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Güneş bLi şabah 4 ii 59 geçe tutuldu 
•••••••• • • 

Küsufu Istanbul, lzmir, Bursa ve Sovyet Rusyada 
seyreden "Son Posta ,, muharrirlerinin intibaları 

«Son Posta,, fotojrafçdannm ha saha la Be,ant kuleainden ldiaufun aafbalanm söstermek üzere aldddan resimler (resimleri yukarıdan bqlamak fartil• aoldan aaia doğru takip etmek lbundır.) 

Hava güneş doğarken ı-zecri iedb1rıef 
kapalı idi, sonra açıldı, 
ilimler hayli üzüldüler 

Küsuf lstanbulda ve bütün memlekette büyük bir 
alaka doğurdu, horozlar ortalık kararıp ta tekrar ay· 
dınlanınca öterek bu ikinci sabahı selimladılar 

Bu sabah küıuf eanaamda Beyazıt kulesinden lıtanbul limaninin görünütü 
Güneış bu sabah doğduktan biraz sonra tam olarak tutulmuttur. Bu hadi

' 'le her yirmi beş yılda bir defa vuku bulduğu için bütün ilim dünyası seferber 
•olmuş, hadiseyi tetkik ve takip etmiştir. 

Küsuf memleketimizde İzmir civarından başlıyarak Bursadan. geçmiş ve 
lneboluda nihayet bulan hattın güzergahına raslıyan yerlerde külli, diğer 
mıntakalarda cüz•i olmuştur. , 

Bütün dünyada büyük bir alaka ile karşılanan bu hadise ka~şısında «Son 
Posta)) da bittabi lakayt kalmamış, rasathane heyetimizin gittiği Uludağa 
sureti mahsusada bir arkadaşını göndermekle beraber diğer şehirlerdeki 
muhabirlerine de küsuf hakkında yıldırım telgrafile malumat vermeleri için 
talimat yollamıştır. Arkadaşlarımızın çektikleri telgrafları a,şağıda okuya • 
~ksınız. 

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

lstanbulda 1 Başka yerlerde 
Ömrümüz4:='bu semavi hadiseyi bir 

daha ya göreb.ilecek, veya göremiye· 
cektik. 

Hem hciyle nadir bir hadiseyi hafıza· 
(Devanu 1 O uncu aayfada) 

lnebolu 19 (Hususi muhabirimiz -
den saat 7,50 de) - Burada günef tu
tulması tam saat beşi 15 dRkika geçe 
başladı. Ortalık yavaş yavaş kararıyor· 

(Devama 1 O uncu sayfada) 

lngiltere ilgaya 
karar verdiğini 

ilan etti 
Avam Kamarasında 
meb'uslar Edene "Utan!,, 

diye bağırdılar 
..------Jf-."' -----""'! 

Muhalefet reisi " Napolyon'un 
Moskova ric' ati bu ric' atin 

yanında hiç kalır l ,, dedi. 

Londra 18 (Hususi) - Avam kama• 
tası bugün en gürültülü ve en sinirli gün
lerinden birini yaşadı. Evvela dış bakanı 
Mister Eden muhalefet grupları tarafından 
sık sık kesilen. ve «yazıkh1, «ayıp!», <nı• 
tan I» nidalarile karıılanan, sonra da mu· 
halefet liderleri tarafından en fiddetli mu• 
kabeleyi gören nutkunu söyledi. 

Mister Eden tarafından söylenen nutkun 
hüliaası ıudurı 

<clngiltere, ltalyaya karşı tatbik olunan 
zecri tedbirleri kaldırmağa taraftardır. 
Çünkü bu tedbirler muvaffak olamadL 
ltalyanın askeri teşebbüsü muvaffakiyetle 
neticelendi. İtalyanın bu muvaffakiyetini 

hiçe indirmek için, askeri hareketlere gi • 
riımekten baıka çare yoktur. Fakat orta· 
da bu gibi harekata girişmek istiyen hiç bir 
devlet görülmüyor. O halde zecri tedbir • 

( Devamı 5 inci sayfada ) 

Maxim Gorki 
Dün öldü 

Moskova 18 (Hususi) - Bir müd • 
dettenberi hasta olan büyük Rus edibi 
Maxsim Gorki bugün ölmüştür. Gorki, bü· 
tün hayatını ihtilalci olarak geçirdi. Rus -
yada ihtilal kopup Bolıevikliğin teessüs et· 
tiği zaman bolıevikliğe muhalefet ederek 
aleyhinde neıriyat\a bulunmuş ve memle· 
ketten 1 5 yıl uzakta kalmıştı. Bu müddet 
zarfında iki rejime temessül eden Gorki 
bilahare memlekete dönmüş ve Rusyanın 
en büyük muharriri olarak mevki almıştı. 
Şairin doğduğu Nişni Novogord' a 
Maxim Gorki namı verilmiı bulunuyor. 

• 

Partinin mühim kararları 

Valiler bulundukları yerin 
Parti Başkanlığına 

memur edildiler 
Dahiliye Vekiline Partinin Genel 

Sekreterlik vazifesi verildi. 

lımet lnönü ile vekillerin Ankaraya avdetlerinden bir intiba: Tayyareniq 
hareketinden sonra 

Başvekil ile Vekiller 
Ankaraga döndüler 

Kabine ve Parti idare 
heyeti toplandı 

Ankara 18 (A.A.) - «Beyanname»: 
Cumhuriyet Halk Partisinin memleke • 

tin siyasi ve içtimai hayatında güttüğü yük· 
sek maksatların tahakkukunu kolayla§tır • 
mak ve P~rtinin inkişafını arttırmak ve hız
landırmak için bundan sonra parti faali· 
yeti ile hükumet idaresi arasında daha sıkı 
,bir yakınlık ve daha ameli bir beraberlik 
,temin edilmesine ııenbaşkurca karar ve • 
rilmiıtir, 

l 
Bu maksatla: • 

1 - Dahiliye Vekili genyönkurul üye

liğine alınmış ve kendisine Partinin genel 
sekreterlik vazifesi verilmiştir. 

2 - Bütün vilayetlerde vilayet parti 
başkanlığına vilayetin valisi memur kılıa• 

mıştır. 

3 - Umumi müİctlişler, mıntaknlnrı da
hilinde bütün devlet işleıinin olciuf,u g.bi 
parti faaliyet \'e teşkilatının da y~iks k m.1• 
rakip Ye müfettişidirlcr. 

4 - Vilayetlerde ilyönkurulco intilııtp 

edilmiş bulunan başkanlar üye Juıumunu 

almış ve mensup veya mahallince m~ın:a· 
hap meb'us ba;skanların başkanlık vazi • 
feleri hitam bulmuştur. 

~ Deua.mı 1 O unca .aylanıızd.) 



2 Sayfa 

H r il 
Güneı tutulması 

• 
Dünya telakkiıi 

• Günef tutulmasının 
Tarihteki teıirleri . -
B u sabah erken kalkanlar, doğu uf -

kunda güneşin tutulduğunu gördü

ler. İstanbul bu manzarayı kısmen göre • 
bildi. Fakat Bursada. Jneboluda, Karade
niz sahillerinde adeta karanlık oldu. Dün
yanın her tarafından gelen i]im heyetleri 
bu semavi hadiseyi tesbit ettiler, fotoğraf
larını aldılar. 

Bugün bize artık basit görünen, bizde 
hiç bir heyecan., hiç bir korku uyandırmıyan 
bu hadise binlerce yıl insanlara dehşet 
vermiş, onları korkudan yerlere kapatmış

tır. 

* Eskiden insanlar dünyayı düz sanırlar-

dı. 

Eski Hintliler dünyayı nihayetsiz bir de
nizde dolaşan büyük bir kaplumbağanın 
eırtuıda bulunan dört büyük fi) üzerin -
de durur farzederlerdi. Zelzele, bu hay -
vanlardan birinin kunıldamasırrdan hasıl 
olur sanarlardı. 

Deniz kenannda bulunan bazı yerlerde 
İnsanlar dünyayı dümdüz farzeder, bu düz
lük üzerinde yiibelmiş bir dağ bulunduğu
nu, her taraftan denizle kaplı olduğunu 

zannederlerdi. 
Bize bile dünyanın bir öküzün boynu~

ları üzerinde durduğu efsanesini anlatma

mıılar mı idi} 
Arzın ve kainatın tcJCkkülü halkında 

bu derece iptidai bir tdakkiyc aahip o]an 
insanlann bir cüıı gÜpegündüz karanlıkta 
kalınca korkmalannı tabii görmek la -
zımdır. Güneı ve ayın tutulması, sihirbaz
ların bir büyüsü eseri farzedilir ve büyüyü 
bozmak için havaya eilih atılırdı. Bu an'a
ne bilhassa Çinde hala tatbik edilir. Gü -
neı veya ay tutuldu m.u bütün Çin bir harp 
mcydaru halini alır. 

* Güne§ tutulmasının tarihte de mühim 
roller oynadıiı corülmüıtür. Meşhur Eeki 
Yunan tarihçisi Herodot'un anlattığına gö
re milattan 585 yıl önce Med'lerle Lidya
lılar müthiş ve kanlı bir harbe tutuştuk.lan 
ınrada gÜneJ tutuhıvermiş. İki taraf ordu
lan da bunu Allahın bir ihtarı ~eklinde te
lakki ederek öyle korkmuşlar ki, derhal 
ıulh yapmaya razı olmu§lar. 

Yine eski tarihlere nazaran Med'ler La-
rissa ıehrini güneşin tutulması yüzünden 

AON POSTA 

Çoğuma Riinet bh1ma hidiseüııin aylarca eTTelden bili
nerek ona söre hazlrlmuldıimı, dqlara rasat diirlııiialeri p

kararak tdkikat için ~etler aittiiini Olmduğcawa zaman 
hiç hayret elnM1• 'pnlir. Çünkü bucün IMman mtlk llair hesap 
ve bir fen iti olduimm biliriz. Çüftkii aiinetin. •,Jm ve arzm 
hareketini ve seyrini aıdikten. llOlll'8 bana talmiİDde cüçliik 
olmadığına vilafız. 

Fabl elki imanlar sa:, sök Ye .-..ı ! l \--.1a ba llilsi • 
lerdea m&bnun idiler. Onlar arzı • ;· '• ımeıkeii zaw • 
der, ...e diinyamn öküz ~ plıılll bplambağa iize • 

rinde duıdui .... inamıiardı. om.r ~ .- .- tutu1mua ...... 
ilim bir lhidise idi. izahı miimkml u1ıaıa:Jw koftunç bir iıfelti. 

Bilsi iile cdlalet masmdaki ~ .. .-.ı kadar Vüzulıı ile 
iDh .edecek bir vak'a Cöaterilemez. 

(saz 
lngiliz polisl.,.i 
Şişmanladıkları için 
Perhize konagorlar 

Londra polis 
mü dü ri ye ti nin 
doktoru Mösyö 
Wolster şu emri 
tebliğ etmiştir: 

«Polislcrimi -
ze, suiistimal yap
masınlar, aç kal -
masınlar diye 
çok iyi bakıyo - -
ruz, onlar da bo -
ğailarina fazla 
düşkün olacaklar ki, hepsi haddinden 
fazla tegaddi edilmişlerdir. Vazifeleri 
çok yorucu olmadığından atikliklcrini 
kaybetmemeleri lazımdır. Binaena -
leyh hepsi de perhize airccelderdir. 

1 - Kahvaltılar mülgadır. 
2 - Öğleleri bir tabak et, çok seb-

ARASINDA ) ,._ __________________________ . 
HEHGüN BiR FJKRA 
Söz veremezmlfl BütünPq-
O.tadmmı: AJmıet Rasim wduan te matbuab Ja -

Yalı.tie ıdkdmn da ~en, h-diü.. ııos Bcre.no ie-
11ıe !bir aeneri muharrir tu1iiı musa1lat • minde gayet ga .. 
olnm,'ta. rip bir insandan 

ikide bir, matbaaya ~elir, lcendiain- bahactmektcdir • 
, dea para dileairdi. 

L p.ı ,ine böyle se1mif, azlanı- ler. Bu adam vü-
yordu. cudundan o ka-

Onun bu müracaatlarından artık dar fazla elektrik 
usanç .,et.İren iistad, cebinden bir ,..-un çıkarıyormuş ki, 
İnciliz altım~ uzatarak: gogsune konan 

- Alt dedi. Fakat bir daha da ae- biT ampulü ya -
nin yüzünü ıönneyim ! kıyormuş ve .kendi elektriği sayesin -

Herif, aıntarak, cevç Yenli: de .karanlıkta kitap okuyabiliyormUf. 
giremem-Bu

1 
faasusta hiç bir taahllit altına Doktorlar elektrikli adamın üzerin-

- Neden 
1 

de yaptıkları tcdri\Jerden sonra, böyle 
- Çünkü bendeniz de aktamJan bir vak·aya ilk defa rasgeldiklerini bil-

kaybetmiılerdir. Şehir düıman tarafından ze, ve meyva. 
muhasara edilmif bulunuyordu. Fakat içe- 3 - ikindi 'kahvaltıları mülgadır. 

lıtasyon birahanesinde demlenirim ı dirmişler ve :Win esrarını çözmek için 
.ıt-·-------------.ıt fizikçilerin de yardımını ist~mişlcrdir. 

Fr•n••d• grev ve koyunlarla 
do111•teaı ... 

• • • 
ridekiler kahramanca müdafaa ediyorlardı. 4 - Akşam yemekleri bir çay ve bi-
Birdcnbire güneı karardı. Halk öyle kork- raz franceli. Sago firketine mensup vapurlar -

Krallan• en 1111111 

Haziran 19 

r 

Güneş tutulmasına dair 

Ermel Talu -

B u sabah memleketin hemen her ta .. 

rafında, yüzlerce ve belki de bin4 

!erce meraklı, ellerinde islenmiş cam paN 
çalan olduğu halde, sabah karanlığı tatlı 

uykularını feda ederek, güneşin nasıl tu " 
tulduğunu seyrettiler. 

Kimi gördü .. Kimi göremedi. Her hald4 
ne görenleri tebrik eder, ne de görmiycn" 
lere acırım. Böyle feleki bir hadise, anca~ 
o ilmin mütehassıslarını alakadar eder~ 
Yoksa güneş tutulmuş, tutulmamış, bizŞ 

ne} Bu yüzden, ne hayat ucuzlayacak, n~ 
iktısadi buhran ortadan kalkacak, ne df 
dünyanın siyasi vaziyeti değiıecek. 

Güneşin tutulması, eski çağlarda, peJi 
cahil kafalann üzerinde tesir yapar, in " 
sanlar bundan tefe'ül ve teşe· üm ederler • 

mi1-
Şimdi de bu ayni hadise pek alim ka • 

falan i"gal ediyor. Benim gibi, ikisi ortaq 
·olanlar da aldımıayı9 geçiyoruz. 

Yalnız, bu sabah, bu münasebetle, yn .. 

tağımın içinde, günümün ilk kahvesini içenı 
ken. şu: «Tutulmak, tutmak ve tutun • 
mak• mastarlannın dilimizdeki sayısı~ 

mefhumlannı bir, bir zihnimden geçirerefl 
hayret ettim. 

Ne de çokmuş! Ne de çokmuııl 
Münasebetsiz bir şeye tutulmak, kom • 

fUDUn kızına tutulmak, kaçarken tutul " 
mak, oyuna tutulmak, zatürreeye tutul " 
malt. güneş tutulmak •. bir insanın kolu tu1 
tulmak. dili tutulmak •. 

Kafa tutmak, kuş tutmak, İpek böceği 
tutmak, yapışmak manasına: tutmak, la " 
brdı ve renk gibi ıeylerde, uymak manaa 
mıa: binöirini tutma~. himaye manasını§ 
tutmak, para tutmak, sözünü tutmak, dilini 
tutma"9 gözü tutmak, zarı tutmak, oru9 
tutmak, sır tutmak .. Sonra, kendi kendin4 
tutunmak, birine tutunmak, eski znmandıf 
yqmak, rastık tutunmak .. Ve bundan baş" 
ka: Tutumlu olmak, tutarağı tutmak, bi~ 

feyi diline dolayıp ta onu tutturmak, bi~ 

'lcimsenin tutar eli, görj.ir gözü olmak, bahitl 
tutuşmak, ve daha da kim bilir ne kada~ 
vardır ki, birden lıatırlıyamadım. 

Eski zamanın tıp alimleri, güneş tutuı.. 

ması kabilinden hadiselerin dimağ üzerin• 
de de tesirlerinden bahsederler. 

Bu sabahki küsuf, hakınız benim dimn• 
ğunı ne kadar iıılettil 

......................................................... ~ 
Biligo1' Musunuz 7 tu ki. kale duvarlanndan atlıyarak kaçtı ve • • • <!an biri, Şimali Afrikadaki Kazablan- Dünyadaki krallann en alimi Belçi-

düşman mukavemet görmeden ~ehri zap- Servet getire• kazın• lcadan üç bin koyun ile 300.000 .kilo ka kralı üçüncü Leopo~dur. Bilhassa 1 - Dilsizlerin lisanında yumruk ha~ 
tetti. . . . Almanyada bir amClıe petrol kuyu - domateı yükleyerek F ranaadaki Dunc- iç~ ve ik~ ~lcr üzıerinde llİ harfi bildirir} 

Knatof Kolomp Amerika sahillenne larmda bir burgu talnnak için toprağı kek liman _1_;_ deriıi vukuf aha alduğunu daha~ 2 - Spartacus kimdir} 1 

yapbğı seyabatl~den birinde erzahız kazarken, kazması eert bir cisme çarp- . & r ~ .g~. ~mclder grev liaht ve ayin .- iken :mecliste ilbat 3 - Tenia oyununu kim icat etmi§tir~ 
kalmlf, ve J•maıka adalanna dÜfıniiftü. b' oralannı ~ . d ılan ettiklerı ıçın gemıyı 'bo~a1tmamıs- etm~ 4 _ Thetia nedir} 
y li1 • • mlf, ıraz ~ymce mey a- · --~ 

er erden cn.U ıre yardım ntemq. fakat fak bir kasa. bn amele · lar, bunun üzerine vapur oradan ha- 11_.,_ __ ""! S - Posta pulunu ilk defa itim çıkaJ4 
redcledilmifti. Fakat heyet ilmine vikıf ol- na u ÇI 'f, eevınç . VÇUDal Leopald bal olduktan 800-
dutn. .IÇID. ertemi -L--- a tutu] w dolu gözlerle kasayı lannca. içinde ceket ederek tımaldc Havre gitmif, fa- ra da tct~ ..,._. .._..;..;!' M- da •e ikinci defa nerede görüldü? 1 

·- -ram yın - ac•gını ı- L_ Ha :.l:-..:.. L_ • e1J1JUU __ıc:ır.u-.-r--- u- (C lan ) 
biliyordu. Bunu •erli1ere de IÖ•l-.ı' Ert rcıikJcrini biraz bykhoi.f t.am a bin &.at :vre gllUl.&n.&yC &adar grev oraya- . • h _::....ı::.. _ • evap yarm 
• " " cm. e- d . . ~vere IÇ1D ™™ ~uap unnıer- * 

m ~onun clediii gıoi -ay tutulunca yer- altın maik bulmuf. a 1trayel etmıt ve tekrar~ edc;rck sine fe9Örleri bir~ kere gafil - (Diinkii Suallerin CeTaplan) 
Jiler Kolombua kehanetine bükmettiler ve Harbiumumide Ren eahalatında top- Thınckerk'e dönmeğe mecbur olmu~ l~dı::n. - fİmıdİ h lıflp ~ 1 - Saadibad alemlerini ve Lale dev•. 

ona bir peypmber muamelesi yaptılar. ra~ gömülen bu aliullar dev.let kuşu yolda domatesler çürümÜf, limana g~ zidandıkta';9 · ~larça L!L rini canlandıran c:.~ir Nedim, Mahmutpa• * .b. adamc8iızın 'bafı k emna pl)OI • :Ye uwı- ya. ' 
B _ tık gı ıDll ~-~ca, :za., lince grev gene bitmemis. Fakat koyun- nmı i7.alc etmewıia çarelerini anyor • pda kadılık etmİf, Nevıehirli İbrahim P•j 

Qgun ar sünq tutulması bizim için vallı bir müddet ,.um.af, .ıaıust sonra '- ~ . h' . do ' :ı pıun da kütiiphaııe memurluğunu yap~ 
aenelerce evvelden bilinen basit bir hesap aklını L---- to 1a~-1. nlları ük- .arın ycnu ıtm1"- matesler de çü - UDllf. • • ı 1UGfU- p .J'a&- pa y '"d_., •• • • h l ' • • .. llUfbr. J 
ıp o muıtur. lendi .. i gibi sötürüp bruma teslim et- Tu ugu ıçın ayvan ar onıan ycmif. 2-lrana yüriyerek giden, büyük bir kat" 
J Kainatın bizim için de hila meçhul h- mış. g aralarına hastalık girmiş ve zavaUılar Mldllll._.. •• pflı.. Jiim yapan ve bütün İran eserlerini yakan 

an esrarengiz aaflıalan vardır. Fakat ar- • • • kurtarılıncıya kadar da dört bin tane Beygirler 20 yatına aelince ihtiyar Arap kumandanı Haccacü Zalim'dir. 
tık gökleri üzerinde bu1unduğumuz arzd k b · l - f l 1 T d- 'L- .• b'I' b- .. an Hmrry •uw eYle•dl ur an vermış er, sag tara gazetele - sayı ır ar, midilliler ;ee daha kısa öm- 3 - ürk.İyede 43 tane gündelik ga .. 
ıuuı ıyı ı ıyor, utun aeyyarelerin aeyir~ • • • . 200 it 

]erini. hareketlerini tak. d' Meşhur ainema artiati Harry Bauer rmden bırı, Bluma şu suali .sormakta- re maliktirler. Bunlann en ihtiyarı Ye- zete. mecmua çı ar. 
d k' h.d. ı · ıp e ıyor, ve 8e!na- Tali' Beyin kızı Radife isminde bir ar- dır· ni Zelandda Paparata -hrindedir •e 45 4 - Dünyanın en büyük dağı Asyad&. 

a 1 a ıse en yer yüzündeki hadiselerden • r bulunan Himalaya dağıdır. En yiiksek. te .. 
daha iaabet1e onrup- talımin __ LL·ıliyoruz. tiatle evlenmiştir. Bayan Radife Tali «I• ı.. .. --a aelir gelmez dört bin ko _ yaşındadır. Sahibinin çocuklarını her 

.- euco T ~· e pellİ de 8845 metredir. 
---- ----·· --·- yeni sahne hayatına atılmıştır. Harry yunun canına kıydıktan 90nra insan- gün mektebe vetmP götürmektedir. 5 ç - ekoslovakya Orta Avrupada Af. 

Moskov•d• Lenin mUzeel Bauer ile haylı yaııı farkları vardır. Ki- lara neler yapmıyacaksınız'?» Paparata halkı bu dünyada emsali ol- A v manya, vusturya, Macaristan, Romanya 
Ruslar, Moskovada Kızıl meydana min nesi olduğu hakkında kafi izahat -- ···-· · • - · ~ ·- • ---- mayan hayvanı aahibinin eziyetlerin • ve Lehistan arasına sıkı~mıştır. 

bakan bir yerde bir Lenin mu"zesı· aç- gelmcmifse de Suriyeli veya Mısırlı memnundur ve kendisini tebrik eden- den kurtarmak için aralarmda para -··---·---·--·-ra•u-·-· --··--
_..] l b·t· 1 h • d t k led Franaada halkın rıkllmasını mışlardır. olduğu tahmin eoİ e ı ır. ere, ayatının en mesut zamanın a top ayara be iye namına satın alma- istediği heykeller 

Müze 21 daireden mürekkeptir. Da- Harry Bauer izdivactan fevkalade yaşadığını söylemiştir. ğa karar vermFdir. fransada bir san'at cemiyeti, Pari .. 

irelerin biriniıa duvar ve tavanlan kır- (" sin en kötü abidelerinin resimlerinden 

mızı kadife ile kaplıdır. Bu daireye Le- j S T E R İN A N } S T E R İ N A N M A ! mürekkep bir sergi açmış ve içeri gi-
nin mabedi ismi verilmiştir, inkılapçı- renlere birer rey puslası vererek ilk 
nın yüzünün maskesi cam mahfaza i- Geçen gÜn gene ba ~· Mahmutpapda Kürkçü Lame- Şatlık. evvel yıkılması münasip olan beş hey• 
çinde t~hir edilmektedir. Diğer odalar- da etrafa mikrop, h..t•lık, ve pis bir koku aqreden .çm bir ŞehriD ortasında bir Jiğ11J1 patlıyor. Bau belediye ve kay· kelin isimlerini sormuştur. Halk şu 
da komünist liderinin hayatına ait eş- lağımdan bahsctmiftim. mabmlıia haber veriyorlar. Biz gazete ile ilin ediyoruz. heykellerin yıkılmasını istemiştir: 
yalar ve hatıra1ar tarih sırasile dizil - O gü:ndcnberi o M!Dlte citmemİJtİın. Böyle olduğa ıbalde bir buçuk aydaılberi bu lağımı kapatma· 1 - Gam beta ( 1060 reyle) 
miştir. Eserleri, mektupları, resimleri, Dün o banda ç&ıq.n ifçilerdea biri :ge1di. Liğımm hali açık ia tetebbüa eden bulunmuyor. 2 - Klemanso (:34 7 reyle). 
eşyaları büyük bir intizamla yerleştir!!- Olduğunu, n aıcaldar ı..tıkça taaffünün arttığmı, o semtin O halde ha ~irde be'kdiyenin h.-.U. ahlrati ile alakadar 3 - Sent Genevieve (326 reyle). 
mf;iİtir. Sondan bir evvelki oda Leninin o~lmu bir bal aldııiun söyledi. olduğuna, arhk 4 - Musset'in gecelerini temsil e• 
plağa alınan sesi işitildiği gibi son 0 - l I 1 1 den heykel CW9 reyle). 
dada da, hayatına ait filmler gösteril- S TER NAN S TER NA N M A 1 5 - Waldeck - Rousseau (202 rey .. 

mektedir, 'L.------------------~----------------------·---.JJ fe}. 



Montröde Akdeniz misakı 
meselesi de görüşülecek 

Zecri tedbirler kaldırıldıktan sonra 
İtalya murahhasları da Boğazlar 
Konferansına iştirak edecektir 

- l:ondra, (Deyli Telgrafın diplomat 
muhabiri yazıyor) - Vaziyet, Mont
rö konferansının ehemmiyetini arttır· 
maktadır. Türkiyenin Boğazlan yeni
den tahkim etmesini tasvip için topla
nacak olan bu konferans, İtalyanın 
Avrupa camiasına avdetine başlangıç 
t9fkil edecektir. Montrö konferansı 
ilört gün devam ettikten sonra celse -

larini talik edecek ve aza, Milletler 
Cemiyeti konseyi ile Asamble içtima
inC!a hazır bulunacaklardır. 

Montrö konferansı Temmuzun 

mesi lazım gelmektedir. de bir deniz anlaşmasının imzasını göru • 

Bundan başka Türkiyenin, on iki ada- ıecektir. 
ya yakın olan müteaddit adaları tahkim Bulgar heyeti 
etmek istemesi İtalyayı alakadar et· Sofya 18 - Bulgariatanın Montrö kon· 

feransındaki delegeler heyeti dıı bakanlık mektedir. 
genel sekreteri orta elçi M. Nikolaefin baş-

Montrö konferansı bu mühim ifi kanlığanda Bulga.ri.nın Milleller Cem~-
başarmakla meşgul olduktan başka yetindeki daimi delegesi orta elçi M. 
daha mühim işlerle de meşgul olacak· Momcilof ile dıı bakanlığa siyasal işler şu· 
tır. Çünkü Akdenizin küçük devlet • besi direktörü M. Nekofdan mürekkep o
leri bir Akdeniz Lokarnosunun müza· lacaktır. 
kere edilmesine taraftardırlar.)> Atina 18 (Hususi) - Boğazlar kon· 

Zecri tedbirler kalkınca feransına iıtirak edecek oİan Yunan he-
Londra, 18 (A.A.) - Morning post yeti azası baıvekil Metaksasın riyasetinde 

gazetesinin Romadan öğren~iğine ıöre toplanmıt. Montröde takip edilecek hattı 
ikinci haftasında tekrar başladığı ltalyan hükumeti zecri tedbirlerin kaldı • hareketin esasları tesbit edilmiştir. Top • 
zaman zecri tedbirler kalkmı9. k k d' d k ı d d · ı b k d' k .. .. ·1 rılmaaı ile iktifa edere en ısi e mu a • anlı a ıı ıı er a anı umum ıre toru ı e 
olacağı için İtalyan murahhaslarının da belei bilmisil olmak üzere koyduğu zecri deniz erkanı harbiye reisi amiral lkonomu, 
Jioa.feransa iştirakleri beklenecektir. 

0

tedbirleri kaldıracaktır. Bu demektir ki Yunanistanın Ankara ataıenavali bulun • 
ltalya Lozan muahedesine vaziyül - İtalya Boğazlar konferansına ve Lokarno muştur. Heyet bu akşam hareket etmiştir. 

l1D7.8 devletlerden olduğu için Montrö devletlerinin ilerde yapacaklara müzake· Yunan murahhaslara, konferansta Türk 
1ionferansının vereceği kararı tasdik et- relere iştirak edecek ve nihayet Akdeniz • tezini hararetle müdafaa edecektir. ............................................................................................... 

Filistindeki kıyamcılara 
gizlice para gönderiliyor 
. Memleketin her tarafında yeni hadiseler olmuş, 

· polisle kıyamcılar çarpışmışlardır 

J;ondra, 18 (Hususi) - Bugün A· Arap ölmüştür. Müteaddit Yahudi 
vam Kamarasında, Filistinde vuku bu- müesseselerine kurşunlar atılmıştır. 
len hadiseler mevzuu bahsedilmif, Şeron ovasında bomba ile demiryol
~Uıtemlekit müsteşarı verdiği cevap- larını tahrip için bazı teşebbüslerde bu
a Filistinde kıyam edenlere hariçten lunulmuştur • 
para geldiğinin tahakkuk ettiğini, fakat Arap heyeti Londrada 
bunun nereden geldiğinin henüz anla- Londra, 18 (A.A.) _ 8aflarında 

~fllmadığını söylemiştir • Cemal Efendi Hüseyni bulunan Filis-

Yeni kanfıldıldar tinli bir Arap heyeti, İngiliz milleti 

r 
Yunanistan, Trakya ve 

Makedonya hudutlarında 
Tahkimat yapıyor 

Atina 18 (Hususi) -Batbakaa Ge
neral Metaluu dün erkinı harbiye u

mwn reiaile saatlerce süren müukere
lerde bulumnllflur. Ba arada Trakya 
ve Makedonya budutlannda yapılacak 
tahkimatın plinlan da tetkik olun • 
muttur. 

Belçikada grev 

Fabrikalara piyade müf
rezeleri yerleştirildi 

İzmirde şüpheli 
bir ölüin 

Maruf bir fabrika sahibinin 
cesedi mezardan çıkarıldı 

lzmir 18 (Hususi muhabirimizden) -
Zenit mobile fabrikası sahibi ve lzmirin 

0

maruf zenginlerinden Ahmet dün ölmüt. 
0

ve doktor kalb sektesi raporu vererek def· 
nine ruhsat vermişti. 

Ahmedin ölümü dedikoduları mucip ol· 
muı ve kardeıleri adliyeye müracaat ede· 
rek Ahmedin ölümünü şüpheli ıördükleri· 
ni, ölmeden bir gün evvel içtiği çay ile ze· 
hirlenmiş olabileceğini söylemiılerdir. Bu 
ıikayeti nazarı itibara alan müddeiumumi· 
.lik cesedi mezardan çıkartmış ve otopsi 
)'apılmııtır. 

.Yunanistan da 
partiler birleşiyor 

Atina, 18 (Hususi) - Anti Venize • 
list birleşmesi etrafındaki teşebblisler tim· 
diye kadar müsbet bir netice verntı:miı • 
tir. Terakkiperverlerin Liberal parti•İ • 
le birleşeceği hakkında verilen haberleri 
parti lideri Kafandaris tekzip etmiştir. 

Yunan Baıvekili Selinikte 

Atina, 18 (Hususi) - Başbakan Ge· 
ncral Metaksas ~ralı karşılamak üzere Se
laniğe hareket etmiştir. Başbakan Cumar· 
tesi günü kralın refakatinde yapılacak 

ıenliklcre iştirak için Kılkiıe gidecektir . 
Başvekil, hareketinden evvel, doktor 

Şaht ile yapılacak müzakerelerin memnu· 
niyetbahş neticeler verdiğini söylemiıtir. 

Mısır Milliyetperveri Saad 
ZaglOIUn kemikleri 

Kahire, 18 (Hususi) - Mısır mil
liyetperverliğinin lideri merhum Saad 
Zaglulün kemikleri yarın, ~imdiki me· 

zarından kaldırılarak kendisi için inşa 
olunan muhteşem milli makama götü· 
rülecektir. Bu münasebetle büyük bir 
merasim yapılacak ve Nahhas Paşa bir 
nutuk söyleyecektir: Bu milli makam 
Saad Zağlul için sureti mahsusada ya
pılmıştır. 

·---------------~ 

Almanyada harpte iş görecek 
Liyej 18 (A.A.) - Liyej etrafındaki 

Kudüs, 18 (A.A.) - 1929 kan~ık- müvacehesinde Arap davasını müdafaa fabrikalara bir çok piyade müfrezeleri yer· 
hklan ile alakadar olarak idam edilen için Londraya gelmiştir· leıtı'rı'lmı'ıtir. A A ) La c 

Berlin l 8 ( . . - « orrespon • Gf Arap tcfinin bu idamlarının yıldö- Cemal Efendi, Filistin Arap parti· Grevciler, bu sabah umumt servisleri · dance diplomatique du parti nazi» harp 

amele yetiştirilecek 

nlimü olan dün bütün memleket dahi- sinin batkanıdır. bozmuılar ve bu suretle tramvayların it • k 1 • · did 
esnasında ite yanyaca ame enm fllll en 

linde vaziyet gayet gergin devam etmİf Belediye daİrelİne bomba !emesine ve postaların ıitmesine mani ol- ,Yetiştirilme•i lüzumundan bah•etm~tir. 
ve bir çok hadiaeler çıkınıttır. Londra 18 (AA) - Haber verildi • muılardır. 

1 b l 8 . k k' 1 L'f dil · · Yan resmi olan bu gazete. 1914-1918 Yafa civarında otomobil i ir po is ğine ıöre, Hayfa belediye dairesine bom· ır ço unse er tevııu e mııtır. 
de «Almanyanın askerlik bakımından kamtlfrezesi Araplann hücumuna maruz balar atılmıt ve bina ciddi surette hasara 
zanmıı olduğu bir harbi aQlık yüzünden blmıt ve vukua gelen çarpışmada bir uiramıfbr. ispanyada grev buyuyor k d 
Jtaybetmiı olduğunu» hatırlatma ta ır. 

Sayfa 3 

E 
Belçikadaki son grevler 

ve sebepleri 

B ir hükUnıet buhranından çıkan Bel· 

çika, yeni bir buhrana girmiı bulu· 
nuyor. Anver• ve Gan dok amelelerin • 
den •onra maden aanayÜ İtçileri de srev 
yapmışlardır. O suretle ki, Belçikanm i .. 
tihsal menabü bu suretle, felce uğramak 
tehlikesini göstermektedir. 

* Geçenlerde yapılan meb'us •eçimi neti· 
cesinde, Belçika parlamentosu, kuvvetler· 
de tesaviye yakın bir müvazenet 
haline gelmişti. Parlamentonun en kalaba
lık partisi sosyalistler olmakla beraber li
berallerle katolikler de mühim bir yeldin 
tutmaya muvaffak olmuılardır. Bunlann 
haricinde, faıi•t meyilli bir dördüncü fır• 

ka daha meclise girmeye muvaffak oldu. 
Reks denilen bu fırka, bugüne kadar ehem
miyet verilmiyen mütevazı mevkiinde ge· 
celi .sündüzlü çalııma•ı sayesinde, ve bir· 
denbire, mecliste on yedi sandalye temin 
etti ve bütün dikkatleri üzerine çekti. lk • 
tidar mekiinde Van Zeelan hükUnıeti var• 
dı. Bu zat parlamentoya dahil değildi. lnti• 
habat bitip te netice malum olunca Van Ze
eland krala istifasına verdi ve tekrar hüku
met kurmak istemediğini de •Öyledi. Bu • 
nun üzerine hükumet teşkiline, sosyali•t li· 
deri Vanderveld memur edildi. Fakat muh· 
telif sebeplerden dolayı o da muvaffak o• 
lamaymca, tekrar Van Zeeland'a müracaat 
edildi, bu zatın, bir hayli hararetli •Üren 
çalışmalarından sonra yeni bir Van Zee • 
land hükumeti daha kuruldu. Kuruldu am· 
ma Belçikada da grevler patlak vermeye 
başladı. Belçika amelesinin yeni hükG • 
met karşısında memnuniyet•izliğinl davet 
eden sebepler ıunlardır: 

1 - Van Zeeland'ın otoriter bir hük6-
met kurmuı bulunması. 

2 - Bu hükumetin demokratik e .. • • 
larla kendisini mukayyet ıörmeme•L 

3 - Para kıymetinin düşürülmesine 

rağmen amele yevmiyelerinin apğı bir de· 
recede kalması. 

4 - Kadınlara rey hakkının verilmesi 
• ki, bu takdirde, katolik partİ•İ en kalaba
lık parti haline gelecektir . • 

5 - Yeni hükumetin, aza ekseriyeti iti· 
barile parlamento haricinden teşekkül et• 
mit bulunması ve ilah ..• 

Buna, son zamanda, F ransadaki •osya• 
lizm tecrübesini de ilave edecek olursanız, 
Belçikada, buhranların niçin birbirini takip 
etmiı olduğunu anlarsınız. 

Şurası unutulmamak gerektir ki, Belçi· 
ka, harp sonunda, kendi devlet ricalinin 
hatası yüzünden, inkisara uiramııtır. Bi • 
naenaleyh, yeni vaziyetine ıöre, yeni un • 
surların it baıına gelmesi zaruri idi. Van 
Zeeland hükumeti, işte böyle bir zaruretin 
ifadesidir. Fakat amele kıyamı. bu zarured 
fU veya bu istikamete tevcih edebi • 
lir. - Selim Rapp 

Uşakta arpa fiatları gittikçe 
duşu yor 

Uşak, 18 (A.A.) -ilk arpa mahsu· 
lü iki haftadanberi E,me köylerinden Fransada mali ve 

siyasi tedbirler 
Habsburglann 

avdeti meselesi 
ltalya itiraz ebniyor, Al
manyada tehlikelerden 

bahsediliyor 

Madrid, 18 (A.A) - Dün akpm çı· 
kan ve bir çok kimselerin yaralanmasına 
sebebiyet veren kaq.,.Iıklar dolayı.&le 

dahiliye nazın, it federasyonu binasının 

S • k" p • dK dU pazarımıza gelmektedir. 
Madam taYIS 1 arısı un Birinci hafta kilesi 130, ikinci haf-

• Ateşhaç" ve sair birlik
lerin feshedilmesine karar 

verildi 

Paris 18 (A.A) -- Kabinenin bu ... 

laataki toplantısında nazırlar, bütün birlik· 
l.bı feshine karar vermiılerdir. 

Bunlar arasında "atef hat», uvatanse· 

verler gençlikleri• ve ufransistlenı de var• 
du. 

Paris 18 (AA.) - Bu sabahki kabine 
toplantısında M. Vincent Auriol, ekonomi 
ve finans meseleleri baklanda yakında 

lllecliste aöyliyeceii nutkun ana hatlarına 
dair izahat vermittir. 

Nazılar parlimentoya iki proje tevdii· 
ile karar vermiılerdir. Bunlardan birisi 
frank kıymetinin müdafaasına, diğeri de 
«Fransa bankasının yeniden tenkisi» ne 
aıütealliktir. 

IO saatlik hafta 

1 ,.ari~ 18 - Senato 40 saatlik balta me· 
eaiai P• ,esini de tasvip otmittir 

Viyana, 18 (A.A.) - Yan reamt 
Reichspost diyor ki : . 

Siyut mahafil, İtalyanın Habsburg 
hanedanının tekrar saltanat makamına 
gelmeıinin tamamiyle dahili bir mese
le olduğu suretindeki Avusturya noktai 
nazarını kabul etmiş olduğunu beyan 
etmekte ve «Çünkü hiç bir muahede
namenin Avusturyayı kendi hükume
tinin teklini intihap etmekten menet· 
memekte olduğunu ilave eylemek • 
tedirler. 

Berlin, 18 (A.A.) - Correspon -
dance Politique Et Oiplomatique, 
Habsburgların tekrar Avusturya tahtı· 
na gelmeleri aleyhinde mütalealar ser· 
detmekte ve bunun tabii bir deği.şiklik
ten pek başka bir şey, tehlikeli bir tec· 
rübe olacağını ve merkezi A vrupada 
ciddi bir 18J"sıntı tevlit edeceğini yaz -
maktadır. 

kapatılmasını emretmittir. 
ispanyada grev hareketi etrafa yayıl • 

maktadır. Barselonda 100.000 grevci 
vardır. Bugün bu miktann artacaiı tahmin 
edilmektedir. 

Necaşi lskoçya'ya gitti 

Paris, 18 (A.A.) _ Madam Arlet- ta100, üçüncü hafta da 60 kuruşa düt

te Stavisky, dün gece Nevyorktan gel· tü. 
miştir. Orada bir müzik holde çalıfı • Önümüzdeki hafta Upk köylüleri· 

d nin arpası pazara çıkacağından fiatla-
yor u. b"' b" .. d" w• k k 

rın us utun UfCCegı or usu var -
dır. 

----------------~ 
ltalya istikraz yapıyor 

Londra 18 (A.A.) - Daily Üpreu 
Londra 18 (A.A) - Necati ve ailesi, gazetesi bir kaç milyon lngiliz liralık bir 

bu sabah lakoçyaya hareket etmiflerdir. Q.

1

.ltalyan istikrazı hakkında Londra ile Nev• 
rada Glasgov' a yirmi kilometre mesafede york arasında halen müzakereler cereyan 
bulunan bir ptoda oturacaklardır. etmekte olduğunu bildirmektedir. 

Çimle talebe grev yapb 
Pekin, 18 (A.A.) - Pekin talebeleri, 

Japon aleytan talebe cemiyetlerinin fes • 
hine dair olan emrin geri alınmasını temin 
için umumi grev yapmışlardır. 

1 .__ _______ ik_i_a_hbap çavuşlar 1 

. . . 
. : ·J • . 



4 Sayfa ' 

Soyadı işleri 
Üsküdarda halka kolaylık 
gösteriliyor, 3 yurt tesis 

edildi 

Üsküdar nüfus memurluğu soyadı 
tescili için çok çalı;,ımaktadı~ 70.000 
nüfustan 56 bininin soyadı tescil mua
melesi ikmal edilmiştir 

Geri kalanların tescili için de ilave
ten Beylerbeyinde bir büro, Kısıklıda 
ve bir de Doğancılar parkında mual -
liın ve belediye memurlarından mü -
rekkep bir heyet çalıştırılmıya başla
nılmıştır. 

Diğer bir heyet de, soyadlarını tes • 
cil için nüfus dairesine gelmiyenlerin 
ayaklarına giderek soyadlarını tescil 
etmektedir. 

Akalliyet mekteplerinin 
imtihanları 

Ecnebi ve ekalliyet ilk mekteplerinin 
imtihanları nihayet bulmuştur. Ecnebi 
liselerinin imtihanları da yann akşa • 
ma kadar ikmal edilerek talebeler ol • 
gunluk imtihanlarına yetiştirilmi~ ola
caklardır. 

Festival hazırhkları 
İstanbulumuzun tabii güzelliklerini 

kom§Ulanmıza tanıtmak ve ayni zaman • 
~a ıehirde yaz mevsiminin hareketli geç • 
mesini temin etmek maksadile tertip edilen 
festival programı tekemmül etmiştir. 

Geçen yıl bir hafta devam eden bir Bal
kan festivali tertip edilmişti ve bu bir tec-

rltb• mahiyetinde idi. Bu yıl festival için 
Claha uzun ve daha geniş bir program ha

zırlanmıştır. Bu yıl İstanbul tam 40 gün, 
:40 sece eilenece1ı:tir. 1. 

Festivale 12 aiustos cuma günü Moda 
denizcilik k.lilbilnde gündüz yapılacak ya • 
nılar ve gece verilecek balo ile başlana • 

caktır. Şenlikler Muhiddin Üstündağın bir 
nutku ile açılacaktır. 

Festival till lı:omiteleri çalışmalarını bi • 
tirmiıler ve raporlarını hazırlamışlardır. 

BuKlliı belediye umumi meclisi salonunda 

belediye reisi muavini Ekrem Sevenca • 
nın riyasetinde bir toplantı yapılacak, fes

tival komitelerinin hazırladıkları raporlar 
obınacak ve milzakereler yapılacaktır. 
~ 

MahkOm edilen hırsızlar 
Vefada Hamzanın evine anahtar 

uydurmak suretiyle girerek 62 lira pa-

ra ve bir tabın efya çalmaktan suçlu 
Rüttü ve Zehra birer sene hapse, bun

lann yardımcısı Hafize de bir ay ha -
pia ve 5 lira para cezasına mahkum e ... 
dilmit lerdir. 

1 * lstanbuJda Maltepede Mektep ar-
1 kasında lsmailin çiftliğinde çahsan İb-
' . 
rahim, Küçükçekmece istasyonundan 
itibaren 31 inci kilometrede kenarda is

tif edilmiş olan Şarkdemiryollarma ait 
, traversleri çalarken yakalanmış ve 
2 nd cezada 3 ay hapse mahkum edil
miştir. 

~~~~~~~~~~~ 

Kadıköy akşam Kız Sanat 
mektebi 

Kadıköyündeki Notr dam dösiyon 
mektebi binası Maarif Vekaleti tarafın-

dan satın alınmış ve dün tapuda tak -
rir muamelesi yapılmıştır. Buraya Ka-
dıköy Akşam Kız San'at mektebi ta -
~ınacaktır. Bugün binanın Kadıköy 

Akşam Kız San• at Mektebine devri 
muamelesi yapılacaktır. 

. Sultanahmet paraşüt kulesi 
Türkkuşu talebeleri İçin Sultanah • 

met meydanında yapılacak olan para

şüt kulesinin bütün demir aksamı An
karadan şehrimize getiriJmiştir. Kule -
nin projeleri hazırlanmıştır. Temmuz 
iptidasında in~aata başlana~aktır. Üni

versite arkasındaki sahada uçuş talim
leri yapmakta olan talebeler ümidin 
fevkinde muvaffakıyetler göstermek -
te ve uçuşJar yapmaktadırlar. 

Bir tehdit 
Davası 
Bir kadından para kopar

mak isteyen 3 erkek 
muhakeme ediliyorlar 

Asmalımesçitte oturan Despina ismin • 
de bir kadın, Kabatat lisesi talebesinden 
l 7 yaşında Tan aş ile terzi l 7 yaşında Yor
gi ve 24 yaşında Todori aleyhine bir teh
dit davası açmış, bu davaya da dün ba • 
kılmaya başlanılmıştır. 

Davaya nazaran bundan bir müddet ev
vel Y orgi Madam Deapinarun evine gide
rek bir mektup bırakınıt ve cevabını iste· 

tni ştir. 

Mektupta Despinaya hitaben: 
- «Eğer sana bu mektubu getiren ço· 

cuğa l O lira verip te ıöndermezsen seni 
randevuculuk yapıyor diye polise ihbar e
deceğizı> denilmiştir. 

Despina mektubu okur okumaz Y orgi· 
yi yakalatmıı. • 

Yorgi de 
- Bana bu mektubu arkadaşım Ka -

bataş lisesinden Tanaı verdi. İçerisinde ne 
yazıldığını bilmiyorum, demiştir. 

Tanaş ta karakola davet edilmiş ve bu 
İşte T odorinin de alakaıı görüldüğünden 

her üçü de mahkemeye ıevkedilmişlerdir. 
Dün mahkemede sor11Jları yapılan suç• 

lulardan Tanaş: 
- Bir akıam arkadaııın Niko bana gel• 

di ve benim Türk mektebine gittiğim için 
iyi türkçe yazacağımı söyledi ve bana Ma· 
dam Despinaya gönderil:n mektubu yaz
dırttı. Fakat benim bu iıle hiç bir alakam 
yoktur. Niko bir akıam Despinanın evine 
gitmiş, orada kalmak: için yirmi lira ver • 
miş, fakat sonra kalmamıı, hiç olmazsa on 
liramı kurtarayım diyerek bana bu mek • 
tubu yazmam için ricada bulundu. Ben de 
yazdım, demiştir. 

Tanaştan sonra sorgusu yapılan ve mek
tubu Despinaya götüren Y orgi de ağlıya
rak: 

- Efendlln, benim m~tubun içinde ne
ler yazıldığından haberim yoktur. Bana 
mektubu Niko ile T anq verdi ve ben de 
götürdüm demiştir. 

Mahkeme müzakereden sonra mektubu 
yazdıran Nikonun zabıta tarafından duruş

ma günü mahkemeye gönderilmesine ve 
Madam Despinanın randevuculuk yapıp 
yapmadığının zabıtai ahli.kiyeden sorul • 
masına karar vermit ve muhakemeyi baı
ka bir güne bırakmııtır. 

Gemilerin tahlisiye 
levazımı 

Bazı gemilerin tahlisiye 
levazımı noksan bulundu 

T ablisi ye idaresi deniz nakil vasıta
larındaki tahlisiye vesaitini gözden 
geçirmektedir. Bazı gemilerde filika, 
cankurtaran simidi, sal gibi vesaitle ge
milerin istimdat tesisatının ve radyo 
cihazlarının noksan olduğu görülmüş
tür. Bu kabil gemilerin sahiplerine de 
bunların tamamlatılması için tebliğat 
yapılmıştır. 

Tahlisiye umum müdürü Necmed -
din A vrupadaki tahlisiye teşkilatı hak
kında tetkikatta bulunmak üzere bu ak
şam A vrupaya hareket edecektir. 

Danıh Deniz Eğlenceleri 
• Bakırköy istiklal İdman yurdu ile Ço

cuk Esirgeme Kurumu Bakırköy kolu müş
tereken 5 temmuz pazar ıünü ve gecesi sa
baha kadar devam etmek üzere Bakırkö -
yünde seçme bir cazın iştirakile muhtelif 
numaralarla danslı deniz eğlenceleri ter· 
tip etmişlerdir. 

Deniz sporları çerçevesine giren bilumum 
müsabakalar programa ithal edilmiştir. 

Bu müsabakalara girmek arzusunda bu
lunan denizcilerin 30 haziran akşamına 

kadar Bakırköy istasyon caddesi 36 Na.da 
Diş doktoru Mehmet Rizaya müracaat et
meleri lazımdır. 

Kongreye çağınf 
Fener Yılmaz spor klübü başkanlığın -

dan: 
14-6-936 tadMnde yapılması gereken 

yıllık kongremiz ekseriyet olmadığından 

21-6-9 36 pazar günü saat 1 O da klüp mer
kezinde yapılacağından klüp üyelerinin gel
meleri rica olunur. 

SON POSTA: 

1 Zeyrekte bir kaza 
iki amele 10 metre yük

sekten yere düşerek 
yaralandılar 

Dün öğleye doğru Zeyrek caddesin-. 
de bir kaza olmuş, Hasanın kahvesini 
tamir etmekte olan sıvacı İspiro ile ya
nında çalışan amele ölüm derecesin
de yaralanmıştır. 

İspiro ile yanındaki amele binanın 
dı,.ş tarafına kurulmuş olan iskelenin Ü· 

zerinde zeminden 10 metre yükseklik
te çalışırlarken iskele birdenbire kırıl
mış, ikisi birden yere düşmüşlerdir. 
Her ilcisi de ifade veremiyecek bir hal
de hastaneye kaldırılmışlardır. 

Tramvay altında bir kadmm 
ayağı ezildi 

Dün akşam Çemberlitafjta bir tram
vay kazası olmuş, 229 numaralı vat -
man Sadığın idaresindeki Edirnekapı 

tramvayı Türbeden geçerken LUtfiye 
adlı bir kadın tramvayın önünden geç

mek istemiş, muvaffak olamamış, düş
müş, tramvay da durdurulamamış, ka
dının sağ ayağı ezilmiştir. Lutfiye der
hal Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 

Her gün çiçek pazarı 

Haziran 19 

~l ______ G_o_·r_e_n_, __ h_il._e_n __ v_a_r __ m_ı_? ______ I 
20 gündür kaybolan çocuk 

Resimde görülen 
rltten çıkarak ev - ç o c u k S a m s n n 
vell Mersine, ora - Havzasında ek -
dan da İstanbula mekçllik eden Faz

\ a;elen Hüseyin kızı h Doğru Erek oğ-
.· Hatice adındnk:l :tu Cavittir. Kendi-
·~ abla.mı arıyorum. ı8l 337 doğumludur. 
f Ben Mersinden bü- Bundan 20 gün ka

yük annem Klba -
dar evvel ortadan renin yanından ge-

liyorum. Ablamın kaybolmuş, bir da-
ŞJşll tarafiannda ha bulunam~-

bir evde bulundu _ tır. Bllen ve gören
ğunu zannediyorum. Bilenlerin adresime bil- lerin babasının adresine yazmalarını dile 

dirmelerini rica ederim. 
Kadıköyde: Rlsa paşa çeşmesinde Ziya bey 

sokağında ı Nmnarada Kibare 

• * • 

rlz. 

* * * 
Babamı anyorum 

Oğlumu anyorum Babam General Osman Seyfi oğlu Meb • 
18 yaşında iken 926 da Hasankaleden 91 - medl 20 senedenberi kaybettim. Tanıyanla.~ 

kan Kara Muhu tahslldan Abdülkadir oflu nn beni haberdar etmelerlnl dilerim. 
Adill arıyorum. Bilenlerin adresime bildir -
melertnı rica ederbn. 

Basan.kale Kara Mllha &absildan 
Abdülkadir . "' . 

Baldızmıi anyorum 
Hayrabolunun Ca.nbazdere köyünden Alt 

Bandırma İhsaniye mahallesbıde Sekiz et .. • 

ler karşısında No. 5 de Farika. . "' . 
Oğlumu ariyorum 

Kunduracılık yapan oğlum Mehmet ıkl a~ 

oğlu sığırtmaç Mehmet kızı Lebibe, Umumi evvel birdenbire ortadan kayboldu ve bAll 
harpte İstanbula litm1ft.1. 0 zamandanberl bulunamadL Kendisinin Ana.doluda bir yee 

hayat ve mematmdan bir haber alamadım. re gittiğini sanıyoruz. Bilenlerin adresime 
bildirmelerini dilerim. Bilenlerin adresime bildirmelerini dilerim. 

Hayrabolu Canbıudere köyünden Leblbenin 
eniştesi M~tala otlu Hüseyin 

Biga Dimetoka nahiyesinde 
Mehmeı otla Yusuf 

Gümrük anbarlarmm Limana 1 
devri işi 

Perşembe, cuma ve cumartesi gün- Gümrük ambarlarının liman idare-

Marmaraya işleyen 
vapurlarda sür'at 

Denizyollarının Marmaraya işle ,. 
mekte olan vapurlarının hareket kagıbı 
larını almaktan mütevellit gecikmelerir 
nin önüne geçilmesi ve gidiş ve gelişin 
daha sür'atli · yapılması için bunlara 
yalnız bir iskeleden hareket kağıdı ve' 
rilmesi gümrük muhafaza baş müdü 
riyetine bildirilmiştir. 

leri Galatasarayda lisenin yanındaki sine devri talimatnamesinin bir an ev
Kartal sokağında yeni bir çiçek pazarı vel tasdiki için gümrük başmüdürü 

kurulacaktır. Burada her t:.,ürJii çiçek ve Mustafa Nuri vekalet nezdinde bazı 
fidanlar satılacaktır. t~ebbüslerde bulunmuştur. Vekalet 

talimatnameyi gönderir göndermez 
devır muamelesine başlanacaktır. 

Galatada bir kavga 

Pazartesi günleri Yenicamide, salı 

günleri Yüksekkaldmmda, çarşamba

ları da Fatihte birer çiçek pazarımn a
çılmakta olduğuna ve yeni çiçek pa- Evvelki gece Galatada Necatibey 
zarının haftanın müteakip üç günü a- caddesinde bir kavga olmuş, Galatada 
çık bulunacağına göre İstanbullular bir otel sahibi Ahmet ile sabıkahlatdan 
için fehrin muhtelif semtlerinde ol - Laz Yusuf, Hasan oğlu Ahmet, Ali oğ
makla beraber, haftanın her gününde lu İsmail ve Mehmet bıçaklarla biri -
birer çiçek pazarı bulunmuş olacaktır. birlerine girmişlerdir. İsmail Hasan 

oğlu Ahmedi yaralan11ştır. Polis kav-

GümrügUn satacağı şekerler gacıların hepsini yakalamıştır. 

Bir gazete gümrüklerde biriken ka- ipeklilerin ıslAhı işi 
çak şekerlerin satılığa çıkarılacağını İstanbul ipekçileri dün İstanbul Ti~ 
yazmljŞtır. Bunlar kaçak şekerler ol- caret ve Sanayi Odasında bir içtima 
mayıp sahipleri tarafından gümrükten yapmışlar, ipeklilerin iılahı etrafın -
alınması geciktiği için satılığa çıkarı - da görüşmü~lerdir. 
lan şekerlerdir. Ve ekserisi gümrü- __ __, ______ _ 

ğe tabi muhacir şekeridir. Bu §ekerle... Buğday fiatları 
rin geçen ay nihayetine kadar güm - Şehre fazla buğday gelmeğe başla-
rükten alınması lazım gelirken sahip- mıştır. Bir kaç güne kadar fiatlann 
lcri gümrük resmini ödeyip Aekerleri- düşmesine intizar edilmektedir. 

T -~-~~~~~~~-

D İ almamışlardır. Gümrük idaresi de 

Bu suretle vapur diğer iskelelerde, 
gümrüklerde hareket kağıdı beklemi4 
yecekleri için teahhürsüz gidip gele .. 
bileceklerdir. 

Bakırköyünde bir otobüs kazasL 
Şoför Reşadın idaresinde bulunan 

3279 numaralı Bakırköy otpbüsü bez 
fabrikası önünde amele~en T osyali 
Hasan oğlu Ömere çarparak vücudü• 
nün muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Yunus Emre - Halk galrlerimizden en 
tuvvetusl hakkında N. Naci ve s. Gökçe ta .. 
rafından yazılmı§ bir broşürdür. İçinde Yu.c 
nusun blr çok güzel şiirleri vardır. 

Demiryollan Dergisi - Bayındırlık Bakan .. 
Iığı tarafından çıkarılan bu mecmuanın ma• 
yıs sayısı çıkmıştır. 

Onar ya~mda iki hırsız 
Y Varlık - Sanat ve fikir mecmuası Varllk'.c 

Kapalıçar~nda ellerinde bir çok yeni 
bu sekerlerin satılmasına karar ver • . 
miştir. 

-~~~-~~~~~~ 

Bir amele elini makinaya 
kaptırdı 

Karaağaçta matra fabrikasında çalı
şan Ali oğlu Osman· çalınırken sağ elini 
makinaya kaptırmış, hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarim). Alemdarda: 
(Abdülıkadir). Bakırköyünde: (İste -
pan). Beyazıtta: (Cemil). Eminönün
de: (Bensason). Fenerde: (Vitali). 

Karagümrükte: (M. Fuat). Küçükpa • 
zarda: (Yorgi). Samatyada: (Ero -
filos). Şehremininde: (A. Hamdi). 
Şehzadebaşmda: (Halil). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada :(İsmet). Hasköyde: (Halk). 
Kasım paşada: (Merkez). Sanyerde: 
(Nuri). Şişlide: (Halk). Taksimde: 
(Taksim, Beyoğlu). 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy eski İskele cadde -
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğir • 
meninde: (Üçler). Üsküdar Çarşıho
yunda: (Ömer Kenan). 

m 15 Haziran tarihli 71 inci sayısı Hasan üli, 
çoraplarla d®,makta ve bunları sat-

0 ı d N A Abdülhak Şinasi, Hamit Mecit, Nahid Sırrı, 
makta olan 1 ya~ arın a aşit ve -
rif adlı iki çocuk şüphe üzerine polis Vasfi Mahir, Yaşar Nabi, Cevdet Kudret, 
tarafından yakalanmış, yapılan tahki- Behçet Kemal, Behiç Enver, Sabahaddin ali, 

kat sonunda bu iki haylazın çorapları Süreyya Samizade ve daha başka imza.larıt 
Çarşamba pazarında Mayerin sergi- makale, hikaye ve şiirleriyle çıkmıştır. 

sinden çaldıkları anlaşılmıştır. 

Misafir nazır şehrimizde 
Y alovaya ve Bursaya gitmi' olan 

misafir Yugoslavya nazırı Şevki Beh
men dün Bursadan şehrimize dönmüş
tur. 

TAKViM 
HAZiRAN 

Rumt sene 
1362 19 Arabt sene 

1355 -Hızır Resmt sene Haziran 
45 1~36 6 

CUMA 

SABAH 
Rebiülevel\ 

İMSAK 
S. D. s. D. 

24 
07 

8 45 
4 28 

28 6 
2 

t.. 

Öğle İkindi Akşam Yatsı 

::>. D. S. D. :::;. O. 8. D. 
4 a ı s a2 12 - 2 04 

12 14 16 15 l!;I 43 21 47 

Çıgır - Bu fikir, san'at ve edebiye( 

mecmuasının 38-39 uncu sayısı zengin 
bir münderecatla çıkmıştır. Bu sayıda 

bir çok fikir adamlarımızın alakalı ya• 
zıları vardır. ---·-----------_ ... 

; 

Taksim bah<·esinde 

Halk Opereti 
20-6-36 akşamından 

itibaren 

BAY BAYAN 
Program her nafta 

değişir 
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MEMLEKET 
l 1 .... 

HABERLERll 
Eden, İngilterenin zecri tedbirleri 
ilgaya karar verdiğini ilan etti ! 

Bu yıl dünya üzüm 
rekoltesi ·azdır 

1 
(a.,t.afı t inci _,..da) nın ıltatükosunu muhafaza etmek ü-Geredede geni leri. bir tazyik vasıtası oLuak .kullanmakta zere ftalya ile anlaşmasından endişe et-

.devam etmenin maDaaı kalmayor. Fakat tiğini söylemektedirler. 

Bl•r ko••pru•• Milletler Cemiyetinin verdiii tecavüz ka . L _! 

d d Nihayet nıgiltercnin ortadaki karar-
rarın an geri önmesine sebep yoktur .. 

y. .sızlığa aon vererek nüfuzunu iade et -a t l ,Ancak zecri tedbirlerin devamı artık lü -P lrl ıgor .zumsuzdur. ıBelki bunlann devamı, zecri meyi de dii&lündüğü ilave olunuyor. 
Gerede (Husu- tedbirleri tatbik eden devletler araaında Amele partisi hükumet aleyhinde Ekonomi Bakanlığı göz önünde bulundurulması icap 

eden noktalan tesbit ederek alikadarlara bildirdi 
ei) - Kazamıza ;'boz.gunluğun ba,lamU1na .ebep olabilir. bir ademi itimat takriri hazırlamlftır. 
ba 1 B C T akrircle hükUrrıetin zecri tedbirleri 

ğ ı Yeni Çağa ununla beraber karar Milletler emiyeti- L u . . . w. 
--L • "nd .. 1 · d' 1 ·1 · · ... L ıuuoırmak ıçın verdıgı kararla lngilte-1 · 18 (H i) lk · V uı · ı ukabil .fO b' :L ttik. ,uu11yesı e guze mn ır ve ngı tere cemıyetm verecesı 5a • . k'' . zmır uaua - tı .. t e eti, m m ton üzüm iuraç e · L!_ k b' ahi 1 ca1t C . .__,1 fik .. renın mev ıını düşürdüğü, Milletler 

alivra üzüm aatııı yapan tüccarllfi'n ıöz· S - Şimal memleketlerinde üzüm istolc~ wr yatı me te 1 nr~ t 0
• a .. tır. erçı ...... tere nnı Cemiyetine ihanet ettiği, sulhu tehlike-

önünde tutmalan icap eden noktalan ta- lan azalınııtır. Bu vaziyet. 936 üzümlerinin , yapılmaktadır. ,PCtmden bildınyor. Fakat Milletler Ce - d" .. d" v.. ·ıı . . . d 
Nahi .. .. . . . ye uşur ugu ve mı etın ıtıma mı 

l>it ederek bir raporla --Lrimizdeki alaka· ivi mahr- bulmuına &mil olacaktu:. ye müdu - mıyetinm karanndaa ---1----Lo- • '---.L.-
rca• ..,. ..,, .. ~-.._: 0 _ 1_L ' Ed b .,:=:'..ı-::-Cemi·. . &.117uÇttiği eöylenmekteclir. Takrir ge-

darlara bildirmiıtir. Raporda fU noktala· Bildin bu sebepler nazan dikkate alı- ru yu- ı-au1111 - en undan eoma 1"UIM:UCT :reti· lecek lalı .. .. bah ,_ --k 
ra ehemmiyetle tema• ediliyor. nınca. alivre aatıtlann diifük fiyatlarla ya- yık oğlu bu mek- ıDiıı ı~ahı me• 1 ·ne ceçmıit. Ye buadaa br gunu mevzuu souawı -

1 « - Bu aeneki rekolte. aec;en 1ene- pılınuı takdirinde bunlan yapanlann za- ~n İnfllll. ıiçin makaadın Milletler Cemiyelilli ileride d.ı.:. • U-..:......- •L!.:ler 
'kinden nokaandır. Cec;en aenenin 80,000 rar edecekleri anlaplır. Zaten üziim ku • k L=:...::k b ~ ---L ·~~ _...._ pe uu7 u 1r e- PYi iı 1röre<;CA, .. ....&ak .,,_ ...... temia e- R 18 (H "') R .. 
tonluk rekolteaine mukabil bu yıl 7S'OOO rumda ıeçen aene tesbit edilen .. ari fi- Yem Çap nahl,esi mek sarfetmiftir. decek hale cetiraset oldıai- anl.umat. IMı L_61°~ ~ıı - esmı ma-
ton olacaiı tahmin edilmektedir. Mahau- yatlanm dününde aabı yapılınaaanı temine mücfflrl f t ak d bi- noktanın domiıaironlarla ~ na Mister Edenm nutku hakkında 
1 d B •·-- nşaa y ın a h ·· L!_ •• 1 · d ün yetİ§meaine uzunca zaman var ır. u çauı-cak ve bunun için zamanında piya .. - Ş"anui Akbıyıkoğla t kt" ilave etmiı ve Akdenizde zecri tedbirlerin enuz Dil" feY ıoy emıyona a umumi 
itibarla rekoltenin ne vaziyet alacaiı kat"t ya tesirli müdahalelerde bulunacakbr». Kasabamızı Ank. 

1
:;: ı:jlıyan şo- :ı_tbikı )"üzündeQ. .ukuu ...htemel bir mı~yet .göze çarpınaJ:tadır .. Yal-

olarak ıimdiden lceatirilemez. Rekoltenin, Almanyada üzüm alivre abfları senin sekizinci kiJ . tr . deki Af t !taarruza ka!'fl ~deniz dedederindea ala- nız ngilterenın ltalyayı mutecaVJZ ta-
ıimdiki tahminlerden daha az olmaaı ih- Jzınir, 18 (Huauai) _ Bertin Türk ti • ome csın a - nıman devam etmesinin Akd · d 

lar köprüsü Bayındırlık Baka-1 . .::.1 ta- nan teminatın önümüzdeki brarm: devre ---- v enız _e 
timali vardır. caret odaaında --Lrimiz ticaret odasına ·~ l donan--• tutma --'- - la -

fC&I raL- _ı __ 22 bın' ı· .c.:ı 'd ~ırasında devam eclecejini Ye n&iltereoin ~ll&& ga BCOCp o cagı 2 - Yunaniatan üzüm rekolteai azdır. h h li .... _ı b-L'--d nııoıuı ıra &arılue yenı en tah . edil' aon a anın a vre eaupan ~ a şa- Im-Lta .. L v.. .. _ . . . . .iHdenizd ~ J.bede d.U fazl mm ıyor. 
K11ın havalar kurak gittiiinden Yunanis- d'LL b )"'-- l · · 5 yaptırı ~ wr. a.oprunun bırmcı r6 e 11 a . 

yanı •5at azı ma uıuat ıe miftir. on v• I .. .. .. tahkimat v .a.alatm11 ve niba et P.arıs, 18 (Hususi) - Resmi maha-
tan Sultaniye üzümleri rekoltesi 25,000 hafta içinde 936 mahaulü üzümler üzerine ayagı yapı llUflır. Koıprunun taınamı Y8PacatPA' Y fi A db' 1 h kk J • 
ton tahml·n edı'liyor. üh' aonbahara kadar L!... • _,_ __ ı__.._ Almanyadan da bahsederek Kcsyonere ce· 1 zecrı te ır er a ında ngıltere 

m ımce aatıılar yapı)IDlfbr. orcmt~ omcatuır. fmda ·1e L_ _ ..ı · 
3 - Bu yıl Avustralya üzüm rekoltesi ı - · · ih . _ '- •ç 'beldendijin'i ~ 80nr& •t - tara n l\l'en n Karan aaemı mem-

ızmınn tanmmıı racat firmuanndan ...ı... ' · ] k tı 0 · · · · 
de pek azdır ve 32.000 ton tahmin edil- bazıtan üzüm fiyatlannı yüz kiloda bir Ballkesirwa mtlllf i111lere zehirii ~u .. tekilde bitinnittir= naa~yet ~. 8 1!_ ~,':naed. a 1Ç1n ıçın mem-

1.. d' c 48 000 lk' l•-'-- 'L'l-L- L __ L • • • • b' nunı~t nl8~uneg~ ır me5te ır. eçen aene ' ' evve ı •ene mikdar )'ÜUeltmeie muvaffak OlınUflardır, naz derslerl (( ...,. • ..--_,, lllllUtma netiCC91. tr J - • 

53,000 tondu. Avuatralya üzümleri rekol- Ancak bazı küçük ihracat müeseeeeleri ha- ~ ~ mumtlerde in'lciaan i.ayal doiannU!J Berlin, 18 {Hususi) - BerJin ma-
tesinin az olmaaından memleketimiz ü- l& eakiai sıibi ucuz fiyatla aabf yapmakta Balıkesir (~ususO - Balıkeair or- ba:lanuyor. Ben .le ılMa ı.-. .iJtjrak ediro - hafili zecri tedbirler hakkındaki kara-
zümlerinin lnıiltereye mühb miktarda devam etmektedirler. ta mektep binaanda Bandırma. Cö- nun. Fakat m•lcat ..ıı.. anılııafazaclır. V:e rı lakayt ~lamıftır. 
ihracı mümkün olacakbr. İngiltere, Avua- Son haha içinde 7 numara üzümler yüz nen, Marmara, Erdek ve Ourmu~ Bey lıııütün dilek banClan Mıet o1c1aiu içia bu- ee~. 18 (Hu9Us1) _ Cenevre 
tralya üzüm rekoltesi dü§kün olduğu se- kilosu sif Hamburg olmak üzere 12 Türk kazalan ilk mektep rnua1Hm1erindcn Fin ba dütüncelerİe b!JllllD çday0111z. • Edenin mitkunu hayretle karfılamıf -
nelerde ihtiyacını memİeketimizden te • lirası, 8 numara 13, 9 numara J 4, J O nu- 120 kişilik bir grupa kimyalcer Abdi Muhafazakarlar crapu t:Mafmdan can- tJr. 
min etmektedir. mara 16, 11 numara 19 Tı.ir'k lirasına sa • tarafından verilmekte olan Zehirligaı: raz 'bir aurette ............. llUtUk maha- fngikettnin bu karan vermeden 

4 - Bu seneki Kalifomiya üzilm rekol- tılmı•t B 1 d b fi 1 d · ih b l 13 -sır. azı yer er e u ıyat ara yarmı- ersı n ayet u muştur undan lefet srçu 'tarafmdan fillıletli ._ ağw b k d } tl 1 d L..... _ı..ı " 
tesi 170 • J 75 bin ton tahmin ediliyor. Ka- r 1 · aş a ev e ere e anıaıl'ıutŞ 0t0ugu 

§ar ıra zam yapı mııbr. sonra kursa Edremit muallimleri işti- ,sözlerle karplemnq, ..-.k llittiktea sonra k t' 'le - - -ı_ ... 
liforniya rekoltesinin Türkiye üzümleri ü- O" t l y - ·· ı · 38 Al anaa 1 11 n •uru ... yor. 

or numara ı unan uzum en - .rak ettirileceklerdir. ,evvela amele IUUIWl& Arthur Creewooi Londra 18 (HueuSı) _ Kan- ..ı_ 
zerinde tesiri yok gibidir. Çünkü Amerika, man marltı, 3 numaralı 43, 2 numaarlı • aoa, 
dıı memleketlerle ticaretini an1aıma1ar d•- 50, 1 numaralı da ss marka satılmı,tır Domuz mllcadelesi bir nutuk aöyliyea dernİ,ilir ki: zecrt tec1bir1«in 1ta1amımaana karar 
tında ve pefin para ile yapmaktad1r. Bu Yunan yeni ve eski yıl mahsulü fiyatlan tıHiç bir lngiliz nazırının ağzından l>W>- verilmesinden memnundur. 
yüzden geçen yıl Almanyaya 23 bin tona arasında hiç bir fark yoktur. Kastamonu (1-Lumi) -Rize, Trab- ,dan daha iazla telchhüfe liyık söz gıkma- Va,ington meeeleyi, 911'( Avrupaya 

zon, Samsun, Zonguldak ve Sinop :vi- mııtır. N-polyanun Moakıova .ric'a.ti, •a ait dahili bir meeete sayma1ctadır. 

Bl·r o··ku··z • • B · h ı~ L-nde d ı JÇJD [ "k ayetıeri omuz mücade eei devam ric'at .,,anıncla ~ Jr.alar. Hiç INr bük\imet. 
lT ama gu. etmektedir. Öldüıiilen domuzların kuy- lnsiltereyi bundan daha .zelil ltir 'V~ete 

Bir adam--k--b-- k mik Altında ezil_Jı• rukları Kastamonudaki komisyon hu- dii§ürmemişb. .Hük.Wn.et intihabat anasın-

ı ~n açalurgadı e • • aj zurunda sayılarak yakı1maktadır. da vatlettilıderinin tam zıddını .Yllll>Dllftır. 
en par an Sivas, (Huauıi) - Çar§ı içerisinde • • Ona y.ara§all ,ek.ilmektir "Ve mevkiini li,ya-

Sivaı, (Hususi) _Zara kazasına çok feci ~!~. ~ olm~f· bu kau hir Bursada m1J8!1ımlen~ toptanlı~ Jtatli adamlara bırakmaktır.ı» 
ba .. ) K k"' .. k' l . d hamalın olumıyle netıcelcnmİft:İr Bursa (Husuaı) - Koy ve ı>ehır Bu nutuk muhaldct cephesi \arahndan 

g ı araçasar oyu sa ın erm en n_ı... • ind . ~ · ··.. 1 · · · · _ L!I beled' ' ı alk lanmı B _J_ 

K d . · b' 'k' .. 1 "k" I . d UCKlf ıım e bırine ait 300 kilo e- ıogretmen ermın .iftirıuu e ıyc .ga- fiddet e ıt ftır. unaan eonra ea -a ırın ır ı ı .ıun evve o uz erın en v v • • L!_ 
b' · · h t lan k "im'" Kad' gırlıgındakı demir kasayı Taflıandan zınosWKla .ı.Ju çayh tcu>lantı y~ılmış- ki baavekil ıLoyd Coı& '9Öz alarak hitabet 
ırı anıyen asa ara o uş, ır B vd d __ ..J.] __ • _J_,k. K ı .__ r~ı:1-_1~- L-h mevkiine aolmi• ve .... .özleri ısöylemiıtir: "'k'' .. .. "l" .. • k" d Ab- ag a ~ınae ı pastırmacı dük _ tır. ızı ay ~vrwnu "\s""'uaıpaHUJ tCHt çe- • .,,.. .. -o uzunun o umune aynı oy en ._ . .. · bal 

d h beb' t d'V' d ganına götünnek üzere Mrtlna alan sinde guzel bır .lar osu hazırlamak- «Yanm ura yabn bir zaınandanberi bu 
urra manın ae ıye ver ıguı en h l ~-ı· M tad T da clu · de bir L meclisteyim. Hir bir nazırdan İngilteronia ·· h ) · .. d be · Abd ama ·ae ı ehmet yolda yiikün ır. emmuz • evın ıtQr -'up e enmıf ve o gun en rı ur - ~ . 

rah t k'be ba 1 t N'h ağırlığına dayanamıyarak yüzü koyun balosu venlecektır. mail~ olduiunu gatmem.İ§tİm. Hüku -
manı 8 1 f amıf ır. 1 ayet d' -- met, bu ai.yasetle Ccnevı,..-e gidiyorsa 

yolda Abdurrahmanın önüne çıkarak. yere üşmüş, ve sırtında bulunan de - l'...ı.lrU.ma .vaki asfaUJa1NJ8r Milletler Cemiyetinin .otoıitesine en ağır 
(( B · "'k" ·· ·· "ld"' d'' · mir bu "'-••na isabet ederek zavallı • .,_..... :rv 'I - enım o uzumu sen o ur un --:ra LL. :\ r-ır: . d b · · d' '- _J ı.. • ) ·ı h h r Du ··td" k 1 1 nm kafa tamu parçalamlfbr Mebrndt Bursa (nıumıi1 - ~ge ıle Çc- ar eyı ın ıreceıı; QCDleıı;tir. ngı tere ü-

a r sana o urme naıı o urmuf d hal im · ~ tA d_.._. 1 <Ltt ı L kumetinin bu aiyaseti yüzünden Fransa da 
.. t · d' k •--- da __ ._._ er ö üftiir ua.paıas -aratnn mu yo Mm oıara~ ya-

gos ereyım» ıyere arıtaSın INUWl• • l k y 1 20 k d hattı hareketini değiıtirmeğe mecbur ol -
d " ba) Abd ah kaL- pı aca tır. o temmuza a aT fts-
ıgı tayı urr manm nu1ına Somada . . . h1 ol rk4t Ulud .. 1 du. » 

indirmiş ve Abdurrahman bu ant dar- tmtihal Dlticesİ fad ankmı't 8~;~·ım· a~ ~ ubün~n Burada Mister Eden, Loyd Corcun sö-
bed k 1 -'- · · kaf i So (H i) Som a no san an IKTiı ı ıştır. '-JCO s- ..;~u·· fL ___ ,_ 

en urtu ma& ıçm aıını yana e - ma UIUI - a Akmtaf 1 h' d .11 - it 11· k d 'd' ...... · ıır ..... ~n:& 
d·v· d bal il ._ !iL __ ._ • • er şe ır en aag o eııne a ar gı ıp 
ıgı esna a ta zava ının Mi ~abur- UA me&tebinın mCEUniyet imtihanlan , ,_ a· B " d' 150 b' ,_ - Fransa itiffdbneti zecri tedbirler ha'k-
ala lam Y Dan 

.. . ııeımeıde ır. eıe ıye ın parKe 
g rını parça lftır. ara agır • nıbayet bulmUftur. Karneler talel>ele- l k . t' Ş .,_. d h' kında 'takip edeceii siy.et htildı:ında bizıe 
d T d 

• 1 l - ı taşı a mıya arar vermış ır. enır a ı-
ır. e avı a tına a ınmıştır. re tevzi edilmiftir. untihana ,viren son 1. d ,_~ il d t . dn ,_t. hiç bir şey aö:ylememiştrrl 

..1_ T'-..ı · 1 h m eau yo ar a amır e ı eceK ır. D rur. caavı a tına nmıttır. ıınıftan 38 talebeden on 8elti&i &plo- .. emiftir. 
---=. ma almıf, 5 ikmal bhalf ve OD beli de Bursada 'bir cinayel Loyd Corç nutkuna devam etmiJ wı 

Deniz dibinde mağara ıınıfta ipka eclilmiftir. Bur.a {Hususi) - Tatar Ayşe a· «lngiltere, bOOin Akdenit aev.letlerinin 

Xa, (Huıuıt) - Geçenlerde kaza- dnuia bir kadın cloetu kunduracı Alı- 'Jnüz11ha'retini 'haiz o1duğu halde rneytlanı 
mız NhilJerinde ıünger avlamakta o- Sapanca llayı•rllk ...... i met tarafından tabanca ile öldürül- 'bırakmaş bulunuytn'l » 'SMlerile nutltunu 
lan ~-1- Jar C' · b b' · · l'k bitirmiştir. 

0 

ıünger ua&15•Ç ı deniz dibinde b6- 1zmit (Hueuat) - Slrpanca, bayıa- miiftür~ ı~etın ae e ı ,geçım&1z ı - NihaY'!t Mister :etrlmrm '* 'Blanr\ 1ftti,. 
yük bir maiara aörmütleıdir. Tabii cluLk ...:..L-: baarlaklumı L!.o._!__ _1_ tir. Ahmet yakaJenmwtır. 
hadiseler 80nuncla bu majaranın deniz :---- 111unne1t aakereyi ilttla. ~ve en ınu'lıim mese-
dibincle kaldıiı anı.,.ımaktedır. üzeredir. Sapanca naiai,. mücliidiiği, Burada al kqular~ lenin mütecavize" .... llllı'be lı~z· t>lu, ol-

Kaza ızda d • ) • dibinden Ka- belediye ile miiflenk Mnket ederel Bu (H"9U81) _ Bu yıl ık mamak meaelell <t>ldıııiuau - luç Mr nlllea 
m enız erın • '-=-"1- --:..a:JC.:-- . na at Of'l· ~n Rthadltri 1e1ılikepe ..,....adılııva wı. 

tın en yüksek yeri olan Akdoğan Karh .v7uu ~~unı w 8abalann lııle- hın aym !R inde hı .. ıyacak, 'temmu- ·..'t·---~. d'"' . 4 

1 ı.. _ _ı __ h fta __ L! .. • ..___ı ____ L!IL ____ d'k ı... L" ı....:.! K -lL J.... eı.-.--.smı ıanne&me 191111 ,. ...... aa ... 1911ls-.ı. 
yamaç arına IUIUlll' er tara C8&I gun eız meyva •Ullalllnllll UllnllAil ı kat zun ~inac oıteceııuır. oşu Scma&mau H . • . t L ı..ı.. d ı..· •. ,__ 

1L _ ,.._ ancı ınyase aaaıı;ın A51 muzaacre ıe-
eserleri bulunmaktadır. etmektedirler. asrl bir trlbün yapıımaKtadır. l k L_.r _J d _ _J ___ L . . . 

tce >1HHta oa nma - "Ve el>a ie&ı -

- Hasan bey, 
lıler fena ıidiyor. 

Gatacfım! 

P•z•r OM IY••• a. Dlror Ki ı 

... Cec;en aene 13 iflU .da
vası ahru,tım.. 

.. . Bu yd,, claha ıimdiden, 
üzerime aldığuu iflU .da'8 -
lan yirmiyi seçti. 

Hasan Bey - Ayol! Buna 
itler fena si diyor, demezler •• 
bilakis •emn baktm.mtlan i)'i 
ıidiyor olduiunu söylemeli -
aial 

.-enler aö•lerİAİ eiyliy.eal.ıetdir. 

İnailtere hUku..&i ohu ..... lle 4'aeelini 
ıwnl.nnıt Ye &eeR .a.dlı>lıFleıill Mlluıta-• 

~ayak aladqını göstMllİI ~tn. 

Iİngiltere zecıi tedbirleri kalduıma,ra ..... ..,..._.r 
Londra, l8 (HWM.ı.t} - lnwiltere 

h\iklhnetini t:et:tf ıtedbmere lı.:a~ı mu
halif vaziyet zdnıağa se'\'keden ~m1fter
den baiıteeden siyasi ln&'hafil, lngilte 

renin bilhassa Almanyanın askeri ha

~ırlıklarmın ehemmiyetinden ve sor
duğu suallere cevap vermek hususun
da gösterdiği taallülden şüphelendiği
hi •nlattıktan başka Almanyaw.ıı Çe
lcoalav.akya)'4l .kartı ıist--i tekilde ha
reket 'eblH!li mukabilinde Avuaterra • 

1<ntarnt1NHla e1wla kllNite 
m.llcadele 

Kastamonu (Hususi) - Elmalara 

anz olan iç kurdunu imha etmek için 
uğraşılmaktadır. Şimdiye kadar 45,000 
ağaca ilaç yapılmıştır. Üç aeııedenberi 
yapılan bu m ücaclele .iyi neticeler ver

mektedir. 

-··-Bu ~r lokHta guao.dm: 
Geç .zamaa Kadıköyden v...-ra bi • 

mır .. Arbmu:la mnokiai •anbr ••. Bii • 
tün .sözler ona O.in gevrilir; la.er ka· 
fadan fU diitünce ıB~: 

- Baloya giden bir zevk 11ahibi. 
Yavaı ~\vaı yürür, 1Doı bir kanapeye 

oturur... Biraz aonra yanına .bir ba§ -
kası gelir, bu doğrulur; yeni gelen so-
rar: 

- Müsaade ederseniz ıuraya da ben 
iliJeyim: 

Ayağa kalkar, eğilir: 

- .Oriali .,pmıam 1 

Karııs8İ:İa ~ .. •n ctllinı&ea •aka• 
•ı çıkara, lir it ... *· 

O, ~ g&rlir 'lol'llleZ 41<>P..iar; ce
'binC!erı \db-rlt \cttusuııu 'Ç'lbftr.. *-J!.·. 
sındakinin cigarasını yakarJ 

Kahveci geçer: 
...... Çay. ~ahve, aazozl 

- 'Kah~ecl.. 

Se•i 1111.a ...._ J'Üllılehİrı 

- Kahve bir1 
Yanında oturan adamın da canı kah· 

ve iç111ek i.ıerni,tir. O .la kahveci7e 1'ir 
kahve söyler: 

Kahveler ~elir. kahvelet icilir.. ya • 
'ftUtea;lci adam fihcanın tabağına bir çey• 

l'ek kayar. fakat fincan elinde kalmwş• 
tır, 'fi caru .koy•eak yer bulamaz. Be
riki derhal ayağa kalkar, cehincieD bit 
mendil çıkarıp kolunun altına kıstır•. 

Fincarn yarwndakinin dinden alır; ta -
.haktaki çeyreği cebine koyar: 

- T eeellkür ederim ..-ın. :yiae bur
ınm ""311m l 

llılsE1' 



6 Sayfa 

Dünyanın sahibine.f elik et 
getiren en meşhur elması 

Hope elmasını ele geçiren ve bu yüzden felakete 
uğradığı söylenenler arasında Abdülhamit te var 

I 
..... ~..t:.'- /. .__...:..ıjliQii;..,."!" 

Lorens Lodue ismindeki kadın Hope elması vüztlıırlen bu 

Dünyanın en meşhur elması, «Hope f 
elması» adını taşır. Bugün bu elmas 
parçası madam Evalin Maklean ismin
de bir kadının elindedir. 

Bu taşın şimdiye kadar geçirdiği 
tarih şöylece hulasa olunabilir: 

Bu taşı, 1642 de Jan Baptist Iaveri
ner namında bir seyyah ele geçirmiştir. 
Taş, Buda mabedindeki bir heykelden 
çalınmıştı. Bu seyyahı yabani köpekler 
parçaladılar. 

Bundan sonra taş Madam (Mon • 
tespan) a geçti ve neticede bu kadın 
bulunduğu memleketin kralının emriJe 
idam olundu. 

Hope elması 

kıbet bu adam, darağacında can ver • 
mişti. 

Derken İran mücevhercilerinden 
Selim Habip bu elması satın almış, fa
kat mücevherci kısa bir müddet sonra 
denizde boğulmuştur • 

:SON POST~ 

Maksim Gorki 
kimdir? 

N~sıl yaşadı, nasıl yetişti, 
neler yaph? 

Alezie Ma:s.imovitch Plechkov Gorki 
1869 tarihinde Nijni • Novgorodda doğdu. 
Küçük earı saçlı yavruyu anası babası, 
mektebe verdiler, fakat o daha 6 aylık ta· 
lebe iken annesinin de, babasının da öl • 
düklerini gördü. 

7 yaşında himayesiz kalan bir çocuk 
derbederlikten ve eerserilikten ba§ka ne 
yapabilirdi~ Evvela mektebi terketti, son· 
ra açlığını gidermek için bir kunduracını~ 
yanına çırak girdi, orada bannamadı ve 
kendisini kaderin cilvesine terkederek, o
radan oraya, gezdi, durdu. Günlerce aç 
kaldığı, soğuklarda donduğu, yorgunluk
tan yıkılıp kaldığı anlar oldu. 

Maximin genç ve küçük ruhunda acıya 
ve ıztıraba karşı bir muhabbet uyandı, ni· 
tekim acıyı kendisine ad edindi ve uzun 
isimlerinin arkasına (acı) manasına gelen 
Gorki kelimesini ilave etti. 

Maxim Gorki bu hayat çırpınması için
de hakka.klik, ressamlık etti, bu mesleği 
de beğenmedi, hamurkarlığa düştü, oradan 
da kaçtı, bahçıvan çıraklığı yaptı, onda da 
muvaffak olamadı. Büyük babası küçük 
Maximin haline acıyor, onun zaptı rapt 
altına girmek istemiyen ruhunu terbiye et
mek istiyordu. Bu arada kendisine İncili 
de okutmak istedi. 

Ma:ıtim büyük babasının yanındaki yek-
nesak hayatı beğenmedi. Memleketi do • 
laımağa koyuldu, Rusyada hemen hemen 
gezmediği yer kalmadı, 16 yaşında Ka • 
zanda üniversite muhitine dadandı ve o
rada, kendisine beynelmilel ~öhret kazan
dıracak edebiyat vadisindeki hazırlıklarına 
ba~ladı. Genç üniversiteli on dokuz yaşın
da iken bir kere intihara da teşebbüs etti, 
fakat kurtarıldı .. Bir vapurda gemicilik e
,der:ken gene kendisi gibi gemicilik eden• 
lerden okumıya meraklı birisi Maxim Gor• 
'kinin üzerinde müessir oldu. Maxim o • 
nun yanında bir çok kitaplar buldu, evvela 
nefret ettiği yazılara merakla baktı, onları 
okudukça, keskin ve araştırıcı zekasının Ö· 

nünde yeni alemler açıldı ve öylelikle mü
taleaya bağlandı. 

Haziran 19 

"Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarih iTablo 
28 - Pandora'nın çekmecesi 

Eski Ege kavimlerinin inanııma göre, 
deniz perilerinden birinin oğlu olan Pro • 
mete sanatkar bir tanrı idi. Bütün canlı 

mahlukların tabiat kuvvetlerini mütalea ve 
onlardan isifade edemediğini gören Pro -
mete topraktan bir hamur yuğurmuı ve ilk 
insanı yapmıştı. 

geri çevirmesini söyledi. Fakat Epimete, 
her hadiseyi old~ktan sonra dü~ünürdü; 
Pandorun güzelliii karşısında her şeyi u· 

nuttu. Onunla evlendi ve getirdiği çek • 
meceyi beraberce açtılar: 

Dehşeti .. Kutunun içinden yer yüzüne, 
insanlığı kemirecek ve mahvedecek olen 
unsurlar, kötülükler, cinayetler, hiyanetler, 
yalan, riya ve fesat yayıldı. Pandor ile 

Epimete kutuyu tekrar kapamak istediler. 
Fakat geç kalm~lardı. Çünkü bunların 
hepsi etrafa kaçıp gizlenmişlerdi. Kutuda 

Bu taşı taşıyan Mari Antuvanetin a
kıbeti malumdur. Onun da kellesi uçu
ruldu. Hope elması Mari Antuvanetten 
prenses Lambollenin eline geçti. O da 
ayak takımı tarafından parçalandı. Bu
nu müteakip taşa sahip olan Hendrik 
F als da esrarengiz şekilde öldü. 

Elmas nihayet Hope aiJesinin eline 
düştü ve bu aile ondan sonra mütc -
madiyen felaketlere uğradı. 

1901 de Nevyork bangerlerinden 
Simon F rankel bu taşı 1 GS.000 dolara 
satın aldı ve derhal mali vaziyeti bozul

du. 

Daha sonra bu ta§ Lord «Hopel> ta
rafından satın alınmış, fakat Lord if
las etmiş ve borçlanmış, taş sevgilisi Bundan sonra Maxim Gorkinin Makar 
Amerikalı aktris May Joheye vermiş, Tchoudra ismindeki ilk hikayesini mahalli 
çok geçmeden Lord bu kadından ayrıl- 'gazetelerin birinde görüyoruz. 1893 sene· 
mı~tır.191 l de taş, Vaşingtonda ikamet sinde çıkan Tchclkache ismindeki eseri de 
eden Madam Edward Maklean'ın e- herkes tarafından beğenildi. Bu kitap 
line geçmiş, kadın bunu bir müddet serazatlığın bir ıehnamesidir. 

Sonra ulu tanrıların durağı olan ilahi 
Olimpos daiına çıkarak tanrılar tanrısı 

Zefs' e mahsus bir kudret olan ateıten çal· 
dı ve çaldıiı ateşi, bütün hayatında en bü· 
yük yardımcı olmak üzere insana verdi. 
Bu cüretinden dolayı Prometeye gazabla • 
nan Zefs, çok güzel bir kadın yarattı, göz 
alan ışıklı elbiselerle süsledi, batına bir al· 
tın taç giydirdi, diğer bütün tanrılar onu 
bir suretle eüslediler, güzelleıtirdiler. Ve 
ona «Pandorn adını koydular. Nihayet 
Zefs, Pandorun eline bir kapalı çekmece 
vererek onu Prometeye yolladı. 

Promete, Zefsin ııazabını bildiği ıçın 

Pandoru ve getirdiği çekmeceyi kabul et· 
medi; hatta kardeşi Epimete'ye de onlan 

yalnız Ümid kalmıştı, o da uçmak üzere 
iken kapağı kapadılar. Ümid, bundan son• 
ra ebediyen kapalı kaldı. 

Ressam A. E. Bestall yukarıdaki kom· 

pozisyonunda, Pandorun çekmecesinden 
aaçılan kötülükleri, yarasa, karasinek, bö· 
cekler, örümcek, ku11l, solucan, kurbağa 

ve yılan gibi tiksindiğimiz ve korktuğumuz 
hayvanlar ve haşerelerle göstermiştir. 

Taş, bu zatın elinden Jak Kolonun 
eline geçti bu adam da çıldırdı. On -
dan sonra bu taşa sahip olan prens 1-
van ihtilalciler tarafından öldürüldü. 

Prens lvan bu taşı, Lorcns Lodue na -
mında bir kadına vermip, ve bu kadın, 

aşıkı tarafından boğulmuştu. 

kullanmış, bir müddet sonra bir oğlu Maxim Gorkinin en ziyade seçtiği ede • 
ölmüş, kocasından ayrılmış, ve nihayet biyat tarzı küçük hikayelerdir. Yedi sene 
bir gün 100.000 doları zayi olmuştur. içinde üç cilde eığacak otuz kadar hikaye 

Repd Ekrem Koçu 

Madam Maklean son günlerde bu yazmıştır. 
meş'um taş hakkında bir eser yazarak Hikaye tarzında kullandığı üslup Mau· 
onun geçirdiği bütün bu ;naceraları ,passant'ı hatırlatır. Sahneleri çok basittir. 
heyecanlı bir lisanla anlatmıştır. ,Mevzuunun ekseriya iki mütevazi kahra • 

manı vardır. 
Şe'amct acaba ta;;ta mı, yoksa onu 

kullananlarda mi} , İhtiyar bir dilenci ile torunu, bir serseri 
,ile bir yahudi, daha doğrusu daima iki tane 
,sefalet arkada,ı karvı karşıyadır. Bu hi ~ 
kaye ilmi muadeleleri hal için yazılmıştır, 

,ve her hikaye sefil hayattan alınmış 

müşahhas parçalardır. 

Bundan sonra Simon Montarides Muharrir bu noktaya açıktan açığa 
temas etmemekle beraber, mes'uliyeti 
taşa yükletmeğe çalışmaktadır. Acaba 
bu adamlar bu taşa sahip olmasalardı 
bu felaketler başlarından geçmiyecek 
mi idi} 

namında biri bu taşı ikinci Abdülhami
de satmış, fakat kendisi de, karısı ve 
çocukları da bir uçuruma düşerek öl

müşlerdir. 
Abdülhamit bu taşı 400.000 dolara 

ıatın almış, bir müddet sonra hal' olun

muştu. 

Geçeceğinde şüphe yok. Fakat in -
sanlar bu çeşit mes'uliyetleri, harici bir 
sebebe yüklemek zaafını daima göste-Bir aralık Cevher ağa namında bir 

haremağası bu taşı çalmak istemiş, a• re gelmişlerdir. • . 

Kocamı 
Kurtarmak için 
Negapagım? 

cOn bet senelik evliyim. On yaıında 
bir çocuğumuz ııar. Kocamın son zaman
larda bir genç kızla dü~üp kalktığını ha
ber aldım. Ben 35 yaşındayım, kocam 
-40. Bu kızla yaşadığını herkes biliyor. 
Çünkü kızı yanında çalıştırıyor. Giydirip 
besliyor. Ve ona karşı olan sevgisini sak· 
Jamıyor. Ben bunu haber alınca çok mü
tecasir oldum. Evvela kocama bundan 
bahsettim. inkar etti. Fakat kızla olan 
münasebetini kesmedi. Eşe dosta söy • 
leyip hem onu, hem kendimizi fena va
ziyete düşürmek İ:5temedim. Fakat göz 
lc:apamRğa da gönlüm razı olmadı. Ni
hayet şöyle bir tedbir düşündüm: Şu 

kızı çağırayım, ona evimi yıkmaktan vaz 
geçmesini, kocamı rahat bırakmasını, 

zaten ondan kendisine hayır gelemiye· 

ceğini söyliyeyim, diyorum. Siz ne der· 
ıiniz, bu benim için haysiyet kırıcı bir 
hareket olmaz mı) » Muazzez 

Evinid, kocariızı, çocuğunuzun is • 
tikbalini kurtarmak için ne yapsanız ca
izdir. Kırk yatında bir erkeğin bir kıza 
dütkünlüğü bir aevıi, bir &fk, b ir düt • 
künlük meselesi değildir. Sadece bir de-

iitiklik ihtiyacıdır. Çabuk geçici bir he
ves:en ileri gidemez. Bu sebeple koca
nızın bir dalaleti evinizin yıkılmasına se· 
hep olmaz. Bence kıza müracaata lüzum 

yoktur. O belki bu meseleyi hissi tara -
fından görür. Bu takdirde onu kandı • 
ramazsmız. Fakat kocanız üzerinde mÜ· 
essir olmaza çalıtmak bana daha doiru 
görünür.· TEYZE 

Gorki lazım geldiği kadar iyi bir tahsil 
,görmediği için, kendisinde edebi malzeme 
noksanı çoktur, fakat ondaki bu bilıisizlik 
hayatının sade ve tam bir realistlikle anla
tılmasına sebep olduğundan ayrıca da kıy· 
metlidir. 

Muharrir, eserlerinde bizzat kendisin • 
,den, ve hakiki hayattan ilham aldığı için 
musanna yazılarına tesadüf edilemez, tas
,vİ'r ettiği deniz ve kara manzaraları, 

.hayalden doğmuş değildir. Tarif ettiği de
korların her teferrüatı, kendisi için bir e -
.lem ve ümitsizliğin hatırasıdır. Anlattığı 

.serserilik hayatı hiç mübalağasız kendi -
,sinindir, ve Janjak Rosso ve Stendhal istis
na edilirse hiç bir muharrir kendi eserinde 
bu derece safiyet ve samimiyet göstereme
miş ve bu derece enfusiliğini koruyama • 
mıştır. 

Muim Corki Stalin ile beraber 

mııtı. Onları anlamak için muhakkak on • Hayat) namile bir gazete daha çıkartmıt· 
larla yaşamıt olmak, ruhi ahvallerine, fi • tır. · 
kirlerine vakıf olmak lazımdı. Şöhretinin en yüksek noktası • 

M · G · b- l et~ tı"X.: h t na ulaşan Corkiyi Kerenski hü • 
Onun yegane meziyeti hakikati hakikat axım orgı oy ece Y 14 "' aya 1 

·· · b"" l d "'h t k kumeti 0 Üzel sanatlar nazırlıgvına 
,olarak tasvir etmesidir. Onun için eserle- terennum ettı ve oy ece e '° re azan· • d ıetirdi. 192 1 de büyük Rus hika -
rinde rastgeldiğimiz en acı tesirleri bile ha- 1

" 

ba 
yecisi Sovyetlerle anlaşamıyarak memle • 

yatının bir cüz'ü olarak kabul etmek la- Siyasi yatı keti terk.etti, evvela Almanyaya ve ora • 
zımdır. lztırap İçinde yetişen bir insanın kolay dan da İtalyaya geati. 1928 de maarif ko· 
, Serseri tabakasının edebiyata aksetti • ,kolay kapitalist •eiimlerine uygun siyasi miserliğine getirilen Maxsim Gorkiye Kırım• 
~-ilmesi Gorkinin nev'i ıahsına münhasır .bir akide beslemesi beklenemezdi. Nite • · da Vorontsov - Dachkov şatosu hediye e• 
bir yeniliğidir. Rus muharrirleri yalnız kim Maxim Gorki de görüı kabiliyetinin dildi. Son seneler hasta olduğu için ek • 
yüksek tabakalarla meşgul olmuılardır. derinliği ile şöhret kazandıktan sonra Pro- ,seriya ltalyada ve sıcak bir iklimde ya • 
Son zamanlara dog"ru mti1"iklerden bahse· l t "h · 1~1· · · d 1 e er ı t1 a ını tervıç e en yazı ar yazmıştı. ıadı. Kitaplannın fevkalade satılmasından 
den muharrirler olmuş ve bu yazıların te• 1905 de amele hareketine karı,.an Gorki hj!, l 1 li l h""k A • • d·v• • • y ıası o an ge r e ve u umetının ver ıgı 

sırlerı esaretin kaldırılmasına yardım et - 1914 den sonra da Alman taraftarlıXı e 't h · tl k" ·· l · · t k k d • • •• , • ıı; • , a sısa a es ı gun erını unu aca a ar ra· 
mıştir. Fa .. kat, golged_e k~lmış, .çok v.e h~r ,den, fakat ortalarda bozguncu bir hava ,hat ve huzur içinde ya,arken dün gözle • 
tarafa dagılmıı,. gayrı ı:nutecanıs, garıp hır ,yaratan bir gazete neşretmi~ti. 1917 de ,rin.i hayata 67 yaıında kapadı 
eınıf olan ıeraerılerle kımıe meşııul olma • aene aazeteci)ik hayatına atılmıı ve (Yeni. M. c. 
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SON POST~ 

Sekiz aydu 
hastanede yer 

bekliyen veremli Berlin o impiyadlarının 
son hazırlıkları Elindeki istida numarasını 

Almanlar neler yapıyorlar, Japonların gönderecekleri göstererek soruyor"Bu mü· 
kuvvetli takım, Amerikan atletlerinin elde barek yatak değil de me-

ettikleri yeni dereceler zarlık numarası mı ? ,, 

Berlinde olimpiyatlara cirecek dünya ı porcularmın ikametlet"i lçin yapıla ı 

olimpiyat köyü 

Ağustosta Berlin· de yapılacak olimpiyat yetten muvaffakiyete koıan AmeriklJt at• 
tnüsabalcalan için dört aenedenberi hari• letlerin iki üniversite arasmdaki müsabaka· 
kultıde bir hazırlık yapan Alman olimpiyat larında çok şayanı dikkat neticeler alınını§· 
komitesi 'bu rnüsabak.alannı §imdiye tır. 

kadar yapılan olimpiyatlann bir nümunesi 
olacak şekilde hazırlamıı bulunmaktadır. 

Olimpi}'114t oyunlarının muhtelif müsa
bakalanna Almanlar 401 erke!t 4 7 kadın 
ıporcu ile iıtirak edeceklerdir. 

Alman olimpiyat takımının kadrosu 67 
atlet, 30 kürekçi, 26 yelkenci 16 boksör, 
35 yüzücü. 28 güreıçi. 15 ıkirim, l 2 binici 
olarak tesbit edilmiıtir. 

Maraton f8D1pİyonu Zabala Berlinde 
l 932 senesinde Amerikanın Los Ancelos 

ıehrinde yapılan onuncu olimpiyat müsaba. 
kıılarında Maraton yarqını kazanan Ar • 
jantinli Zabala Berlin olimpiyadı için altı 

aydanberi Almanyada hazırlık idmanı yap
maktndır. 

Finlandiyalıların en büyük rakibi olan 
Zabala Berlin olimpiyadında 10,000 met
relik ynrışa da girecek.tir. 

Danimarka prensi olimpiyada giriyor 
Danimarka prensi Gustav olimpiyat 

aeçmeleri için yapılan müsabakada birinci· 
µği kaznnmııtır. 

Prens olimpiyat müsabakalarının bini
cilik müıabakalnnnda Danimarkayı tem
ail edecektir. 

Japonlar olimpiyada kuvvetli bir 
takımla giciyorlar 

Berlin olimpiyatlanna büyük bir kadro 
ve kuvvetli bir takımla qtirak edecek olan 
Japonlar, 53 yüzücü • ..f atlayıcı ile 11 su 
topu için müeahık göndereceklerdir. 

Yüzme yanıları için Japonyadan Ber • 
}İne ayrıca 11 kadın yüzücü gidecektir. 

Atletizm müsabakalan için şimdilik ..f 
Maraton koşucusu seçilmittir. 

Japonlann olimpiyat kafileıinde muh • 
telif sporlar için 25 antrenör bulunacak • 
br. 

Japonlar Berlin müsabakalarından son· 
ra Avrupada muhtelif tehirlerde müsaba· 
ka yapacaklardır. 

Londradan Berline bisikletle gidecek 
kafile 

Londranın meşhur bisiklet klübü Berlin 
olimpiyadı münasebetile Londra ile Berlin 
arasında büyük bir tenezzüh tertip etmiş
tir. 

Londradan hareket edecek 500 bisiklet-
4;i olimpiyatlardan evvel Berlinde buluna
caktır. 

6000 lngiliz seyircisi de Berlin olimpi • 
yatlarında müsabakalan seyredeceklerdir. 

Amerika atletlerinin olimpiyat 
hazırhklan 

Olimpiyat müsabakalarında muvaffaki· 

Bu müsabakalarda uzun n.tlıyanlardan 
beş atlet 7,50 den fnzla atlamağa muvaf· ~ 
fak olmuşlardır. Halihazırda dünyanın en \ 
seri koşucusu zenci Ces Ovens yüz metreyi 
10.3 de, iki yüz metreyi 20.8 de kaşmağl\ 
muvaffak olmuştur. Ovens ayni gün 7.80 
uzun atlamıştır. 

Obrin dört yüz metrelik yarışı 4 7.4 gi· 
bi fevkalade bir derece ile kazanmıştır. 

Meşhur İstmen 800 metreyi 1.52.9 gibi 
çok güzel bir zamanda koşmuştur. 

1500 metrelik yarışta Venske 3.52.6, 
me~hur Kaningam 3.5 7. 7 yapmıştır. 

1 1 O metre manialı koşuda FH Kuper 14.2 
saniye gibi çok yüksek bir derece elde et -
miştir. 

Fr,.nnsis gülleyi 15. 78 atmış, Carpinter dis
ki 51.3 metreye savurmuştur. 

Müsabakaların en genç atleti Teri cirit at 
mada 67.86 gibi güzel bir derece yap • 
mıştır. 

Yüksek atlamada Conson 2.2/2 met • 
reyi, Marti de 2.5 metreyi kolayca aşmşı -
lardır. 

Amerikanın muhtelif şehirlerinde yapı
lan müsabakalarda 18 atlet 1. 90, 14 atlet 
de sırıkla atlamada 4 metreden fazla at1a· 
mışlardır. 

Ecnebi memleketlerle is 
yapanlar için 

• 

Ankara, 18 (A.A.) - 2/12/l!J:~5 
tarih ve :3G27 sayılı kararnamenin {a) 
fıkrasına istinaden Türk parasının kıy· 
metini koruma hakkındaki. 11 sayılı 
kararnamenin muaddel 32 nci madde· 
sinin tatbik edildiği memleketlerden 
birine yapılan ihracat mukabilinde, 
mezkfü maddenin (b) fıkrası muci -
hince istenilen vesikayı getiremediğin· 
den dolayı şimdiye kadar ithalat yapa
mıyanların aşağıdaki vesikaları tetkik 
edilmek üzere en geç :30/ 6/ 19:lG ak • 
şanıma kadar İktısat Vekaletine gön -
dermeleri lüzumu bildirilir. 

l - ihracat beyannamesinin mu -
saddak sureti. 

2 - Takas tetkik heyetlerinin tak • 

diri kıymet beyannamesinin musaddak 

sureti. 

:ı-- Satış faturalının musaddak su· 

reti. 
• 1 

4 - Konşimento suretı. 

Yazan: Sellm Tevfik 
Şu gazetecilikte adına «mevzu» denilen 

mefhumun çok garip cilveleri vardır. 
Bazen insanı, yola gelmez bir kadın na· 

zile günlerce peşinden koşturur. Bazen de, 
Yemenli bir Emir kölesi gibi adamın ta a· 

yağına kadar gelir. 

Bizim fakir taliimiz ekseriya, birinci çe• 

fit mevzudan yana açıktır. 
Fakat dün, kazara taliin ikinci çeşit ina· 

yetine uğradım, ve mevzuum, ta yazı ma • 
samın baş ucuna kadar ııeldi çattı. 

Mevzuumun, yani bugün mevzu edin • 

dijim delikanlının adı Nuri. 
Terzi elinden en az on yıl evvel çık mı§ 
eıvabımın, suya konmu§ ıeker gibi eriyip 

dökülmesine remak kalmış. 
30 yaşında ya var ya yok. Sol kolu, dlr· 

ıeiine kadar alçıda: 
- Bir kazaya mı uğradın} . diyorum. 
- Hayırt diyor. Ve illve ediyor: 
- Kemik veremi .•• Altı aydır alçıda ... 

Bu giditle bir daha çıkacağa da benzemi • 

yor. 

Gösterdiğim sandalyeye ilişiyor. 

Benzi olgun bir limon kabuğu kadar ıa· 

Nuri 
rı. Fakat yaşamak, hayatın en tatlı çağın
dan gam almak arzusile yanan gözlerinde, 
ziyan olmağa mahkum gibi görünen bir 
zekanın aydınlığı, parlaklığı var. 

Belli ki, sefalete düşmesinin sebebi, do· 

ğuştan kabiliyetsizliği değil: 
- Ben, diyor, Osmaniye köyünde, Pul· 

luk sokağında, 1 O numaralı evde oturuyo· 
rum. Fakat öyle bir ev ki, içine pehlivan 
Çoban Mehmedi oturtsanız, yirmi dört sa

atte iğne ipliğe döner. 
Ne yapalım ki anıımın işi orada .•• Bas· 

mahanede çalışıyor, ve ayda on bir lira 

kazanıyor. 

Bu para ile hem kiraya, hem boğazımı· 
za, hem de üstümüze başımıza yetişmeğe 

çalışıyor. 

Ve düşiinün ki, benim sade kemiklerim 
değil, ciğerlerim de hasta. Sekiz aydır, ra
hatça bir döşeğe kavuşabilmek için sıra 

bekleyip duruyorum. 
- Sekiz ay mı) 
- Evet •• , Hatti'ı, tam hesabını yapar· 

sam, küsuru da vardır. Sekiz ay evvel, bir 

hayır sahibi bana: 

_ Yahu, dedi, bu vaziyette ne diye do· 
laııyorsun) Devletin hastahaneleri ne gü

ne duruyor} 

Bir istida yaz valiye. Seni üç günde ya. 

tırtır bir köşeye .•• 
Bu sözler, kesilen ümitlerimi diriltti. 
İki öğün yemeğimi kesip 16 kuruşluk bir 

pul aldım. Bizim mahallede bir Acem Av· 
ni vardır. Maniler şiirler filan yazar Alim 

adamdır yani. 
Ona do dokunaklı bir istida döktürttüm. 

Gittim valiye dayadım. Vali İstidamı sıhhi
ye müdüriyetine havale etti. İşte o havale. 
den sonra, istida elden ele bir dolaşmaya 
başladı. Ben peşine yetişemez oldum. 

SıHhiye müdüriyeti dispansere havale 
etti. Dispanser muayene edip yine sıhhiye
ye gönderdi. Sıhhiye müdürü bir imza ça
kıp tekrar valiye yolladı. Vali muavinine 
havale eyledi. Vali muavini yeniden ııhhi
yeyi boylattı. Sıhhiye müdürü kaleme gön· 

derdi. Dizlerim titreye titreye kaleme gi • 

rerken, bu havaleler yüzünden bana ha-

Savra , 

/ __ H_A_L_K_IN_F_İK,_R_İ ___ j 

Garsonlann yüzde on hakkı 
Gazeteler otel, bar, lokanta, gazino ve bahçelerde hesaplarımızın üzerine ilave 

edilen yüzde on garson hakkının bizlere hizmet eden garsonlara verilmediği hak· 
kında bir takım §ikayetlere muakkes oluyorlar. 

Garsonlar cemiyeti lokantacılara müracaat ederek bu paranın garsonlara veril
mesini talep edecekmiş. Bu mesele hak kında garsonlar ve lokanta sahiplerile gÖ• 
rüştük. Fikirlerini aşağıya yazıyoruz: 

Garson Bay Cemal: 
Evet doğrudur. 

Müşteriden alınan yüz • 
de on 'bize verilmiyor. 
Hakkımız kaynıyor. Ba • 
zı yerlerde, bunu yapıla· 
cak ziyan mukabilinde a· 
lakoyuyoruz. diyorlar. 
Doğru de&ildir. Biz bu • 
rada yüzde bq alıyoruz. 
Bir ıey kırınca parasını 

bu yüzde beşten keıiyor

lar. Bizim en büyük der • 
dimiz ıu rekabet... Piya • 
sada artık meslekten gar• 
ıon aranmıyor. Evvelden 
çöpçülük, yahut ıoför 
-nuavinliği, velhasıl ııar • 
sonlukla hiç bir alakası 

olmıyan ialerde çalıamı§ 

ve timdi iıaiz olanlar beı 
Hraya garsonluk ediyor • 
lar. Bunlar piyasayı kırı • 
yor. Patronlar da ucuz ol• 
aun diye en meslekten an· 
lamıyan adama beyaz 
göml~k aiydirip oraya aa
lıveriyorJar. Bize ziyan o· 
luyor. 

Ankara caddesinde 
Bahçeli lokanta •ahi • 
~i Bay Ali Rıza Arda: 

- Buralarda, böyle ]o • 
kantalarda bu mesele mev-

zuu'hahs değ)l. ~ttiğimize 
göre bahçeli gazinolarda 

patronlar kasaya yapılması 
muhtemel ziyana karşı 

müıteriden alınan yüzde 
ondan bir miktar ayırıyor· 

]armıf. Biz burada her ak
pm yüzde on üstüne he • 

aabımızı görürüz. Eğer zi· 
yan olursa o zaman para 

keseriz. Fakat bahçeli lo • 
kantalar bu usulü yapını • 

yorlarmış. Onlar daha ih • 
tiyatlı davrandıklaı için ta· 

bit bu da gasonların hoıu
na aitmiyormu§. Biz bura· 

daki lokantacılarla ııar • 
aonlar uyuşmutuz, iyi ge-

çiniyoruz. Kavga edenler, 
birbirlerinden hesap arıyan 
veya birbirinden hesap 
aaklıyanlar biz değ= 

Konya Lezzet lo • 
kantaıında garson 
Bay Sezai: 

- Biz müşteriye seve 
ıeve hizmet ediyoruz!. Ü· 

nu memnun edelim, o • 
~un vereceği yüzde onu 
hak edelim diye temizli • 
ie de çok riayet ediyo • 
ruz. Onlara böyle baktı • 
ğımıza mukabil müşteri 

de seve seve yüzde onu 
veriyor ve verirken de bu 
paranın bizim elimize gel
diğini zannediyor. Hal • 
buki bu paralar bize gel • 

miyor. Patronda kalıyor. 

Ben on sekiz senelik gar • 

ıonum, bir çok yerlerde 
~alııtım. Mesela büyük 

barlarda.. Patron müşte • 1 
riden kesilen yüzde onun 1 
ıekizini alakoyar, garsona 
yüzde iki kalır. Bazı yer • 

lerde yüzde be§, bazıla • 
nnda yüzde dört alınır. 

Biz burada yüzde beşe ça· 
lışıyoruz. 

Şel garson Bay E • Gar•on Bay Yani Gmıon Bay Rıza: 
sat: Karayani: - Benim yüzde ondan 

- Garsonlar yüzde on Bizim tiki.yetimiz filln haberim yok, ben 

almak istiyorlar. Gene yok. Biz yüzde on alıyo • aylıklıyım. Ayda on beş 
yüzde on alınıyor amma, ruz. Kınp dökersek, para· 

nımıyorum. Patron müş· 

terilerden yüzde on hesa• 

kırık parası kesiliyor. Yüz- lira alıyorum, ötesine ka -
ıını ayrıca veriyoruz. Şi • 

de ile çalışılan yerler var. 
k&yet eden garsonlar bü • 

Aylıkla çalışılan yerler 
var. Bazı yerlerde esasen yük yerlerin ve bahçeli 
çok müşteri olsun diye yerlerin garsonları.. onlar· 

mü.Şteriden yüzde on de- dan yapacakları ziyan kar· 

hı alıa da, almasa da be· 

nim umurumda değil. 

l ğı 1 k k ·ı· Çünkü ben cebime giren 
ğil, yüzde beş filan alı • şı ı o ara para esı ıyor· 

nıyor. Tabii garsonun rı- muş. Garsonlar böyle sÖy· aylığı biliyorum ve hu da 

bana kafi geliyor. zasile. lüyorlar. 

L----------------------------------------
vale gelmeden yatağa kavuşacağımı umu· 
yordum. Fakat kalemden elime bir numara 

verdiler: 
- Bunu al, dediler... Şimdilik hasta· 

hanelerde yer yoktur. B•lır boşalmaz 
seni yatıracağız. Arada bir bize görün 1 

Ve ben, tam ıekiz aydır, arada bir gi
dip onlara görünüyorum. Benim ciğerle • 
rimdeki kan boşandı. Fakat daha yataklar 

boşalnmadı 1 
Yüreğini boıaltan biçare delikanlı: 
- Acaba, dedi, bizim arzuhalcı bana 

azizlik edip te, hastahanede yatak yerine 
mezarlıkta yer mi istedi} 

Ve kapıdan çıkarken, elindeki kağıdı 

gösterip ilave etti: 
- Bu mübarek; yatak değil de mezarlık 

numarası mı yoksa} 

* Onun çıkışından sonra yazdığım bu aa· 
tırlarn göz gezdiren bir arkadaş sordu: 

- Ne diye yazıyorsun bunları} İstan • 
bulda veremden ölen, yiyecek bulamıyan 
bir Nuri mi var ki} 

Ben bu ıualc cevap veremiyorum, ve 

bir suç işlemiş gibi önüme bakarak düşü-1 

nüyorum: 
- Acaba sefaleti tabii görmekten baı• 

ka çare kalmadı mı) 
Selim Tevfik 

~[A"AMA"Z~INl1 
l=A.KAT 

······ ····~~,·~s P ıa .r, •.••• , •• , ~~l.ı on os 
DAKt"_ it B.1 ~ l LAN,, 
~ÜTÜN ULKEYI HER GUN DOLASUl .• . 
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- Lambayı yakayım da sofrayı ku- le Nuri ustanın karısına yaraşır bir yor

ralım, dedi. Annem nerdeyse gelir... gan diksin. Vakit geldi, gelecek. Kom-
Gülizar, masanın üstünden lengeri şunları filan çağırmıyacağım ... Çağır

kaldırmak isterken usta atıldı, len - mak yakışık almaz ... amma ne de ol
geri aldı ve kalın parmaklı, nasırlı aağ sa .•• 
elinin yan tarafı genç kadının kiraz Usta, anasının sözünü ters bir taraf. 
kurdu gibi beyaz ve canlı serçe par - tan, oldukça aksilikle kesmek için bek-
mağına değdi. lediği fırsatı buldu: 

Lamba yakıldı. - Niye, dedi, niçin çağırmıyacak • 
- Sofrayı ben kurarım efendim, siz mışsın? Çağır. Hattl katip Nuri be -

zahmet eymetin · yinkileri de davet et. Utanacak, sıkı -
Usta, Gülizarın artık gözle görüle· la ... 

cek kadar günden güne ağırlaşan vü- Birdenbire durdu. Gözüne sapsan 
cuduyla iş görmesini doğru bulmuyor- olan Gülizar ilişti. Gülizar öyle bitkin
du ama, onun sofrayı kurmak arzusu· di ki.. 
nun önüne geçmeğe gönlü razı ola - Usta, Gülizara baktıkça anasına 
madı. Bir kenara çekildi. Ona 9imdi karşı hayatında ilk defa, apansız kı -
asma lambanın durup dinlenmeksizin rılmıf olduğunu anlıyor. Kendi kendi
mutfağa döktüğü ışık, bir portakal su- ne kızıyor. Ana oğul deminki konuş -
yu gibi kızıltı1ı sarı geliyor. Ve bu yal- malarıyla çok ayıb bir İf yaptılar gibi 
dızlı havanın içinde Gülizarın mor ye- geliyor ona. 
menisi, siyah saçları ve bembeyaz, Üçü de susuyorlar. Oğlunun bir • 
çıplak aşık kemikleriyle kımıldanması- denbire sözünü keameıinden kendine 
nı rüy1 görür gibi seyrediyor. kızdığını anlıyan ananın hıncı büyü -

Gülizar, sofrayı ağır ağır, itinayla dü. Gülizara. kendisiy'lc oğlu arnsındn 
kurmaktadır. Masanın üç tarafına üs- diken olmağa başlıyan kadına karşı 
tüste ikişer tabak koydu. Yine Gavur korkunç bir düşmanlık duydu. 
Cemalin israrıyla alınan fakat nadiren Usta, mırıldanır gibi: 
kullanılan maden çatal bıçak ve kaşık· - Yemeği ısıtayım da ~yelim, de-
ları, bıçak a1tta, çatal kaşık bıçağın Üs· di .. 
tüne çaprazlama gelmek üzere tabak· Anası: 

Jarın sağına yerleştirdi. Sonra ~ç. h~v-ı - Ben ısıtlnm, diye yerinden kalk
lu çıkardı. Havluları yelpaze bıçımın- tJ ve hışımla tel dolabtan sahanları çı
de açarak bardakların içine köklerin - karıp ateşe koydu. 
den soktu. Tuzluğun tuzunu bir kaı•nk y l k 1 .. 

• •• • •• a nız ısınan yeme cızırtısıy a 1.1s-
lersıyle duzeldıkten sonra çatalın dış- .. · ·ı · l"k f 
ı · l .. .. 1 " • ·ı b kt tu zama nzaman çızı en sessız ı , so . 
erıy e ustune yo yoı çızgı er ıra ı. k d d · 
V ıh l G .. d k"' "'k h raya oturulana a ar evam ett1. e ası , oztepe e uçu anımın 

düğününe şehirden getirilen alafranga Ustanın anası çarfafını çıkarmadan 
sofracının bütün hünerlerini elinden yemeğe oturdu. Nuri usta Cülizara: 
geldiği ve «mevcut malzemeye göre - Buyurun, dedi. 
aynen tatbike» çalıştı. Gülizar. ha1a san ve üzüntülü. fs -

Usta, yelpaze biçimindeki havlula- kemleye ilişti. Usta da yerine oturur· 
rı, çifte tabak ve öbek öbek çapraz ça- ken anası sofranın üstünü süzerek ını
tal bıçaklarıyla qambanın altında aca· rıldandı: 
yip bir bahçe gibi açılan bu .. sofra hak- - Bu ne bu böyle, gavur sofrası gi-
kında duyduğu «hayret ve takdiri iz- bi. 
hara» vakit bulamadan sokak kapısı Bu söz, kaynananın geline resmen 
çalındı. ilanı harbı demekti. 

- Annem olacak. Siz zahmet et • Usta bunu anladı. Gülizar korktu. 
meyin, ben açarım. 

Urtta, sokak kapısını açmnğa gitti 
ve anası önde tekrar mutfağa döndü -
lcr. 

Usatnın anası bir iskemle çekip o • 
turdu. 

- Kafam kazan Nuri, dedi. Bunal
dım. 

- Neredeydin anne} 
- Besime hanımlardaydım. Haber 

göndermişler. Kızı doğurmuş dün. Sa· 
baha karş ı . Ev zaten küçük. Dönecek 
yer yok. Yedi mahalleden misafir gel
miş. Bir de kötü losa şerbeti yapmış -
lar ki içim bulandı. Losanın yatağı der· 
sen, şerbetten berbat. F ukara1ık ayıp 
değil ama oğlum ne de olsa insan böy
le gününde bir atlas yorgan olsun dik
tirir. 

Gülizar ayakta, Nuri ustanın karşı
sında duruyor. Bu losa sözünün açıl -
ması ustanın canını 1*ktı. Gülizara 
baktı. O da bir tuhaf. 

Ustanın an~sı hala losa evi hakkın
daki «tenkid)) lerine devam ediyor. 

Ustanın gözü Gülizarın şiş karnına 
ilişti. Ustanın karnına baktığını gör -
mii§ gibi Gülizar elleriyle l,sılmını sak
lamak istedi. Kollarını göbeğinin üs 
tünde kavuşturdu. 

Usta bir an, ((Gülizar gebe olma -
ıaydı keşke h> diye düşündü. Gülizar, 
gebeliğinden ·ilk defa utandı. Çünkü 
gebe oluşu şimdiye kadar onun yalnız 
canını sıkmaktan başka bir tesir yap
mamıştı üstünde. 

Ustanın anası, Besime 
hakkındaki sözünü bitirdi. 

hanımlar 
Karşılıklı 

ayakt.a duran Gülizarla oğluna baktı. 
Sonra birdenbire, o miras meselesinin 
geçtiği geceden önceki hınçlı sesiyle: 

- Nuri oğlum, dedi, bizim elalem 
için söylediğimizi el alem de bizim için 

söyler. Biz de yolcu bekliyoruz. Sen 
fİmdiden yorgancı Selimle konuş, şöy-

• 
TEŞEBBOSO ŞAHSI 

Gavur Cemal, cuma gunu eabahı, 
köprünün Üsküdar iskelesinde Nuri 
ustayla karşılaştı: 

- Merhaba ustam, nereye) 

- Sana geliyordum hocam. 

- Ben de sana. Şimdi yolun orta • 
sındayız. Nereye gideim ~ Sana mı, ba
na mı~ 

- Sen bilirsin hocam. 

- Bu mühim kaziyenin idraki~i ba-
na bırakıyorsan, ben derim ki, ikimizin 
de gönlü kırılmasın, ikimiz de gitmek 
istediği yolun yarısından dönmüş ol
masın, ne sana gidelim, ne bana. Be -
nim Kızıltoprakta oturur bir antika ah· 
babım vardır, ona gidelim. Olur mu? 

- Olur ama ... 
- Olur dedikten sonra «ama, lakin, 

fakat» gibi lakırdılara pek içerlerim. 
- Fakat hocam ..• 

(Arkası var) ---· ·--............ 9';---- . . ·=- ıt; .. 
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ipek 
• pek deyince hatırıma evvela Bursa yo· 

1 lu ile Bursa geliyor; ve onu karı~mı• 

mühimleşmit hatıralar kovalıyor: Dutluk· 
lar, tombul ve tüylü böcekler, tırtıllar; 
sonra tarihi bir yapı olan Koza hanı ile 
yığın yığın koular, K~zn hanı tellalları ve 
ipek bezirganları, daha sonra ipek fahri • 
katarının saz vücutlu amele çocukları ile 
kınalı işçi kızları .•• 

re.kat bugün, ywıemin kadar beyaz ve 
yasemin kokulu bir işçi kızını seven ve her 
gün ipek dokuyup küçük ıevgili.ainc baa • 
ma al mıyan safran yaprağı kadar ince ve 
menekşe güzeli bir amele çocuğunun aı • 
kından bahsedecek değiüm. 

İpekçiler bu satırları yazdığım gün, ya• I 
ni 19 haziran ~ 936 da toplanacaklar ve 
ipeklilerimizin ıslahı için mühim kararlar 
vereceklermİf. Rekabet yüzünden ipekli 
kumaıların knlitaıı bozulmuı. Halk ta pek 
haklı olarak ipeklilerimize karıı olan eıki 
rağbetini göstermemcğe başlamıt- Buna 
mfmi olmak için Ekonomi Bakanlığı ipek
lilerin cinsini ve yapılıı ıartlarını tesbit e· 
den bazı esaslar vücuda getirmİ.f. Fakat 
bunları karar altına almadan ipek fııbrika· , 
törlerinin de fikrini almak istemi§. Ala • 
kadar! r ticaret ve sanayi odası.oda bir 
toplantı yapmıelar ise de ekseriyet h&sıl 
olmamıf. ~imdi bugün toplanacaklarmıı. 

~dülhamldin muhafazasına memur zuhaf taburlarından iki nefer 

Hiç şüphesiz ki ipek, bugün müli ser • 
vet kaynaklarımızdan biridir. Bizim mem· 
lekette ipeğin tarihini bilir misiniz) Size 
bugün kısaca onu anlatayım: 

Zamanımızdan 1 400 yıl kadar evvel, 
Ayasofyayı yııptırtmıı olan imparator Juı
tinyanosuo zamnnı ve Bizans impar tor • 
lu~nun en parlak devri, lstnnbul. bütün 
dünya ticaretinin ndeta bir merkezi idi. 

Kızıldcniz. Karadeniz ve Suriye üze
rinden gelen bütün ticaret yollarının mah· 
reçleri imparatorluğun elinde idi. O asır· 

larda en kıymetli ticaret malı Hindistan ve 
Hindi prkt adalan ile Arabisto.ndan ge -
len tarçın, karanfil, karabiber, zencefil gİ· 
bi baharat ile güzel kokular; ve Çinden ge
len ipek idi. ipek ticaretinin en büyük ko
misyonculan da lranlılardı. Çinliler İpek· 
lilerini Seylan adasına getirirlerdi. Bu ada 
bir ntrepo v zifesini görürdü. İranlılar 
da buradan alıp garba naklederler, Bizans 
tüccarlarına satarlardı. İmparator Justin -

Fa.kat eğer biruıcak kurnu olsa idi. Ze· 
kiye Sultanın kabından taf&IJ neıcainden 

elbette her hakikati anlıy eaktı .. 

Köprü UstUnde komedi 
Araplann: aElhainü hnifün» diye bir söz 

temsilleri vardır. 
Bunun meali eerçektir; Hain, zalim o • 

lanlar. hakikaten korkak olurlar. 
Otuz küsur yıl bu milletin baıına bela 

kesilen padişah ikinci Abdülhamit tc. hern 
c:nnından, hem de tnhtınd n çok korkar • 

dı. 

Doğrudan doğruya zulmüne maruz ka· 

lan hae Türklere itimadı yoktu. Onlar ne 
kad r tahammill ve tevekkül gösteraeler 
de. günün birinde, canltınna tak deyip a• 
ynklanacnklann"dan cndi~c ediyordu. 

yanos İran ile ticaret etmek üzere Nizib, 
Kellinip ve Artaksata şehirlerini tayin et· mişti. 
mİ§tİ. Fakat İranlılarla Bizanslılarla sık sık Şalvarlı, cepkenli ve burma sarıklı, a -
harpler olduğundan, şark ticareti ve bu a· celacayip bir kıyafet taııyan arap tabur • 
rada bilhassa İpek komisyonculuğu da Ha- larilc. fesli zuhaf alayını teıkil eden Ar • 
beşlilere geçmi§tİ. 532 yılında, Justinyanoıı navutlar, bol maaş alırlar, doyasıya yeyip 
krallar kralına bir sefaret heyeti gönde • içerler, devletin sair askerlerine nisbetle 
rerek ipek ticareti komisyonculuğunu tek _ çok daha rahat ve müreffeh bir hayat ıü· 
lif etmi~ti. cıKralar kralı» bu teklifi kabul rerlerdi. 

Bu yüzden, nebinin muhafauısını on • 
lara emanet etmeyip, Arnavutluktan ve 
Arabiıtandan bir ılirü efrat getirtmiş, bun· 
lan Yıldızı ihata eden kışlnlara yerleştir • 

etmi~. fakat lranlılıırı Seyliin piyasasından Hepsi de gerek bizzat hünkflrdıın ve 
uzaklnştırmağa muvaffak olamamıştı. Bu- gerek mabeyin kliğinden yüz bularak. 
nun üzerine ipek böceğini kendi memle • ,son derece şimarrnışlardı. 
ketlerindc yetiştirmek istiyen Juıtinyanos Zabitlerine karşı itaatları şöyle böyle. 
tohum getirmek üzere 552 do Çine iki keşiş talim ve inzibatları ise hak getire idi. 

1rönderdi. O zaman Çinliler ipekhöceği to- Cuma günleri, selamlık resminden ııon• 
humunu dışarı çıkartmazlardı. Buna teşeb- ra izinli çıkıp ta §ehrin içine dağılmazlar 
büs etmek idam ile cezalandınlırdı. fakat mı) Kadını, erkeği, dlikkaneısı, tramvay· 
Çine giden Bizanslı keşi"ler büyük zorluk-

0

cısı bu heriflerin şerrinden bucak bucak 
larla elde ettikleri ipekböceği tohumlarını, kaçı"1rlardı. 
sureti mahsusa da yaptınlmış olem içi oyuk 

1 

Bir vukuat İ§liyecek olsalar, cıkanun» 
bastonlanna doldurmu~lar ve tohumları lar kat'iyyen müdahale edemez, hele polis• 
Çin gümrüklerinden kaçırarak Bizansa ge- lerle zaptiyeler, yan ıokaklara sapıp, sa • 
tirmişlerdi. İmparatorun teşvik ve hfnıa - vuşurlardı. 
yesile böcekçilik süratle yayılmış, Suriye, 
Bursa havalisi ve Yunanın Tep, Korent ve 
Atina civan gibi imparatorluğun muhtelif 
yerlerinde ipckhaneler kurulmuştu. İmpa· 
rator Justinyanos ipek itcaretini bizzat 
kendi inhisarına almış, İpeği gayet yük • 
eek fintlarla aattırmo.ia ba~lamıştı. 

Re~ad Ekrem Koçu 
--.. ..... --.......................................... . 
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Böyle, padişahın nefsi nefisi hümayunu• 
nu muhafazaya memur olmak bu adamlara 
adeta bir nevi imtiyaz bağı~lıyordu. 

Dediğim tarihlerde ben, mektebi Sul· 
tani • Galatasaray lisesinin üçüncü veya 
dördüncü sene talebesinden idim. 

Biz, Galatnııaraylılar, diğer mektepler· 
deki talebe gibi perfembcleri değil, cu • 
martesi akpmları mektepten çıkar, veli • 
lerimüln evine ıider. pazar akşamı döner· 

dik. 

, Her hafta sonu, lnlam rahmetli Hüse • 
yin ağa celir, beni alır, yalıya. götürürdü. 

Gene böyle bir gün öğle üzeri, onun 
refakatinde mektepten çıkıp, Yüksekkal • 
dırımdan Calntaya, Karaköye İnmiıtik. 

Köprüye doğru yürüyüp te, şimdiki A
kay idaresinin bulunduğu yerde kiıin meş· 
bur «Aziziye Karakolu» nun önüne var• 
dığımız sırada, birdenbire, caddeye ba • 
kan dükkanların kepenkleri yaman bir 
tarrake ile indirilmeğe başlandı. 

Ayni zamanda. lstanbula geçmek üze• 
re bulunan bir sürü halk, beyaz. gömlekli 
köprü tahaildarları da dahil olduğu hal· 

de bu tarafa koıuemağa, knçışmnia bat ııı 

,ladı. 

Bir çokları. Fermenecilere, Rıhtıma. Do· 
muz sokağına doğru koıuyor. bazıları da 
orad ki Borsa ve Mehmet Ali pnp han· 
lanna sığınıyorlardı. 

Lalam beni kolumdan yakaladı ve ııai 
taraftaki bir kunduracı dUkka.nından içe• 
riye aoktu. 

Biraz sonra, ortalık az çok mayna ol • 
muıtu. Bnıımızı dııanya çıkanp ta bakh· 
ğımız zaman, köprünün Galata cihetinde· 
ki baıında ahalinin yığılı bir vaz.iyette me· 
rakla bir ıcyi ıcyrccler olduğunu gördük. 

Tuhafı, hiç kimse ileriye doğru bir adım 
atmıyor, köprünün üzerinde ilerilemefte ce· 
saret edemiyordu. 

Müruru liburu !>öylece inkitaa u~ratan 
acaba ne idi? ileriyi göremiyenlerin ağzın• 
da bir takım rivayetler dönUyordu. Kimi, 
Tophanedeki snlhannlardan yarı boğazlan· 
mış olduğu halde kaçan bir sığırdan hah· 
sediyor, kimi de sarhoştan, azılı deliden, 
kuduz köpekten dem vuruyordu. 

Bu sırada, nazarlarımız Aziziye karnko· 
lunun pencerelerine ilişti. Karaköy ve civa· 
rındaki hu kadar telag ve patırdıya rağ • 
men, zabitan yerlerinden bile kımıldama• 
mışlar, soğukkanlılıkla sokağa bakıyorlar• 
dı. 

Kapıdaki nöbetçi efrat da kımıldama • 
mışlardı. Demek ki mesele, sanıldığı ka • 
dar ehemmiyeti haiz değildi. 

Böylece yüreğimize su serpilince. la • 
lamla elele, vapur iskelesine doğru yürü • 
meğe başladık. 

Arkamızdan, bizi teşyi etlen mütehay • 
yir bakışların farkında olmaksızın, iki Uç 
adım ilerlemiştik ki, kuvvetli bir el kolumu· 
za yapıştı, bizi durdurdu. Ayni zamanda, 
sert, kalın bir ses. !alama hitapla: 

- Be adam 1 Çocuğu göz göre ölüme 
mi götürüyorsun) 

Diye çıkıştı. 

- Ne demek istiyorsun) 
Derneğe kalmadı, kalabalık yine dalga· 

landı, geriledi. Ve bu dalgaya biz de ka
tılıp, kendimizi tekrar kişelerin hizasında 

bulduk. 

İşte o zaman, meselenin neyin nesi oldu· 
ğunu anladık. Uzakta, köprünün tam Üs· 
küdar iskelesi hizasında, karşılıklı iki a· 
dam duruyordu: Maiyyeti seniye zuhaf 

alayı efrndından iki kiıi. 

Her birinin elinde de yalın birer kaaatu· 
ra vardı. 

Kılıç kalkan oynar gıhi, cakalı hareket• 
lerle, bir sağa. bir sola gidiyor, duruyor, 
bazen biriken halkın Üzerine saldırır gibi 
yapıyor, bazen de, köprunün parmaklığı· 
na dayanarak, rahatça birer sigara tellen• 
diriyorlardı. 

Acele işleri olıı.nlar, orıı.dn, Han önün -
den, rıhtımdan birer kayığa atlıynrak o au
ıetle Eıninönüne geçiyorlardı. 

Diğerleri ise, sebebi malum olmıyan u 
gülünç hadisenin ııaaıl ,neticeleneceğini bek· 
!emekte idiler. 

(Aikaıı var) 
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10 Sayfa 

Gü ş bu sabah 4 •• 59 
SON POSTA 

Partinin 
Kararları 

mühim 
Haziran 19 

tutuldu (Baştarafı 1 inci sayfada) 

g~~e __ , .. :.ı-sek~e~e~e~~;:;~:~~:a~a;~~;~;eP~:t~ "Son Posta " nın tefrikası: 114 Yazan A. R. 

B a Ş k a Ye r 1 erde 1 il s tan bu 1 da kili6 takip ;:k::~dz~~ ~=~:ı:~~; bütün parti 
Cemil, Nasır Mebhiitun kaledeki 

teşkilatına, vilayetlere ve umumi müfet • 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) ·tişliklere tebliğ olunmuştur. (Baftarafı 1 inci sayfada) 

askerlerini silahsız bırakmış, esir alınıştı 
Clu. 

Saat besi 58 dakika geçe güneş ta -
mamile t~tulmuştu, ortalık gece saat 
yirmide olduğu gibi tamamen karan -
lık bir hal almıştı . Bu hal tam 9:J sani
ye devam etti. Hava çok bulutlu idi. 
Onun için burada tetkikata gelmiş o -
lan heyetler tetkiklerini müşkülatla 
yaptılar. 

mıza nakşetmek ve hem de Son Posta · Başvekil ve 
okuyucularına bu manzarayı anlatabil- C. H. Partisi genel başkan 
mek için matbaada sabaha kadar bek- . vekili 

Arada sırada telaşla çalınan ~-a-ı . -. ~~n im, Cemil.. Meliha ••• Çabuli 
vulun gümbürtüleri arasında, Abdul- ıçerı gırın. 

İsmet İnönü !edikten sonra dört kişilik ufak bir ka- ' A 
barinin de kalın ve hiddetli bir sesle: Diye fısıldadı. 

file halinde saat dördü yirmi geçe mat· lstanbul 19 (A.A.) - Reisicumhur -
_ Hay iki gözleri kör olsun... Mu- Cemil, elindeki baltayı fırlattı, attı. 

tatürk dün öğleden sonra Yeşil köy tayya• 
baadan çıktık. Doğu tarafında bulut- re meydanına teşrif buyurarak, bir gün ev-
lar rüzgarın önüne katılmtA gidiyorlar- 1 1 L k. d'l · e mi 

hafızlara ne oldu?.. Hep bir ağızdan Uzanan elleri yakaladı. Kapıdan İçeri 
bağırıyorlar. Fakat meydana çıkmıyor- daldı. Evvela, arkasındakilere: 

T vel hava postasi e ge ereıı;. en ı erın • 
dı, önceleri semanın berrak olmaması safir olan ve dün gene ayni posta ile avdet 

lar... Anlaşıldı. İsyan ettiler. Maksat- - Çabuk girin. . .. 
Iarını anlıyorum. Kaleyi yağma ede - Dedı. Ve sonra, Melıhaya donerek: 

canımızı hayli sıktı. 'eden Başvekil İsmet İnönü, Adliye, Da • 
Sovyet gazeteleri küsufu tesbit için hiliye ve Bayındırlık Vekillerini teşyi et -

senelerdenberi hazırlık yapan Rus a - miş ve tayyare hareketle havalanıncıya 
limlerinin bulutlardan çok korktuk .. kadar uçuşu takip buyurmuşlar ve ayni za-

cekler. - Meliha!.. Sen, bir mucize yarat-

' 
lzinirdö 

Ah şunların elebaşlarını bir ele ge- tın • 
çirsem .. 0 zaman ben, bilirdim yapa. - Diye ilave etti. 

lzmir, 19 (Telefonla) - Güneşin !arını, münasebetsiz serseri bir bulu .. 'manda devlet hava yolları idaresi tarafın· 
azami sekilde ve külli denecek derece- tun bütün ümitleri sıfıra indirebilece - dan Ankara ile İstanbul arasında işletil -
de tut~lma hadisesi sabahleyin G ya 7 ğini yazmışlardı. meğe başlanan yolcu tayyarelerinden bi • 
kala vukua gelmiştir. Bir daha kim bilir ne vakit görülebi- ı-ini tetkik etmişlerdir. 

G .. t en yu"kselmeden yani ' Atatürk bundan sonra Floryaya avdet uneş amam lecek böyle bir küsuf hadisesini pisi pi-
4 • •> d 1 b ] t K ·· s f ve geç vakit Türk Dili Tetkik Cemiyeti a· ,!l •> e tutu maya a' amış ır . u u sine kaçırmak doğrusu canımızı sıka-

1 b 'ld' ·1 tt b' zasından bazı zevatı kabul buyurmuşlar • evve ce ı ırı en saa en ıraz geç vu- caktı. Bir an Uludağ'da karargah kur-
kua geldiği için havanın kararması muş olan Fatin hocayı düşündük ve .Iır. Vekiller Ankarada 
1 - 2 saniye geçikmiş ve küsufu külli eğer hava orada da bulutlu ise üstat Ankara 18 _ Başbakan ismet lnönü 
tam 82 saniye devam etmiştir. k' b'I' k d k l kt dedı'k 17 20 d ,, b d .. ld ım ı ır ne a ar sı ı aca ır • ·· beraberindeki zevatla bugün saat • e Küsuf esnasında un an once o u- v y B k l · k d l l 
w . . b h"d' agır agır eyazıt u esme a ar ge .. şehrimize avdet etmişler ve tayyare a a-
gu gıbı bu defa da ta anca atma a ı- d'k y k k w ·· b k Abd ""lhalı'k Ren 

ı . u arı çı tıgımız zaman guneş nında Kamutay aş anı u • 
sesi olmamı,ştır • Adnan doğmuştu. da ile bakanlar, meb'uslar ve bakanlıklar 

H h 
. . t Kalın bulutlar kurşuni bir perde ha- ve ileri gelenleri tarafından karşılanmışlar· 

cağımı. .. 
Diye bağırdığı işitiliyordu. 
Dakikalar geçtikçe, Cemilin de en

dişesi artıyordu. O da: 
- Karşıda, ateş açanların adedine 

bakılırsa, demek ki şu anda kaledeki eli 
silah tutan, altı kişi kalmwtır. Onlarla 
nasıl olsa başa çıkabiliriz ... Fakat ça
buk davranmalıyız. Eğer kovuşlarda 
hapsettiğimiz muhafızlar kapıları kır
maya muvaffak olurlarsa, o zaman Na
sır Mebhutun kalesi bize ebedi bir me-
zar olur. 

Diye düşünüyordu. . 
Karanlıklar içinde bir gölge belır lzmir 18 ( ususi) - Şe rımız a- ı · d .. · ·· ı d ki d ' . - . . . . ın e onu mutecessıs goz er en sa ı- ır. 

biiye muallimlerınden 1. ~) k .. ışılık hır yorlardı. Nihayet bı"raz aralandılar. Başbakammız tayyare alanından ayrı- mişti. Rizanın: d' 
ı ı b k d bd"lh rk R - B"ltalar, hazır .. ya sey ı. grup güne~ tutu masını ı mı a ım an S d" d" 11. d k v l" lırken Kamutay başkanı A u a ı en- ey.. 

• . v aat tam or u e ı o uz geçe ev e a D d'V' · ·t·l işti tetkik için bu akşam Nıf dagına tır- .. . .. k k d' . . b I ti daya: e ıgı ışı ı m · 
mandılar. Geceyi 1250 metre yüksek· ~unefi!ın ~st ısmı en ısını, u u ar- « - Trenle dönecektik. Fakat tayyare· Cemil, hemen Rizaya doğru qerle-
te geçireceklerdir. Heyet güneşin tu - ani .sı~ır ıb' ... k "ld" .. t yi daha çok rahat bulduğumuz için tayya- mişti. 
tulmasına ait değişiklikleri fotograf çı~ıkze ırazksogu ~u se~pı l ~ ~s - re ile döndük.» -Yukarı katın merdivenlerine a .. 

. b' d k · H te sag ısının ararmaga aş a ıgını Ve Ali Çetinkayaya da: çılan küçük bir kapı olacak. Be. • ni av -Ye sinema ıle tes ıt e ece tır. eyet a- .. ..k d k'k d b 1 t k 
1 k d d d gordu ve on a ı a geçme en u u - « _ Gördüğüm mükemmeliyetten do- ]uya oradan çıkarmışlardı. Bızı, o a-rasında iki Amerika ı a ın a var ır. ··ıı . h 1 b ki d ' Y' . 

h . d .. lar tu eştı ve eyecan a e e ıgımız layı sizi tebrik ederim.» pıya go"tür, Riza. Garbi Anadolunun er yerın e gu- l 1 l d .. B b k 
. . . k d .... 1 güneş, bu sefer bu ut arın atın a goz- Demiştir. Aü Çetinkaya aş a anımı- Demişti. Riza boğuk bir sesle: . 

neşın tutulması şımdıye a ar goru - l · k d görünmeğe başladı .. zın bu iltifatına karşı: _Tamam .. orası, iyi aklınıza geldı. 
memis bir alaka ile karşılanmıştır. Ma- e.:ı Y~ ma v an f d ki k t b" ·· l · l' b" 

. . d v guneşın sag tara ın a arar ı uyu- « - Büyük tayyare erimız ge ınce, u Siz, her J:eyi biliyorsunuz. Koşun. Kur-
nisa, Kasaba ve Alaşehırde gruplar ag- yordu .. bı"z de pencerelere dayanmıQ, Erzurum seyahati yaparız.» demiştir. Baş- T b l d 

] d T şunlar yanımıza düşmeye ap a ı. Jara çıkmış ar ır. hadiseyi kah dürbün ve kah isli cam- bakanımız buna: . . 
B ada « - Büyükler gelince, Ağrı dağı üzerin- Diye cevap vermıştı. 

UrS la takip ediyorduk. Nihayet karartı bü- B k 1 n kar!:tı cephesinde de de böyle dolaşacağız.>> diye mukabele u apı av unu T • Uluiağ, 19 (Sureti mahsusada gi- yu··ye büyüye altıya on kala güneşin Abd lb"' · · d 1 ın ateş et-
etmişlerdir. ve, Ü arının a am arın 

den arkadaşımızdan} - Gece yarısını sol tarafı incecik bir çizgi haline inkı- d b'nd "d' O 
Başbakanımız, doğru kö~klerine gitmiş tikleri pencerelerin i ı e ı ı. .., 

tam üç buçuk saat geçiyor, Uludağın lap etti. Külli küsuf hemen hemen ol- ve bir müddet istirahatten sonra saat 18 de nun için kendilerini göstermemek el-
tam karsısında Fatin tepenin zirvesin- muştu Parti umumi merkezine gelmiştir. Başba- k d k t ıı 
._, . E, k' h r Bursa valı" Bey·a·z bı'nalar morlaşmıQ, lstanbu - zemdi. Şayet yu arı an arşıya a eT ueyız. s ı ve ayırperve • T - kanımız saat 19 da biten Parti umumi ida- edenler görecek olurlarsa, tüfeklerin 
sl Fatinin adını taşıyan bu tepede şim- lun üzerine kaargalı ve elektrikli ha- re heyeti toplantısını müteakip toplanan ki V 

k k. D uçlarını derhal aşağıya çevirece er •. e di güneşle kamerin mucı:la asını tet ı· valara mahsus bir renk çökmüştü. er- Bakanlar heyetine reislik etmiştir. l 
k .. h l k h"ıç J:Üphesiz ki: Bir yaylım ateş e, ış -ke gelen Fatin hocanın ararga ı var. ken horozlar, ortalığı alaca karan ı Bakanlar heyeti toplantısından sonra T 

k F · · · "f k · • ·d !erini bitirivereceklerdi. Unutmayın, i atıntepenın ırtı aı görünce ikinci bir sabahı müjdeleme kısa bir içtima yapan partı umuma ı are 
tam 2 l 00 metredir. Ve hepinizin ihti- ister gibi ötmeğe başladılar, h~yeti~~ İç. Bakan Şükrü Kay~ reislik et- Kapının dibine geldikleri zaman, 
ınal yataklarınızın incecik battaniye - y 'Ik'" t fları daha ziyade si - mış, boylelıkle fc Bakanı aynı zamanda Cemil emir vermişti: 

esı oy ara • k ı · v· 'f . . 'lk d f B S'ını' bı'le fazla gördiigv ünüz şu anda, bu- hl ' K k 1 · kl da de parti umumı se reter ıgı vazı esını ı e a _ Hepimiz, birer balta alacağız. ir ya aşmıs, ız u esı açı arın -
1 

k .. .. r · 
rast kutuplara rahmet okutuyor. Ka- h " 1 I d k' "b" ld 0 ara gormuş uı. anda kapıyı devirmeye çalışacağım. niz me tap ı gece er e ı gı ı pırı a - _ .................................................... - ••• 
im yün sövetrlerimize, yakaları kalkık maya başlamıştı. alıştık havaya. Eğer bir anda kapıyı kıramıyacak o .. 
paltolarımıza rağmen kış günü denize Bu vaziyet çok uzun sürmedi, gü- Şu anda hayatımızın büyük heyeca- lursak; hepimiz mahvolduk... Hadi 
düşmüş gibi tirtir titriyoruz. Ve neşin fafif ve fCffaf bir bulut tabaka- nı içindeyiz. Beni ayakta durduran ha~ bakalım .. silahları boynunuza takın. 
Fatin Hoca buna rağmen kan ter için- sile örtülmesi bilhassa fotoğrafçının i- disenin büyük heyecanından aldığım Baltaları kavrayın .. hücum ... 
de ... Buraya tırmanıncıya kadar çekti- şini kolaylaştırmıştı. enerjidir. Küsuf hadisesi biter bitmez Cemil, hepsinden evvel kapıya fır
ğim sıkıntıları düşününce Fatin Hoca- Mat renkli güneşin resmini film - koltuk değnekleri kırılmış bir hasta gi- lamıştı. İki elile hanının üstüne kaldır
nın Fatintepeye çıkabilişini bir mucize lerini yakmadan çekeceği için mem - bi çökeceğim. Ve sanırım ki bir hafta dığı baltay1, bütün kuvvetile kapıya 
sanacağım geliyor. nundu. yatakta kalacağım. savuracaktı. Fakat savuramadı. Öy 

İlim atkı Sağdan soldan bir iki tabanca sesi e lece kalğs. Evvela, derin bir hayretle: 
Fakat ilim aşkının verdiği kuvvet kulağımıza çarptı, halk sokaklara dö- Nihayet saat beşe tam üç kala bek - - Aaaa .. kapı, açık ... 

sayesinde Fatin Hoca dağa çıkarken 19 külmüş, damlara çıkmıştı. Ienilen büyük hadise başladı. Bir kö- Diye bağırdı ... Ve sonra; dişlerini 
yaşındaki oğlunu bile geride bırakmı~. Altıya on kala güneşin sol tarafın- rşesi, üzerine su dökülmüş ateş gibi si- sıkarak: 

Bir buçuk saat evvel daki ince zerre ortadan kaybolmadı yahlaşan güneş tıpkı siyah mürekkep _ Oradaki kim?.. , 
Güneşin tutulmasına bir buçuk sa- yalnız yerini değiştirdi. Evvela güne - içen kırmızı bir papyebuvara benziyor- Diye homurdandı. ' 

at var. Şu anda bütün Bursa ayakta. şin üst tarafına doğru yürüdü ve son- du. Kapının aralığında, bir hayal ktmıl-
Sehrin en işlek meydanına konulan bir ra sağ tarafına yerlq1ti. Artık küsuf a- Ortalık ttpki on binlerce elektrikleri dadı. içeriden iki el uzandı. Tatlı ve bil
karatahtada küsufu dağdan görmek is- çılıyordu. İstanbulun üzerine çöken birer birer söndürülen muazzam bir luri bir ses: 
teyenlerin dağcılık klübüne müracaat mor renkler perde perde dağılıyor, gü- salon gibi gittikçe karardı. Ve nihayet --··-· · · · · • ..,_, · · . .,. ···-

1 G .d ki k l l d k" · ld b' hadise, derin bir zevk ve heyecan içinde etmeleri ilan o unmuş. ı ece ere 0 • ne~ tutuldugyu taraftan ağır ağır açı ı- saat tam atı a aınat yı ızsız ır ge-
b ld. b '}" T k · · ·· ··ıd·· takip edilmiştir. Manzara fevkalade gü-laylık gösterileceğini i ıren u 1 an- yordu. Limandaki vapurlar daha vazih ce gibi zifiri karanlı ıçıne gomu u. ..

1 
. 

k b ı zeldi. Güneş kürresine kamerin go gesı, dan sonra, kadınlı erkekli bir çok im- go··ru··nmegwe ba~ladılar, eflatunlaşan bi- Sabahın en aydınlık saatinde aş ayan k"' · ki 
T yavaş yavaş yayılıyor ve urrenın ışı ı 

seler klübe baş vurmuşlar. Dağa kadar nalar, beyazlaştı, sokaklardaki donuk - bu gece çok uzamadı ve bu sefer az kısmı küçülüyor ve damla damla sönü· 
tırmanan meraklılar arasında Bursa luk açıldı, ve saat yediye on kala vazi- evvelkinin tam tersine güneş üzerini yordu. Ortalık mor, pembe, yeşil, kurşuni 
valisi bile var. yet tamamile normal bir hal aldi. Ve örten simsiyah perdenin altından ya- bin bir renk içinde yüzmekte idi. Fakat 

Heyecanlı dakikalar işte böylece bütün dünyanın merakla vaş yavaş sıyrıldı. Ve saat tam yedide renkler gittikçe koyulaşıyor ve ortalık 
Fatin Hocanın heyacanı dakikalar takip ettiği küsuf, İstanbul halkına iki ortalık, ampulleri birer birer yakılan ·kararıyordu. Nihayet tam tutulma hadisesi 

geçtikçe artıyor: meraklı saat yaşattıktan sonra tarihe koca bir salon gibi eski aydınlığına, yü- vukubuldu ve hu lahzeyi bekleyen fen 
«Ah, diyor.' ne olurdu, hava daha ve hatıralara mal olup gitti. reğinde imanı, elinde teleskobu, geri- .adamları aletleri ile çalı şmağa bagla~~l~r. 

parlak olsaydı, iyi göremiyeceğiz diye Cihad Hikmet sinde heyetiyle, dağdan dağa koşan Teleskoplarının başında bulunan hutun 
ödüm patlıyor. Sonra, ~.aalesef, ~~s~- ................................................ Fatin Hoca muradına kavuştu. ilim adamları hayatlarının en heye~a~lı 
fun resmini alabilmek ıçın vesaıtımız ~~İki·;~~e de buram buram kar yağdı. Naci SADULLAH saniyelerini yaşamakta ve sonsuz feza ıçın-
de az. Bakalım muvaffak olabilecek Nerede ise kiisufu göremeden dona - de kamerin gölgesi ile örtülen güneşin sır-

caktık. Sovyet Rusyada !arını keşfe uğraşıyorlardı. Kısa bir karanlık miyiz.>> 
Biçare üstadın kanlanmış gözlerine 

bakıp soruyorum: . . 
_ Haylice yorulınuşa benzersınız. 

O: 1· 
_ Ne söylüyorsunuz, diyor. am 

üç gecedir, 3 dakika uyumadım. Ev-

Sonra bir de ehemmiyetlice buhran Omsk (Savyet Rusya) f 9 _ Sov • fasılasından sonra ikinci safha başladı. 
atlattım. Çünkü bu irtifada kalbim Ü- yet Rusyada güneşin tam tutulması - Güneş, taze ve canlı ışıklarını serperek 
zerinden tam 25 kilo ağırlığında tazyik na ait bütün rasatlar ilim heyet- ortalığa yeniden hay •• t veriyor ve bütün 
eksilir. Bu itibarla kalbin içeriden dışa- !erini ho~nut eden bir şekilde yapılmıştı. şaşaasile doğuyordu. İlim adamları el'an 
rıya doğru tazyiki hayli miktarda ar- İlk önce octalık bulutlu idi fakat çok geç- fenni aletlerinin kayıtları üzerinde çalış· 
tar. Bereket, ki kalplerimiz durmadan °meden güneş açılmış ve bu nadir aemavi maktadırlar. 

Daha, bir şeyler söyliyecekti. Fakat 
Meliha, derhal sözünü kesti: 

- Çabuk, bu merdivenden yukarı 
çıkın. Sağ taraftaki açık kapıdan girin, 
Ateş edenleri, arkadan bastırabilirsi .. 
nız. 

Dedi. 
Cemil, bir saniye bile geçirmedi. 

Derhal neferlerden birine emir verdi: 
- Oğlum!.. Baltayı at. Duvar dip· 

}erinden onbaşıya koş. Yanında iki ne· 
fer alakosun. Ateşe devam etsin. Ö
teki arkadaşları al. Koşa koşa buraya 
gel. 

Nefer, elindeki baltayı at~; kn • 
ranlıklar içine fırlamıştı. Cemil de ro· 
velverini çekmiş; yanında öteki ne .. 
ferlerle Riza olduğu halde, merdiven
lere atı1mıştı. 

Fakat tam merdivenin üst ba,c}ına 
vardığı zaman, çelik gibi iki kol vücu· 
duna sarılmış: 

- Vay alçaklar.. vay hırsızlar ... 
Demek siz, koskoca Nasır Mebhutun 
dairesine girmek cesaretini de göster· 
diniz, h~ ... Ah iyi ki, bu kapıyı yok· 
lamayı aklıma getirdim... lşte nihayet 
sizi ele geçirdim. Göreceksiniz.. sizi 
şimdi nasıl ölümlerle öldüreceğim. 

Diye bağırmıştı. 
Cemil, şiddetle silkinmiş; fakat ken· 

disini kavrayan iri vücutlu adamın kol
larından kurtulamamıştı. Eğer bir sa
niye daha geçecek olursa, her şey mah
volacaktı. O zaman elindeki tabancayı 
bükmüş; o adamın göbeğine daya • 
mış, parmağını tetiğe basmıştı. 

Karanlıklar içinde, acı bir feryat 
yükselmişti: 

- Eyvah .. vuruldum ... 
Diye bağıran Abdülbari, sendeltye

rek sırtüstü yere devrilmişti. 
Fakat o anda, içerideki silah sesleri 

kesilmiş; karmakarışık bir takım ses· 
ler işitilmişti: 

- Bu taraftan geliyorlar ... ' 
-Arkamızdan bastırdılar. 
- Kapıya ateş edin. 
- Hayır, kapıyı kapayın .. Arkasına 

demiri basın. 
Kapı kapanırsa, açmak için yeniden 

bir hayli uğraşılacaktı. Cemil, buna 
meydan vermeden ileri atılmlftt. içe
ride yanan bir petrol lambasının hafif 
ışığında aralığı görünen kapıya doğru, 
tek tek ateş etmeye başlamıştı. 

Fakat o anda, içeriden de 9iddctli 
bir yaylım ateş açılmış; ku11unların 
bir kısmı kapıya çarpmış; bir kısmı da 
Cemilin basının üstünde vızıldamıftı. 

O anda, 'merdivenden gürültülü a· 
yak sesleri aksetmeye başlamıfb. A· 
yak seslerini duyan Nasır Mebhutun 
adamları bir saniye duralamışlar: ve: 

- Asiler, buraya geliyorlar. 
Diye bağrışmışlardı . 
Onların bu telaşını gören Cemilin 

aklına iyi bir hile gelmiş; Türkçe ola
rak : 

- Ahmet ça~uşl .. Mehmet onbaşı!. 
Bu tarafa gelin. Borazan .. Hücum bo
rusu çal. 

Diye, mevhum kuvvetlere emirler 
vermeye b~lamıştı. 

Nasır Mebh\ıtun adamlarını, büsbü· 
tün bir telaş almıştı: 

- Askeriye.. Heyye , askeriye ... 
Diye, haykırışarak biribirlerinc ka· 

rışmışlardı. Bu sefer Cemil Arapça ola
rak: 

(Arkaa •ar) ı 
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C'.N. 

Bo~una ! SATİE nin ı B"' iht;'>:aç 1arın 
lsu ısırıcı ALETLERİ, ·en pratJ/~ . . 

yorgunluktur· Ayda7Skuruş kira ;/f:... çaresıdır. 

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

I • 

Kadık6y Vakıflar Dlrekt6r1UIU llln1arı . ., . 

Menba sulan arasında en kuvvetli 
radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10/6/936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmışhr 

Müteaddit remil m6euuab 11hhiye miH:ehUll8 etibba11 tarafından 
yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla llhhi sularda arandan bOtilıı evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibaail, anearop, likefyan) mikroplarla her tnrlli mevaddı 
ldmyeviye ve mviyeden tamamen Ari bulunduuğu bildirilen ve e111181i 
aramda en kuvvetli radloaktlvltesl bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 19/6/936 glinliden itibaren ağzı, bir tarah (Evkaf) di
ler tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurfUD mnhlirle 
mühürlü otuz litrelik kliçük boy damacanalarla iki buçuk litrelik 
ıalon şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsah kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolojik bau•lan 

-

En boş meyn uaareıerııe hazır. 

lanmıştır. Huml kolaylafbnr. 
lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vtıcuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

ING1LIZ KANZUK ECZANF.Sl 
Beyoiha • l.taabal 

Sayfa 1ı 

istanbul Tramvay Şirketi 
[ 1936 ydın1n 15 Hazirandan sonra ] 

Pazardan batka gUnl•rde gldlf • gellt yaz programı 
No. YOLLAR tık kalkış Arallk Dakika Sonkalkış 

10 Siali ·Tünel 5.JQ. S.40 - 7.30 10 23 ... 0, 
7.30- 9.00 6 
9.00 - 17.30 6 

17.30- 19.00 6 
lanet • Şqli 6,00 19.00 - 24.00 1 O .l"t.00 

11 Şİfli • Beyazıt 

Beyamt • Şitli 

12 HarbiJe • Fatih 

Fatih ·Harbiye 

1 ı a Harbiye • Akura,. 

15 

Aksaray - Harbiye 

Taksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 

16 Maçka - Beyazıt 

Beyazıt • Maçka 

16 a Şitll • Eminönü 
Depo 

Eminönü • Maçka 

Maçka • Eminönü 

1 7 ŞitJi - Sirkeci 

Sirkeci - ŞitJi 

6.20 

7.02 

6.30 

S.45 

6.40 

5.S7 

7.15 
7.3S 

6.15 

7.00 

6.10 

6.40 

7.05 

6.25 

6.55 

17 a MecidiJeköy - Eminönü 6.45 

Eminönü • Mec:idi,.eköy 7. 1 7 

19 Kurtulut • Bepmt 

Beyazıt - Kurtulut 

19 a Şifli - Eminönü 

22 

23 

34 

Depo 
\Eminönü • Kurtulut 

KurtulUf • EminönU 

Betiktat - Bebek 
Bebek - Eminö .. 

t:minönü • Bebek 

Ortaköy • AkaaraJ 

Betiktat • F atila 

Fatila ·Betiktat 

Topkapı • Sirkeci 

Sirkeci • T opbpa 

Topkapı • A1uan7 

H AkwaJ' • YeAwılw 
y edikale • Sirbci 

Sirkeci • y eclilmle 

3 7 Aksaray Edirne K. 
Edinlekapa Sn.el 

Sirkeci • Edime IC. 

Edirne IC. • Akura7 

6.00 

6.45 

6.05 

6.35 

6.57 

5.23 f 

, S.45 

5.55 

s.se 

6.35 

6.30 

7. 10 

t.25 

S.40 

6.12 

5.30 
5.45 

f>.17 

5.25 
S.45 

6.14 

6.20 - 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 24.00 

6.30- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.30 - 19.00 
19.00-24.00 

6 ... 0- 9.00 
9.00-17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 23.30 

7.15- 9.00 
17.30- 19.30 

6. 15 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30- 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 -24.00 

6.10- 7.30 
7.30- 9.00 
q.00- 17.30 

17.30- 20.50 

6.25- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-20.30 

6.45 - 7.30 
7.30- 9.00 

17.30-19.15 

6.00- 7.30 
1 7.30- 9.00 

9.00- 17.30 
17.30 - 19.00 
19.00 - 2 1.00 
21.00 - 2:3.SS 

6.05- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00 -17.30 

17.30 - 20.45 

s ... 5- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

• 7.30 - 19.00 
19.00- 1.00 

5.SO- 7.30 
7.30 - 9.00 

9.00-17.30 
'7.30- 19.00 
19.00-21.3S 

6.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.30- 19.00 
19.00 -21.20 

S.40- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.30- 19.00 
19.00-21.00 
2 '.00 - 24.35 

5.45- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 21.00 
21.00-24.40 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30- 19.00 
19.00- 21.00 
21.00 - 24.25 

14 23.15 
21 
12 
26 24.0b 

13 
7 
7 
7 

13 

17 

'i 
1-t 
28 

7 
7 

11 
8 
9 
7 

IS 
20 

1:5 
7 

13 
7 

8 
9 
8 

21 
21 
21 

24.00 

23.15 

22.50 

19.10 
19.30 

23.20 

6.55 

20.50 

20.20 

20.00 

20.30 

18.45 

19.1 s 

ıs 23.10. 
8 
9 ' 

• 15 23.5S 
21 

15 
8 

13 
8 

6.43 

20.45, 

20. lS 

15 23.40 
8 

11-12 24.20 
8 

20 1.00 

ıs 

10 
IS 
9 
ıs 

10 ... 
9 

1S 

8 
7 

il 
7 

16 
20 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

10 
7 

10 
6 

15 
20 

20.50 

21.35 

20.40 
I 

21.20 

23.30 

24.00 

24.3S 

23.35 

24.05 

24.40 

23.25 

23.55 

24.2S 

DEBMOlEN 
bildirilen ve bilhassa radioaktiviteslnln fazlalığı ile mü
temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için titelerin 
&zerindeki vakfın hususi kul'fUD mtıhtır ve zımbasma dikkat etme
laini laJlll halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

Derisi kuru, çatlak ve sev,ek olanlar bir tecrübeden sonra batka bir iliç TeJ"I 
krem kullanmalanna imkln kalmaz. Çilnkü DERMOJEN yalnız krem değil, tana 
mana.Ue cildin devasıdır. Her nevi eazemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler. 
•tura yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, aoiuktan. lfÜJletten cildi muba• 

~----------~ lap edtıı. ""• deri7e yeai can verir. 40 kurup hor ecunode Wul\\lfı 



ız Sayfa 

ince ruhlu ve duyguru kibar kadınlar bu çok 
cazip ve pırlanta ( Brillant) 

Ha n Tırnak Cililarına 
bayılıyoi-Iar, 

Beyaz ve kırmızı 10 ve 20 kurut 
Sedef 40 - 60 kuruş 

Hasan deposu : lstan bul - Ankara -. Beyoğlu 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: 
Mevsimin batlama.sı huebile aoiukhava mahzenlerimizin yu~urta kısmı 

da hazırlanmıttır. Şeraiti sıhhiye itibarile benzeri olmıyan yumurta mahzen
lerimize kabul olunacak yumurtalar mütahusıa bir tefin daimi nezareti 
altında bulunacaktır. MaDar kendi vasıtamızla depolarımıza getirileceği gi
bi istenildiği anda götürüp yerlerine teslim etmek murafları tamamen mü
essesemize aittir. Tarifemiz gayet ucuzdur. Meseli: 

Yukarıda yazılı nakil maaraflan da dahil olmak ve Nisan iptidasından 
Mart nihayetine kadar bir mevsime mahsus bulunmak üzere yumurtanın 
büyük aandığından 250 ve küçük aandığından 125 kurut ücret alınmakta
dır. Diğer etYa muhafaza ücretleri de aynı ucuzluktadır. Alakadarlar depo
lanmızı her zaman gelip görebilirler ve daha ziyade tafsilat almak isteyenle
rin aoğukhava mahzenlerimiz Şefliiiııe (telefon 40607) müracaatları ilin 
olunur. (3259) 

YALNIZ BİR KAÇ GÜN KALDI 
Galatada Börekçi fırını sırasında 

EKSELSYOR 
ELBiSE MAiAZASININ 

Resmr tastiyesi lıasebile ya1>ılmakta olan bOyllk ve 

MECBURi SATIŞTAN 
istifade fırsatım kaçırmaymız. 

Hazır ELBİSE, PARDESÜ, PALTO. KADIN MANTOLARI ve her cins 
kadın, erkek ve çocuk MUŞAMBALARI gayet tenziHltlı fiatlarla 

tedarik etmek isteyenlerin hergUn 

E K s ı L s \' O B matazaıına 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar mnracaat etmeleri ill\n olunur. 

Hali tasfiyede Ekselsyor K. Plakas J. Herşkoviçi ve şeıiki kollektif Şirketi. 
Tasfiye memurler1 Avukat 1. Aglh Akkan 

ve Avukat H. SUleyman 

BANZOPiRiN kaı'lleri HERYeRoe40KuRuş 
NEFES BORJLARINI TEMİZLER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

. SON POSTA 

Radyo ve Radyom 
kadar 

• 

1 
de insanhğa hizmet 

etmektedir. 
Çünkü 

RADYOLİN 
dişleri, dişler, mi· 
deyi, mide vücudü 
kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli in
sanlar da medeni
yete hizmet eder. 

~---------------' 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 

ağrıları T ES K 1 N 
ve izale eder. 

~-~ Clld ve zUhrevlye .--.._ 
Hastalıkları nıOtehussısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, Ru• 1efarethanesi •ırasında Poıta 

sokağı köşesinde Meymenet apartımanı. 

T elefoa : 43353 

Son Posta Matbaası 

Nqriyat Müd~rü: Selim Raaıp 

Sahipleriı A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfü 

·--~~~~~~~~--------------~--~--~----------------~--~--------------

~-------~ HiLMİ ZIYA ÜLKEN~------~ 
BugUnUn •n mUhlm eseri : 

YiRMiNCi A·sıR 
FiLOZOFLARI 

Bugünkü felsefeye genel bir bakış • İrrasyonalist felsefe: Emile Boutroux, Emile Meyerson -
Pragmatizm: W. james, John Dewey, F. S. Sebiller - Henri Bergson, Maurice Blondel - XIX 
uncu asır idealizminin mukavemetleri : Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve 
Cassirer • Simmel, Le Senne • İngilterede yeni realizmin tekamülü : B. Russel, Alexender, 
Wbitebead'in realist felsefesi, Ruyer - Phenemenologie: Husserl, Max Scheler, Emile Lask, 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger • Mathematik felsefesi : Hilbert - Fizik felsefesi : 
Ernest Mach, Einstein Amprizm logistik : Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans · Reichenbach -
idealist fizikçiler : Eddington, James Jeans - Biyoloji felsefesi - Sosyoloji felsefesi - Materializme 

Büyiik kıt'ada 20 forma ve 24 resimle. Fiab 275, cildlisi 300 kunqtur. 

KANAAT KiTABEVi 411m-----~ 

Başınız mı ağnyor? 
Bir kaşe Gripin alınız! 

Dişiniz mi ağrıyor? 
Bir kaşe Gripin alınız 1 

Kırgınlığınız mı var ? 
Bir kaşe Gripin alınız ! 

..../ Haziraa 19 
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1 
Sizi, baş ve diş ağrılarından 
hemen kurtaran bir halaskardır 

Bu Ufak Yanlış 
stzt ıo YAŞ 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleştirir ve 

cildinizi güzelleştirir, başka renk 
pudra da, aksine olarak sizi ihtiyar
lamı:ı gibi gösterir. Teniniz esmer i
se, esmerlere mahsus bir pudra ve 
mesela koyu Raşe! renginde bir 
pudra kullanmanız icap ettiği gibi 
teniniz kumral İse, açık Raşel ren
ginde bir pudra kullanmanız lazım 
gelir. Bir pudra İntihap etmek için 
yüzünüzde altı muhtelif rengini tec· 
rübe etmeli ve tesirini görmelidir. 
Burun ve çenenizi ıık sık pudrala

mamak için cildde sabit bir pudra kullan- Bu pudra, cild üzerinde ne leke bıra
malısınız. Bir kutu pudra derununa bir ka- kır ne de tabaka halinde görünUr. Yalnız 

şık miktarında krem köpüğü ilave ederek bir defa pudralanmakla ıekiz ... t ubit 

d k ti. b.t b. ki "f w kalarak ıayanı hayret ve eevimli bir ten pu ranızı uvve ı ve sa ı ır fc e ı rag 
yaratır. Renk: son zamanlarda icad edilct 

edebilirsiniz. Tokalon pudrasında en iyi h. b" k. 1 1 k !-1-ıo ve ıç ır va ıt yan ış ı yapmıya 1111&ıan 

cins havalandırılmış, pudra ile beraber bırakmayan bir makine ile kontrol edil· 

krem köpüğü matlup miktarda ve fenni miştir. Her sabah 5'000.000 itadan Toka-
bir surette karıştırılmıştır. 

- PERTEV 
DİŞ MACU"U 

--------

lon pudrası kullanır. 

1 Beyoğlu Vakıflar DirektörlUğU ilanları 

Kiralık Emlik 
Beyoğlu Kuloğlu Ağabamam caddesi 3 • ncü Vakıf hanın 2 • nci d6eaL 

,, Asmalımesçit Venedik sokak 12 - 22. No. ev. 
Galata Kemankeş Helvacı sokak 6 No. lı ev 8/9 hissesi •• 
Kasımpaşa Bedrettin mahalle ve sokak 14/l No. ev iki oda. 

,, Eyyühüm Ahmetefendi Cami sokak 3/1 baraka. 
,, Camiikebir Turabibaba sokak 7 No. dükkan. 

Boğaziçi Sarıyer Mehmet Kethüda camii altında bir göz kayıkhane. 
Sütlüce Mahmutağa mahallesinde Karaağaç caddesinde 22 No. n. 

Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf m•h•ller 
31/Mayıs/937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konmuştur. isteklilerin 30/6/936 günü saat 14-30 da Beyoğlu Valofıar 
Direkt6rlüğü akaret kalemine gelmeleri. (3'14) 


