Yıkılan bir siyasi ve şahsi nüfuzu ye- ve alem üzerinde hiç bir manevi tesir gisi kucakladı. Götürdü. Rüstem, uşa- kıyafetleri, bu adamların, efendisinin 
niden ayağa kaldırmak isteyen bütün y.apmamış ~ibi, bütün fikir har<?k_;tıe- ğı süzdükten sonra: bahsettiği zaı ile Rüstem olduklarına 
büyük politikacılar böyle yaparlar. Ben r~~e karşı lakayt kalın~ş bu~und~gunu _ Bu ne ağır uyku be adam? Köpek kanaat verdi. Geniş bir nefes aldıktan 
kendisini on sene içinde ne on defadan gosteren cevaplar verdi . . BılmUtcabele havladı, duymadın! Eve girdiler, işit • sonra hakikatı itiraf etti ve Ekbatan -
fazla görmüştüm, ne de aramızda husu- o da ~ana bu hususa daır bazı s:ıı:ı.~ler medin. Biz, kapıyı devirip yıldırım gi- dan nasıl kaçtıklarını, başlarına neler 

BugünkU program 
28 - Daman - 937 • Cum:ırtesi 

İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Tür!t musiki.si. 12.50: Hava

dis. 13: Muhtelit plAk neşriyatı. 
Ak.fam neşriyat&: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Kon -
ferans: Doktor All Şükrü: Çocuklara. günef 
banyosu, faydası ve zararı, 20: Fasıl saz hey' 
eti, 20,30: Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 20,45: Fasıl saz hey'etl <saat Ayarı~. 
21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haber
leri, 22,30: Plakla sololar, opera ve operet 
parçalarL 

YARINKİ PROGRAM 
27 - Haziran - 937 • Pazar 

ISTANBUL 
Öf le neşriyatı: 
12.30: Pli\kla Türk mustklsl. 12 50: Ban• 

dls. 13.05: BeyoRlu Halkevl gösterltl kolu ta
rafından bir temsil. 

Alufam neşriyatı: 
18,30: PIWa dans musikisi. 19,30: Kon

ferans: Ordu Saylavı 8ellm Sırrı Tarcan 
<Ostant'da bir gezintl), 20: Müzeyyen ''e ar
kadaşları tarafından Türk muslklsl ve halk 
şarkıları.._ 20,30: Ömer Rıza tarafından A • 
rapça söylev, 20,45: Muzaffer ve arkadaş -
ları tarafından Türk muslklsl ve halk şarkı
ları, <saat flyan), 21,15: Orkestra, 22,lf>: A
jans ve borsa haberleri, 22,30: Plflkla solo • 
lar, opera ve operet parçalan. ... . .... ·-· ,......, r

N 6 bet ç ı 
E-czaneler l 

Bu gece nöbetçi olan ecz:ıneler şun· si bir dostluk ve arkadaşlık teessüs et- s?rdugu zaman ben d: on~. amelı ~ı~ - bi yetişmeseydik evin içine felaket ya- geldiğini anlattı. 
mişti. Bun~an .. dolayı, bu k:ıcaklaşma, rım, Anadoluyu yaptıgı ;nucadele ıçı.n- ğacaktı. Ha! Bu hanım kim? Asil bir ka Zal.. ellerini kaldırdı ve büyük bir lardır: 
aramızdakı munasebe~lere. gore normal de rahat bırakmak oldugunu muannı - dına benziyor. Burada ne yapıyor? Bu- hayretle: İstanbul cihetindek.ile.r: 
bir şey olmamakla beraber, benim ho- den bir daha tekrarladı~tan sonra na- nun kocası kim? - Ne garip tesadüfler! Biz, cGiv> in Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (E-sat>, Beyazıtta: (Belkıs), Samatyada: 
şuma gitti. Rengi belli olmasa da, ayni zari fikir olarak da meslekçilikt.en hah Deyince .. zaten şaşkınlıktan kurtu • peşinden koşarken Siyaveşc r.ıstgele - (Rıdvan), Emlnönünde: (Bensason>, E-

bayrak altında ve ayni vatan uğrunda settim. ô, bu sözü yeni işitiyordu; bu - lamamış olan uşak, bu ağız kalabalı • lim! Akıl almıyacak bir şey ... dedi. yüpte: <Hikmet Atlamaz>. Fenerde: <Hü 
aramızda bir mukadderat birliği. tees- nun için biraz izahat verdim. ğından büsbütün şaşırdı: Baba, oğul.. hancının cesedini, uşa - samettin>, Şehremininde: murnd1>, Şeh-
süs etmiş bir insanla kucaklaşmak, hal- (Arkası uar) _ Şehzade Siyaveş! ğın bahçede açtığı bir çukura att~tan 7.adebaşındu: <A. Halm, Karagümrükte: 
--··•••••••••••••••••••••••· ·--·····--•••••·-·--..- Diye mırıldanınca, Rüstem gözleri- sonra, ertesi günü hakkında bir hü - ~~~~un!~ç<~!f:P~~~~.a: <Yorgl>, Ba-

ni açtı ve hayretinden çıldırmış gibi: küm vermek kararı ile hancı çırağını, Beyottu cihetilldekflu: 
_ Nasın Şehzade Siyaveş mi de - iplerle bağlıyarak bir odaya kapadı - lstıklfıl caddesinde: <Dellasuda>, Te-

din? İran Şahı Keykavsin oğlu, Midya lar. Ondan sonra, Frengisin daveti ü - pebaşında: CKlı_ıyoll), Karakôyde: CHil-
Kralı Efrasyabın damadı SiyAveş mi? zerine, onun odasına çıktılar. Uzun u - seyln Hüsnü), ıstıklfıl c:ı.ddeslnde: CLl-

Ev kadını, taze yezn4 mevsimi geçmeden kilerini reçel ve şurupla d Ef k şt 1 monclyan), Pangnltıda: <Narglleciyan>, 
Çabuk söyle! O mu? Bu kadın a • - zun onu u ar. 

doldur. Bu kuponları 30 gün n~redece.;lz. Onları hergün keslnlz, Beşiktaşta : (Nall Halid). 
saklayınız. 30 taneslnl bir seri halinde blrlktlrlp ldaremıze geUrenıere ve gön- rasyabın kızı Frengis mi? Zfıl ile Rüstem .. bir aşk macerası Boğaziçi, Adalar ve Kadıköy cihetin· 
derenlere blr numara verecettz. Sonra ulusal ekonoml ve arttırma kuru- Diye uzun uzun sormaya başlayın - neticesinde ortadan ka~bola_? Giv'i a- dekiler: 
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar nrıı.- ca, uşak, büyük bir pot kırdığını anla· ramaya ~~kmış~ardı. Gıv, Z?l~n ~ızı: üsküdnrda: (Ömer Kenanl, Sarıyer-
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp 25 numarn- dı. Şaşk"'lnlıkla efendisinin sırrını ifşa nın ve Rustemm k. 17. kardeşı?ın ogı.u. ı- de: <Nuri), KadıköyUnde: cmmmet), 
Ya Onllr kilo. bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaraya da ikişer 1 k d k - bil (Rlf t> B .. -k d d · (Halk) Heybeli ettiğine canı sıkıldı. Bütün, bunlar, im- dı. Onun aş peşın e ·oştugunu ı - a . uyu n a ıı . • -

L~k;l;~~p;k~~~v~~~ll~e~~~k~fu~·---••••••••~•-••••••••datlanM~~nbuadam~r hüküm~lyorla~ı.F~at attıaydan~ri, oo~n, ~a-d_a_d_a_: _c_T_~_n~ş->. ________ ~ 

' 
Ev kadmmın şeker kuponu: 
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Midenize 
Dikkat ı.'e 

IYi HAZIM 
ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yıyenler, bi:trnssa içki içenler midelerini 

tahrtşv:dt:rler Ekşil~k, Hazımsız-

lık ağırlık baş dönmeleri 
' bıssederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızhğı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 
· k b d f d BugOnden bir şişe MAZON alınız 
fn 1 azı 8 e 8f. Hiç bir mümasil mDstahzarla kı~'as 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, 
Deposu : MAWN Te Boton ecza deposu lsianbul 
Yeni postahane arkasında No. 47 

CiLDiNİZi 
Genç hayvanların clld hüceyrelerlnden 

istihsal edilen 

BiOCEL ııe BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha 

•• •• •• •• genç gorununuz 
Meşhur b!r Üniversitede dahi bir 

doktor pro!esör tarafından keşif ve 
istihzar edilen asrın en büyük ve kıy
metli gu.ı:ellik unsurudur. 

25 ya sır. ızdn.n itibaren cildiniz, kıy

metli Biocel'ini kaybetmeğe başlar. 

Şayed, ci!d başka bir unsurla beslen
mezse, bu ziya seneden seneye artar 

ve ılihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti
yarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü
zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 
Genç hap·&nlardnn istihsal edilen 
Biocel, tıpkı cildinizin tabii Biocel'i 

gibidir. Mümasil cild unsurları arasında 
en müessir ve en kıymetli bir cevherdir. 

CiJd hücey:relerinizin derinliğine nüfuz 
ederek buruşuklukların teşekkülüne baş
ladığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hat-
ta annelerin biie yüzünü gençlqtirir. Ve 
genç kızlarla hiç görmedikleri schhar ve 
terü taze bir ten temin ederler. Bu Biocel 
cevheri, şimd1 pembe rengindeki Tokalon 
kreminin terkibinde tam cildinizi besle-

mek için rnatlüb nishet dairesinde mev
cuddur. 

Geceleri yatmazdan evvel kullanınız. 

Sabahları yağsız beyaz rengindeki Toka
;'On kremini kullanınız. Bu kremde bil
hassa - birkaç gün zarfında birbirinden 
daha beyaz üç renkte teninizi beyaz.la
tacak olan - "Oksijen beyazı,, vardır. Bu 
iki krem kullanıldığı takdirde memnu
niyetbahş semeresini garanti ederiz. 

MUsaesemlze Üniversite Fen FekUltealnden 
M. K. rumuzlle mektup J•zan mUtt•rlmlzln 
aorgularana cevap vermek Uzere açık adre
sini blldlrmestnl ve yahut b•zzat gelmealnl 
rica ederiz. 

BANKA KOMERÇiVALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın batlıca tehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, AvustUl'J'B, Maca-
ristan, Yugoaluya. Romanya, Bul
ıartstan, Mısır, Amerika CemahlrS 
Müttehldesı, Brezilya, ŞW. t7zıııua7. 

Arjantin, Peru, Ekn.tOr TII 
Koluınblyda 

Aftlyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddeal Kara1t07 

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

fehir Clahllindekl acenteler : 
fstanbulda : AIO.lemclyan hanında 

Telef. 22900 13/11/12/15 Beyot -

lunda: İstlklAl cadde.si Telef. fl04t 

İZMİRDE ŞUBE 

Sıhhat noktai nazanndan 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arabaları, her yerden ucuı 

fiyatlarla yalnız 

BAK ER 
MeAazalar1nda 

saWmaktadır. 

------------------------· DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Türlıiyedelıi ıubelmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türla banlıa iıi * 
~---------·----------· 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyıl la11iııı • 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
DİKKAT 

Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköyü ve Bebek iskc
lelerile Köprü arasında muteber olmak üzere mezkur iskelelerin cari fi. 
atlarına nazaran % ıs tenzilatlı aylık abonman kartları ihdas edilmiş
tir. Bu kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mer'iyyete girecektir. 

iBu kartlan hamil olanlara umumi hatlarda olduğu gibi mükerrer se
yahat hakkı vermekle beraber kartlar Pazar günleri Şirketin bütiin iske
leleri arasında muteber olacaktır. 

28/6/937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesi ile ·da
rei merkeziye Kontrol Miidiriyetindc satışına başlanacağı ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz teşkHatında çalıştırılmak üzeze aşağıdaki şartlar dahilinde iki nam

zet memur alınacaktır. 
1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hastalığı ve sut 

halleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya üniversite fen 
fakült~sinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi alisinden veya 
idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi ziraat mektebinden neş'et etmiş ola
caktır. Bunların her ikisi de kendi meslek1eri dahilinde iyi teknik malumata 
sahip olacaklar ve mükemmel türkçe ve bilhassa türkçe kitabete vukuf dan maa
da Fransızca ve İngilizce veya Fransızca ve Almanca lisanlarına layıkile vakıf 
bulunacaklardır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
G - Namzetler tafsilAtı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi mesleklerile alakadar olnrak İdarece tayin edilecek 
ikişer teknik mevzudan birini seç('rek bunun hakkında Türkçe bir mü
taleaname yazacaklardır. cMüddet iki saah. 

B - Kendilerine verilecek Fransızca teknik bir makaleyi yarım sahifeye sığ
dırmak suretile Fransızca ve Tür .ıtçe olarak telhis edeceklerdir. cMüddet 
iki saat.> 

C - Almanca ve İngilizce birer makaleyi ayni veçbile hülasa edeceklerdir. 
cMüddet iki saat>. 

D - Mühendis namzet verilecek bir rasyonel nıilıanik meselesini halledecek. -
Ziraatçi namzet ise idare labora tuannda bir dozaj yapacaktır. 

6 - İmtihan 6 temmuz 937 Salı günü saat sekiz buçukta Umum Müdürlük 
merkezind~ yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihden evvel evrakı müsbitelerile ve bir dilekçe ile bir -
likte memurin şubesine müracaat etmeleıi lazımdır. c3686:t , .. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • cU k•tlde 11 /Temmuz/ 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 45. 000 liradır ..• 
Bundan ba§ka: 15.000, l:!.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

D/KKA T: 
Bilet alan herkea 7 Temmuz 937 günil akşamına kadar biletini 

değiıtirmif bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
1akıt olur. 

1 İstanbul Belediyesi 1Ianları ~ 
---~-----' Senelik muhammen 

kirası 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 No. lı mah-
ve karşısında 85 metre murabbası arsa. 15 
Topkapıda Arpaemini mahallesinde Tatlıkuyu so · 

kağında 1 No. lı arsa. 24 
Üsküdarda iskele meydanı sokağında denizden dol-
ma arsa. 100 

İlk teminatı 

1,13 

1,80 

7,50 
Yukarıda semti, senelik muhammen ki ralarile ilk teminatları yazılı olan• ma-

haller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmayı& konulmuşlardır. Şartna

meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. fstt.:kliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 1/7/937 perşembe günü saat 14 de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3458) 

* * Keşif bedeli 3466 lira 36 kuruş olan Se 13miçeşme - Maltepe yolu asfalt tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev r:ıkı ve şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490. No. lı kanunda ya7.ılı vesikadan başka Bayın-
dırlık Direktörlüğünden alacakları fen rhliyet vesıkasile 259 lira 98 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/7 /937 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (!.) (356!1) 

* * Senelik muhammen kirası 24 lira Rumelikavağır.cl:ı Rumelikavağı caddesinde 
4 No. dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
iizere açık arttırmaya konulmuş ise de bC'lli ihale günande isteklisi bulunma
.dığından arttırma 1/7/937 Perşembe güniine uzatılımştır. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 1 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunma. 
lıdır. (B.) (3694) 
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ÇAMA$1RLIK 
VE ÇARŞAFLIK 
HARiKULADE PATISKALAR 

YATAK 

YÜZLERi 

SATENLE~ 

ÖRTÜLÜKLERI 

ÇAV 
ORTOLERI 

) 
---------

min k il nını 
Saçlarınızın kılma hata gel 
cOpt..ımin> saç eksiri başka mümasil 

ilaçlar gibi terkibi meçhul formüllerle 
değil, halis vitamm cevherinden yapılır 

ve bu kudrctile herşeyden evvel saçla
rın dökülmesine sed çeker. 

Saçların dökülmesi, guddelerin zayıf -
!amasından ve artık kıllan yaşatama -

masından ileri gelir. İşte Optamin bu 
guddelere can asılıyarak derhal kuv
vetlendirir. Bu suretle saçlar gürbüz -
lcşerek yeniden hayata kavuşur. 

cOptamin> kep klcri t emizlemekte, 

saçlara revnak vermekte de şayanı 
hayret tesirı haizdir. 

~ 

·Mutlaka tecrübe etmelisiniz 

v· 
E 
R 
E 
s 

VE ES İVE ve PEŞİN 
Hazır ve ısmarlama 

Kostüm, Pardesü ve Pantalon 
iki prova ile, en son moda kumaşlar ve 

rekabetsiz flaUarla Galatada me,hur 

EKSELSYOR 1 
y 
f.. Elbise mağazasında bulacaksınız. 

' • 

ve 

p 

E 
ş 

i 
N 

VERESiYE ve PEŞiN 

'------------------------~~--' --• .. Bu akşam ~---. 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

> Bahçesinde 

Son Posta Matbaesı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A Ekrem UŞAKLIGİL 
s. Ragıp EMEÇ 

1 ı 

48 AAT ı 
ava andırllm ş 
ve ,terkibinde altın 

kremi bulunan 

VENÜS PUDRASI Alman ve İ;~: - .1 
liz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild diinyanın en tar avetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cild i mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

Kumral, esmer her t ene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid
lerinden takmınız. 

Satı• rerl ralnıa ' 

lı>TA118Ul., ..,Dfl• ; 
• Tl•et me1deaı 12 He. I• 
••9•11'"'" .,,.,., e.ııaıa •• ,. 

t~ Na.hı tarlfenıhl lataJlftl&. 
Flyallırımııdı bOyU te1111lll. 

Haziran 26 

Hasan Ze tin ağı 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve nefis ve taoıı yagıaır. 

Yemeklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tatlılarda tereyalı •ye
rine e:ı sıhhi yağdır. Kum, böbrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciler huta
lıklarında şe.-bct gibi içilir. Fiatlarda müthiş tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre Şite 40 
60 

100 
200 

Teneke 90 

" 
" 
" 
" 

1/2 
1 
2 
1 

" 7 1/2 
HASAN 

" " n " 
" " 
" " " 550 
DEPOSU: 

lstanbut, Ankara, BeyoAlu, Be,ıktaş, Eskltehlr. 
~ .............................................. ~ 

" 
TURYAG 

Aşağıda yazıh emtiayı imal eder ve satar: 
Yemek yağlan 

Rafine zeytin yağı 
Susam yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer salata yağlan 

Sade yağl~rı 

KOKOZİN 
TURYAG 

MARGARİN 

Bezir yağları 

İngiliz kaynamış açık 
İngi1iz kaynamış koyu 
Türk çift kaynanuş 

Çamaşır sabunlan 

Zeytin yağdan yapılnuş, 
MARSİLYA, DEVE, HALEl 
ARAB ve diğer cinsler 
TURSİL çamaşır tozu 

Tuvalet sabunlan 
TURAN banyo sabunu 
ROZi\IARİ - FA l'l\IA - VERDA 
Gliserin 
ve ilaçlı sabunları 

Tıraş sabu....nları 

Tıraş kremi 
Tıraş sabunu 

Tıraş tozu 

Diş macunu 
PERLODENT ----
Tuvalet esansları 

Krem BARONİA 
Turyağı şampuam 

Tuvalet yağı 
Saç fiksatifi ----
Temiz!eme tozu 
ECE 

Merkezi idaresi: lstanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-14 

Fabrikası: T U R A N - İzmir 


