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Suriye ile miinasebat f Atatürkün gezintisi l 
yeni bir safhaıa gircfi 
Şamda " Halay işi bundan sonra 
tatlılıkla lıalledilebilir,, deniyor 

Ankarada müzakerelere memur olan ve talimat almak için Suriyeye 
dönen Emir Adilin verdiği izahat havayı tamamen değiştirdi 

Şam Türkiye ile Suriye arasında samimi bir dostluk 
devresinin başlamasını bekliyor 

Suriye hüktlmet ricalinin lstanbulda Sirkeci istasyonunda alınmı§ 6fr rerimleri 

Şam, 1 Mayıs (Hususi muhabirimiz ya· ya gitmiş olan Emtr Adil dün birdenbire 
cıyor) - Türkiye ile bir takım müzake· Şama avdet etti ve otele iner inmez, he· 
relere memur olarak geçenlerde Ankara- (Devamı 11 inci sayfada) 

UcuZluğu 
belediyelere 

• • • 
temın ıçın 

düşen vazife 
Vekalet gönderdiği tamimde pazarların çoğaltılmasını 
aradaki fuzuli mütevassıtların kaldırılmasını istiyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Belediyclerlmi- kında Dahiliye Vekaletinin yakında va
~ın hayat ucuzluğunu temin için başar- lilere bir tamim göndereceğini evvelce 
~lazım gelen mühim vazifeler hak- (Devamı 11 inci sayfada) 

Bitler - Mussolini miilakatının akisleri 

...............................................•.............. 

Başvekil 
şehrimizde 

Celal Bayar yarın 
Belgrada gidiyor 

Ankara, 6 (Hususi:) - Başvekil Ce
lfil Bayar refakatinde Hariciye Veki
li Tevfik Rüşdü Aras olduğu halde bu 
akşam eksprese bağlanan hususi va
gonla İ.stanbula hareket etmişlerdir. 
Başvekil, İstanbuldan, Yugoslavya 
başvekili Stoyadinoviçin Ankaraya 

Büyük Önder Atatürk'ün evvelki gün tam sıhhat ve ne.ş'e içinde Çankn -
yadan çıkarak Orman çiftliğini teşrü ettiklerini ve bu gezintinin halkımız ara-
5ında hududsuz bir sevinç uyandırdığını müjdelemiştik. Yukardaki resim, 
Büyük Şefi Orman çifiliğinde gllstermektedir. Cumhurreisinin önünde kıi
çük Ülkü ve yanlarında hemşireleri Bayan Makbule Boysan ve Profesör 
Bayan Afet görülmektedirler. 

yapmış olduğu ziyareti iade etmek u- Fı·ı,·stinde gerginlik son haddini buldu 
zere Belgrada gidecektir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

.............................. -: .......................... Bütün Ara hl arın açlık 
Tork • lngiliz . grevi yapmaları muhtemel 

kültürel münasebetlerı Kudüs, 1 Mayıs (Hususi m~abirimlz !ardan dördünün açlık grevine dayana. 
yazıyor) - Akka siyasi mevkuflar ka- mıyarak öldükleri bugün haber veril. 
rargahında açlık grevi ilAn etmiş olnn- (Devamı }1 inci sayfada) lngilteredeki Şekspir ihti-

f~~de Tii~fyeyi Erlu~ul~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhsin tems~l edecek Romada binicilerimizin 
kazandıkları zaferden 

sonra münakaşalar olmuş 
İtalyan gazetesi: " Lakin Duçe kıymetli ve muzaffer 

Türk süvarilerinin haklarını teslim ettirdi " diyor 

Romada, Balkanlarda i 
nüfuz mıntakaları ı 

Romada çıkan yarı 
resmi 'curnale Dital
ya gazetesi, Mussoli
ni altın kupasının 

Türk ekipl tarafın

dan alınması üzerine 

tesisi de görüşülmüş 
müsabakalarda hazır 
bulunan Piyemonte 
prensesinin huzurun-

Ertuğnıl Muhsin da şiddetli münaka-

Ankara, 6 (Hususi) _ İngilterenin şalar yapıldığını, la-

l Stradford şehrinde yapılacak Şekspir ihtl· kin Duçenin k~.yme~~ 
fallnde Türkiyeyi güzide artistimiz Ertuğ· ve muzaffer Türk su-

1 rul Muhsinin temsil etmesi kararlaşmıştır. varilerinin haklarını 
Bu hadise Tilrkiye ile İngiltere arasında teslim ettiğini yaz
kültürel bağların inkişaf ve takviyesine dıktan sonra müsa
yarıyacak esaslı bir adım sayılmaktadır. bakaların tafsilatına 

/ngilterede de 
Kadınlar 

1 Asker oluyorlar 

geçiyor ve ezcümle 
diyor ki: 

cRomada yapılan 

Mussolini altın kupa
sı müsabakalarında 

Türk eklpl birinci 
geldi. Ayyıldızlı bay-

Londra 6 (Hususi) - Harb vukuunda, r:ğın süv~ril~rinden 
cebhe gerisi hizmetlerde kullanılmak U- hıç be~lenilmı~en bu 
zere İngiliz kadınları da seferber edile- zafer bırçok münaka· 

kti şalara yol açmıştır. ce r. 
1 Bugün harbiye nezaretinde toplanmı~ İyi muharib olmakla 

)<erlik vazifelerini tedkik ederek, bir ll- rına kısa bir hazırlık- Kahraman süvarllerimiz müsabakadan sonra Mussolinf 1 

olan hususi bir komisyon, kadınların as- beraber garb yarışla

1:tıtl • ' .~ • .riha hazulamağa başlamıştır. la iştirak eden bu sü- altın kupası ile beraber 
er Roma rstasyonund.4 fta?ya 1cralı ve Muısolfni a~ bfTHku kıtaatı teftff elierkt.• LAyUıa, yakınlarda Avam Kamarasına varller elde ettikleri zaferle dünyarım ıını isbat ettiler. Türk milleti, binicllert-

(Yar.ua 11 inci u)·facla) sevkedilecektlr. u muktedlt' w eeVftl 'biıalclleri oldul (Det'Gmı U inci •Jilada.) 



2 Sayfa 

Hergün 
Demokrasinin 
En güzel tarafı 

Yazan: Muhittin Birren 
le5) ugünkü medeniyetin en büyük 

19> vasfı, en kuvvetli tarafı ve 
bariz karakteri, bizim eski arabca ile te
simüh dediğimiz ve bütün dünyada to
lerans kelimesile ifade edilen şeydir. Kül
tür kuvveti hangi insanın kafasında tam 
yerleşmiş, hangi milletin ruhunda tam 
yayılmış ise o millette tolerans en yük
sek derecesine kadar çıkmıştır. Medeni 
bir ruh medeni bir karakter, medeni bir , 
mizac ancak bir hadise ve bir tezahürle 
seviyesini gösterir: Tesamüh. 

Bütün dünya itirafa mecburdur ki bu 
bahiste en ileri giden tezahürler demok
rasi memleketlerinde ve bilhassa İngilte
rede görülür. Son günlerde bunun gayet 
göze çarpan bir nümunesini görüyorum. 

SON POSTA: 

Resimli Makale : a l ngiliz sözleri == 

İngiltere Filistinde, yanlış hesablarla Görme!lini bilen iğnenin deliğinden geçer. Görmesini bilmiyen açık kapının önünde dü§er. 

E\\~?Fl~1~~~E~~ =c======:J=-===~0========~=====c===~ R=~==-=~====~=========~=-====~~=~:J 
ve bütün Arab matbuatı tngiltereye küf- Sabık Kayzer bahriye , .......................................................... \ Marlen Ditrih'ln 
rediyor. Evet, sadece küfrediyor: Zalim, Kasketi giyiyor : H .. b. ı .. k a lcad ettiği modalar 
gaddar, meş'um gibi kelimelerle. Hatta :.S ergun ır rl r 
şu satırlan yazarken bu kelimeler, kalın 
serlevhalarla Şam matbuatının sayfala
rında, gözümün önünde duruyor. Ayni 
kelimeleri Irak matbuatında, Mısır mat
buatında, hülasa Arablık fikrine bağlı o
lan her sayfada, bilhassa bir zamandan
beri, hergün görüyorum ve İngiltere de 
hergün görüyor. Gene meselıi, Şamda bır 
gazete kapanmak, bir odanın kapısını aç
mak. kapatmak kadar tabii bir hadisedir 
ve gene biliriz ki Şam matbuatı Fransa
nın elinde, Fransa da İngiltereye bütün 
siyaseti ile bağlıdır. Nitekim Mısır ile 
Irak ta İngilterenin müttefikleridir; hat
tı, hatta, oralarda geçen vukuatı, Türk 
matbuatı da, olduğu gibi, rahat rahat hi
kaye ediyor. Ne İngiltereden bir şikayet 
sesi geliyor, ne de İngiliz gazetecileri ta
rafından ithama uğruyoruz. Hatta, ayni 
feyİ Fransızlann lehine de kaydetmeğe Sabık Kayzer, kansı ile birlikte es
vicdanen mecburuz. İngiltere ile Fransa ki dostu Baron Van Hyde'yi ziyarete 
gazeteleri de bu neşriyatı yapan gazete- giderken, gördüğünüz şekilde eski sat
lere küfürle mukabele edebilirler. Hal- vetli zamanlarını andıran bahriye kas
buki, meşgul dahi olmuyorlar. Bilhassa, ketini giymekıtedir. 
İngiltere, cBen böyle düşünüyor ve böy- Kay~r son zamanlarda her neden
le yapıyorum; onlar da öyle düşünüp öy- se bundan başka şapka giymemekte -

Uysallığın kıymeti 
Bir gün genç biT adam, Jan Jak 

Ru.soyu ziyaTet etti: 
- Size danışmaya geldim, dedi, 

ben evlenmek istiyorum. Alacağım 

genç kız çok zengindiT. 
Jan Jak Ruso önündeki kağıda biT 

cO> koydu. Genç adam devam etti: 
- Çok güzeldir. 
Jan Jak Ruso biTinci 81fırın yanına 

bir cOı daha koydu: 
- Çok kibardır. 
Jan Jak Ruso üçüncü cO> ı da koy

du. 
- Ayni zamanda da çok uysaldır. 
Jan Jak Rmo üç ııfırın soluna bir 

c 1> ilave etti, ve: 
- Hiç durmayın evlenin, Uedi, 

mes'ud olursunuz. . . 
'1111, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -., 

Milyoner olduğunu 
Bilmeyen kız 

Bundan birkaç ay evvel İngilterede 
c Yün Kralı> namını almış olan Frank 

le yazıyorlar; onlar yazsınlar, ben de işi- dir. 
me bakayım!> diyerek kendi işine ba
kıyor. Arka arkaya B deJa Reddihoug namındaki adam Bradford-

P da vefat eylemiştir. * ikiz do1turrın kadın Karısına bir milyon İngiliz lirasın -Halbuki, demokrasinin aleyhtarı olan 6 
memleketlerde iş böyle değildir. Bunun Kızılcahamama tabi Kızılcaköy muh- da1:1fazbl~ l~kirt sebı:etdbıra~ışttır. Bu :a-
acıklı bir misaline son zamanlarda şııhid tan Molla Hüseyinin 311 doğumlu eşi, ra 1 e ır ı e ır. e vasıye nam~ . ı -
olduk. Bir meslekdaşımızın, herhangi bir hepsi de ayni babadan olmak üzere ikiz r~~ıştır .. Bu yasıyetname mucıbınce 
düşmanlık duygusundan azade ve tama- olarak on altı çocuk doğurmuştur. İkiz şımd.ı sekız yaşı:ıda bulunan kızı Ruth 
men objektif bir maksadla yazılmış tek doğan bu çocuklardan şimdiye kadar do- z~~gı~ ~zı oldugunu cp:ıranı~ kıyın~ -
bir cümlesini ele alan küçük ve dar bır kuzu muhtelif senelerde ölmüştür, yedisi tını bilınceye kadar> ogrdenrnıyecektıkr. 

R th · d" ·ık kt b evam etm ·-gazeteci kafası bundan bir hayli evvel h tt d u şun ı ı. me e e e 
bir arkadaşımı~ın aleyhine küfürle dolu 1 aya a ır. tedir. Paralı hem de çok paralı oldu -
sütunlar yazmaktan çekinmemişti. Sol mıza ve nihayet, fırkalı demokrasinin çü- ğunu kendisinden saklamaktadırlar. 
cebheye mensub bu sektE>.r gazeteci bu rümüş bir sistem olduğu kanaatimize Bakalım ne vakte kadar bu sır tutula
meslekdaşımızı sağlardan para alm~kla rağmen, bu demokratik memleketlerin bilecektir? 
itham ediyordu. Ayni meslekdaşımızı, bu medeni faziletleri önünde hürmet ---------
gene ayni derecede objektif bir yazısın- duyduğumuzu söylemeli bir vazife bi- 120<XJ aşk mektubu 
dan dolayı da bu defa sağ cebheye men- liriz. gönderen adam 
aub olan dar kafalı bir gazeteci, sollardan Yeni Türkiyenin dikkat etmesi !Azım 
ve Yahudilerden para almakla itham et- gelen feylerin ve iktisab etmesi elzem o- Ri.ga şehrinde ikamet eden Jan 
ti. Birinci itham sol müfritlerden geli- lan faziletlerin en başında bu tolerans Brother adında bir delikanlı bundan 
yordu; ikinci itham da sağ müfTitlerden gelir. Ferdi münasebetlerimizde olduğu dört sene evvel Dorothee Hochmann 
geldi. Bunun biri de tesamühsüz bir ga- kadar milli münasebetlerimizde ve bun- adında çok güzel bir daktilo ile tanış -
zeteci kafasından çıkıyordu, diğeri de. larda olduğu kadar da enternasyonal ala- mış, ona delice aşık olmuştur. Kız ona 
Hattı zorla, küfürle, tazyikle dost teda- kalarımızda Türk ve Türkiye toleran ol- hiç yüz vermeyince Jan kızı yola ge -
rik edilemiyeceğini bile öğrenmemiş olan malıdır. Çok şükür, Türkiye ne sağ ve tirmek ve aşkını izah eylemek üzere 
bu gazetecilerde tesamüh aramaya elbet ne de sol istikamette giden bir müfritler ona boyuna aşk rnektublan gönderrne
mahal yoktu. Onların gösteremedikleri memleketi değildir. İfrat, her şeyde, her ğe başlamış. Fakat bu aşk mektubları 
tesimühü bizim göstermemiz icabetti ve yerde ve her zamanda fena şeydir. Tür· 0 kadar çoğalmış ki kız bu mektub yağ
omuzlarımızı silkerek ve müfritliği bu kiyeyi mükemmel bir medeniyet ruhile murundan kendisinin korunması için 
derecelere kadar götürenlere acıyarak, ~enlendirmek ve süslemek istersek müf- mahkemeye müracaat eylemiştir. Kız 
yolumuza devam ettik. ritlerin yaptıklarını yapmamak ve tole- mahkemeye tam 12,000 aşk mektubu * rans denilen en büyük medeniyet fazile- ibraz eylemiştir. 

Bu bir misaldir; bu misal, bize göster- tini bu memleketin ferdinin de, milletı- Mah'keme delikanlıyı cezalandıra -
melidir ki tolerans denilen kültür ve me- nin de, devletinin de ruhuna, en derın cak bir hal görmediğinden artık mek
deniyet miyarı, ferdi ve milli münasebet- manasile yerleştirmek mecburiyetindeyiz. tub göndermemesi için kendisine na -
lerde olduğu kadar, enternasyonal müna- Muhittin Birgen. sihatte bulunmuştur. 
aebetlerde de en güzel ve en kuvvetli bir 

Gazete fotografcıları, sinema yıldızı 

Marlen Ditrihin bu resmini çekebilmek 
için, tam iki saat rıhtımda beklemişler
dir. Marlen Ditrih, açık renk kostüm 
tayörhı tam bir tezad te§kil eden koca
man koyu renkli kırmızı çantasile birçok 
kadınlann hayret ve dikkat nazarını çek
miş, hele, ipince çorablarının altından 
görünen ve sol bileğine takılı altın bile
zik pek hoşlarına gitmiştir. 

Çirkin kadınları müdafaa 
eden ayan azası 

Amerikan parlamentosunda Louisi
ane ayan azası Ellender geçen ay şid -
detli bir nutuk ıöyleıniştir. B. Ellender 
bu nutkunda hükfımet dairelerine alı -
nan kadın memurların iktidarlan üze -
rinden seçilmediklerini, yalnızca güzel
liklerinin nazan dikkate alındığını id -
dia eylemiştir. Bu nutuk bütün Ameri
kan kadın meclislerinde büyük bir ha
ra retle münakaşa edilmektedir. Bun -
dan bahseden bir Fransız mecmuası: 

o: Aca ha ben çirkinim diye ortaya bir 
kadın çıkacak mı?> diye soruyor. 

Piyangoda ikra mige 
kazanan köpek 

Bulgaristanda Sofya civarında kil -
çük bir çiftlik işleten Y ekott adında 
bir köylü çok sevdiği köpeği namına bir 
Bulgar piyangosu bileti alır. Tesadüf 
bu ya, bu bilete 200,000 leva çıkar. Bu 
nun üzerine sözünün eri olan Yeikoff 
köpeğe en aon konforu ihtiva eden bir 
kulübe inşa ettirir. Köpeğin yemeA'f da 
hi zenginleşir. Şimdi köpek Sofyaya 
götürülüp teşhir edilecekmiş .. 

İ STER İNA N, iST ER İNANMA! 
muvaffakiyet Aletidir. O kadar kuvvetli 
bir muvaffakiyet Aleti ki, hatta demokra
ai nizamının bugünkü çürümüş bünyesi
ne rağmen, İngiltere ile Fransanın yer
yüzünde hila tuttukları mevkii ve poli
tikalannın her tarafta haklın bir rol oy
naması kudretini bu tolerans ile ifade et
sek haklı oluruz. Bu sütunlarda çok defa 
fngilterenin müstemleke siyasetini ten
kid etmiş olmamıza, Fransa ile henüz bi
zi pek yakından aliikadar eden bir bahis 
Ozerinde mücadele mevkiinde bulunma-

Gazetelerin anlattıklarına bakılırsa Dahiliye Vekaletinin mevkiine konulmuş olup olmadıjını bllınlyoruz, fakat halk 
verdiği bir karara göre: psikolojisi mceden inceye tedkik edildikten sonra verildiği 

- Bir kavg:ı neticesinde yaralanan herkesin resmi bir meydandadır. Bu itibarla cme~ud cllrümler> kanunundan 
hastanede tedavisi içln yapılan bütün masraflar bundan sonra gelen bu tedbirin basit kavgalan büsbüt11n ortadan 
böyle yaralıyan adamdan tahsil edilecektir. kaldırmasa bile mühim mikyasta ebiltecettne biz inanıyo

Dahiliye Vekileti tarafından verilen bu kararın tatbik ruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Mayıs 7 

r 
Sözün Kısası 

-···._,_ 
işimiz bir gol ile 
Bir müteahhide kaldı 

Jf Jf 
Trak vapuru yolda imiş. 
Bugün bütün gazeteler Denizyoll~ 

idaresi tarafından Almanyada yaptırtıı... 
mış olan vapurumuzun birkaç güne ka-' 
dar limanımıza geleceğini haber veriyoı:J 
lardı. Tepe tepe kullanıldıktan sonra Tür-1 
kiyeye çırağ edilmiş eski teknelere alış• 
mış olan gözlerimiz, eğer yanılmıyorsam 
kendi hesabımıza yapılmış ilk yeni yolct.ı 
vapurumuzu görecek demektir, ayni ida: 
re tarafından yaptırtılmakta olan diğel 
yeni vapurlarımızın da gelmelerini bek~ 
liyerek bu ilk müjdeciye şimdiden ho~ 

geldi, diyelim. 
Trak işe başladıktan sonra ilk seferle• 

rini Mudanyaya yapacakmış, o zaman d2 
sabahleyin bu vapurla İstnnbuldan haıe
ket eden bir yolcunun Bursaya gidere~ 
akşama kadar orada gezdikten sonra ge~ 
vakit ayni vapurla İstanbula dönmesi 
mümkün olacakmış. Eğer gezintiden 
maksad Bursada sadece bir kahve içmek" 
ten ibaret ise mümkündür, yok üç bcS 
saat dolaşmak kasdediliyorsa bu duaya 
pek amin diyemiyeceğim. 

* Geçenlerde Bursaya gitmek icab ~tti~ 
Galata rıhtımından eski bir vapura bin
dim, o zaman bende bir merak uyandı, 
vapurun yaşını öğrenmek istedim. Mr.· 
kine dairesinin kapısından başımı uzat· 
tım, her tersanenin yaptığı vapura koy• 
mayı mutad edindiği balur levha yerin
de yok, sılulmamak için kaldırmış ola· 
caklar. Vapurlarımızı eskidir deriz, ba· 
zan da temiz bulmadıklarını söyliycnla.. 
rin §ikayetlerini işitiriz, fakat ne yalan 
söyliyeyim, ben bu vapuru hem temiz, 
hem de pek terbiyeli kamarotların elin
de buldum. Kalabalığa ve darlığa rag
men seyahat te güzel geçti. Yalnız Mu· 
danyaya çıkınca işin rengi değişti. 

Ben iki yıldanberi Bursaya gitmemi"· 
tim ve sanıyordum ki bu müddet zarfın• 
da daha o vakit başlanmış olan şose biti· 
rilmiştir, otobüs te bir saate varmadan 
Buraaya ulaşacaktır. Ne gezer? Yolun 
iki kenarına daha o zaman öbek, öbek yı· 
ğılmış olan taş kümeleri gene eski yerle· 
rinde, yolun kendisi ise eskisinden dört 
defa berbad, çukur, çamur, batak içinde. 
Şoför derd yanıyor: 
c- Evvela münakasa işleri uzadı, ni· 

hayet bitince yolun bidayette teabit edi• 
len müddetin yansı kadar zamanda bıti· 
rilmesıi emredildi, icab eden fazla para eh~ 
verilecekti, aksiliğe bakınız, bu defa da 
müteahhidin eceli geldi, talihsizlik .. o vııt 
kittenberi bata çıka gidip geliyoruz.• 

* Mudanya ile Bursanın arası 38 kilo-
metredir, asfalt bir şose üzerinde iyicR 
bir otomobil makul bir sür'atle bu mesa· 
feyi 40, 50 dakikada alır, fakat çukurdan 
çukura hoplayıp zıplıyarak giderken, üs
telik bir de lastik patlayınca biz Bursayıı 
üç saatte vardık. Ayni şerait altında geri 
gelmek için üç saat daha koyunuz. Trak 
vapurunun gidip gelme seferini 4 saatte 
yaptığı farzedilecek olursa yekUn 10 sa· 
ati bulur, İstanbuldan sabahleyin kalkıp 
akşam geri dönmek istiyenin Bursada 
yapabileceği gezmek değil, sadece bir 
kahve içmekten ibarettir. Neyse bunu da 
küçük görmiyelim, bir gün gelir, şu şose 
de yapılır, o zaman kahveyi içtikten son· 
ra Bursanın başlıca tarihi abidelerini gör~ 
miye de imkan bulabiliriz elbette. 

* Sözün kısası: Şimdilik yapılacak şey: 

Vapura kavuştuk, inşallah onun sayesiJl· 
de bir milteahhid ile bir de yola kavufU
ruz demekten ibarettir. .............................................................. 
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7 Mayıs SON POSTA 

ün İskenderunda 
kanlı hidiseler oldu 

fJsbe ve ittihadı Vatani tahrikô.tcılarının çıkardıkları 
kavgada silahlar patladı, Türklerden biri ağır olmak 

üzere dört kişi yaraland, 
İskenderun 6 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muha

biri bildiriyor: Uı;be ve İttihadı Vatani mensubları bu sabah 
burada şiddetli tahrlkftta başlamışlar ve kahvede bir Türkün 
~apkasım yırımışlı:ırdır. Tahrikatçılnr müteakiben sokaklarda 
fapknlılara tecavüze başladıklarından Türklerle aralarında 
kavga çıkmış ve kavga silah teatisi suretile müsademeye çev
l'ihni§tir. Şehirde bu yüzden panik çıkmış, mağazalar bırk<ı; 
saat kapalı kalmıştır. 

Jandarma kumandanı mes'ullerin mutlaka yakalanarak tec
ziye edileceklerini bildirmiştir. 

Kayıd mı.ıameksi buna rağmen devam ediyor. 

Kırıkhan 6 (A.A.) - Anadolu ajansının husust muhabiri 
bildiriyor~ Kayıd muamelesi bugün burada da başladL Tabii 
şekilde devanı ediyor. 

Türklerden biri ağır olmak üzere dört kişi ve bir ortodoks 
Çocuk yaralanmıştır. Tahrikfıtçılardan yaralananlar yoktur. 

Şimdiye kadar edinilen mnlCı.mat tescil muamelesinin 

Türk cemaatıne ınüsaid şekil~ cereyan etmekte olduğu mer
kezindedir. 

Ordu kıyafet nizanınamesinde değişiklikler 

Harbde yaralanan sübay 
koluna işaret koyacak 

Anknra, 6 (Hususi) - Bakanlar Heyeti Harbiye okulu talebesinden hava sını-
Ordu kıy af et nizamnamesinde değişik- fına ayrılmış olanlar yakalarına koyu 
likler yapmış ve bazı maddeleri kaldıra- mavi çuha üzerine bir küçük çift kanad 
rak nizamnameye birkaç yeni hüküm ila- işareti koyacaklardır. Bunun gibi muha
ve etmiştir. Bu hükümlere göre demir- bere ve demiryol talebeleri de, sübaylar
Yolu, tank, zırhlı otomobil, motosiklet ve da olduğu gibi yakalarına §UR ve iokomo
nıotör sübayları hangi sınıflara verilmiş- tif işareti takacaklardır. 
lersc o sınıfın rengini kullanacaklar ve Deniz sübaylan Cumhur başkanının 
rengin üzerine işaretlerini koyacakalar- huzuruna resmen kabul olundukları za
dır. Kimya taburunda olanlar mavi çuha mnnlarla resmi törenlerde, milli bayram
Üzerine sarı madeni yanan sis mermisi larda, büyük geçid resimlerinde ve di
koyacaklardır. ğer bazı merasimde sırma saçaklı apulet, 

liarb hukümlerinin cari olduğu resmen setre, sırmalı siyah pantalon, kılıç, rügan 
ilan edilen veyahud Bakanlar Heyetince çekme fotin, sırma kemer, kolalı gomlek, 
çarpışmaları gerf'ktirccek hareketlerde kolalı dik yaka, ipek papyon boyunbağ 
bulunduğu kararlaştırılan mıntakalarda ·ve merasim ~apkası giyeceklerdir. 
Yaralananlar ve yaralanmada yararlık- Nizamnamede bunlardan başka takıla
ları vcsık landırılmak şartile kollarına cak alametlerin sübay, üst sübay, ami
Yara işareti genişliğinin yarısı genişliğin- rallerde ne şekilde olacağı ayrı ayrı izah 
de işaret takacaklardır. • edilmektedir. 

S .. u et Almanları meselesi 
İngiltere ve Fransa, Siidet Almanlarına azami 
imtiyazlar veriln1esini Çekoslovakyadan istiyorlar 

Paris 6 (AA.) - Emin bir memba-ı bularak müsadere etmişlerdir. Mücnın 
dan öğrenildiğine göre İngiliz ve Fran- ler isticvab edilmekte iken halk polis 
sıı hükumetleri Londra konferansının merkezinin önünde birikmiş ve müc -
hlukarreratına tevfikan Çekoslovakya- rimlerin serbest bırakılmasını isteı:'iş
llın ı"st·kı~ı· "lk" ı~ · t' · tir Nümayişcilerin hasmane tavırıan ı c.uı ve mu ı klmamıye ının · • _ 
Çerçevesı· . . d s··a tl am.i . karşısında polis halkı dagıtmaga mec -

ıçın e u e ere az ım - lık b' · k' · hafif tiya 1 . . . _ bur olmuştur. Bu ara ır ışı -
,..., z ar verılmesmı bugun veya yann 1 ştı 
rrag h .. 1_..__ • • erdi ce yara anını r. 

UAwuetınden ısteyecekl r. lieinlcin'in yeni bir nutku 

Salahiyettar mahfcller Prag hükft- Prag 6 (A.A.) - Nahiye intihabları 
?netinin İngiliz - Fransız teşebbüsünü dolayısile Heinlein bugün bir beyan
ın~id bir şekilde karşılayacağından e name neşrederek Südet Alman partı -
?nın bulunmaktadırlar. sinin Çekoslovakya dahilinde Cermen 
s·· Prag 6 (A.A.) - Zatek'de polis ile ırkının yegane teşekkülü ol.d~ ~unu. ve 

Udet partisi arasında bir arbede çık - ileride Çekoslovakya devletı ıçın mı1 -
:nıştır. Resmi bir tebliğde Alman ma - li muhtariyeti temin etmek üzere bu -
gazalarında araştırmalar yapan polis gün mahalli muhtariyeti kazanmak 
?nernurları Gamalı Haçlı bazubendler mevzuubah,s olduğunu ilan emişir. 

Kırkpınar gureş 
müsabakaları 

l?l~dirne, 6 (Hususi) - Kırkpmar güreş 
li~sabakalan bugün nçıldı. Tekirdağlı 
reu~Yin geldi. 20 çiftle idman yaptı. Gü-

§ ere Yarın başlanacaktır. 

llitler, G. Metaksasa 
Nişan verdi 

,,,.
1
.Atina 6 (Hususi) - Buradaki Alman 

"'çis' d-d 1 un başvekil Metaksası ziyaret e-
d erek Alman devlet reisi Hitler tarafın-

an kendisine verilen Alman kartalı ni
~~ıtnın büyük salib rütbesini tevdi et
•111§ ir. 

Yunanistanda zelzele 
L ~tina, 6 (Hususi) - Dün sabahleyin 
~ kocada 5 saniye süren şiddetlice bir 

;ed Zele olmuştur. Yedi dakika sonra ayni 
1 

dette bir zelzele daha olmuştur. 

Atatürkün 
Telgrafları 

Ankara 6 (A.A.) - Polonya milli 
bayramı münasebetile Reisicumhur 
Atatürk ile Polonya Reisicumhuru 
Mosciki arasında telgraflar teati edil
miştir. 

Macaristan 
Küçük Antantla 
Anlaşıyor· 
Budapeşte 6 - Macar politik malı -

fellerinde Küçük Antant toplantısın -
dan hararetli surette bahsedilmekte -
dir. 

Gazetelerin bildirdiklerine göre Ma
caristanla Antantın en nihayet Ağusto
sa kadar vücude getirilme i hususun -
da mutabık kalınmıştır. Sinaya'da İn -
giliz elçisinin yaptığı bir mülakat bil -
yük sansasyon tevlid etmiştir. 

Bükreş 6 - Rador ajansı bild iriyor: 
Küçük Antant daimi konseyinin res

mi tebliği <:ıkunduktan sonra Romanya 
hariciye nazırı B. Komnen, aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

cSinaya toplantısı, Küçük Antantın 
kuvvet ve hayatiyeti hiç bir zaman 
şüphe götürmez bir tcc:ekkül olduğunu 
bir kere daha isbat etmiştir. 

Küçük Antant, yalnız tedafüi statik 
bir teşekkül değil, fakat sulh yolunda 
taarruzi dinamik bir teşekküJdür.111 

Bükreş 6 (Hususi) - Stoyadinoviç 
ve Krofta, dün akşam şereflerine veri
len bir ziyafetten sonra, bu sabah Bel
grad ve Praga dönmek üzere Siııayadan 
hareket ~trnişlerdir. 

Atina üniversitelileri 
Edirnede Atatürk 

anıdına çelenk koydular 
Edirne, 6 (Hususi) - Atina üniversi

telilerinden mürckkeb 100 kişilik bir grup 
bugün şehrimize geldi, hararetle karşı
landı, üniversiteliler şerefine kız mual
liın mektebinde bir ziyafet verildL Misa
fir gençler öğleden sonra şehri gezdiler, 
Se1imiye camiini, etnografya müzesıni ve 
ziraat bahçesini ziyaret ettiler. 

Üniversiteliler Atatürk anıdına mera
simle çelenk koydular, bu esnada Türk -
Yunan marşları çalındı. Kafile reisi söy
lediği bir nutukta: 
cDostluğumuzun çiçek gibi daima taze 

kalmasını temenni ederim:. dedi ve üni
versiteliler hep bir ağızdan: c Yaşasın 

Türkiye, yaşasın Atatürk:. diye bağır

dılar. 
Umum Müfettiş General Kazım Dirik 

misafirlere Trakya albümü ile badem ez
mesi hediye etti. 

değiştirmedikçe,, Çin kat'iyen sulhii dü
şünmiyccektir. Mareşal Çan-Kay-Şekin 

idaresi altında, Çjn, en büyük fedakar
lıklara rağmen, tam hAkimlyeti garanti 
eden bir sulh elde edinciye kadar müca
delesinde devam eyliyecektir .• 

Sayfa 3 

22 senedenberi bir S4~ . 
dakika bile gözüne AL:E _.., __ E 
Uyku girmiyen adam • Türkiye ve ltalya 

. Yazan: Selim Ragıp Emeç 

" 24 saatte muhtelif işlerle 
meşgul olurum. Günde 8 

defa yemek yerim " 

Budapeşte cıvarınaa oturan eııı yaşında
ki Pnuı Kern'in, 1915 senesi temmuzundan
berl yirmi iki senedir gözüne bir dakika blle 
uyku girmemiştir. Çüntü ayni tarihte asker 
olnn Kern, Polonya hududunda başından yn 
ralanmış VJt o gün bugündUr uyumak hassa
sını kaybetmiştir. 

Paul Kern yirmi iki senedenberl geçir -
mekte olduğu gartb ve herkesten farklı olan 
hayatını blr gazeteciye şöyle anlatml§tır: 

- Benim için gece ile gündüz arasında hiç 
bir fark yoktur. Günümü üçer saatlik kt -
sımlara ayırdım. Bu suret.le yirmi dört saat
te sekiz defa muhtelif işlerle meşgul olu -
rum. Her üç saat biter bitmez de yemek ye
rim. Bu suretle günde sekiz defa yemek ye
mekteyim. 

Sabahleyin erkenden işimin başına gider 
ve biıromda akşama kadar çalışırım. Akşam 
üstü eve döndükten sonra hayatımın ikinci 
kısmı başlar. Odama çekilirim. Ve uzun 
müddet Macar, Fransız ve İnglllz gnzetelerl
nl okumakln meşgul olurum. Gazetelerden 
sonrn smı romanlara gelir. Romanlardan 
sonra dn fazla meraklı olduğum cogrnfya 
hakkında ciddi eserler okur ve yazı falan ya 
znrın1. Tabii bütün bu müddet zarhnda ka
nın ve üç çocuğum mışıl mışıl uyurlar. Az. 
daha unutuyordum: Radyo ile de çok eğ -
lenlrim. 

Hayat1 seviyorum. Yaşamanın sonsuz bir 
saadet olduğunu kabul ederim. Şunu da llii
ve edeyim ki bu dalmt meşguliyet ve çalış -
ma, beni. yormuyor değil . İşte bu yorgun -
luğu en fazla öğle vakitleri hissediyorum. O 
zaman da doktorların tavsiyesi üzerine sırt 
üstü yatıp gözlerimi kapatıyorum. Ve bu va
ziyette iki saat kadar duruyorum. Bu be -
nim için k~fl bir istirahat oluyor. 

Ben de bir nevi kör glbl.ylm. Gözlerini yu
mnmıynn, uyku nedir bilmeyen, rüya göre -
mlyen ve ne olduğunu unutan bir kör. 

Uyuınağa tam mA.naslle hasretim. Uyu -
mak, kendimden geçmek, dimağımı bir sa -
niye olsun dinlendirmek ve unutmak istiyo
rum. Fakat maalesef buna muvaffo.k olnmt
yorum. Ve gallba da ölmeden evvel böyle blr 
dinlenmek lmtO.nına asıa. mallk olamıyncn
ğım. 

Arkamdaki yazıhane blnlerce mektubla 
doludur. Bazıları bana bir slrkde kendimi 
teşhir etmemi tekllf ediyorlar. Bazıları git
tiğim yerlerde kendlm hakkında konferans
lar. vererek <lilnyayı dolaşmamı teklif edl -
yorlar. Amerikalılar da flmdlden öldükten 
sonra kafa tnsımı ıatın almağa tallb oldu -
lar. 

Bu tekliflerin hepsini reddettim. Benim
le alfıkadar olunmasını 1stemlyorum. 

Ben sükf1net1 seviyorum. Kafa tasımı sa~ 
mak istemem. Bakın, elli YQfındayım. Ve da 
ha ne kadar yaşayacağımı bllmlyorum. Fa -
kat ·hnynbmda bulamadığım istirahate öl -
dükten sonra kavuşmak 1stıyorı.nn. Biltnn 
gayem, topraktan xnratılan vücudilmün sü -
künet içinde gene toprağa inkıllb etme -
sldlr ... 

Trakya da 
bir belediye reisi 

öldürüldü 

JN... kdeniz ve boğailarla alaka5' 
~bulunup ta Montreux'de yeni 

boğazlar rejimi mukavelesine iştirak et
mem.iş olan devletlerden İtalya da bu 
mukaveleyi tasdik ve beynelmilel anlaş-
maya dahil oldu. İtalyanın Montreux 
mukavelesini imzalamamış olması, bütün 
~hinterlandı Türk olan ve bir Türk deni
' zine geçicilik vazifesini gören boğazlar 

1 üzerinde Türk h8.kimiyetinin kat'i ve 
mutlak teessüsüne taraftar olmamasından 
değil, sadece Milletler Cemiyetinden ç~ 
kilmiş bulunmasından ileri geliyorriu. 
İngiltere ile yaptığı son anlaşmadan snn· 
ra, bu bahis üzerinde ileri sürmüş oldu· 
ğu ihtırazi kayıdlara artık lüzum kalmar 
dı ve İtalya, kendisinden beklenen dosta
ne hareketi fazla geciktirmeden icra ettı. 
Bu suretle Şarki Akdeniz, sulh lehine ye
ni bir teminat daha elde etmiş oldu. Şu 
hadise bir defa daha isbat etmiş oluyor kl 
siyasetini sulhün muhafazasına istinad 
ettirmiş olan Türkiye için blıtün devlet-
lerle dost geçinmek, kıymet verdiğiml.3 
bir esastır. İtalya ile olan münasebetleri
mizde de dostluk çerçevesinin bütün icab
larile hareket edilmiş olduğu mütekabil 
münasebetlerimiz gözden geçırildıği za
man derhal görülür. Nitekim Milletler 
Cemiyeti misakının tatbiki zaruretlerin
den olmak üzere zecri tedbirl~re baş vu
rulduğu zaman, kolektif taahhüd hudu
dunu bir zerre tecavüz etmiyerek müş
terek sulh davasında münhasıran bu hu
dudu gözeten Türk Cumhuriyetinin hattı 
hareketi, İtalyan devletine karşı takib t:t
rniş olduğumuz garazsız ve ivezsiz siyase
tin mahiyetini açıkça aydınlatmış olur. 

İtalyanın Montreux mukavelesıni im
zalamış olınası, bir müddettenberi zeva
lini bütün Avrupada müşahede ettiğimiz 
gerginliğin büsbütün ortadan kalkması
na doğru atılmış iyi bir adamdır. Bu adı
mın Her Hitlerin Roma ziyareti sıraları
na tesadüf etmesi ise, İtalyan devleti le
hine kaydC'dilecek bir güzel jesttir. Bu 
nevi hareketlerden yalnız iki milletin de
ğil, bütün milletlerin münasebeti istifade 
eder. Biz, Montreux mukavelesine son iş
tiraki bu bakımdan anlıyor ve alkışlı

yoruz. - Selim Ragıp Emeç 

Türk - Sovyet ticaret 
muahedesi mecliste 
alkışlarla kabul edildi 
Aifknra 6 (Hususi) - Mecllsin bugünktı 

toplantısında Vakıf mal.lann taksitle satıl -
ması ve kiraya verilmesi, satı§ paralarının 

kullanılması ve emaneten idare edileıı mlil
hak vakıflardan idare ve tahsis mtı.sarif! a
lınması hakkındaki kanunun da blrlncı ınli
zakeresl yapılmıştır. 

Mtitealdben Türkiye Cumhurlyetl ile BoT 
yet Bosyallst Cumhuriyetleri ittihadı ara -
sında Jmzn edilen tıcnrct ve seyrüsefain mu
ahedenameslle merbutlarının ve ticaret ve 
tedlye anlaşmasının tnsdlklne ald kanun 11-
ylhasının iki.net müzakeresi yapılarak reye 
konulmu§tur. Kanunun kabul edildiğine dair 
tasnlfl lrA neticesi riyaset makamından bll
dirlldiğl zaman hey'et1 umuınlye şlddetıl vı 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplan
tısında Sovyet büyült elçlsl Terentıyef de sil
fera locasından meclis müzakerelerini. taldb 
etmekte ldl. 

Türk gazetecileri 
Yunanistanda tezahüratla 

karşılanıyor 
Atina 6 (A.A) - Gazeteler, dün 

Türk gazetecilerine Niuussada yapılan 
çok parlak kabul hakkında uzun uzadı
ya tafsilat vermektedir. 

Türk gazetecileri şehre girerken halk 
tarafından tezahüratla karşılanm\ş ve 
kendilerine küçük bir kız tarafından 

~~irne, 6 (Hususi). - ~skup belediye çiçekler verilmiştir. Türk misafirler şe
reısı Ahmed gece evıne gıderken ansızın refine şehirde taklar yapılmıştır. Bele
bir taarruza uğramış, kafası parçalanarak diye reisi misafirler şerefine bir ziya -
öldü.rülmü.ştür. Yapılan t~hki~a~ netic~s~ fet vermiş ve milli danslar ve diğer eğ
de cmayetın çekememezlık yüzünden ılerı lenceler tertib olunmuştur . 
geldiği anlaşılmıştır. Katiller yakalan-
mışlardır. 

Yeni müskirat kanunu 
Ankara, 6 (Husust) - Yeni esasları ih

tiva eden bir müskirat kanunu projesi 
hazır lanmıştır. 

Fıratta sular alçalıyor 
Ankara 6 (Husust) - Erzincandan ge-, 

len haberlere göre Fırat nehri alçalmağa 
başlamıştır. Su baskınının yaptığı hasa
rat tesbit edilmektedir. Hasarın en çok 
hububat üzerinde olduğu bildirilmcktedU. 



4 Sayfa 

Camilerin tamiratına 
yeniden hız veriliyor 

Siileymaniye camiine ıimdiye kadar 25 bin lira harcandı. 
Yeniden bir mikdar daha tahsisat ayrılıyor 

Süleyman.iye camiinfa bir görilnüşil 

Evkaf başmüdürlüğünce hazırlanan 

programa göre, tarihi kıymeti haiz ca -
milerin tamir ve ihyalarına devam edil
mektedir. Bilhassa Mimar Sinanm eser
lerine en ziyade ehemmiyet verilmekte
dir. Şimdiye kadar esaslı surette tamir 
edilen ve tamirleri bitmek üzere olan bü
yük camiler ondan fazladır. Bunlar ara-
8lnda, Mimar Sinanın eseri olan ve ta -
mirine başlanan Azapkapıda Sokullu ca
mii, Okçumusa camü; Fatihte Sultan Se
lim camii, taş aksamının tamiri biten 
Mahmudpaşa camii, büyük zelzelede yı

kılan, sonradan da yangın gören Hırkai
ıerifte Mesihpaşa camii de vardır. Diğer 
bir çok camilerde de ufak tefek tamırler 
yapılmıştır. 

İstanbulda tamire muhtaç daha bir çok 
cami varsa da, eldeki tahsisat bunların 
ayni zamanda tamir edilmelerine mü -
said olmadığı için peyderpey tamirlere 

devam edilecek, camilerin tamiri işi bir 
kaç yıl daha sürecektir. 

Tamir edilen camiler myeanında, Mi
mar Sinanın ölmez şaheserJ.erinden biri 
olan Süleymaniye camilnin de sütun baş
lıklarının ve kurşun aksamının tamirleri 
bitirilmi~, Sinan devrine aid, tarihi ve 
tezyini ehemmyietl haiz olan nakışları -
nın meydana çıkarılması için etüdler ya
pılmıştır. Bu nakışların üzerinde, muh
telif tamir devirlerine aid bir kaç kat 
nakış ve sıva bulunmaktadır. Şimdi, bu 
nakışlarır n çıkarılması ameliyesine baş
lanmaktadır. Bu yıl, kubbe kısmının de
senleri meydana çıkarılacaktır. 

Süleymaniye camiinin tamiri için şim
diye kadar 25 bin liraya yakın para sar
fedilmiştir. Elde rnevcud tahsisat baki
yesile tamir ve nakışların meydana çı

karılması işlerine devam edilecek ve bu 
iş için daha fazla para sarfedilecektir. 

• 
Kültür işleri: Deniz işleri: 

SON POSTA 

Gazete kağıdları 
Kese ve paket imalinde 

kullanılabilecektir 
Gazete kağıdlarından kese kağıdı ve 

paket yapılamıyacağına dair bir kanun 
layihasının hazırlandığına ve meclise 
verildiğine dair geçenlerde bir Ankara 
haberi intişar etmiştir. Aldığımız mev
suk malfunata göre bu haberde bir yan 
lışlık vardır. Hazırlanan layiha bir kı
sım kitablarla el yazısı kağıdlardan pa 
ket ve kese kağıdı yapılmamasını is -
trhdaf etmektedir. Eski gazete nüsha -
}arının bu layiha ile bir gU.na alaka ve 
münasebeti yoktur. 

Gayr/mübadil 
Emlakine rağbet arttı 

Gayrimübadillerin istihkakına kar -
şılık tutulmak suretile Gayrimübadil -
ler Cemiyetince satılan gayrimenkul -
!erin satışına iştirakden bir çok kim -
seler çekinmekteydi. Bunun sebebi de, 
satılıp tapuya tescil edileceği tarihe 
kadar tahakkuk etmiş, fakat tahsil e -
dilmemiş vergiler ve belediye resim -
}erinin alıcıdan tahsil edilmesi idi. Hat 
ta, Gayrimübadiller Cemiyetinden gay 
rimenkul alanlardan bir çoğu da, bu 
korku ile, satışı tapuya tescil ettirme -
mekteydi. · 

2 lVlaJ1s tarihli resmi gazetede neş -
redilen bir kanunla, bu neviden gay -
rimenkullerin satın alındığı tarihe ka
dar tahakkuk etmiş vergi ve beled iye 
resimleri terkin edilmiştir. 

Bunun üzerine. son günlerde. satışı 

tapuya tescil ettirmiyenler tapuya: sa -
tışlara iştirak etmekten çekinenler de 
Gayrimübadiller Cemiyetine müracaa
ta başlamışlardır. 

1·ersanemizde yapılan 
Denizaltı gemilerimiz 

Tersanemiz kızaklarında yapılmak -
ta olan iki denizaltı gemisinin inşaatı 
normal bir surette ve mU\·affakiyetle 
devam etmektedir. İnşaatı deruhte et
miş olan Krup müessesatı İstanbulda 

Mekteblerde der1 kesimi 
Bakır ıilebinde çay ı:iyaf eti bu iş için icab eden elemanları Türk iş-

cileri meyanında bulmuştur; ve Al -
T d 1. d- 1 Sosyete Şilebin Alınanyadan satln al-
edrisatı ipti aiye mec ısi un top an- man mütehassıslar Türk işcilerinin gös 

t b 1 lkm k bl . k dığı (Bakır, Demir, Krom) şilebleri sefe-
mış, stan u i e te ermin apanma terdigıw · liyakat ve kabiliyetten fevka1c1-

re başlıyacaklardır. Bu münasebetle hu-
ve açılma tarihlerini tesbit etmiştir. Üç de memnun kalmışlardır. 

d gün Bakır şilebinde bir çay şöleni tertib 
sınıflı köy mekteblerinde mayısın on ör- Almanyada eşleri yapılmakta olan 

1 edilmiştir. Denizbanka bağlı müPssesat 
dünde dersler kesilecek; 21 mayısta tati digw er iki denizaltı gemisi bitirilip sula-

d .. . müdürleri, ve şehrimizde deniz işlerile a-
başlıyacak ve tekrar te risata uç teşrinı- • rımıza gelinceye kadar buradakilerin 

lakadarların ileri gelenleri ve ınathuat 
evvelde başlanacaktır. Tam sınıflı köy de ikmal edilecegw i anlaşılmaktadır. 

erkanı ziyafete davet edilmiştir. Davetli-
mekteblerinde dersler yirmi sekiz ma- Rumen denizaltı gemisi havuza alındı 
yısta bitecek, sekiz haziranda tatil başlı- ler saat 15,30 da Galata yolcu salonundan 

bir motörle Bakır ş~lebine gideceklerdir. İstanbul tersanelerinde havuzlan -
yacak ve tedrisat üç sınıflı mekteblerle Çay saat 16 da verilecek, bundan sonra mak üzere limanımıza gelen Rumen 
beraber başlamış olacaktır. 

davetliler şilebi gezeceklerdir. denizaltı gemisinin havuzlanmasına baş 
Şehir mekteblerinde dersler 31 mayısta =============== lanmıştır. Bunu müteakib Rumen ana 

kesilecek, on beş hazirana kad:ır da im- liyet ve ecnebi mektebi muallimltri ya- gemisi havuza alınacaktır. 
ühanlar tamamlanacaktır. Ekalliyet ve pacağından bu mektebler de resmi mek- h ] k Köstencede gemileri avuz ayaca 
ecnebi mekteblerinin ilk kısımlıı.rındaki teblerle beraber tatile başlamış buluna- havuz olmadığı gibi Rumenler bundan 

~==t=ili=a=n=l=u=d=a=m=ü=m=e=y=y=W=ru=·=e=r=i=g=e=n=e=e=k=a=~=c=a=kt=ı=~============="v~gfudühl~~a~kwdmtluhlan 

K1rkçeşme sularmdan istifade edilmesi 
için tedkikat yapılıyor 

Dahiliye Vekaleti mevcud tesisatın nasıl ıslah edile
bileceğini belediyeden sordu,. valinin riyasetinde 

bir komisyon rapor hazırlıyacak 
Sıhhiye Müdürlüğü geçen sene kırk 

'eşme suyunun içinde Basil mevcud ol
duğundan ve su yollarının bozuk bu -
)unması yüzünden bu suyun kullanıl -
masının menedilmesini ve şehre akıtıl
mamasını istemişti. Bunun üzerine İs
tanbul belediyesi de derhal faaliyete 
geçmiş, şehir dahilindeki çeşmeler ka-

patılmış, yerlerine şehir suyu musluk
ları açılmış ve hamamlardan kırkçeşme 
suyu kesilmişti. 

Şimdi de Maarif Vek ~eti, kırkçeş -
me suyu tesisatının tarihi ve mimari 
kıymeti haiz olduğunu ileri sürerek 
tesisatın bozulmamasını ve suyun tas
fiye edilerek şehre isalesini istemekte
dir. 

Diğer taraftan kırkçeşme suyu ka -
mi1en şehirden kaldırıldıktan sonra bu 
günkü şehir suyu tesisatının hatta ye
niden yapılacak ilavelere rağmen şeh-

rin su ihtiyacını karşılayamıyacağı an
laşılmıştır. Bunun için şimdilik kırk -

çeşme tesisatının bozulmasmdan sar -
fınazar edilmiştir. 

Bu su ya şehir suyu havuzlarında 

temizlendikten sonra ya tamir ve ıslah 

edilecek olan kendi tesisatı ile şehre i
sale edilecek veyahud kendisine mah -

sus ayrıca terşih havuzları yapılacak
tır. Kırkçeşme suyunun yolları ve çeş
meleri tarihidir. 

Dahiliye Vekaleti kırkçeşme suyu 
tesisatının ne şekilde ıslah edilebilece

ğini İstanbul belediyesinden sormuş -
tur. Belediyede pazartesi günü Valinin 

reisliği altmda bir hey'et Dahiliye Ve -
kaletinin direktifi dahilinde çalışacak 

ve ıslahat etrafında rapor hazırlaya -
caktır. Islahata bilahare başlanacak -
tır. 

memnun oldukları için havuzlanacak 
gemilerini İstanbula göndereceklerdir. 

Müteferrik: 

Emin6nündeki binaların lstimlAk 
bedelleri 

Eminönü meydanında istimlak eclil'?
cek yer ve bina sahiblerinin Bel"?diyeye 
müracaat edip istimlak bedellerini alma
ları ilan edilmişti. Belediyeye bu şekil
de müracaatlar yapılmağa başlamlıınştır. 
Fakat Nafıa Vekaletinden istimlfı.k be
delleri kısım kısım gelmekte olduğundan 
şimdilik yalnız Valide hanı ile beraber 
yıkılmakta olan dükkanların istimlak 
bedelleri ödenmiştir. Bundan sonrl'l Vali
de hanının arkasında bulunan kulüLe 
vesaire kaldırılacağından burada enılAki 
olanların paraları verilecektir. Diğer ta
raflarda yıkılacak binaların istimlak be
delleri yıkılmağa başlanacağı Yaman ve
rilecektir. 

HAzım KörmUkçU teşekkür 
ediyor 

Tayyare bileti almak için glşeme 
gösterilen alakadan dolayı sayın 
halkımıza binlerce teşekkür ederim. 

Beyothı, :lstlklAJ caddesi, Parmakk:ıpı, 
BollTUd kundura maj'aaa.sı D11asında Şehir 
rt.e&i aalaibi Basım Jlirmik.ci 

Mayıs 7 

Mecidiye gemisine dün 
sancak verildi 

İzmit (Hususi) - Bugün Mecidiye 
gemisine sancak verme merasimi ya -
pıldı. Gölcükde saat birde bütün halk 
spor sahasına toplanmıştı. Mecidiye 
gemisi sübay ve erleri de hazır bulu -
nuyorlard.ı Donanma kumandanı A ~ 

mira! Şükrü Okan çok alkışlanan bir 
nutuk söyliyerek Atatürk adına gemi 
komutanı Nizameddin Akermana ıan
cağı teslim ettL 

Gemi k<mıutanı da hararetli bir nu
tukla mukabele ederek: 

cSancağımızı kanımızın son damla
sı akıncaya kadar muhafaza ve müda
faa edeceğiz> dedi. Bu suretle Gölcük· 
de güzel bir bayram havası yaşandı. Mecidiye 

Törenden sonra yapılan geçid res -
mi çok güzel oldu, şanlı deniz erlerimiz 

halkın içden gelen tebrik ve alkışlarını 
topladılar. 

Şehir işleri: 

Yenibahçe ve Dolmabahçe ıtadlan 
Taksim stadyomunun yerinde sergi bi

nası yapılacağından Beyoğlu mıntakası 

için bir stadyom inşa edilmesi zaruri gö
rülmektedir. Bu iş için Dolmabahçe g&z
hanesile eski istablıarnire binasının bu
lunduğu yer münasib görülmüştür. Şe
hircilik mütehassısı Prost şehrimize gel
dikten sonra fikri alınacak ve inşaata ge
çilecektir. Yalnız dünkü sabah ga7etele

Meşhur Opera Lirik şantözü 

OLGA SOMOGYi 
Yunan Operası tenoru 

BAKEA 
te:~r y u N K A 

NOVOTNi'de 
~ıo. KEMAL Orkestrası 

rinden birinin yazdığı gibi bu stad Ye- ~---~ iı;;tirakile 
nibahçede inşa edilecek umumi staciın ---------------
yerine kaim olacak değildir. Yenibahçe- B A L K O P E B E T 1 
deki stad şehrin en büyük umumi stadı, Bu hafta yeni operetini oynuyor 
Dolmabahçenin arkasındaki stad ise Şe- _ _..,,_..,-:T:r."r.r.a Pazartesi : Kadıköy 
ref veya Fenerbahçe stadları gibi o mm- Süreyyada, Salı : 
takanın stadı olacaktır. Dolmababçe sta- Pangaltı Kurtuluş 

dını da Belediyeye yaptıracaktır. Çım,mmba : Beşik· 

Silahdarağaya ve mezbahaya taş Suad park 
otobüs işleyecek Perşembe : Bakır-

köy Miltiyadi 
Silahdarağa, Karaağaç ve Şişli arasm- sinemalarında 

da otobüs işletmek üzere müracaatta bu- llk defa 
lunanlara Belediye tarafından muvafık 

cevab verilmiş olduğundan birkaç güne Kadınlardan Bıktım 
kadar seferlere başlanacaktır. yeni operet 3 prırde 

Konser tehiri 
Konservntuvar mualllmlerinden Bayan 

Ren Gelenbevinin hastalanması münasebe -
tile 7/Mayıs/938 Cumartesi günü akşamı sa
at 21 de Fraru;ız tiyatrosunda verilecek Şan 
konseri 13/Mayıs/938 Cuma günü akşamına 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

111111111111111 1 

1!!!:::!!! il l tehir edllm~Ur. 
Tevzi edilmiş da vetıyeler ayni gece için 

muteberdir. 

/ZM/R Elhamra 
ıinemaıında her gece 
temsil vermektedir 

Holivud'un en güzel iki kadınını ~ 

S gacn M IE' fE5) Bu hafta \\:,JJ ~ ~ sinemasının 

Göstermekte olduğu iki iOzel filmde göreceksiniı 

Büyük maşuka 
MARGARET SULLİV AN 

Fransızca sizli 
Sevjştiğimiz Zamanlar 

B(iyük aşk filminde 

Meş'um kadın 
TALA B/RELL 

TEHLİKELİ KADIN 
Aşk ve ihtiras filminde 

İlaveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri. 

B •• i p E K • d Senenin en büyük ugun sınemasın a Türkce .özlü fılınleri 

MiHRACENİN GÖZDESİ 
ve 

HiND MEZARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

2 devre birden 
tıAveten : Başvekil Celal Bayur'ın Atina seyahati, bntnn tafsilAtlle 

"11111••••••••._ Seansları 2 • S ve 8 de .. •••••••~_.... 

1 LAN 
OSMANLI BANKASINDAN : 

Osmanlı Bankasının Galata idaret mer:teziyeslle Yenicaml ve Beyo~ıu tubeleri gişe
leri ve kiralık kasa daireleri 16 Mayıs 1938 Pazartesi gününden ltlbaren 1e'arı ahire ııı
dar aşaQıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır. 

GALATA İDAREİ MERKEZİYESİ İLE BEYOÖLU ŞUBESİ: 

GİŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan 12 ye kadar ) 
> 13,30 > 15,30 a > ) 
> 9 > 11,30 a > ) 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERİ: 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
> 13,30 , 17 > • 
, 9 • 12,30 a > 

Y&"lfiCAMİ ŞUBESİ: 

GİŞE SAATLERİ 

) 

) 

) 

Saat 9 dan 15,SO a kadar > 
> 9 > 11,30 il il ) 

KİRAUI KASA DAİRELEKİ SAATLERİı 

saat 9 dan 17 ye kadar 
• • • 12,30 & il 

) 
\ 

Adi Günlerde 

Cumartesi ııünlerJ 

Adi Günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi Günlerde 
cumartesi günleri 

Adl Günlerde 
cumartesi günleri 
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Bay burdda 45 bin liraya 
ortamekteb yaptırılıyor 

Fakat Bayburdlular ilkmekteb ihtiyacını da ileri 
sürüyorlar ve ilkmekteb de yapılmasını istiyorlar 

Bayburdda.n. bir görilnuş 

)'o~~Yb~rt (Hususi) - Bayburdda pansi- kirin gösterdikleri faaliyet umum mü -
olın u hır orta okul vardır. Okul binası fettişlik kültür müşaviri tarafından tak
ile ~ına~ yüzünden şimdiye kadar kira dir edilmiştir. Kültür müşaviri resim i§
işg 1ususı muha eb~ye aid eski bir binayı !erinde büyük bir kabiliyeti görülen son 
fet~· etınekte idi. Üçüncü umumi mü - sınıf talebesinden Ümidin yaptığı portrc
lıt ış Tahsin Uzerin teşebbüsü üzerine ler ve manzaraları çok beğenmiş ve bu 

aarıf V k·ı . . ray e a eti burada kırk beş bın lı- talebenin akademiye gönderilmesine ta-
'Yap~ tanı teşkilatlı bir orta okul binası vassut edeceğini söylemiştir. 

0 
ırnıağa karar vermiştir. 12 bin nüfusu olan Bayburt merke -

la n~ta okulun mevcudu bu yıl geçen yı- zinde ancak bir ilk okul vardır. Bu okula 
!>an ı~betıe bir buçuk misli artmıştır. Okul devam eden talebe adedi altı yüzden 
mu sıyonu için ayrı bir ev kira ile tutul- fazladır. Kaza merkezinde ilk tahsil ça
tô~t~. Pansiyon işlerinde okul direk • ğında 1400 den fazla çocuk bulunduğu 
•···••·••• ahmud Kemal ve yardirektör Za- halde okul bulunmaması yüzünden bun-
/(. ............. ....................................... lann çoğu tahsilden mahrum kalmakta -
C"I arabükf e hayvan dırlar. Partinin yıllık kongrelerinde ve 
~ergisi a1>.ı[dt kaymakamın vilAyete gönderdiği rapor • 

11" !arda bu ihtiyaç birinci derecede olarak 
ileri sürülmüştür. Bayb u.rtlular büyük
lerden ilk mekteb ihtiyaçlarının temin e
dilmesini rica etmektedirler. 

Bayburt köylerine telefon yapılıyor 
Bayburt (Hususi) - Bayburt merkez 

ve nahiyelerine bağlı bütün köylerde te
lefon teşkilAtı yapılmaktadır. İki yıldan
berl köy büdcelerinden toplanan para -
larla tesisatın bu yıl içinde bitirilmesi 
kararla§tırılmıştır. Uzak köylerdeki yurd 

daşlarm her çe§ld işlerinde büyük ko -
laylık ve sür'at temin edecek olan bu 
teşkilitın çabuk ikmali için köyliiler da 
canla başla çalışmaktadırlar. 

SON POSTA 

Mardinde zirai faaliyet 
Bir ayda 102 domuz 
öldürüldü, geniş bir saha 

fareden temizlendi 
Mardin (Hususi) - Bölgemizde ekin 

vaziyeti bu yıl çok iyidir. Kış mevsimi 
müsaid bir şekilde geçtiğinden her türlü 
ekinler vaktinden evvel yeşermiştir. Dört 
gündenberi yağmakta olan feyizli yağ -
murlar kuraklık tehlikesini silmiş ve yal
mursuzluk yüzünden hububat fiatlarında 

son günlerde görülen fazlalık ta zail ol
muştur. Geçen ay içinde yabani domuz
larla yapılan mücadelede 102 adet do -
muz itlaf edilmiştir. 

Böl~enin ağaçland1nlması; işi sürekli 
bir şekilde ilerlemektedir. Kazalarda mii
kellefiyet usuliyle şimdiye kadar 45 bin 
kavak ve söğüd ağacı dikilmiştir. Bundan 
başka nümune fidanlığında yetiştirilen 

fidanlardan 6550 adet meyvalı ve mey
vasız fidan parasız olarak halka dağıtıl
mıştır. 

Samsunda bütün 
keresteciler kapandı 
Samsun (Hususi) - Belediye meclisi

nin halen tatbikine imkfın bulunmıyan 

bir kararı neticesi olarak fclırimizde 

mevcud kereste, çimento, kireç, tuğla ve 
kiremit ticarethaneleri kapatılmıştır. 

Meselenin uzun bir mazisi vardır. Bun
dan sekiz ay önce belediye bu ticaretha-

nelere tebligatta bulunmuş ve ticaretha
nelerinin şehir haricine nakledilmesini 
bildirmiştir. O zaman alakadarlar şehir 

haricinde yapılmış bir tesisat mevcud ol
madığına ve hatta bu işe elverişli tek 

dükknn da bulunmadığına göre bu tebli

gatın kabiliyeti tatblkiyesi olmadığını i

leri sürmüşler, ayni zamanda Dahiliye 
Vekaleti ve Şılrayl Devlete de müracaat 
etmişlerdi. Mesele intaç edilmeden veri

len ikinci bir karara göre bu ticarethane

lerin kapatılması hayretle karşılanmış ve 

şehirde devam etmekte olan bütün inşa

at durm~tur. Diğer taraftan tüccarlar 
aralarında yaptıklan bir toplantıda bu 

hareketinden dolayı belediyeyi protesto 

etmeğe va aynca tazminat davası açma
ğa karar vermişlerdir. 

Afyonda iki yeni binanın temelleri atddı 

li" Sorrn b asa11 ~ a aşıma gelenleri 
ey., .. . bizim oğlan nereden eli

ne geçirmiş bilmem .. koca bir 
tabanca almış .. 

... bırakması için nasihat, 
t ehdid para etmedi.. acaba de
li mi oldu dersin? .. 

Hasan Bey - Zabıta vak'a
larına bakarsan Biık olmUj
turl 

Sayfa 5 

lzmir melıtubları: 

Karşıyakadaki Çocuk Yuvası büyük 
bir ihtiyae1 karşılıyor 

Hatkcvi, lstanbul - üniversitesinden profesörler 
celbederek konf eranılar verdiriyor 

İzmir (Hususi) -
Kimsesiz çocukların 

himayeleri için be -
lediyenin Karşıya -
kada meydana ge .. 

tirdiği Çocuk yuvaın, 
muhitin büyük bir ih 
tiyacına, tamamen 
değilse hile kısmen 

cevab vermektedir. 

Hemen her gt 
parklarda, sıhhat mü 
essesefori önünde 
terkedilen gayrimeş
ru çocuklar, beledi • 
yenin Çocuk yuvasın-

da himaye edilmekte 
ve cemiyete noksan-
sız birer ferd olarak Çocuk yuvasında bakılan 91ırbüz yavrularaan bir grup 
iade edilmektedir. Daha evvelki gün be- Bazı çocuksuz aileler sık sık belediyeye 
lediyede bir hadise olmuştür. müracaat ederek çocuk yuvasından ço -

Belediye reisini ziyarete gelen bir ana cuk istemekte Ye bunları kendUerine 
kucağındaki bir yaşındaki çocuğunu san- evlAd edinmektedirler. Belediye, bu gibi 
dalye üzerine terkederek içeri girıniJ, çı- müracaatları iyi karşılamakla be'rabcr 
kınca kalabalığa karışarak s1vışmıı, git- çocukların, alan ailelerin nüfuslarına, 

miştir. Yapılan araştırmalara rağmen bu kendi çocukları olarak kaydını prt koş
ana bulunamamış; çocuğu yuvaya tes- maktadır. 

lim edilmiştir. Çocuk yu\·asının 938 yılı mssraf büdce-
Çocuk yuvasında mevcud 75 çocuk bü- si 9200 lira olarak tesbit edilmiştir. 

yük bir ihtimamla bakılmakta, tedavi e- İzmir Halkevinde faaliyet 
dilmektedir. Başında sütanalar, ebe dok - -
torları vardır. Belediye reisi de bu mO- Halkevinde binden fazla gencin iştirak 
essescyi daimi kontrolünde bulundur • ettiği orta okul ve lise kurslarile ingilız
maktadır. ce, almanca ve fransızca lisan kursfan, 
........................ ...................................... diki§ kursu, makine kursu, elektrik kur-

Felaketzedelere yardım 
eden karilerimiz 

Balıkesir lisesi S - A dan 518 numaralı 
Cemal Şenışık'dan bir mektub Te bir Ura al· 
dık. Genç mektebll 
mektubunda şöy -
le demektedir: 

cBalıke.slr lise.sinin 
leyll meccani tale -
belerlndenlm. Ba -
bam Bursada blr a
vukat kAtlbldlr. Al
dığı ufak maaşlle 

annemi ve 1kl kar -
deşlml geçindiriyor. 
Banıı da aydo 2 lira 
göndereblllyor. 

Kırşehir felaket
zedeleri, anasız, bfl -
basız ve yuvasız ka-
lan çocuklar ve ço - Cem.al Şenışık 
cuklannı kaybeden ana babaların duydukla
rı 1ztırab, beni çok müteessir etti. Harçlı -
~ımdan ayırarak size gönderdiğim blr llra -
yı Kırşehir }.{\Zılay şefkat yurduna gönder
menizi rica ederim.» 

o 

su açılmıştır. Münevverler bu kurslard 
vazife almışlardır. Hapishan2deki mah
kumlar için de bir kurs açılmıstır. 

Ev, İzmir barosile teşriki mesai ederek 
İstanbul üniversitesinin tanınmış Tüı k 
profesörlerini celbetmekte ve konferans
lar verdirmektedir. Bu hafta İstanbul 
üniversitesi ticaret hukuku ordinaryii5 
profesörü Dr. Hirsch şehrimize gelmiş ,.e 
Halkevi salonlarında, binden fazla hu • 
kukçu ve münevverin huzurunda edeniz. 
ticaret kanunu• hakkında bir konferans 
vermiştir. Bu konferans büyük bir alak<1 
içinde t• '(ib edilmiştir. 

• İzmir Halkevinin başında Bn. Şehım~ 
Yunua gibi tanınmış bir terbiyeci vardn·. 
Bayan Şehime, bütün faaliyet ve çalı • 
malarını Halkevine ve İzmir gençliğinin 
kaynaşmasına vermiştir. Cemiyet içind 
manen ve maddeten sarsıntı geçirenler, 
ellerinden tutulmasını istiyenler, müşkül
de bulunanlar ~Ialkc,•ine inançla ellerin1 

Profesör Hirsclıin konferansında 
bulunanlardan bir grup 
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~~;~'~ ~UVRUGU ~ 
ıa u havadisi dunkü gazeteden ine bir takım açıkgözler köpekleri ö1dür- Hem baharda, hem 
lg)kopye ediyorum: meden kuyruklarını kesmiş ve belediye- yazın giyilebilecek 

• Bir lıöpelı kuyruğu 10 kuruı ye satmışlardı:. Kö~ek kuyruğu alımile 
cSon zamanlarda şehir içinde başı boş do- mesele halledılmemış olduğundan bele- k d }} • 

laşan serseri köpeklerin pek çoğaldığını go- diye bundan böyle kuyruklu veya kuy- şap a mo e erı 
ren belediye bunlara knrşı yeniden bir mü- ruksuz köpekleri öldürüp getirenlere on 

Hazinenin Şeker Şirketi aleyhine 
açtığı dava sona erdi 

cadele açmnla karar ,·ermiştir. Esklden re- . · 
hlrl1 hablar yedirmek suretıle bunları mu kuruş verecektır., 
etme usuliı kabul edilmişse de bu usulun * 
b:ı.zı mahzurları olduğu gbrulerek bundı:ın 

vazgeçilmiştir. Bundan sonra belediyeye ge
tirilecek her köpek kuyruğu başımı. on ku -
ruş verilmesi tahtı karara alınmıştır. 

* Bir ay sonra gazetelerde çıkacak hava-
disi şimdiden tahmin edebilirim: 

cKuyruksuz köpekler> 
cİstanbulun birçok semtlerinde serseri 

dolaşan köpeklerin hemen hepsi kuyruk
suzdurlar. Kuyruksuz köpeklerin çoğal
mış olmalarının sebebi alak.adarlarca ted
kik edilmektedir., 

* Daha birkaç gün sonra şu havadisi o-
kuyacağınuz da muhakkaktır: 

cNihayet anlaşıldl> 
cEvvelce belediyenin, köpek kuyruğu

na on kuru~ verdiğini ilan etmesi üzeri-

Kısa bir hesabla: 
Belediye, köpeksiz kuyruk için on ku

ruş, \'C kuyruksuz köpek için de yeniden 

bir on kuruş vermek suretile bir tek kö
peği yirmi kuru~a ortadan kaldırmı§ ola
cak. 
Diycccksıniz ki: 
- Ya bu tahminlerin doğru çıkmazsa?. 
Soracağım: 

- İki kere iki kaç eder. 
Ccva b vereceksiniz: 
- Dört! 
- Ya beş ederse? 
- İmkAn yok. 
- Benim tahminlerimin de doğru çık-

mıyacağına imkan yok. Çünkü per§em
benin gelişi, çarşambadan belli olur. 

lam.et HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Dokuz defa üstUste inşa 

edilen şehir 
Miliiddan üç bin 

sene evvel kurul
tnuş olan meşhur~,_..-~~~~~ 
Truvanın duvarla
rı ancak yeni keş
fedilebilmiştir. Bu • 
duvarlar dokuzun
cu Truvanın du
varlarıdır. Çünkü 
bu şehir dokuz defa tahrib edilmi~ ve 

dokuz defa inp olunmuştur. Güzel Hel

leni elde etmek için eski Yunanlıların 

saldırıp hak ile yeksan ettikleri şehir ye

dinci Truva idl 

* 
Dişi supiresınm garib bir 

hususiyeti 
Dünyanın bir ga

rib hayvanı da 
Dafni denilen su 
piresidir. Eğer bu 
hayvancık dar bir 
sahada fazla mik
darda yumurtla
mak mecburiye
tinde kalırsa bu 
yumurtalardan yal 
nız erkek yavru çıkar, saha fazla geniş 

olursa yalnız dişi yavru çıkar. Nüfus mü

vazenesini bulmak için su piresi ne fazla 

dar, ne de fazla geniş bir yerde yumurt

lamamalıdır. 

Eski insanların fare hakkmda 
düşünceleri 

Eski insanlar fa-
renin topraktan 
hasıl olduğunu ve 
ağzını suya değdi
rir değdirmez öl
düğünü ianırlardL 

Hatta Hindistanda 
köpek büyüklüğünde fareler bulunduğu
nu sanırlardı. Bu kanaat, orta çağlnrın 
fen kitablarmda görülmü~ fenni m;ıllı

mattır. 

* Londra civarında kuşlara 
mahsus hastlne 

Londra civann
da Embcr Farm a· 
dında bir çiftlik 
vardır. Burası. 

dünyada eşi bu
lunmıyan bir yer
dir. Bir kuş hasta
nesidir. Yollarda 
ele geçen yaralı 
kuşlar buraya getirilir ve tedavi olunur
lar. Uçmak kabiliyetini ebediyen kaybe
denler ise bu hastanenin daimt misafiri 
olarak alıkonurlar. 

* Dünya ne vakit hasıl oldu? 
Meşhur İngiliz ilimi Holmes'e göre kü

rei arz, cümlei şemsiye ve kevkebiye ayni 
zamanda vücud bulmuşlardır. Yani bun
dan (2000) milyon sene evvel. 

······························································································································ 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Balıkeslrde, cB. N.• a: 

- Ne yamıtıannızdan, ne de yazınız -
dan. erkek mı. kadın mı olduğunuzu an
layamadım. Sualinize gelince: Hasta 1 -
mlp1nlz, e-rlenmenlzde blr mahzur o1up 
olmadığını ötrenmek istiyormuşsunuz. 

Ben, telefonla bir doktordan sormalı, ve 
sl?Je bir cevab nrmeliyınlşlm! 

A tuzum._ Doktor sizin hastalığını -
zın mahlyeUnl nereden anlasın? Hasta -
lığuıwn mahlyeUnl anlamadan, sualinl
ze nasıl cevab ver.sin? 

Ben, okuyuculanmm mektublarını, 

her kelime üzerine azamı dikkatimi top -' 
lıyarak okurum. En münasib çareyi bul
mak, gö5termek 1çln, kafamın ve kale -
mimin bütün kabillyetlnl harcarım. On -
lara faydalı olabllmek 1çln, hiç b1r zah
metten kaçınmam. 

Buna mukabil, bu sütunlarda, her ve
slle ile okuyucularımdan, arzularına. su
allerine vazıh bir mahiyet vermelerini r1-
ca ederim. 

Fakat buna ra~en, biı.la, s1zln gibi 
bul insafsızlar', mektublarını karalarken 
biraz rJhln yormayı, biraz dikkat harca -

• mayı zahmet sayarlar, ve muhlm .sual -
lerlle benl içinden çıkılmaz bir muamma 
karşısında bırakırlar. 

MeselA, mektubunuza, bir diğer mek
tub leffetmtşglnlz. Ne o mektubun, bir 

arkadaşınız tarafından yazıldı~ını söyle -
mlş, ona da cevab vermemi istemlşslnlz. 

Uç ay cebinizde dolaştırdığınız o ikin
ci mektub, üç sene piyasada dolaşmış bir 
kfığ1d para 'kadar pelmürdeleşmlş, ele a
lınmaz bir hale gelmlş. 

O kfığ1dın bir yüzünde, imzası okuna
mıyan bir delfkanlınm, meçhul bir baya
na yazılmış bir mektubu var. Bu mektu -
bun daktiloyla yazılmış satırları, okuna
mıyacak derecede taralanmıt. 

O kağıdın diğer yüzünde de, bu oku -
yamadığım mektuba Terllmiş bir cevab 
yazılı. 

Fakat ibütün dikkatimi ayaklandırdı -
~un halde, benden ne sorulduğunu bir 
turlü anlayamadım. 

Ne sizin mektubunuzda, ne de diğer 
mektubda, sualinizi bildiren tek satır bu
lamadım. 

Bu satırları da, duyduğum teessürü 
gizleyemediğim için yazıyorum. 

Evveltı bu kadar pis bir mektubu, tec
rübesine, bilglslne inandığınız bir insana 
gondermenlze hürmetınlz manl olmalıy
dı. 

Sonra, sizin hesabınıza düşünmesini 

istediğiniz bir insana hltab ederken, b1r 
parça daha az ihmalkar ve lakayd dav -
ranmalıydınızl 

Bu vcs1lc 11~ size, ve sizln gibi düşünen
lere, ciddiyet ve hüsnünlyeUe Uiüball ol -
mamak lüzumunu hatırlatablllrsem, e -
meğimi heba olmam11 sayacağım. 

't'EYZ• 

Hazıne 801,537 lira 
vekilleri ise borç.lan 

alacak iddia 
olmadığında 

ediyor, Şirket 
ısrar ediyorlar 

İstanbul Muhnkc.mat Müdürlüğü tarafın
dan, hazine namına ve hali tasfiyede bulu
nan İstanbul ve Trakya şeker labrtkaları 
Türk Anonlm Şirketi aleyhine bir dava a -
çıldığını evvelce yazmıştık. Tahkikat safha
sında bulunan bu dava duruşma safha.sına 
intikal etmtı ve neticeye varmıştır. 

Muhakemat Müdürlüıtü Şirketten beher 
kiloda 8 kuru!! olan inhisar resmi lle evvel
ce verilen avanslar ve bunların biriken fa
izinden mürekkeb 801 bin 537 liranın hazl -
neye ödenmediğini iddia ederek, tc3viyeslnl 
istemektedir. 

Şirket Veklllerl ise bir takım deliller gös
termlşler, bu davanın reddini ve konulan 
Uıtlyatl tedbirlerin ref'inl istemişlerdir. 

Müddei taraf 1-10-929 tarihinden sonraki 
satış tutarından firketln kiloda 8 kuruş o -
lan inhJsar resimlerini tenzil ederek. tendi 
lehine varidat taydettl!Uni söylemektedir. 

Karşı taraf vekilleri ise, buna lttraz ede
rek, aradatı Wtte. lleadan aonra bunların 

Hem baharda, nem yazın gıyııebilecek kime aid olacağına dair blr hüküm olma -
bu iki ilk şapkanın ikisi de grogren ya- dığını ve esasen aradan zaman geçmesi do
pıl.mJitır. Yukarıdaki tokun kordeJa.sı layıslle, bu borcun müruru zamana oğradı
kendi rengindedir. Aşağıdaki bere yan ğını iddia «:tmelttedlrler. 

g"yilmekt d" y-k ekl"ğ" boştur Öniin _ Avans olarak verilen paraların, ceri ve -1 e ır. u s ı ı · ftlmesi hakkında da ılrket vekiller! fÖyle bJr 
deki kordela da kendi renginin açığı gro- mütaleada bulunmaktadırlar: Şirket tara
grenclir. fından verilen avans paralan metruz bir res 

Bu sene grogren çok moda. Hoşunuza me mahsup edilmiştir. Bu suretle, lcocamnn 
gittiyse birinden birini seve ~eve yaptı- bir bakiye ile, uzamış müddeUn doğurduğu 

taizlerden mürekkeb bir açık kalmı§tır. Bu 
rabilirsiniz. Şimdiden sonra yaphnlacak mütaleaya lsUnad eden vekiller, avans bor-
şapkalardan en özenilen, bıkıımadan gi - cumın da. kapanmış olduğunu iddia etmek
yilecek şapkalar grogrcnden yapılmış o - tedirlcr. 
lanlardır. İstanbul ı "ncl Ticaret mahkemesinde de-

Güzel bir bluz örneği 

t~f\ 
~~~ { 

vam eden bu davanın son celsesinde, ber ikl 
taraf da iddialarında ısrar etmIGler, dava 
neticelenmiş ve karar verllmesl l~in. başka 
bir gune bırakılınıııtır. 

Eniştesini öldüren adamm 
muhakemesi 

Fatlhte Cemalin kahvesinde eniştesi Meh 
medl tabnncayla öldüren Abdülvahabın du
ruşmasına Ağırce1:ada devam edilm1ştlr. 

Suçlu, evveltı celselerde, eniştesinin, lten
dlslnı öldürınelı: .istediğini, muteaddld defa
lar tehdld ettiğini söylemişti. ~\ Dün, mahkemede blrkaç müdafaa şabldi 
dinlenmiş ve umumlyeUe ıunlan söylemiş -

, !erdir: 

Bluzun pek sevildiği bir modayı yaşı

yoruz. En sadesinden en süslusüne, en 

kuvvetlisinden en açığına kadar her tür

lü bluz moda. Bu modcl açık yeşil ipek

liden yapılmıştır. Yakası ve kol kapak -

ları beyaz organdidir. 

Üstüne .brode yapılmıştır. Biliyorsu -

nuz ki bu sene işleme pek modadır. Renk

li veya beyaz her türlü işleme. Hangisini 

yapabilirseniz, hangisinden hoşlanıyor -

sanız yaptırabilirsiniz. Beyaz yaka üstü

ne düz beyaz iş kadar bluzun rcnginöe 

ve örneğe uyan diğer renklerden birer 

küçük demet de hoş görünür. 

- Maktul Mehmedln karısı Ane Hase -
ki hastanesinde yatıyordu. Mehmed, Ayşeye 
l1ltaben hastanede, bir gün şeyle demişti: 

- Abdülvahab senl görmiye gelmlyecek, 
yoksa onun kanı 7;5 kuruştur, onu öldürü -
rüm. Bir kere de Abdülvababa tehd1d mek
tubu yazmııı: cDavet ettiğim yere n1çln gel
medim, senln canın benim ellmdea demişti. 

Duruşma, müdafaa için talik edllml§Ur. 

Bir kitise hırsızı tevkif edi1di 
Taksimde Eimadağda Ermeni :tııfsesJne 

dadanan açık ııöz bir hırsız yakalanarak, 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Yorgi ismlndeld bu adam, bir st'ln tıllse
ye gitmiş ve içinde tlllsenin parası oldufu
nu bildiği blr andığın başlna geçerek, hnç 
çıkarmış, duaya başlamıttır. Fatal, o &ün 
bir 1ş becerenıemlf, ertesi gün tekrar ilde -
rek, sandığın bqmda ayni tekilde dua va -
zlyetl almıştır. 

Bir aralık, ortalık tenhalaııınca sandığa 
anahtar uydurmuş ve tam paralan qıraca
~ .sırada cünnO. meşbud halinde yakalan -
mıştır. 

Adllyeye seTkedllen auçlu, 7 tncl sorgu 
hakiminin huzuruna çıkarılmıı, orada au -
çunu inUr etml§tlr. 

Sorgusu sonunda, hiklm Yorglnln tev -
ldUne karar vem:Uttir. 

Bir eroin kaçakçllığı davası 
Dün kaçatçılık işlerine bakan Asliye be

şinci cezada Arab Mahmud ve Sultana Is -
mlnde Utl eroin lcaçakçwnın durupnası ya
pılmıştır. Memurlar bir akşam Gala tada A-
rab Mahmudun evinde eııı gram eroin ya -

Bacahsızın maskaralıkları : 

kalamışlar ve bunun Sultannyn nld oldtl • 
~unu tesbıt etmişlerdir. 

Fakat Sultana inkfl.r yoluna sapmnktıı • 
dır. Dün dinlenen şahldler her iki suç1unll11 

suçlarmm mahiyeti hakkında şahı:ıdette bil" 

lunmuşlardır. Sultana şahldleriu kendlS :t 
den elli lira istediklerini ve vermediği ı· 
iftira ettiklerin! söylemiştir. Duru§Illa ıt• ' 
dafaa şahldlerinin dinlenmesi için b:ı.şka g ' 
ne bırakılmıştır. 

iki kız kaçırma suçlusu yakalan~ 
Dadayın Kutgedlk köyünden Şefika 15 ' 

minde bir kızı kaçıran İbrahim, ve tard 
Ali şehrlınizde yakalanarak, mtiddeluınu ' 
millğe verilmişlerdir. 

Şefika, bunla.rdan Ali ile evleneceğini söf 
lemektedir. Takibat yapılmaktadır. 

Poliste: 

Bir oyuncak fişeği fabrikasınd• 
yangın çıkh d· 

Dün saat 13,43 de Beylerbeyi Yalılar c:ı 14 
desinde Hakkı ,Fi.şek isminde bir zata 11 

çocuk tabancası mantarı imal eden bir f:ılr 
riknda yangın çıkmıştır. 1• İşcUerden 15 ynşlnnnda Yaşarın tm:ı.1 e, 
mekte olduğu mantarlardan birisi birdell , 
bire ateş almıştır. Bundan sıçrayan :ıofll d' 
cımlar tezgfıhın üzerinde duran ve tçııı t 
fosforlu bir madde bulunan bir kutunun P'• 
lamasına sebebiyet vermiştir. İşte bu sır~ 
yangın sür'atle büyümeğe başlamıştır. , 
taraftan itfaiyeye telefon edlllrken diğer t• 
raftan bütün fabrika müstabdeminlnln yı~ 
mile fabrikanın kendi yangın söndürme t' 
tlb:ı.tından istifade edilmek lstenml~ ve ııe 
hal faaliyete geçllmlştlr. Neticede 1trıı , 
gelinceye kadar lşciler ateşl tamamen b:l

5 

tırmağa muvaffak olmuşlardır. 
Yangın esnasında fabrika sahibi istıı.tı 

bulda gayrl maliim bir mahalde bulund 
için ya11an eşya ne binanın sigortalı ol 
olmadığı ve zarar -ılyan mikdannın nede 
ibaret olduğu henüz tesbit edilememiştir· 

J 1 yaşında bir kız da 4 yaşınd• 
bir çocuğu yaraladl 

Kadıköyünde Rıznpaşadn oturan 4 yıı.fıı· 
da Yılmaz o civarda oturan ıı yaşında ~
lslmll bir kız tarafından atılan taşla b~ 
dan ağır surette yaralanmış, Nümune 
tanesine kaldırılmıştır. • 
7 yaşında bir çocuk, 8 yaıındaki 

arkadaıını yaraladı 
Ak.sarayda Yekta sokağında oturan 7 1'' 

şında Mehmed Ali ile arkadaşı 8 yaşında ::: 
clb arasında oyun yüzünden bir kavga ç "'1 
mış, Mehmed Ali ellne geçirdiği büyücek , 
taşı Necibin bacağına vurarak ağırca ~ 
ralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastane 
kaldırılmış, suçlu çocuk yakalanml§tır. 

Bir kan koca kavgası il' 
Kadıköyünde oturan bakkal MalbaSl , 

kansı Slranoş arasında geçlmsizlik yilZll~ , 
den bir kavga çıkmış, Slranoş eline geÇ , 
diğl bir odunu kocasının başına vurarak 1' 
ralamı~tır. 

gir kamyon bir tramvaya çarPtl, 
Şoför Fuadm 1dnreslndeld Çat.alca ~· 

yonu Sirkeciden geçerken vatman isınaU 0 , rafından kullnılan tramvay arabası ııe ı:J'I ~ , 
sademe etmiş, her ikisi de hasara uğraTJ\1 

tır. 

Toplantı /ar: 

Şehremini Halk~inde konferao' 
Şehremini Halkevlnden: C' 
Cumartesi günü saat 20.30 da İlhaJXli e , 

becl tarafından (İktısadi Coğrafya - Aitdıte' 
nlz) mevzulu blr konferans verilecektir· 

resitali 
kes gelebilir. 

Konferans ve keman 
~ ,.. 

Bakırköy Halkevinden: Pazar günll pJ 
1'7 de Evimiz salonunda Kıtı.sık ve roınıı~ , 
eserler. Davetiyeler Halkevl bürosundan 
dırıln,alıdır. ,/ 

Hırsızlığın sonu 
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Bir Muallimin Umumi Harb Hatıraları 

Nasıl manavlık yaptım 'l 
Yazan: Muallim Nihad l . 

1 

1 ·rı 
' 

- Ben, budalaca bir aöz söylesem; en evvel kendim gülerim. 
- Tevekkeli değil, siz her zaman güler.Tiniz. 

DUnko kısmın hüllsası 
d Barb seneleri içinde maa§lar tedahfil-

e kaldıkça daha fazla müzayekaya dü
tiiyordut. Tatll de gelmişti. Arkadaşım a
~t All Rıza bu .!Irada babasından 300 
r ra alınıştı. Düşündük, taşındık. Bu pa -

a. ne 'Üskiidarda blr manav dükkanı aç
hıafa knrnr verdik. Ertesi günü de ka '
ra.rınuzı tatbik ettllt. 

Fakat bu lşlerln çok acemisi idik. Nl
tekım Uk olarak aldığımız karpuzlar ga-
1et kötü çıkmışb. Karpuzları satın alan 
::bablar birer blrer dükkana geldiler ve 

nı adamakıllı haşladılar. 

(Yazı devam ediyor') 

cıltlı cümle, paramızı, sermayemizi ke- da yüksek bir rakıyınış. Yutarken ji
miren_ fare ~h bu l.a:ıar daha pek let yuvarlamış gibi paralıyarak iniyor
çıok .gunler musveddemızın say:falanna du. Ertesi sabah avukat arkadaşım ya-
geçei. n mahmur bir halde geldi: 
Ummadığım bir yerden pek az faizle _ Çok sertmiş! 

elli lira da ben bulmuş, sermayemize Mukaddemesile çarpıklığını anlat-
katmıya hazırlanmıştım. Paramın iç mak istedi. Cevab verdim: 
cebimde vücudümü ısıttığı, gönlümü - Ben de öyle! Desti desti su içe içe 
hoşlandırdığı ikinci gündü. Caddeden kırbaya döndüm. 
soğancı geçiyordu. O günlerde soğan Bu esnada şeytan içimi gıcıkladı. iıa-
soran müşteri de az değildi. Adamı çe- ve ettim: 
virdim, soğanı muayene ettim. Dökü - Birer ufacık kadeh limonlu içil
soğanı değildi. Hevenk yapılmıştı. Bu se hem bu hararet kesilir, hem sersem-

liği giderir. 
te O günün alış verişinde bir de hayre- cihet işime geldi. (Adapazarı) ndan ge- - E! Ne duruyoruz! Limon da var, 
§a Şayan işimiz, bir ihtiyar hanıma ka- tiriyormuş. Tut aşağı, ver yukarı pa- rakı da dolu ... 

Ur Peyniri satışımız oldu. Yaşı oldukca zarlığı uydurduk, okkasını 11 kuruştan Ahmede kahveciden iki fincan ge
~rıe_~iş olan bu hanım elinde bir fjem- aldım. Paraları saydım. Ahmedle bera- tirttim. Birer limonlu yuvarladık. Bir 

Yuz paralıkla kapıdan girdi. ber soğanları dükkanın arka duvarına iki gC'ğirti, bir ferahlık başgösterdi. Ar-
- Buyurunuz! dizi dizi astık. 01dukca yorulmuştum. kadaş: 

:. ~dun. Yüz par~lık kaşar pey- Bir kahve ısmarlayıp yazıhaneye ku- - Birer daha yapındırsak sanki ft.'la 
lfı istiyormuş. Kaşarın okkası 450 ku- ruldum. Kapıdan kelli, felli bir zat içeri olmıyacak .. · 
~tu. Yüz paraya hangi dirhemi uy- girdi. •Buyurun!• dedim. İskemle - Hayhay! 
tltur da verirdik? verdim. Soğanı sordu, 14 kuruş, dedim. Bir ikinciyi bir üçüncü takıb etti. Ben 

ll 
:_ lian.ımefendi! Okkası dört yüz el- Bu ağır başlı zat çetin bir pazarlığa gi- ayıldım: 
'l.lrtış rişti. Dokuzdan başladı, ona güç çıktı.. - Haydi! Hazretim! Mahmurluk çöz-
\7 tur. Yüz paralık verilemez ki.. on bire dar yanaştı. Bu esnada da ben:.m mek bu kadar yeter. İşine git!. 

!iye a; efendim, sen misin bu sözü söy- kahvem gelmişti. Bu kıyafete, bu uzun Biz kenarı köşesi, konu komşunun 
lli!l ~Tey~ğim kaşlarını çattı, sesi- pazarlığa bakılınca beş on okka soğan da yardımile ikinci günü akşamı d:ıma-

- desıni yükseltti: satacağımı tahmin etmiş, böyle yağiı canayı hakladık. Ağız.lan bu kıratı yi.ik-
'da Ya?ıklar olsun size! Efendiden bir bir müşteriden bir fincan kahveyi esır- sek rakıdan hoşlananlar ısrar ettilerse 
~da benziyorsunuz. Ben bunu gemeyi muvabk bulmamıştım. Beye- de bir daha dükkan kapısından içeri 

""°• ha e a~l)·orum. Hasta çocuğum f~n~ye de ~ir kahve :ısmarladım, üste- rakı sokmadım. 
taru şka bır şey yemiyor da ona alı- lik hır de sıgara tosladım. Pazarlık de- Dükkanımızı üç ay idame ettirebil-

lll. vam ediyordu. Bin müşkülatla 12 ku- dik. Çünkü her ikimiz de evler~ize 
\te;;ce~an~ anladım ama yüz paral?k ruşa razı edebildik. Beyefendi kahveyi lfızım o1anlan dükkandan çekiyor, ser-

- b dirhem hile yok. höpürdetti, stgarayı tellendirdi. Ben mayesini kasaya yatırmıyorduk. MPk-
rl ... _ .ouı ef kaç okka emir buyuracaklarma intizar- teblerin de açılına zamanı geldL Ben 

~J ~ ı l ı 
\ 

- Alo doktor, ko1acıdan gelen ya.ka
mı takarken hissettim. Birdenbire 
boynum kısalıvermi§. Hemen bize ko-

§Un! •. 

Demezlerdi 
Çocuk söyledi: 
- Ne olur ben de zenci olarak dünyaya 

gelseydim. 
- Ne faydası vardı? 
- Yüzümü yıkayıp yıkamadığım belli 

olmazdı, iki de bir: cGit yüzünü yıka> de
mezlerdi. 

• Yemek yemiyor 
Doktorun muayenehanesine girdi: 
- Doktor, dün kocam size gelmiş, mua

yene olmuştu. Kendisine, yemeklerden 
sonra sigara içmemesini tenbih etmişsi
niz. 

- Evet bayan, artık sigara içmiyor de
ğil mi? 

- Hayır, o zamandanberl yemek ye· 
rniyor. 

Memnun olmasalar 
Tahsildara söylediler: 
- Ne"fena bir meslek, 'kapılannı çaldı· 

ğınız kimselerden hiç biri a!zden mem • 
nun değillerdir. 

Tahsildar güldü: 
- Memnun olmasalar, bir hafta sonra 

geliniz, on gün sonra geliniz tarzında söz
ler söylemezler. 

itaat 
İş arıyordu. Müessesenin müdürü: 
- Ben müesseseme bekar adam almam. 

Memurlarım evli olmalıdırlar. 
Dedi İ§ arıyan baktı. Müessese müdürü 

izah etti: 
- Memurlanın, itaate alışmış kimseler 

olmalıdırlar da .. 

Bir sual 
Muharriri gösterdiler: 
- Gazetelere yazı yazan işte budur. 
Biri sordu: 
- Beş kuruş verip mektub kağıdı ala· 

mıyor da, onun için mi gazetelere yazı • 
yor? 

--· 
- Karşımızdaki komşu, beT.im fClP • 
kamın eşini yaptırmı§. 

- Şimdi ıana 'ba§ka bir §apka mı 
yaptıracağız? 

- Sen bilirsin, ba§ka ma1ıo1leye ta -
şınmak daha pahalıya mafolmaz mı? 

Kırıldı da 
~ aıı v .endim! Kanundan komşun- da idim. Hazretim, kemali vakar ve cid- dükkanda oturamaz olduktan sonra iş

\7 · azifen değil mi? ç ar kuvvetiml d • . • 
1 

diyetle: leri el eline bırakmak hiç de doğru bir 
ekti- Zar . e erunı hır •lahavle.• - Yarım okka tartar mısınız? ic:: deg·ildi. Mevcudu da taksim acrtik-

'l' -q,, gıbi b" d"lim k k . . "" ~ ' 
l' lrtıruya lü ır_ ı aşa_r_ estim. Buyurmazlar mı? Ben şamarhnmış ten sonra dükkanla beraber harbı u-

Bayan, bir haf ta annesinin evinde kal
~';:ı;~~'OJP'./ . .... --..ım,,......_,_6z.<'"'-'.J mıştı. Geri döndüğü zaman kapıyı açan 

;\.-~""" hizmetçi bağırdı: 

ıp VE"M:- zum gorıneden kagıda sa- bir abdal gı"bi afalladım. Pek tabii b" muminin bize oynattığı maişet komed-
taı;.._ -'4Ull. Bu kad . k ır iı,;ıııen tnutı k 

6
_
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ar ınce esmerne şey demeden soğanı tarttım. Bu yağlı yalarından bir perdeyi daha kapamış 

değildir a a kuruşluktan aşa- müşterinin eline tutuşturdum. Kahve- olduk. Muallim Nihad 
. lian~ b . . _ .. ye dört kuruş verecek, yarım okka so- ............................................................. . 

diınıeı itir u ıncelıge de tahammul e- ğandan yirmi para kazanacaktık. Bey Termede bir adam 
~ltudi, 't~zlarda bulunduktan sonra teşrif ettiler. Ben kendi kendime: «Bu 
·ıa gı u Sonr d ··- n<l. k. b Bi k d ö'"'- dü ,;ı, nun; ş l . a an ogre ım . u da esnaflığın cilvelerinden zahir:. de- r a ını ıuur 
:'lrtip eı·ar aı:-nlıkla esnafa ilillah de- dim .. ~tit .. ...J ındekı az para ı"le her mal.·. de- Terme (Hususi) - Kazaya yarım saat k -<\l - K01·kmayın, kor mayın; yanından 
tlu tuı:1 Ço~ aşağı tedariklemek yolu- e mesafede Ahmedbey köyünden Kör Mus- geçin •. 

J\UA-uş b.ır hatunmuş. Komşularımızdan bizim gibi epeyce tafa ayni köyden MevlUdeyi ağır suret~ - Isırmaz mı? 
t ._., -ett yaralamıştır. Hadisenin bir tarla müna -
aradını ım, kallem ettim. Aradım, akşamcı vardı. Bir gün birkaçı birden - Ben de onu tecrübe etmek ~m.10-y (Al zaasından ileri geldiği ve Mustafanın e- -~·11 

'aal>rağ/· ı.• e.mdağı) ndan getirtilen dediler ki: lindeki gelberi ile Mevludenin kafasına nım, daha bu ıabah aldım da. .• 
UnUıı aırn .... anı yok tedarik edemedim. - Yahu! İyi rakı getirseniz, hepımiz ================ 

~ıl; si ~:.'.ıııt/:ınradan çektik. Elli pa- sizden alırız. :;:~ıe=:~:ı!:,1;.r A;;·;:~.~·~:~ ~:v: lyi oldu 
haeıtı ze k agıdı da satsak müsved- Ben bu işe yanaşmak istemedim. lfıde hastanede ölmü~r. Mustafa ya _ Bir doktor arkadaşımla }J('raber Yii -
\J. z etnıi t ~det1:_1ey~ esas prensib itti- Dükkanda damacana ile rakı mevcudi- kalanmıştır. rüyorduk. Arkadaşım bir gence selam 
'iOlı gün ~ · J?u~?ın ~çılışından beş yetini pek uygun görmüyordum. Arka- .... -·-·······-·-··-· .................. __ verdi. Genç, selamını almadı. 

Yle bir gel~mışti. ~ır ~un karpuzları daşım uysallık ettL Ertesi gün on beş -------------- Sordum: 
~nesi tah en gcçıreyım dedim. Dört ok.kalık bir damacana, iki. yepyeni öl- ::=.:m reqinclen 99 Mil _ - Neye bu genç senin selAmmı almadı. 
~Ütnüşl ta r~fa ?turdukları yerden çekle beraber yazıhanenin yanında ah- lerhıde• manikiirlii tıraaklarınıu ko _ - İhtimal darılmıştır. 

&tsada:r. pukkan1!1 arkasındaki ha- zi mevki ettiler. O gün cesur davrana- nmaak ist.enenlı ellel'ln.be ince ıwa e1- - Sebeb var mı? 
\>e derhaı ı ~p sandıgına bunlan attım bildim. Akşam üstü konuya komşuya dlven takınız; - Zengin amcasını tedavi etmiştim de 
~e ÇÜr . ın~veddeye kaydettim: •Dört 3-4 okka satış yaptıktan sonra birer yü- Manikür, nçe1 ,.. prap ,.apmaia ma- - Ö4fü mü! 

Ulnı.ıt karpuz atılmıştır!• bu a- zer diı:'hemlik de biz aldık. Kıratı çok nl defllcllr. - Bilikis iyi oldu. 
--iLıt..,; 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz bayan, sizi 
öyle bekliyordum ki!.. 

- Af erin Gülsüm, demek beni göre • 
ceğin geldL 

- O değil bayan, kırılmamış bir tek 
tabak kalmıştı .. O da biraz evvel kırıldı 
da .. 



8 Sayfa 

HIK AY E ı------------... 

KCÇCK AVD 

Çetin ile Seçkin iki küçük kardeştiler. pınıyor, rüzgar ıslıklar çıkararak esiyor
Daima beraber oynarlardı. Beraber mek- du. İki kardeşle anneleri arabanın bir kö
tebe giderler, beraber yemek yerler, bir şesine büzülmüşlerdi. Bir an evvel bir kö
yatakta yatarlardı. Birbirlerini çok ıe - ye sığınmayı düşünüyorlardı. Fakat yo • 
verlerdi. Babalan şehirde bir bankada di- lun bir yerinde, bir su birikintisi içinde 
rektördü. Yaz gelip te tatil başlayınca iki arabanın bir yanı birdenbires iğildi. A
karde§ anneleri ile beraber §ehre yakın rabacı: 
köylerden birine yazlığa giderlerdi. - Hay Allah kahretsin! Tekerlek kı -

Gene bir yaz ufak tefek eşyaları ile rıldı! diye bağırdı. Sonra inip muayene 
köye taşındılar. Köy bir çam ormanının etti: Tekerleğin tamir edilmesine imkan 
yanında idi. Ortasından da şırıl ıınl bir yoktu. Ya burada bir arabanın, veya bir 
dere akıyordu. İki kardeş sabahları kır- köylünün geçmesini beklemeli, yahud da 
·ıara açılıp çiçeklerden fapkalar, elbise - yakın köylerden birine gitmeli, diyordu. 
Jer yaparlar, kuşlarla beraber §arkı söy- Bayan Leyla köye gitmeğe karar verdi. 
lerler, gün batmcıya kadar eğlenirlerdi. İki kardeş ile anneleri, ve arabacı, küçilk 

Gene bir sabah Çetin karde~ini aldı: çantalarını ellerine alarak yliksek bir 
- Seninle çam ormanına hiç gitmedik, tepede bulunan köye dogru yü:rüm~ 

bir kere de oralarını gezelim! dedi. Kü- başladılar. Fakat henüz 30-35 adım at -
çük bir sepete peynir ekmeklerini koy - mışlardı ki, bir kayalığın arknsından iki 
dular, yola çıktılar. büyük ve korkunç ayı göründü. Dişlerini 

SON POSTA 

Çok güzel bir oyuncak 

BU KISMI 80YDAll 80YA l<IRIHIZ:. 

l\fayıs 7 

Bunu siz de 
yapabilirsiniz 

İki kardeş tarlalar, bağlar arasından açarak homurdandılar. İki kardeş korku İşte size güzel bir oyuncak. Hem yapması da o kadar kolay 
ormana doğru yüri.fırlerken birdenbire ile annelerinin dizlerine sarıldılar, Ba - ki .. Elinize bir makas, biraz kola, bir parça kalın mukavva 

kesiniz. Bunları da evvelce mukavvanın ortasına yapıştı~~ 
ğınız ve dik duran manzara önüne istediğiniz gibi bültil 
yerlerinden yapıştırınız. Mukavvayı bir masa üstüne koyd~ 
ğunuz zaman göreceksiniz ki sinema gibi güzel bir oyuncıı 
elde edecek ve bütün arkadaşlarınızı hayrette bırrıkacaksınıf• 

ince bir çığlık işittiler. Çetin: yan Leyla bir çığlık kopardı. Arabacı ise bir o kadar da karton alınız. Bütün bunların :ıJtlarını kola-
- Galiba bir papağan! dedi. elindeki kamçıyı ve sepeti atarak aşağıya ladıktan sonra bır kartona yapıştırınız. Evvela iistteki dört 
İki kardeş merakla yürüdüler, bir taş doğru kaçrnağa başladı. tarafından kesiniz ve altı,tııı büküp mukavvanın ortasına 

yığınını geçince Seçkin ince bir çığlık ko· Ayılar, dehşetli sesler çıkararak, göz - büktüğünüz yerden yapıştırınız. Sonra alttaki ayıyı, Eski- Hele bütün bunlan ayn ayrı güzel renklere boyarsanı• 
pardı: leri aç aç parlıyarak iki karde~ ile anne- moyu, kızağı, fok başını ve buzdan .kulübeyi etrEıflarından 

- Aaa, küçük bir ayı!. Aman Tanrını, lerinin Üzerlerine yürümeil'e başladılar. ===============================================~ 
daha canlı bir şey olur. 

ne güzel şey!.. Bayan Leylanın bütün vücucü sanki :taş 
Gerçekten karşılarında bir ::.yı yavru- kesilmişti. Bir adım geriye gidemiyor, 

su vardı. Seçkin, biraz ilerideki kulü- dehşetle göderini açarak ayılara bakı -
beyi göstererek: yorlardı. Ayılar yaklaştıkça yaklaştılar. 

- Sahibi burada olmalı! dedi. Nihayet aralarında üç adımlık bir mesa-
Çetin koşup kulübenin pencerelerinden fe kaldı. Daha uzun boylu ve daha kor -

baktı. Kulübenin içerisi bomboştu. kuncu elini kaldınp Bayan Leylfının üze 
İki kardeş sepetlerini açıp küçük ayıya rine uzatırken, birdenbire ince bir ho -

ekmek uzattılar. Fakat ayı Ekmeği kok- murtu işitildi. Ayıların ikisi de dönüp 
ladıktan sonra yemedi, hiddetli hiddetli geriye baktılar. Bu sesi yabancı bulmıyan 
homurdanarak iki ayağı üzerinde zıp • iki kardeş tc başlarını çevirdikleri za -
ladı. man, küçük bir ayının koşarak kendile-

Çetin koşarak kulübeye gitti. Beş da - rine doğru geldiğini gördüler. Seçkin: 
.kika sonra bir koltuğunda bir sepet, di- - Küçük ayı! diye bağırdı. 
ğer koltuğunda da bir sandık olduğu hal- Küçük ayı ise, iki büyük ayının önü-
de geldl ne gelince, onları ellerile dizlerinden ite-

Küçü ayı elmaları gorunce çığ- rek geriye doğru çekti. İki büyük ayı bir 
lıklar kopararak olduğu yerde sıçramağa takım ince, kalın sesler çıkararak, adeta 
başladı. Çetin iri bir elmayı ona uzattı. konuşarak on adını geriye çekildiler. O 
Küçük ayı bir kapışta elmayı aldı, dişleri zaman küçük ayı koşarak geldi, iki kar
arasında çiğnedi ve yuttu. Soma bir ikin- deşin dizlerine sokuldu, başı:nı onların 
cisini, bir üçüncüsünü yedi. Böylece tam üstlerine, başlarına silrdü. 
on iki elmayı midesine indirdi. Çetin ile Bayan Leyla bile buna hayret ediyor
seçkin ilk zamanlar ayıya yaklaşamı - du. Nihayet küçük ayı Seçkinin elini 
yorlardı. Fakat ayının kendilerine hiç 
bir şey yapmadığını görünce artık kork
madılar. Ayının sabah yemeği bitince 
Seçkin onu kollannın arasına aldı, yü -
zünü, gözünü öptü. 

Çetin bir aralık Seçkine dedi ki: 
- Bu ayıyı böyle bırakıp nasıl gide -

riz! Zavallıyı belki de kurtlar, köpekler 
parçalar. Yahud da açlıktan ölür. Onu 
%incirinden kurtarmak lazım. 

Çetin bir kaç dakika düşündü. Sonra 
büyük bir taş aldı, ayının boynunu bu 
taşa yatırdı. Küçük bir kayayı da çekiç 
gibi kullanarak, boyun tarafındaki zin -
cire vurmağa başladı. 

Nihayet, zincir halkalarından birinin bir 
tarafı koptu. Çetin bu kopuk yerden bo
yun çengelini çıkardı, ayı serbest kaldı. 

Ayıcık esirlikten kurtulduğunu anla • 
yınca birdenbire çam ormanına doğru 

kaçmağa başladı. 

* O yaz soğuk ve sonbahar birdenbire 
bastırdı. Bir iki gün sonra mektebler a
çılacağı için Çetin ile Seçkin acele edi -
yorlardı. Anneleri ile birlikte o sabah a
rabaya bindiler ve şehre doğru yola çık
tılar. Fakat bir saat sonra birdenbire ffd
detli bir yağmur ve rilzgar başladı. Ağaç
lar köklerinden kurtulacakmıı gibi çır • 

tuttu, iki kardeşle anneleri küçük ayının 
arkasından köye doğru yürümeğe baş -
ladılar. İki kocaman ayı da, muhafız gi
bi arkalarından geliyordu. Nihayet köye 
otuz adım kala küçük ayı Seçkinin elini 
bıraktı, dizlerini yaladı, Çetinin de elini 
yaladı, sonra annesine bab::a;ına doğru 

koştu, üçü beraber yokuştan aşağı koşa -
rak uzaklaştılar. 
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Bizim küçük tavşanla şişman domuz 

bir gün yolda giderlerken birdenbire u
kadaşlarından birile karşılaştılar. İkisi de 
sevindi ve arkadaşlarile uzun uzun ko -
nuştular. Domuzla ldiçük tavşan bu ar
kadaşlarının kim olduğunu biliyor ama, 
siz biliyor musunuz? Anlamak isterseniz 
elinize bir kalem alınız. Yukarıdaki re -
simde görülen rakamlardan l den başlı -
yarak 36 ya kadar çiziniz, bu sevimli 
hayvanı siz de meydana çıkarmış ola -
caksınız. 

Halası 

Bu sekiz çoçuk nerey~ 
Sak anm Şiar ? rii~···;~~h~i··t~;~··;;··~·ık··bit ı 

• i masa bloknotu veriyorıı~) 
············································· 

Şu küçük evin ö • 
nünden kim geçse, 
evvela birdenbire 
duraklıyor, kulakla -
rına bir takım çocuk 
sesleri, kahkahalar 
geliyor. Etrafına ba-

kınıyor. Fakat hiç 

kimseyi göremiyor .. 

Tabii kimseyi göre -

meyince de korku -

sundan ~aşırıp kaç -
mağa başlıyor .. Zan -
nediyor ki, bu evin 

içi, dışı hep perllerle 

doludur. Halbuki hiç 
te böyle değil.. Bu 

küçük evde 8 çocuk 

oturur. Uzaktan bi - . ~ ~ 
rinin geldiğini gö - ıD 
rünce derhal kenara, köşeye saklanırlar... bize gönderin. Biz sizin bu araştırnıııJl!}., 
Bakın, sizin gözleriniz de küçük eve çev- kar§ı birinciye bir futbol topu, i]ciıt~o1' 
rllince nasıl kaçıştılar. Şimdi de ıarkılar §ık bir masa bloknutu, yüz kişiye ··ıel 
söyleylp gülüyorlar.. Haydi, biraz dik - Postanın sizin için hazırlattığı çok gıı 
katli bakın, resmi evlrlp çevirin. Uğra - ve çeşidli hediyeler verec~ğiz. . JcCı; 
şırsanız bu 8 yaramazın nerelerde saklı Bilmece mektublarınızı gönderır }'e 
olduklarını bulacaksınız. zarfın üzerine hangi tarihli bilnıece 

Bulduktan sonra da yerlerini boyayın, aid olduğunu yazmayı unutmayınız. ,,.•" 

··················•···•······•·························································································· 
Bunları arkadaşlarınıza sorunuz! 

101' 
İıte ıize be§ soru ..• Boş zamanlarınız- 3 - Hindistan yolunu ilk defa bLI 

da, ınekteb dönüşü üç dört arkada§ bira- gezmen kimdir? w 
raya gelince, bunlan birbirlnize sorunuz. • 4 - Dünyanın yuvarlak olduğuntt 
Cevablarını biz gene yazının Jıltına koyu- bat eden gemiciyi biliyor musunuz? "- ./ 
yonız. Ama, ıtz bu cevablann üstünü ka- 1 - Şekeri ilk defa Çinliler bul.~llci·~ğıl· 
pıyarak arkadaolarınllı sınaymız. Böy - Yıldızların, güneşin etrafında don ~ ./ 
lece içinizde en bilgiç hanemız olduiu nü bulan İtalyan bilgini Galileodur ıf'leJJ 
mey.danı çıkacaktır. Hindistan yolunu ilk defa bulan ge p~ıı· 

1 - Şekeri ilk defa kimler buldu? Portekizli Vasko du Gamadır. 4 - S'' 
" 1 - Yıldızların, günııln etrafında dl>n- yanın yuvarlak olduğunu isbat edeıt 
dülünti bu1uı ldmc:lir1 mici Portekizli Macellandır. 
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~ Kravatınızı bağlayışınız, karakterinizi anlatlr 
M aruf bir ruhiyatcı: .,Kadınsanız kocanızın, ·erkek iseniz kardeşinizin, ba- il Onun seciyesini anlarsınız> demektedir. Aşağıdaki resimlere siz de bir göz atınız. 

banızın1 amcanızın, arkadaşınızın kravat bağlayışına dik.katle bakını:ı. Bakalım bu ruhlyatcıya hak verecek misiniz? .. 

1 - itte ıam, uturuplu bir 
kıravat balla'Jlf. Bunun aahlbl, 
Jardınu an-en 1y1 bir arkadaıtır. 
İnaanıan, hakltl deterlerlne görı 
ölc;er, "fe asil mandepsiye bumas. 
Paut kadınlara Uqı &fUl dere
cede Zltı oldutunu da aöyllyebl • 

2 - Buna ne buyurulur? Bu 
kravatın sahibi gözündeki merte
fi görmez de, elfllemin gözünde 
bulunan çöpü ayıplar. Asabidir. 
Çapaçuldur. Kadınlara karşı da 
garlb bir 1timadsızlık besler. Baş
kalarının pulunda, parumda gö
zü yoktur. 

3 - İşte para.8ı, pulu çok olan 
bir adam. Fakat plntUlt. etmlyen, 
parasını harcamayı seven bir in
.san .. Teşebbüsü f&hstal fazladır. 

Uysaldır. Kravatının ballanııın-

' - Kravatını ballamak tçln 
epeyce "faklt sarfeden adam.. Bu 
kruatm sahibine göre nklt na • 
kld detlldlr. Oörünii§One fazla e
hemmiyet atfeder. Artllt olablllr. 

5 - A§ın derecede ferdiyetçi 
ballaJlı.. Uzlaflll&Sl li19 blr 1n -
aan .. Kendlalni uysal, ıntmll gös
terir .. Her teYİ blllrlm lddlaamda
dır. Bemctnslerlnl emıet llteyen 
bir pb.slyet. 

ı - Xunet, kudret ifade eden 
kravat balla'Jlf ... Bu kravatın sa
hibi, ceaurdur, bol enerj1al -,ardır. 
Har1sttr. Kadınlar, böyle erkek -
lerden korkarlar. 

. da batlz bir tayıds;zlıt. ıörfilür. 

llrhı. . . 

B azı feyler vardır ki, insan, bun
ların ne zaman keşfedildikle

~· nasıl bi:r teldmül geçirerek bize ka
ar ieldiklerinl düşünmez. Meselıi, tabak. 
Ben, tabağın, gündelik hayatımızda al-

Fotografın 100iincü yılı 
- Ustad, üç sathının aldım, bu kadar 

yeter. 
Deyince, Balzak, koca 1övdesile1 merdi· 

venlerden Adeta koşarak inip kaçmıştı. 
Fakat, çekindifi, istemediği halde Bal-

zak fotoerafını neden çektirdi. Çünkü, lrıış olduğu role bakarak, blr an olsun ü- F f 
;erinde durmuş, dÜ§ÜnmÜ~ değilimdir. o t o g r a 

&kat bir gün - daha küçükken - evde, :!ta ~uran küf rengi ve her zaman pis 
bize ne zaman resmi çeken, ilk fotograf san'atkarı olan 

Nadar idi cFotograf san'atkarl> diyo • 
rum, çünkü, bence asıl olan san'at değil, 

~ ! hıssini veren bir büyük tabağı dil- ld • 
~.rup kırdım. Allah rahmet eylesin, b;1. 
rık annem, beni payladı. Bir tabak için ge l 
u kadar söz işitmek beni müteessir etti: , 

nasıl taammüm 
• ? 84n'atk4rdır. Ve nasıl bir resim san'atkarı, 

tt bir musiki, heykel, dans, sahne, dekor, 
san'atkirı varsa, bir de fotograf san'ate l • klrı vardır, ve san'at, ancak, onların ese-

- Ne olur, dedim, bir tabak için bu 
~dar söz söylenir mi? 

Büyük annem: 
1-- Evet ama, dedi, bu senin bildiğin 

fklardan değil, mertebani tabak! 
lll fte o gün, ben. görünüşün insanı na

aldattığıru, bir takım kıymetli ıeyle -

1'i.. , Foto: Sebah 
& ki:rede çekilen iA: resimlerden! 

Seb:n SIÖT'düğünüz adam bir mavnacıdır. 
,,,_,_ .fotografhanerine kömür getirir
-..,. 8ı,. " 

2i .!ela !itin, fırtınada mavnası batmış, 
11\1'§ t ıu üzerinde kalmış, aonra kurıul
ÇoJc ·b O .tamanın cerideleri bu hadiseden 
ttaf(,. ahsetmi§ler. Sebah da, mavnacı kö
~n .. Pat"tı.nnı almağa geldiği bir baııram 
elin:' onun resmini çekmiş. Mavnacınm 
clilin e, dostu.na götürülmek üzere 1n.en
kQPa e sardığı bir çiçek var. Yeleğinin 
de f nnıasına mani olan göbeği de her1ıal
"e1cı ~la t/Uttunu ıudan fi§miş olsa gc-. -ıa. 
l'' 
ın, kendij . 

1ikıe . erıni, ancak ehilledne ifşa et· 
?ini anladım. 

.\lelAd 
!'ıillı ta~ insanlar için, fotoğraf ta, be-
~foto ğa benzer. Bir çok kimselere 
flrırıgraf nedir?> diye sorsalar, önce şa-

ar, sonra da· -ea . 
"· nım ne olacak resim çeken fılf't' 
uıye , · 

"ok f cevab verirler. Vak1a bu tarif hir 
l ot · ' 
~tle ografcılar için de doğrudur. Zira 
•itlik ~~ kütleyi istismar cdel"Jer için 'l)a

'8ıld:r. ır teViyelik: tek hakikat, tek zı>vk 
lçitıde (~tandardızasyon bu mürekkcb 
!'ıırı Yü:s~t ~areyi tatbik ederek dünya -
lir· 

1 
Yti§Üne bir ba§ka veçhe vermiş -

• a og 1 )ılır t :-ıı ar hep bu aebebden çabuk y3-
ıs;is~ unur, kökleşirler.) 

denh•eu rcılar, her yeni keşfi. tıpkı m<>-
"- .J oldu"'-· 'b" d . "4tı ah 

1 
6 " gı ı, aıma fena tarafın-

r ar v 'ht' sl tesire e ı ıra annı bu yollardan 
tçirı a~ek tatmin ederler. İnsan öldürmrk 
~'-rı ç·\?ayale gelmedik !şkenceler icad 
~d eı: ıler, ba~tu .~dam öldürmek için 

eınişlerdı. Çunkü Çinliler adam 
' 

Yazan: Fikret Adil 
öldürmek için maddi bir icadı pek aşağı 1 

buluyorlardı. Onlar barutu, havai fişek-1 ,.-
Ier yaparak, göklere, bir an için, ışıktan 
canavarlar, yıldızlar resmetmek maksa -
dile bulmuşlardı. 

Ben, fotografın ne olduğunu, ilk defa, 
bir Yemen taşı gördüğüm zaman merak 
ettim. Bu taşın içinde bir kertenkele res
mi vardı. Nasıl yapılmış diye sordum. 
Resmin tabii olduğunu söylediler, anlattı
lar. Yemen taşının, güneş üzerine muay
yen bir zaviyeden aksettiği zaman, önü
ne rastlıyan cisimlerin fotoğraflarını al
mak hassası varmış. Bazılarının içinde 
havuz, köşk, ağaçlar, hatta kadın, er
kek resimleri olanları da bulunan bu taş- ı 

lar, sahile uzak yerlerden, çöllerden, dağ- 1
1 

lardan alınıp getirirler, mütehassısları ta
rafından yontulur, satılırmış. Düşü-\ 
nüyorum: Sakın bunlar, buı;ün dahi meç·} 
hul olan Saba melikesinin ülkesine aid ta-j 
bii fotoğraflar olmasın? O zamanın in -
sanlan, önlerinden geçtikleri kayaların 

fotografik hassalarından bihaber, kim bi-ı 
lir kaç defa resim çektirmişlerdir. Bir a
rama heyeti yapılsa, bu esrarlı diyarın ci· ı 
varındaki taşlarını yonttursa, beliti de 
gözlerimizin önüde bütün bir tarih can
lanıverir, ve muhakkak, Yemenli Pol -
Virjininin macerası, Romco - Jülyet fil
minden daha sadık bir şekilde, parmak -
larımıza takacağımız yüzüklerin üzerin
de canlanır. 

Şark ve Garb 
Eugenio d'Ors cfotoğrafın icadı ile be

raber kültürümüz basari oldu> diyor. Bu 
söz, garb kültürü, için doğrudur. Çünkü 
garb kültürü, şarkın aksülameli olarak, 
görünüre çok ehemmiyet verir, ve yalnız 
görünür bir şekle konmuş, girmiş olanı 
tasnif eder. Esasen kültür canlandığı, bir 
şekil aldığı zaman başlangıç (llur. Ve bu, 
doğrudur. Bu itibarla, eğer fotograf, ba
rut gibi Çinlilerin aklına gelip icad edil
miş olsaydı, bugün, tarihi, filan veya fö
lan tarihçinin şahsi ve binnetice yan1ış 
zaviyesinden değil, şeenni olarak bilirdik. 
Fakat Çinliler, bugünkü garb kültürünü 
hiçe saydıkları için, fotograf ı icad ede -
mezlcrdi, etmezlerdi, kültürk•ri için bil' 
lüzum, bir ihtiyaç değildi. Onun için fo
toğraf, bugünkü materyalist ğarb kültü
rünün tekevvün devresi olan on doku -
zuncu asırda ortaya çıktı. Bu cgarb kiil
türünün tekevvün> noktası Ü"!erinde ısrar 
ediyorum, zira, fotoğrafın temel direkleri 
daha on beşinci asırda iki g:ırblı alim ta
rafından bulunmuş, fakat o zamanlar 
garb, henüz şarkın tesiri altında bulun
duğu, materyalist devreye girmediği için. 
buna ehemmiyet verilmemişti. 

Filhakika, aslen Yunan, fakat 1496 da 
Mcsinada doğmuş, olan Mavrolico isimli 
hendese alimi bir papaz, ilk olarak ckn -
ranlık oda> yı buldu. Ondan sonra, l5Ci2 

Foto: Etem 
..Jünyada hiç blr adeseye mazhar 

olınıyan bir enstantane 
Atatürk, 26 ağusto! 1922 de Kocatepede, 

taarruz emrini vermiş, düşman başku
mandanını kasdederek: .Haydi bakalım, 
Haci Anestll .. > diye mırıldanarak dolaşı
yordu. Ebediyetin bu fevkalıide mühim 
anını, orada hazır bulunan foto Etem, 
tesbit etmiş ve bu am ebcdileştirmi§

tir. - fa . 

de Padu üniversitesinde anatomi okutan 
Fabrizio, cChlorure d'Argenh ın ziya
dan müteessir olup karşısına gelen cisim
lerin gölgelerini zaptettiğini keşfetmişti. 
Fakat Fabrizio, kendisinden bir asır son
ra dahi Ga1ileyi mahkum edecek bir dar 
görüşlü alem içinde bu keşfini, sihirbaz -
lıkla itham edilmeden ortaya çıkaramaz
dı. Esasen, o zamanlar, kanın insanın da -
marlarında cevelan ettiği de meçhuldü ve 
Fabrizio, tilmizi Harvey ile bunu bul
mağa çalışıyordu. Kendisi muvaffak ola
madı ise bile, Harvey muvaffak oldu ve 
fotografın keşfi, ona ihtiyaç gösterecek 
bir kültür devresine intizaren, bırakıldı. 

Dager, Nieps, Nadar 
Üç ay kadar evvel, Fransada Kormcy 

isimli bir kasabada, küçük ve gazetele -
rin, günün heyecanlı haberleri arasında, 
gözünden kaçan bir merasim yapıldı. Me-

rasim, fotografın keşfinin yüzüncü yıldö
nümü münasebetile yapılıyordu ve bu ka
saba, fotografın mucidi Lui Dagerin doğ
duğu kasaba idi. 

Dager 1789 da doğdu, 1851 de öldü. Ken
disi ressam, dekoratör ve fizik Alimi .idi 
Otuz yaşında Nieps ile tanışt4 onunla 
beraber on yedi sene çalışarak, ziyanın 
tesiri altında cisimleri madeni bir satıh 
üzerine tesbite ve muhafazaya muvaffak 
oldu. Bir çok kimseler fotografı Niepsln 
icad ettiğini zannederler. VakıA onun 
bunda büyük bir hissesi vardır ama, o, 
asıl helyografinin mucididir. Fotografın 
mucidi Dagerdir ve bu sebebden, ilk fo
tografiara Dagerreotipi denilmiştir. 

Dagerin lcadı, muhitte büyük bir hadise 
telakki edildi, bir çok münakaşalara yol 
açtı. Nasıl ıimdi bile bir takını softalar, 
sahte şeyhler ve geri kabile reisleri fo -
tograflarını çıkartmak istemez, bunun 
günah olduğunu iddia ederlerse, o zaman 
da, bir çok ve hatta meşhur ıahsiyetler 
dagerreotipinin bir aan'at bid'ati oldu -
ğunu ileri sürdüler. Ve mesell Balzak 
resmini çekmek üzere kendisini atölyesi
ne çağıran Nadar'a şöyle demişti: 

- Ben üstüste konmuş bir sürii tayf 
satıhlarından mürekkebim. Elle tutul -
maz şeylerden bir cisim meydana getir -
mek arzusu vehimden ibarettir. Pllkla -
rınız vücudümün ancak bir sathını alabi
lir. 

Nadar gülümsemlı, makinesinin bqına 
geçerek Balzakın üç pozunu aldıktan son-
ra: 

ridir. Nadar, fotoğrafın bir san'at oldu • 
ğunu telAkki ve eserlerile islıat etmiş ohn 
ilk .san'atklrdır. Zamanının muhtelif 
muhitlere mensub ıahsiyetleri, dagerreo
tipiye istihfafla bakıyorlardı. Nadar on • 
ları haksız, istihfaflarının yersiz oldu -
ğuna inanırdı ve Teofil GotyP, Jerar dö 

(Devamı 13 üncü ıayfa.00) 

Foto: Sebah 
Türk.iyede çeik:ilen ilk resimlerden. 
Bu iki mevlevinin kim olduklanm bel· 

ki tanıyanlar vardır. Resim Sebah'da çı~ 
karıldığıtl.4 ve fotograjhanenin Tomtonı, 

sokağında oldu§una göre, bu zevatın, Tü· 
nel başında, Teke mevkiindeki mevievi.
haneye memub olmak ihtimalleri kuv .. 
vetlidiT. - fcı. 

Foto: Sebab 
Türldyede çekilen ilk resimlerden. 

Bu re.sim fotogra.fhanede çekHmiftiT. 1' ~eli hammın bir zenne oımak ihti
mali fazladtr. Başı a.çık kadın da hcn-halde gayrimiUlim. Bununla beraber, bu 1·e
sim, o zamanın hU8U8iyetlerine aadık bir tercüman olmaktadır. Yukarıda feraı·di 
kadının zenne olmak ihtimalinden bahaettim. Çünkü o ı:amanlar, harem meTak
lısı ecnebilere, bh' takım zennelerin veya yaşmak, ferace takan gayrimtislimlı>Tin 
rerimleri 1araya veya yüksek ailelere m enıub kadınların resimleri dıye yuttu.
nııu,., .atılırdı. - fcı. 
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İstanbul Askeri Levazım Amirliği llli.nları 1 

Maltepe Piyade Atış okulunun unu ciheti askeriyeden verilmek suretilc bir 

senelik ekmek pişirmesinin kapalı zarfla eksiltmesi 23/Mayıs/938 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5184 lira, ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalnrile beraber teklif mektublarını ihale 

saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c513> c2634> 

... _ . . .... 
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l!Cmlm• DIŞ TABIBl 4m ... 

RA TiP TÜRKOGLU 
Sirkeci ~ Viyana oteli sırası. 

No. ~6, Kat ı de hergOn Oğleden 
sonra saat 14 den 2v ye kadu 
hastalan kabul eder. 

. . ......... 

TÜRKiYE 
CUMHU RİVETI 

Ma)'J.S .., 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları J 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 95 kuruş olan 90000 metre ekmek torbalığı 

bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 24/6/938 Cuma günU 
saat 15 tedir. İlk teminatı 5525 liradır. Evsaf ve prtna~esi 528 kuruş mukabilin· 

de M. .M. Vekileti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek· 
lif mektublarile bitlikte ihale saatinden bir :saat evvel Ankarada M. !M. Vekfil.etl 
Satmalma Komisyonuna vermelerl. c842» c2567> 

~ 

17830 adet firenk gömlekllıt mnna):asa gününde beher adedine teklif ediletl 
224 kuruJ fiat 'Vekaletçe gali görüldü,ğünden tekrar kapalı zarfla münakasaya 
konulm~. İhalesi 1/6/938 Çarşamba günü saat 15 tedir. ilk teminat 2995 Ura 

44 kuruştur. Evsaf ve prtnamesi 200 kur~ mukabilinde M. M. Vekfileti Satw· 
.alına komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 saytlı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saa· 
tinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonu· 
ına vermeleri. c841> c257h 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 260 kuruı olan 12,000 tane yün fanilt• kapalı 
urf usuliyle münakasaya ikonulınuştur. ihalesi 24/Mayısfl938 Salı günü saat 15 
tedir. İlk teminatı 2340 liradır. Evsaf ve şartnamesi 156 kuruş mukabilinde 'M. f4. 
V. Satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 'Ve 

3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat :ve teklif mektublannı birlikte 

ihale saatinden en az bir saat evvel An'karada 'M. M. V. Satınalma Ko. na ver-
meleri. (846) (2599) 

Vekaletçe ihale bedeli pahalı görülen 500,000 metre astarlı'k bez yeniden kB• 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Be,zin beher metresinin tahmin edilen fiat1 
:30 kuruş olup ilk teminatı 8750 liradır. Şartnamesi 750 kuruş bedel mukabilin• 

de M. M. Vekaleti Satınalma Ko. dan a1ınmalıldır. İhalesi 24/Mnyıs/1938 Salı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı h."llnunuıı 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazilı v:esikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mel<· 
tublannı ıihale saatinden en az bir saıt evvel Ankarada M. M. V. SatınaloıJ 
Ko. na vermeleri. (850) (2603) 

Her bir metresine tahmin edilen :fiatı 30 kuru~ olan 300 bin metre yatak kılıflııt 
bez kapalı zaıi usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18/Mayıs/938 Çarşarnl>' 
günü saat 15 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 5750 liradır. Eksiltmeye gireCC~· 

lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve te.J<lif 
mektublariyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. 'V~ 
kiıleti satınalma komisyonuna vermeleri. c832> c2446> 

Beher metresine tahmin edilen füıtı 285 kuruş olan 102000 metre kışlık elbisel~ 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/5/938 Pazartesi günı1 
saat 15 de Ankarada 'M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 111' 
teminatı 15378 lira olup şartnamesi 14 lir.a 54 kuru§a M. M. V:ekaleti Satınalııt8 

Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ktı • 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektubları~ 
eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. l\L Vekaletı 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. c833> c2480• 

~ 

Her bir metresine tahmin edilen !iatı 285 !kuru§ olan 100 bin metre kışlık eJbi• 
selik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 25/5/938 çsr· 
§Clmba günü saat 15 tedir. İlk teminatı 15150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 14 11rı 
25 kuruş mukabilinde Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonundan aııxut· 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kar.unun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterfJetl 
vesaiklc teminat ve leklif mektublariyle birlikte ve :ihale saatinden en az bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. c834> c2481• 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 65000 metre kışlık elbiSt' 
lik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/5/938 (:;t1f11' 
günü saat ti dedir. İlk teminatı 10512 buçuk liradır. Evsaf ve şartname 927 l<ıl• 
ruş mukabiiinde M. M. Vekaleti Satına} ma Komisyonundan alınır. Eksiltme>'' 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaiJcle 
teminat ve teklif mekiublarlle birlikte ihale saatinden en az bir .saat evvel }Jl' 
karada Komisyona vermeleri. c835' c24B2• 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları J 
İstanbul Komut.anlığına bağlı olan ve olmıyan birlikler namına binek, ~ 

ve mekiıri hayvaniyle nakliye ve motörlü birlikler okulu iç.in de 4 baş na~ 
koşum hayvanı pazarlıkla satın alınac.aktır. Hayvan sahiblerinlıı hayv.anla!11 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyon una gelmeleri. c263fi> / 
~--------~----------~~--------------~~-__., 

·· ... · · MEZHEBLER T ARIHI . 

ALEVl~İK. f<IZILBAŞLIK; SÜNNİLİK 
····:·ŞİİLİK, NEDİR VE·NEDEN·ÇIKTI? ~ 

ZJ7a Şa.klnn·"tı-b lı ıymetlı esert Çık11uıt1r M11arlf Ktta.phc.ııellnde 5 Ku.ruıtur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan J.ı: Malatyada Sürgü Regülatörü tevsii inşaatı ile~:. 

:ğül.atörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki Sürgü kanalınıD 
mali ve .imalatı sınaiy.esi, keşif bedeli 128,600 liradır. ve-

.2 - Eksiltme 24/Mayıs/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Nafia ;,fl 
.kfileti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasımia .kşalı 
usuliyle yapılacaktır. . ıt'. 

3 - lstekliler: Eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işle~,t 
nel .şartnamesi, fenni §artname :ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde ,.,GB' 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek i~}n isteklilerin 'uP' 
liralık muv.akkat teminat vermesi, 50,000 liralık Nafia Su lşlerini ve!B l> ,fı' 
muadil nafia işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu .kabil 11iite' 
işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınnıtŞ ttl 

ahbitlik vesikası ibraz etmesi t ef' 
4 - isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı .saatten bir ~a....d~ 

veline kadar Sular Umum .Müdürlüğüne makbuz mukablinde vermeleri JjılJ•~ 
Postada olan ıeciluuler kabul edilmea. ..ıülf 



1 Mayıs SON POSTA 

Hit Mussolini er -
ika tını akisleri 

Suriye ile münasebat 
Yeni bir saflıaya girdi 

( Bastarafı. 1 inci sayfada) 
men doğruca başvekilin nezdine giderek 
kendisi ile uzun uzadıya görüştü. Emir 
Adil, başvekil He, hükumet azala .. ile ko
nuşup talimat almak ve tekrar Ankaraya 

Londra 6 (Hususi) - Romada bulu
nan Bitler şerefine bir taraftan muazzam 
t esrni geçidler ve parlak şenlikler tertib 
€dilirken, dığer taraftım siyasi müzake
reler de cereyan etmektedır. 
'l' Bu . müzakereleri mevzuu bahseden 
a~nııs gazetesi dıyor ki: 

jl :tfossolıni, Avusturyanın Almanyaya 
k hcıkmı sc>s çıkarmadan kabul etti. Fa

at, Alnıanv nın Şarkı Avrupaya doğru 
~ayılma harekctın kar ı.ı Mussolininin 
u sükut w musamaba ı devam edemez. 

takdirde İngilterenin, Fransanın yanın
dönmek üzere gelmiş. 

da mevki alacağını sarahaten bild;rmiş
Emir Adilin Ankara seyahati hakkın-

tir. da Şam muhitinde naklettiği hikayeler, 
Frnnsız gazeteleri ne diyorlar? hemen etrafa yayıldı, ağızlarda dolaşına-
P:ıris 6 (Hususi) - Jurna~ gazete - ya başladı ve hatta gazetelere bile geçtL 

sinin sureti mahsusada Romaya yolla - Bu hikfıyelerden anladığımıza göre Emir 
dığı muharrirı: bu seyahatten pek memnun olarak dön

- Bay Hitlcr ile Bay Mussolim'nin müştür. Bütün büyük adamlarımızla te
umumi zan hilafına olarak siyasi mahi- maslar yapmış, neticede Türkiycnin Su
yctt~ )eni kararlar vermek vazıyetin - riyeye karşı en halis duygular taşıdığına 
de bulunmadıklarını, hatta kabul ve kail olmuştur. Gerek giderken ve gerek 
geçid resimlerıle Cazla meşguliyet ne -

1 
dönüşte, her tarafta kendisine Tül'k me-

Balkanlar ve Orta Avrupa ticec; nde s·yasi müzakereler için fazla murları tarafından müstakil bir devlet 
Balkanlarda, A1 m r rn ıl fta!ya ara- vakıt de bulamadıklarını yazıyor. mümessilinC' knrşı yapılan merasimin ifa 

sın da si • k ı· h ı d b J d ld" - · · ·· ·· b S · · ı·k k , ya ı ve ı t ısa ı sa a ar a ır re- Sıyasi konusmalar şimdiye kadar e ı ıgını gormuş ve unu urıye ıs ı -
A.~:t ll'lfvcud olduğu ~ ıkardır. Şimdi, anc k ikı cc seye inhisar etmişhr. Bu laline 'I_'ürkiyeni~-~c d~reced~ kıymet ve 

anya, Balkar.lara daha yakı:ı ve RI)- ce~ C' c>r esna nda ızhar edilen müta _ ehemmıyet verdıgıne bır dclıl olarak tc
~ıı Pıotokoluna dahıl M< car tan ıle lealar da tamamen meçhuldür. Bunun-' lakki eylemiştir. Gümrükler, posta \'e tcl-
.;hud~d bulunmaktadır. 1 ~a bı.>raber her ıki tarafm programla _ graf idar€'lcri her taraft~ kendisine ayni 

b ıtı rın Romayı zi areti arıfec:inde, d d .. .. 1 . d kd" - . suretle muamele etmek uzere emirler al-
oğazJ . . . .. rın ..ın ve u~unce erın en ye ıgerı - d 

nıu arın tahkunı hakkındaki .Montro ni haberdar etmekle iktifa ettiklerı ka- ı mı•lar ır. . . _ 
M kavel n ıltih k c.tm k hususunda t hak" d" Ankarada hır takım eskı dostlarını gor-
... u Solıninin gostermış oldu-u istical, ay- naa ı ım ır. düğünü. mesela bir vakitler Halebde va-
•ıca Romadaki Fransız mehafilinin ve d" naz rı dikkati celbeden bir hadise- lilik yapmış olan Mustafa Abdülhaliki 
ır.. gazetecilerinin edindikleri mallımata bulduğunu anlatıyor. Her görüştüğü ve 

Sayfa 1 ı 

Filistinde gerginlik son 
haddini buldu 

-- c dJ.iitIC'r - Muss olini görüşmelerıni tedkik göre Bay Bitlerin Bay Mussoliniye taf- her tanıştığı insan Emir Adil üzerinde iyi 
: en fançester Gardi n gazetesi şu mü- sil ettıği Alınan sıyaseti başlıca iki nok bir tesır bırakmış. Sadece Türk devlet Filistin.de Arablarla lngiliz polis Tmvvetleri arasında bir sokak çarpı§ması 1 
aleaları ıleri sürmektedir: taya ehemmiyet vermektedir. Bunlar- adamları değil, şark misakına ınensub (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) suretile dünyanın dikkatini celbetmek ü-

A. ~1kı şef arasındaki göriişmelerde Orta dan birincisi Çekoslovakya, ikincisi ise devlet mümessilleri de Emir Adil ile mektcdir. Buna rağmen mevkuflar tahli- zere umumi bir açlık grevi ilanına karar 
rıvrupa ve Balkanların nüfuz mıntakala- ~ömi.ırge mese1esidir: dostluklar yapmışlar, onlar da Türkiye- ye edilmelerini istemekte ve aksi takdir-
nı rıa taksimi meselesi mevzuu bahsedıl- 1 - Almanya Çekoslovakyada ya - nin Suriyeyc karşı olan dostluğu bahsin- de greve devam edeceklerini söyle-

ıştir. şamakta olan 3,5 milyon Alman ile mes de kendisine uzun uzadıya sözler söyle- mektedirler. Bu ahval bütün Filistinde 

vermek istiyorlarmış. Böyle bir kararın 

verilip verilemiyeceği ve verildiği tak· 

'l'ah-: d kA t klann derhal Almanyaya ek . l H-ıA E • Ad"l b h bu··yu .. k bir asab·ıyet ve gergı"nlı"k uyandır- dirde np suretle tatbik edileceği kestiri-Aı ••un e ildiğine göre Çekoslovakya, un opra - mış er. u asa, mır ı u seya atten 
ın:caristan, Romanya ve Bulgaristan Al- lenmesı me5.clesj üzerinde ısrar etmi - fevkalade memnun olmuş ve bu 'llemnu- dı. Ağızdan ağıza dolaşan sözlere göre Fi
:rn· nyanın nüfuz mıntakası olarak seçil- yecektir. Fakat bunun için Çekoslovak- niyeti burada çok hararetli bir ifade ile listin Arabları Filistinin bir mevkuflar 

11 .tş: Yugoslavya Arnavudluk ve Yuna- yanın harici siyasetini değiştirmesi, bil- her tarafa yaymıştır. O kadar ki, bu bahis karargahı olduğunu göstermek üzere bü-
ıstan da İtalyaya tukedilmişlir.> hassa Sovyet ve Fransız ittifaklarından lerde şimdiye kadar bize karşı en ziyade tün Arabların bir açlık grevi ilan etmek 

lemez. Ancak, bu rHrayetlerin ciddi ola

rak dolaşması bile memlekette ne kadar 

derin bir asabiyet ve gerginlik havası 
hakim olduğunu göstermeğe kafidir. 

M··ı· ·· k 1 w~~m~.~niumm~da~~d-w~kdu~ınK~~~~~b~a~k================================ 
l:>iğer t ufıun muza ere er lan dahilinde yaşayan Almanlara İs - fikrini değiştirmiştir. Bu işlerden o da Ucuzlugvu lemin için 

nı h . ara tan Havas ajansının Roma d 
neu abırıne göre, dün Napolide deniz ma- viçre kantonları şeklinde geniş i are memnuniyetle bahsediyor ve artık Ha- Belediyelere düşen 
&ı>-vdraları yapıldığı sırada, Kavur zırhlı- muhtariyeti vermesi şarttır. tay meselesinin tatlılıkla halledileceğini 

Başvekil Şehrimizde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

\l~· ..,,_:n bu manevraları takib eden Hitler 2 - Sömürge meselesine gelince, bu söylüyor. Hatta diyor ki: cİnşallah ya- Vazife 
k •vıussolini arasında çok mühim müza- Almanya için Vasati Avrupa işlerinden kında Hatay intihabatı sükun ve huzur (Başta.rafı 1 inci sayJada) 

Başvekilimiz istasyonda, B. M. Meclisi 
reisi Abdülhalik Renda, İsmet İnönü, Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, vekiller, Riyaseticumhur 
umumi katibi Hasan Rıza, kalemi mah
sus müdürü Süreyya, ya,·er Cevdet, me
buslar, Hariciye Vekaleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlu, büyük ~rkanı

harbiye ikinci reisi Orgeneral Asım Gün

e~eler cereyan etmiştir. sooıra gelmek şartile hayati bir ehem - içinde neticeye varır da Sancak Suriye- bildirmiştir. Dün bu taminı bütün vilfı-
ler vhrupayı alakadar eden bütün mesele- miyeti haizdir. Ve Almanyanın büyük nin hakimiyeti ve Türkiyenin de hima- yetlerc gönderilmiştir. Hükumetin mes
ta.ıe ak~ı~da Alman noktai nazarını ve T?.uh~.~·e~~den evvel malik ol~uğu bü - yesi altında ve Arabla Türkün clele ver- ken, bina, yiyecek ve içecek gibi işlerde 
l1i blerını etraflı bir surette izah eden tun rnmurgeler, Uzakşark mustesna ol mesi ile, mes'ud bir hayata nail olur.> hayat ucuzluğunda müessir vazifeler al-
ç tler, Çekoslovakya harici siyasetinin mak üzere kayıdsız ve şartsız Almanya- Size, hülasa olarak şunu söyliyebili- ması ve bunların tahakkukuna aid im-
""rekoslovak _ So•·ve: t ,,,.. Çekoslovak _' ya iade edilmelidir. rim: Emir Adilin avdetinden sonra ar-
" • J .. kanların temin olunması hükıimet prog-
<J} ansız anlaşmalarının tahfifi ve imkan l\f unz.zam geçid resmi tık Suriye ile Türkiye arasındaki müna-
t"~~. feshi için 1taı,anın yardımını ıs- Roma 6 - Bu sabah Zafer meyda - sebetler knt'i olaı-ak yeni bir safhaya gir-
"·•ıışt miş bulunuyor. Bu safha samimi bir 
C ır. nında yapılan büyük askeri geçide, elli en H dostluk devrini açmaktadır. 

re M e avas ajansının muhabirine gö- bin asker, 600 otomobil, 320 zırhlı oto- Bir Şanı gazetesinin nedameti 
ltaı Ussolini, İngilız - İtalyan ve Fransız - mobil, 200 tank, 400 top, 200 torpil en- Antakya 4 (A.A.) - Anadolu ajanstnın 
~a:an münasebetlerinin tanzimini Al- daht makinesi ve 2500 at iştirak et - husus! muhabiri bildiriyor: 

Yanın tasdik f2tmC'sini istemiştir. miştir. Şamda çıkan Eddlfa gazetesi, 26 Nisan 
snyısındn başmakaleslne iri harflerle şu 

..... Parisc göre 
~ar· 

lllUza~s G (I~ususi) - Bitler - Mussolini 
:trı<ıhf erelerıni mevzuu bahseden siyasi 
derı :ller, Çekoslovak meselesi yüzün
hiç d;r. ihtilaf çıktığı takdirde İtalyanın 
Je Lı ~ılse bitaraf kalacağı ve bu suret-
1ı:rı i gılterc ile husumet haline giımek
tedirrınab edeceği kanaatini besiemek
ltunıe;~· Filhakika Büyük Britanya hü
Clld ın' Fransa, Çekoslovakya ile mev
htıdıe .U~hedesi icabatından olan tanh
~utmak mecburiyetind~ kaldığı 

Maar;~ l';ek ·ı· d .. .k·· ı ı ı un 
'l oy okullarını 

edhik ett• 
.\nk 1 

l'(faı.:a:.ra, 6 (Hususi) - Maarif Vekili 
tu \le ~nde müsteşar, ilk tedrisat müdü
de bu .. rıkara maarıf müdürii olduğu hal
tisirıd:Un civar koylerde bir tedkik gezin
l'tıerıı okulları gözden geçirmiş öf,ıret-
1 er Ve k '' 1 ' Utıırıu oy ulf'rlc hasbıhalleı de bu-
l Ştur x·· <ır, oy · oy çocukları şiirler okumuş-

u~ tertıb etmişlerdir. 
411k \le arlı da gençlik 
il 8Por bayraını 
A azır/ık/arı 

\ı tıkara 6 (H . 
r St>or b, usu. ı) - 19 mayıs gençlik 

de ayram · · h ı ıçın şehrimizde fevkala-
}l azırJıkI 

togra.rn h ara devam edilmektedir. 
<lında 'Y zırla11mıştır. Tören şehir sta-
<lavet d~Pılacııktır Torcne bütün halk 

e ılnıi'-'t· ~ ır. 

litv· -
Cerı ınof Cenevreye gidiyor 

) e\'rE:' 6 
~Ce]( içt" - Mılletıer Cemiyetinin ge-
~:lli te.rns'ı:r11a devresinde Sovyetler Birli-
"'<ltt 1 etmek ·· ~ <'si gü .. uzcrc Litvinofun pa-

l' Veri} nu Cenevrede bulunacağı ha-
~ır rnektedir Leh 1 nek . . ıstan hnriciy~ na-
~tt-... ıse bu . r 

.. ,ıYecekr 1~ ıma devresine iştirak 
ır. 

Muhteşem bir musiki m üsam eresi 

Roma 6 (A.A.) - Bu akşam, Hitle
rin şerefine Osiena meydanında bugü
ne kadar görülmedik bir musiki müsa
meresi verilmiştir. 

Müsamereye Dopomlavoronun 1 O 
bin mugannilik korosu ve tam kadro -
lu 4; orkestra, milli kıyafetlerle 800 
çift dansör iştirak etmiştir. Münhası -
ran 900 akordeyoncudan mürekkeb bir 
orkestra ayrıca müntahab parçalar çal
mıştır. 

ispanyada hava 
Bombardımanları 
Tehrar başladı 
Barselon 6 (A.A.) - Frankist tayya

releri dün Castellon'u iki defa bombardı
man ederek şehre 450 den fazla bomba 
atmışlardır. 

İlk hücum saat 13 de yapılmıştır. Yir
mi iısi tayyaresi şehrin üzerinden uça
rak sür'atle 150 bomba atmak suretile bir 
çok binaları tahrib etmişlerdir. 

Hava müdafaa toplarının şiddetle faa
liyete geçmesi üzerine düşman tayyare
leı i uzaklaşmışlar ise de saat 16 ya doğ
ru enkaz kaldırılmakta olduğu esnada 40 
düşman tayyaresi tekrar görünerek 300 
den fazla bomba atmak suretile şehri ye
niden bombardıman etmişlerdir. 

İspanyada alacağı olanlara 
paraları ödeniyor 

Ankara, 6 (Hususi) - İspanyaya yu
murta satışlarından alacaklı olan tacir
lerimizin bu alacaklarının ödenmesini 
temin edecek kararname İcra Vekilleri 
Heyetince mü~akere ve kabul edilmiştir. 
Bu alacaklar lspanyol kleringinden öde
necektir. Ödeme şartları İktısad ve Fi
nans Vekaletilerile Merkez Bankası a
rasında tesbit edilecektir. 

cümleleri başlık yazmıştır. 
«Mazideki yaptıklarımızdan nadim olduk. 

bunu blr da.ha tekrar edemeyiz.:. 
Atatürk Türklyesl, Osmanlı Türkiyesin -

den başkadır. Arablar OsmanWarla nasıl mü 
cadclc ettilerse Kemalist Türkiye de ö~le 
mücadele etmiştir. 

Eğer Arab şehJtleri bugüne kadar yaşa -
salardı Türklere meveddetle bağlı en yakın 
kimseler olurlardı. 

Geliniz, mazinin sayfasını kapatahm, 
çünkü o sayfa kendi nefsimize, vatanımıza 
kendl elimizle yazdığımız idam karandır.D 

Romada binici/erimizin 
Kazandıkları za.l~rden 

"' 
Sonra münakaşalar olmuş 

(Baştarafı 1 inci srıyfacla) 
nin Mussolini kupası için aylardanberi 
hazırlanmakta olan diğer milletler süva
rileri arasında elde ettikleri zaferle ifti
har edebilir. 

Yarışlarda İtalyanların şansı pek fena 
gitti, fakat, şunu da itiraf edebiliriz ki, 
Alman ve İrlanda süvarileri İtalyan sü
varilerinin çok fevkinde malzeme ve 
hayvanlarla yarışa iştirak etmişlerdi. An
cak ayyıldızlı süvariler bu hususta on
lardan dun olmalarına rağmen hepsinin 
fevkine ulaştılar. Müsabakadan evvel 
mütehassıslar Almanların kazanacakları

nı kat'iyetle iddia ediyorlardı. Fakat ne
tice bu iddiaları tekzib etti. Türk ekipi
nin zaferinden sonra, Alman süvarileri
nin ortaya atmış oldukları iddialara biz 
de şöyle cevab vereceğiz: 

Eğer, (Felins) nalbandhaneye bırakıl
saydı bizim de zaferimiz yüzde yüzdü. 
Geçen seneki süvarilerden bazılarının bu 
yarışlardan mahrum edilmiş olmaları da 
bu acı neticede amil oldu.> 

Romanyanın eski 
Başvekiline felç geldi 

Bükreş 6 (A.A.) - Eski başvekil Go
guya birdenbire umumi bir felç gelmiş
tir. Sıhhi vaziyeti ciddi endişeleı i mucib 
olmaktadır. 

ramının ana çizgileri arasında bulundu- düz, Balkon Antantı hükumetleri sefir-
ğunu vekalet tamiminde işaret etmkete lerile, büyük elçiler ve orta elçiler, vc
ve bilhassa gıda maddelerinden et, sebze, kiiletler müsteşarları, büyük erkiınıhar
meyva ve ekmek hakkında bazı tavsi- biye ve milli müdafaa vekaleti erkanı ile 
yelerde bulunmaktadır. devair umum müdürleri tarafından u-

Ayni tamimde pazarlara dair dikkate ğurlanmıştır. 
değer işaretler vardır. Pazarların çoğal- Başvekil pazar günü İstanbulda;ı Beı. 
tılması, müstahsil ve müstehlikin karşı grada" gidecektir. 
karşıya getirilmesi ve yaklaştırılması a- Haydarpaşada 
radaki fazla ve fuzuli mütevassıtlann . A • 

k ıd l 1.. .. . d d 1 k Başvekıl Celal Bayar refakatlerınde a ırı ması uzumu uzerın e uru ma - . . . . 
t ·· 1 d .1 kt a· k" Maliye ve Harıcıye Vekılleri old·ığu a ve ezcum e emme e ır ı: · 

halde bu sabah saat 8,35 de Haydarpa-
cBu pazarlar bazı yerlerde olduğu gibi 

tellfil, simsar, kabzımal vesaire elinde ka
lırsa pazarlardan istifadeye imkan bıra
kılmamış olur. Pazar yerleri taze, çeşid
li, ucuz mallarla daima beslenmeli ve fi
atlar bir taraftan ciddi ve makul bir kon
trol altında bulundurulmalı, icab ederse 
belediyeler istihsale ya:rdım, sevkiyatı 

teşvik veyahud doğrudan doğruya pazarı 
mal ile tenmiye suretile müdahalede bu-
1W1malı ve müvazeneyi elinde tutmalıdır. 
Belediyelerin bu hususta kanuni sal5hi
yetleri vardır. İcab eden tahsisatı da büd
celerine koyabilirler.> 

Bundan başka, tamimde, civardaki 
müstahsillerin pazarlara gelmC'sini temin 
edecek tedbirlerin behemehal alınması 

ve bu maksadla istihsal mıntakalal'ını bu 
yerlere muntazam yollarla bağlamak için 

hususi idarelerin bu yolları bir .;:ın e\•vel 
inşa veya tamir ve ıslah etmeleri lüzı.ı

mu emredilmektedir. 

italyan - Fransız 
Anlaşmasına doğru 
Faris 6 (A.A.) - Jur gazetesinin Lon

dra muhabiri. Fransız - İtalyan muzake
rclerinın memnuniyete şayan bir şekilde 
ilerlediğinin İngiliz siyasi mahfellımnde 
söylendiğini yazmaktadır. 

12 mayıs perşembe günü Fraıısa ile İ
talya arasında prensip itibarile bir itilaf 
akdedileceği Londra mahfellerinde tah
min edilmektedir. 

Bir kız pençereden 
duştu ve öldii 

sokağa 

şaya muvasalat etmiştir. Gar kalaba -
lıktı. Parti, belediye ve vilayet erkanı, 
komutmlar, şehrimizde bulunan say -
la,·lar, milli ve iktısadi müesseseler er
kanı, Başvekille Vekillerin şahsi dost
ları istasyonda bulunuyorlardı. 

Bir askeri müfreze ile bir polis müf
rezesi de selam resmini ifa ediyordu. 

BaşYekille Vekiller trenden iner in
mez karşılayıcıların ellerini sıkmışlar, 
hal ye hatır sormuşlar, sonra Haydar
paşa rıhtımına yanaşmııı olan Ye rü -
kuplarına tahsis edilen Akayın Burgaz 
vapurile Tophane rıhtımına çıkarak 

Perapalasa gitmişlerdır. Başvekile top
hane rıhtımında da hararetli bir istik
bal yapılmıştır. 

Başvekilin tclgı-afı 

Atina 6 (Hususi) - Türkiye Baş -
vekili Celal Bayar Atina Umum Valisi 
Nazır Koçyas'a çektiğı telgrafda ken -
d:lerine karşı gösterilen hüsnükabul -
den dolayı teşekkür etmiştir. 

izınilte asri bir fırın 
Yaptırılıyor 
İzmit 6 (Hususi) - Belediye meclisi 

İzmıt!e 50 bin lira sarfile asri bir fırın 
yaptırma) a karar vermiştir. Bu fırın 

günde- 10 bin ekmek yapacak, bu sayede 
İzmit halkı hem temiz ve sıhhi ve hem 
de ucuz ekmek yemek imkanını bulmnş 
olacaktır. 

Belediye meclisi Çene suyu damacana• 
sını da on iki buçuk kuruştan yedi bu
çuk kuruşa indirmiştir. Bu fiat evlere 
teslim fiatıdır. .............................................................. 

Galatada Mekteb -sokağında 2 numa- düşmüş. muhtelif yerlerinden yaralan
ralı evde oturan beş yaşında Nigar e- mış, Şişli çocuk hastanesine kaldırıl -
vin penceresinden bakarken sokağa mıs. fakat orada ölmüştür. 
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i 
;n1111 .. 11111111111 .. 1111111111t-llllllllll .. lllltb~ Yazan : Murad Sertoğlu ,,dllll .. Hllrrfi 
Polis, karanlık sokaktan koşarak ge- zı olsun! diyerek oğluna yaklaştı. Ve 

len karaltının önüne birdenbire çıktı. suratına bir tokat yapıştırdı. 
Ve meçhul adamı yakasından yakala- Oğlunun suratına inen bu tokat polisi 
dı: sanki kendi beynine inmiş gibi yerin-

- Kımıldama! den sıçrattı. Tabancasını yerine koy-
Fenerin ışıkları, polisin elinde tuttu- duldan sonra uzun boylu adamın sura

ğu tabancanın namlusunu parlat~ı. tına bütün kuvvetile bir yumruk yapış
Meçhul adam, inler gibi bir ses çıkardı. tırdı: 
Ve başı önüne düştü. Artık her şey - Çekilin oradan, ilişmeyin d:yo-
bitmişti. P.olis adamı, biraz ileriye e- rum! 
lektrik lftmbasmın altına doğru sürük- Bir anda sıkılan yumruklar gevşe-
ledi. Sonra kafasını kaldırdı. Yüzüne eli. Havaya kalkan kollar aşağı indi: 
baktı. - İşi olmıyan gitsin, durmasın bu· 

çok dik b~lı bir çocuktu. Fakat kendi
si de öyle değil mi idi? O da kendisini 
tazyik etmek isteyen anasına babasına 
karşı kaç defa isyan duyguları besle
mişti. Sonra doğrusu üvey annesi de 
bunu çok hırpalamıştı. Niçin o zaman 
ikinci karısının o kadar tesiri altında 
kalmıştı. İşte umduğu feci ihtimal ha
kikat olmuş, beş sene sonra, kaybolan 
oğluna bugün bu vaziyette kavuşmuş
tu. 

Ve birdenbire kollan yanına sarktı. rada, haydi dağılın! 
Boğazından bir hırıltı yükseldi: Polisin sesi o kadar kuvvet ve kat'i-

- Oğlum! yetle çınlıyordu ki itaat etmemek k<ı.bil 
Bu söz, meçhul adamın üzerinde bir değildi. Diğer polisler de kalabalığı da

elektrik şerraresi tesiri yaptı. Şimdi o ğıttılar. Ve hep birlikte karakola doğ-

Sonra, oğlunun kim olduğunu söyle
memesi de içinde derin şefkat hisleri 
uyandırmı~tı. Demek bütün haşanhğı
na, hoyratlığına rağmen babasını dü.
şünüyordu. Şu halde namuslu bir a
damdı. Evet, evet, oğlu kendi kanından 
olduğunu çok açık olarak gösteriyor
du. 

mlkemmallyett ballkıada ea 1011 ve 
en dojra sizi size o slyllyecekor. 

Bembeyaz, pınl pırıl parlıyan dişler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, mikrobsuz bir ağız... işte Radyolinin eseri r polisin omuz!arını kavramıştı: ru yürümeğe başladılar. 

- Baba! Baba, yürürlerken bir polise y:ıklaş-
Sokakta yalnızdılar. Fakat uzaktan tı: 

uzağa düdük sesleri ve haykırışlar - Ne yapını§? 
duyuluyordu. Yaklaşıyorlardı. Genç a- L Tid yerinden bıçaklamış. Adam 
dam: ümidsiz. 

- Kaçalım! diye inledi. - Sebeb ne? 
Ve bir anda babasını bırakacak, ye- - Kumar oynuyorlarmış. Galiba ö-

Oğlunu karakolda onun gözü ::inün
de bir hayli sıkıştırdılar. Fakat h:ltün 
çalışmalarına rağmen kim oldu~unu 

gene söyletemediler. Bunun üzerine i
şin mabadini yarına bırakarak .Kendi
sini mahzene kapadılar. 

• niden koşmağa başlıyacak gibi bir ta- bürü k.ağıd mı ne çalmış. Bunun üzeri
vır aldı. Fakat polis onu derhal bileğin- ne kavgaya tutuşmuşlar. O da bıça;:rı-
den yakaladı: nı çektiği gibi .. 

- Nereye? Polis, rüyada gibi yürüyordu. H1va-
- Geliyorlar. nın oldukca soğuk olmasına rağmen 

Fakat sabahleyin, cür'etkar se;·~C'ri
nin büyük bir maharetle kilidli kapıyı 
açmış ve kaçını~ olduğu görüldü. Bu
nu nasıl yapabildiğini hiç kimse keşfo
deıned:. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

- Kimler? yüzünün ateş gibi yandığını ve alnında 
- Onlar .. daha vakit var. iri ter danelerinln biriktiğini hi3sedi-
- Olmaz, dur diyorum sana! Yoksa ... yordu. Yanındaki polis anlatmakta r:e-
Polisin sesi o kadar kat'i bir ifade ta- vam etti: 

Ayni gün bu tehlikeli ;:.erseri.•;i tek 
başına yakalıyabilmek gibi büyük bir 
yararlık gösteren polis memuru da ıc;ti
fasını vererek mesleğinden ayrıldt. Bu
nun da sırrını kimse keşfedemedi. 

Türk Hava Kurumu 
25.cl- TERTıB 

şı_ı;ordu ki genç adam sendeledi: - Çok bel~lı bir adammış. diyor'ar. 
- Fakat... diye mırıldandı. Kimse hakikt ismini ve kim olduğunu 
- Olmaz. Eğer elimden kurtulrmya· bilmiyor. Kim bilir nereden türedi. 

ve kaçmıya kalkışırsan... Geçen gün bekci kim olduğunu soracak r ... BUYUK PiYANGOSU 
Tabancasını hala elinde tutuyordu. olmuş, bir.1 yumrukta adamın göziinü 
- Vallahi benim kabahatim. yok şişirmiş. Zavallı adam da korkusundan 

baba .. sana sonra hepsini anlatacağım. bir daha uğramamış. Doğrusu herifi tek 
Bütün kabahat onda. başına yakalıyabiJmene parmak ı~u·-

Y ARINKI NUSHAMIZDA: 

Bizi kim zannetmisler? 
Birinci keşide·· ııı Mayıs/ 1938 dedir. 

Yazan: Mih. Zoşçenko ' Büyük ikramiye: 40.000 Liradır •.. 
- Şimdi anlarız. Hayırsız evl§.d! Ben dım. Sana da bıçak filan çekmeğe dav

zaten evden kaçtığın gündenberi bir ranmadı mı? 
Ruscadan çe\•iren: H. Alaz 

'-------------------~ 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki adet mükafat vardır ... 
gün nasıl olsa elime düşeceğini biliyor- Cevab vermedi. Esasen cevab da ve-
dum. "' 

- Ben kaçmadım, üvey annemle bir 
olup sen kovdun! 

remezdi. Çünkü artık dinlemiyordu. 
Aklına türlü türlü şeyler geliyordu. 
Bilhassa kumar kelimesi beyninde bü
yük bir sademe vücude getirmişti. Gay
ri ihtiyari arkadaşlarile beraber kaç 
defa oğlunun yanında poker oynamış 
olduğunu hatırladı. Evet, oğluna kuma
rı ilk gösteren muhakkak ki kendisi idi. 
Sonra birdenbire hatırladığı bir vak'a 
içinde yeniden bir sarsıntı hasıl etti. 
Tamam. Bir gün gene poker oynarlar
ken arkadaşlarından biri kağıd çalml'ş, 
o da işin farkına varır varmaz sürahiyi 
arkadaşının kafasına indirivermişti: 

···············~···· .. ·········································· 
İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 

Mahkemesinden : 

Şimdiye kadar Binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak etmek suretile aiz de taliinizi deneyiniz ... 

- Sus diyorum sana! Yalan sayle
me. Sana kimse git demedi. 

- Tabii, kolumdan tutup kapı dışa
rı edilmemi bekliyemezdim ya! 

- Sus diyorum, sana haylaz! 
Düdükler gittikce yaklaşıyordu. Ko

şan ayak sesleri çok vazih bir surette 
işitiliyordu. Genç adam son bir defa 
daha: 

- Baba! diye inledi. Fakat polis; oğ
lunun tuttuğu bileğini bırakmadı. Tam 
bu sırada başta polisler olmak üzere, 
bekci1er ve bir sürü kalabalık etrafla
rını sardı. Hepsinin elinde tabanca 
vardı. Polislerle beraber gelen urun 
boylu bir adam: 

- Yaşa polis bey! Allah senden ra-

- Oğlum bana benziyor! diye düşün
dü. Şimdi ona karşı duyduğu hisler ta
mamile değişmişti. Evet, şu on adım ö
nünde iki polisin arasında elleri kelep
çeli olarak yürüyen oğlunu biraz da bu 
hayata kendisi teşvik etmişti. Vakte 

Ruşit tarafından Feriköyünde Barut
hane caddesinde 88 No. da karısı Hüse
yin kızı Ayşe aleyhine mahkemenin 38/ 

350 No. lu dosyasile açılan boşanma da
vasında müddeaaleyhanın gösterilen ika
metgahını tahliye etmiş ve yeni ikamet
gahı da meçhul bulunmuş olduğundan 

hukuk usul muhakemeleri kanununun 
141 ve 142 ci maddelerine tevfikan ilanen 
tebligat icrasına karar verilerek tahkikat 
günü olarak 2/6/938 perşembe saat do
kuz buçuk tayin edilmiş olduğundan 

mezkur gün ve saatte müddeaaleyhanın 
mahkemede bilesale veya bilvekale hazır 
bulunması, aksi takdirde gıyap kararı it
tihaz olunacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İstanbul lkinci İcra Dairesinden: 

Mahcuz olup bu kere paraya çevril • 
mesine karar verilen İstanbul Dördüncü 
Vakıf han idare memuru odasında yazı 

makinesi, dolab, sandalye ve sairenin bi
rinci açık arttırması 13/5/938 Cuma gü

nü saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Bu arttırmada mahcuz eşya muhammen 

değerinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde ikinci açık arttırması dahi 
18/5/938 Çarşamba günü saat 10 dan 12 
ye kadar yapılacaktır. Alıcı olanlar mu
ayyen gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna 2/37 /54158 No. ile 
müracaat ederek pey vurup almaları 

ilan olunur. {7556) 

«Son Postaıı nın edebi romanı: 3 dar değil.. buna rağmen vücudüm ya- Tallı dilli bir adam .. sıkılmadan, rahoat 
~•~-ırw- .....,.~-----------------~"1:::-:::::- takt an hoşlanmağa başladı. rahat konuşuyor. Çiftliğe, avcılığa datr 

Di.inkü ve evvelki günkü 
kısımların hülasası 

Roman kahramanı anlatıyor: 
t:Kendiml tabiata bıraktım artık .. 

Doktorların bana tavsiyeleri da bu idi. 
Şimdi iki gündcnberi çiftlikteyim. Bu ba
ba ocağını iyi kl elden çıkarmamışım. 

Çiftliğin bulunduğu tepeden geniş ve 
yemyeşil bir ova ve uzaklarda tekrar baş
lıyan sıra sıra dağlar görünüyor. Düşü -
nüyorum: Kim elerdi ki Beyoğlunun meş
hur çapkını günün birinde çiftliğe çeki
lecek, viski yerine ayran içecek, çlnar 
altlarında uyku kestirecek? 

Fakat artık burada, sükun içinde ya
şamak hoşuma gidiyor. Derin bir sessiz
lik, temiz bir hava, nihayetsiz blr tabiat 
güzelliği .. Atla gezintilere çıkıyor, baba
dan kalma uzun, açılır, kapanır iskem -
lelerde uyku kestiriyorum. Kahya Hasan 
bana biraz ileride bulunan Filiboz çift -
!iğinin sahibinden bahsetti. Gelip beni 
görecekmiş.. fakat ben bu yalnızlığın bir 
takını geveze, soğuk adamlarla bozulma
stnı istemiyorum. 

Kitab da okuyamıyorum. Çünkü dok -
torların ısrarlle bir tek k!tab bile getir -
ınedim. Halbuki' eskiden otuz sayfalık bir 
yazı okumadan uyuyamazdım. 

(Roman devam ediyor) 
~ 

Hastalığımın hafiflediği 

da gene k.itab istedim. 
sıral&r

Verme-

Odamın is kokusu da kalmadı at'tık .. birçok şeyler anlattıktan sonra bir ara-
yahud ben altşttm. lık sordu: 

e - Artık çiftlikte kalacaksınız, değil 
Bugün gene çınarların. altına uzan- mi? 

diler. Çiftliğe gelmeğe karar verin- dım .. önümde çıplak manzara bıkılır Omuzlarımı kaldırdım: 
ce kütübhanemi karıştırıp hoşuma gi- gibi değil.. halbuki ayni renkleri ve çiz- - Bilmem. Her halde şimdilik dön-
den beş on romanı olsun almak iste- gileri görmek sıkıcıdır. Ne kadar güzel rnek fikrinde değilim. 
dim. Onu da doğru bulmadılar. Çanta- olsalar usanç verirler. Onun insana emniyet eren gözleri ü
Iarımda çamaşırdan, elbiseden başka Boğaziçinde oturanlar yılın bir gü- zerimde durdu. Bu şübheli cevabı kafi 
bir şey yok. İlk geldiğim gece çiftliğin nünde Adaya gitseler oranın manzara- görmedi~)ni anlatmak istiyordu. Ona 
oturma odasında birkaç kitab gördüm. sına aşık olurlar. Engin deniz görmek- izahat vermeğe mecbur değildim. Fa
Hepsi avcılığa aid .. nur iç:nde yatsın- ten bıkan Adalılar da Boğaziçine gel- kat bilmem neden bu adamcağız üze
lar, babam da amcam da avdan başka seler BoğaZ1n kıvrıntılı kıyılarına, er- rimde o kadar iyi bir tesir bırakmıştı ki 
eğlence bilmezlerdi. Yaıhud biraz yaş- guvanlı, fıstıklı yamaç1arına hayran onunla dostca konuşmaktan kendimi a· 
lanınca bu zevke düştüler. Benim gibi kalırlar. lamadım. Dedim ki: 
kadın avcılığına on yedi yaşında başla- Ben daha önümüzdeki ovayı bir ha- - Doktorlar uzun bir kır ve köy ha-
mış olsalardı belki bugünkü yaşıma gel- har tablosu gibi gösteren çınar altın- yatı geçirmemi tavsiye ettiler. Şimdiki 
dikleri zaman ellerine çifte alacak ta- dan bıkmadım. Burası biraz Bursanın halde çiftlikte rahatım yerinde. Fakat 
katleri kalmazdı. Çekirgesine de benziyor. bilmem, ilerde belki şehre dönerim. Bu 
Şimdi başımı yastığa koyar koymaz İçimde derin bir rahatlık var. Ar- biraz da alışmak meselesi. 

kafamın içinde civcivli bir alem başlı- karoda bıraktığım çehreler, münase- Babacan, ,gün görmüş bir adam ha-
yor. Hayalim uzaklara gidiyor. Geride betler ,dostluklar ve hadiseler bir kalın lile beni dikkatle dinliyordu. 
ve daha gerilerde bıraktığım tanıdık sis altında kalmışlar gibt. - Hakkınız var, dedi. Daha gençsi-
çehreler birer birer beni ziyaret e:diy::>r· e niz. Buranın yalnızlığından belki sıkı-
lar. Önce uyıkum büsbütün kaçıyor. Hasan dayının 'be.hsettiği çiftlik lırsınız. Eğer kendinize iyi eğlenceler 
Gözlerim karıncalanıyor. Sonra hayal·· komşumuz bugün tam bir çiftlik beyi bulursanız ... 
ler bir.birine karışıyor, kabus haline gibi arkasında üç atlım. ile beni ziyare- Gülümsedim: 
geliyor, bu kanşııkl'ık arasında kendim- te geldi. Saçlarına kır düşmüş, yağız - Ben de onu demek istiyordum e-
den geçiyorum. çe!hreli, bir adanı. Sevimli ve emniyet· fendim. 
Dağ havası, dağ rüzgarları çalışını- li bakışları var. Geldiğim gün karşdı- Çiftlik komşumla a~ama kadar ko· 

yan insanı bile yoruyor galiba.. hay- yamadığı için özürler diledi. Çocukla- nuştuk. Doğrusu beni hiç sıkmadı. 
vanla yaptığım kısa gezintiler az çok rından biri hastal'anmış, onu kasabada- Vaktile benim gibi epey gezmiş, toz
spor da yapm.ı.ş bir adamı yoracak ka- ki doktora götürmeğe mecbur olmuş. muş, Avrupaya gitmiş. Sonra çoluğunu 

DOYÇE ORIENT EıA.<N 
Dresdnu Bank Şubul 

MerkezJ: Berlln 

rlirlıi;yedeki pbeleriı 

Galata • fatanbul - 1.zmu 
Deposu: ul Tütün Giimruğü 

* Her fiirlii ban!ıa iti * ---KAYIP: Karamürsel askerlik şubesind~ 
aldığım askerlik: tezkereınl kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü yok'" 
tur. (1069) 

Dereke yünlü dokuma fabrilı:Lıımd• 
Makinist Faik 

çocuğunu toplayıp Filiboz çiftliğini 
yerleşmi§. Büyük oğlu İstanbulda !{O"' 
lejde oku~vormuş. İki küçüğü mckteb 
çağına gelince onları da gönderecek· 
miş. 

Gelir gelmez bana çiftlik komşumuz· 
dan bahseden Hasan dayıya kızmıştı-m
Şimdi ona hak veriyorum. Ne kadar ol· 
sa eski adam. 

Bütün bilgisi arpanın cinsi ile terea 
yağının iyisini anlamaktan ibaret ketı· 
disi gibi tam çiftci bir adamdan sıkıla" 
cağımı düşünmüş olacak. 

Çiftlik komşumu bizim sınıra kadar 
geçirdik. Dönüşte Hasan dayı korlcJ 
korka sordu: 

- Bey, sıkılmadın ya? 
- Hayır, çok neş'eli, babacan bir , .. 

dam. 
- Sizden iyi olmasın, yürekli bit 

beydir. Adamlarını da çok iyi tutar. 
Ovaya çöken sessizlik içine göıniil: 

dük. Yalnız hayvanların a lıştığıroıı ıı 
yak sesleri var. Hava o kadar durgur. ıd 
adeta nefes alırken zahmet çekiyorurtl· 
Biraz rüzgarlanabilınek için beniın k1t1 
mahmuzladım. Artık ata binmekte.il 
zevk alıyorum. 

• Konuşacak adam, okuyacak kittl~ 
·ıel"1 • yok. Odamm yabani hayvan decı .11 

av tüfekleri, saman doldurulmuş g:lrı, 
kuşlarla dolu duvarlarına bakmakt9 

usandım artık. (Arkası va1J 
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Yür~ksiz kahraman Krosbi bir çift randal küreğinin hafif gürültüsünü 
işitince, bunu bir düşman sanmış, yüreği ağzına gelir gibi olmuş, sonra 

yaklaşan kayığın beklenen yardımcıya aid olduğunu anlamıştı 

Yoksa, açlığın başgöstereceği, mah
"~at ıhtiyacının cstop> diyeceği saat 
gelıp çatmakta gecikmiyecekti 
ll Bundan sonra, Marmaranın en işlek 
f 
0ktasında bulunmasına rağmen ucuz 

:r?:tsatlar huhnadıkca dolaşmamağa ka
~r Ver:ıniş, rotasını İstan bula doğru 
v ayırsızadalar istimaketini tutan pro
a~! sağa sola inhiraf ettirmeden yol 

. ga koyulmuştu. 
1 :Sır gün bir gece daha, arızasız yol a
:~dı. Periskobun objektifinde uzaktan 
bolgesi düşen Yeşilköyün ilk izleri ile 
t'eraher İstanbul önüne vardığını kes
l~~en Naşmii ilk merhaleyi katetmiş, ilk 
ği:5Yona varmış, ilk teşebbüsünün eşi-
ş: Ul~mış sayılırdı. ıllldi k , Ü . ne yapaca tı. 

lll zerınde bir mektub vardı. Vardı a
a~ bu, ipOstaya verilip de muayyen bir 
de·~s~ gönderilecek tabii bir mektub 
da €nldı. Ancak muayyen bir işaretin 
bi Vet edeceği, düşman sularında dost 
bi~ elin uzanmasına ihtiyaç gösteren 
iti hareketin ucunda ibraz edilecek bir 

t'nadnameydi. 

i]Jtlia~rsızadanın önlerine varan E 12 
aıt sıgJıkta mola verdi. Durdu. Suyun 
ında. 
~ ~tirahate çekildi. 

1s1 aşrnıt, cür'etkar hamlesinin bu ilk 

Kur'a, çıka çıka Krosbiye isabet et
mişti. Hani şu, kahraman taslağı, ve her 
yaptığı işi bir pertavsızın büyülten a
desesinden aksettirrneğe meraklı olan 
Kros biye! .. 
Akşam, güneş İstanbulun garb uf

kunda kızıl ışıklar yaratarak yuvasına 
çekilirken, kırmızı camlı feneri eline a
lan Krosbi Hayırsızadanın kayalık sa
hiline çıktı; fenerini kumandanın işaret 
ettiği noktaya yerleştirdikten sonra o
nun .biraz uzağında ~ki kayanın çatla
ğında meydana gelen bir kovuğa kapu
tunu serdi. Ve kendisini buraya iyice 
yenleştirdi. Tüfeğini bacaklarının arası
na kıstırarak sıkıştığı bu kaya bölmede 
kırmızı fenere gelecek yardımcı eli 
beklemeğe başladı. 

Gece yarısı olmuştu! 

İstanbul çoktan uykuya varmış; tah
telbahir korkusunun türediği günden
beri hiçbir motör sesi duymıyan Mar
mara ufukları simsiyah mart gece~irin 
koynunda soluya soluya şafağı bekle
meğe başlamıştı. Hafif şıpırtılarla ha
reket eden bir çift sandal küreğinin in
ce ve ancak duyulur sesi Krosbinin et
rafı dinleyen kulaklarına kadar gelmiş
ti. 

Yüreksiz kahraman önce bunu bir ga:i.~unda dört günlük seyahatinde 
\ıe k ugu işlerin bir bilan~sunu yaptı f 
!'ın a.~rasında dört günlük macerala-
de hılançOsunu gösteren bu harikula- Bir doktorun günlük l 
ko" sergüzeştin raporunu hazır larnağa 

,,uıau. 
Suvan k . 

g~ı· , a şamın olmasını, gecenın 
g01

1
l> Çatmasını, sulara siyah ve koyu 

11\a gelerin inmesini bekliyordu. Bu düş- Dünkü beyin yorgunluğu yazımızda. ça. 
l:tıe~ SU:lannda, hiç korkusuz ve çekin- Iışarnk yorulan beyin ve sinirlel'imlzır 
lısıı en .hareket ettiği, iki düşman zırh- içinde bir nevi zehir hasıl olduğunu v~ 
ı.... e hır hasım motörünü tahrib ettig·i bu !Zehri ancak dinlenmek, uyku, ve sü -
"ll s l kO.nct ile vücudden defi ve tardetMek 
la~ arda tesis edeceği ikmal ve iaşe mümklin olduğunu söylemiştik. 
ilıtı 0nunun kurulması için beklemiyc Beyin ve sinir yorgunluğunu giderecek 
la t'Ja.c \Tardı. Maamafih, ilk karartılar- en mühim i\mil hakikaten uykuduı·. Uy· 
de t~~bbüse girişmek; beklediği ve hiç ku esnasında her türlü yorgunluğu Jider· 

ah,.__ mek mümkündür. Fakat bunun da şera\b 

notlarından 
Uylıu 

düşman sanmış, yüreği ağzına gelir gi
bi olmuş; sonra, hırsızlama yaklaşan 
kayığın lbeklenen lutüfkar yardımcıya 
aid olması tahmini Krosbiyi sevindir
mişti. 

Sanda}, ilk kayalığa yaklaşır yaklaş
maz küreklerini kapatmış, içinden fır
lıyan çevik bir adam sandalın ipini o
raya iliştirmiş; sonra kırmızı ışığa doğ
ru yürümüştü. 

Krosbi, bulunduğu yerden hafifce 
seslendi: 

- Kimdir o? 
Yabancı etrafına baktı, sonra cevab 

verdi: 
- Nobodi «yabancı dej!ib .. sen kim-

sin? 
- Seni bekliyen. 
- Fenerin sahibi mi? 
- Evet! 

- Ala! Öyle ise yanaş~ 
Krosbi ağır ağır yerinden kalktı; ge

cenin rütubeti ile iliklerine işlemiş ince 
bir soğuğu silkinerek üstünden atmak 
ister gibi durakladıktan sonra yaban
cıya doğru yürüdü. 

İki adam karşılaştılar. Yabancı. kar
şısında İngiliz bahriye üniformasile boy 
gösteren bir nefer görünce sordu: 

- Kimsin sen? (Arkası tıar) 

Eugünkü program 
ISTANBUL 

7 :uayıs 1938 Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 : Hava
dis. 13.05: Plfikla Türk musikisi. 13 30: Muh
telif plt'ık neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

tı'}ern)-.'ıa~ığı yabancı, fakat ırkının ve vardır. 
lellli eketınin dostu bir elin yardımını Mesel6. gündüz uykusu gece uykusu ka -
\latd n etnıek için bu bekleyişe ihtiyac dar insanı dlnlendlrmez. Uyku karanlık 
~ ı. . ta olmalıdır. Gerek kendinizi ve gerekse 

ttıi),,%ıt, ikincisi tegm· en Hilin yardı- çocuklarınızı karanlıkta uyumağa alıf· 
b " gec tırımz. Elektrik ziyası veyahud güneşln 
aşıaın e için icab eden hazıırlıklara Velevkl müstakim olmıyan ıııuaatı olsun 

l'ıa, c lŞb. Bunlar, kayalıkların arası- göz üzerinde müsaid bir tesir hasıl et-
tiJec:Ubu garbi istikametine yerleşti- mez ve böyle uykular insanı kandıımaz. 
atası.,}~. zı ışıklı fenerle mürettebat Bundan başka uyku rüyasız olmalıdır. 

18.30: Şişli Halkevl gosterit kolu tarafın
dan bir tenısll . 19.15: Konferans : Üniversite 
namına Doçent Orhan Okyay <Yüz güzelli
ğinde annelerin rolü nedir?>. 19.55: Borsa 

, haberleri. 20: Necmeddln Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rızn tarafın
dan arabcn söylev. 21: Belma ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(saat ~yarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve o
peret parçaları. 22.50: Son haberler ve erte
si Jünün programı. 

Çit._ ''"'<l g ·· Rüya uyku esnasında dımağına bazı kuv-
'<\Clcak onullü olarak Hayırsızadaya vetıerlnln ot<Imatikman faa~tyete geç-
. l-iilşnı~~ferin seçilmesinden ibaretti. mesinden ııerl gelen bir hali husustdlr. 
·~Ilı t~ aldığı tertibat arasında şu Rüyıı.lı uykular da insanı kandırmaz. Bl-
ller, k tayın edilmişti. Kırmızı ışıkh f e- Hik:is, böyle uykudan uyananlar daha 
"~. hu ay~ların arasına yerleştirilecek yorgun uyanırlnr. Uyku eskilerin dediği 
g lŞıgııı gibi tnm manasile deliksiz olmalıdır. Uy-
~~ b hemen yanıbaşında bir ku müddeti yaşa göre değilir. Fakat se-
}ı._tııı aı~Yecek; tahtelbahir civar su- k1z saat umumiyetle kabul edilmiştir. 
d:rıl.llaıı da istirahat ederken oraya, Küçüklerde bu müddet on iki saat kadar 
~ı eı·tnuayYen işarete gelecek yar- olur. Daha büyük çocuklarda on sar.t, ni-
~taya 'l karşılamak için de bir fedai hayet kı\hlllerde sekiz saat kU!dlr. İh-

·~. '1 f,, Çd•krn. .ış bulunacaktı. tıyarlarda uyku müddeti çok azalır. Bu 
Çij " da bir dereceye kadar fiziyolojiktlr. 
\ı ll}{ij aının Vazifesi de çok mühimdi. Yemekten lflakal üç saat geçmeyinc~ 
,.,.eı fielekınnızı ışığa yardımcı elden ev- uykuya yntmnmalıdır. Böyle olmadığı 

• ANKARA 
'1 Mayıs 1938 Cumartel!i 

Ötle neşriyatı: 
13.30: Karl§ık plak neşriyatı. 13.50: Plak: 

Türk mu.siklsl ve halk §arkıları. 1U5: Dahil1 
ve harici haberler. 
Akşam ne riyatı: 
18.30: Çocuklara Knragöz <Küçük AU>. 19. 

15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20: Saat Ayarı ve a
rabca neşriyat. 20.15: Türk musikLsl ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 21: 
Şan plli.kları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program. 
······························································ 

Fotograf bize ne zaman geldi, 
nasıl taammüm etti? 

(Baştarafı 9 unctı sayfada) 
Nerval, Viktor Hügo, Berliotz, Dölakrua. 
Bodler, Aleksandr Dürna, Gizo, Domye, 
Bakunin, Remi dö Gurmon gibi şöhretle
rinin, her bireri şaheser olan resimlerini 
aldı. 

Nadar herkesin fotoğrafım çekmezdi. 
Resmini alacağı kimseleri kendisi seçer, 
onları uzun boylu tedkik eder, sonra, bir 
gün kolundan tutar, atölyesine götürürdü. 
Nadar, kadınların resmini Ç{>kmezdi. Ka
dınlara cfotografı için fazla güzel> derdi. 
Bununla beraber Jorj Sand'ın co sigara 
içiyor, adeta bir erkektir> diye resmıni 
çekmişti. 

Fakat Nadardan sonra, fotograf, tıpk! 
Çinlilerin barutu gibi, istismarcıların eli
ne düşmüş, resimde muvaffak olamamış 
olanlar, kötü pastelciler işin içine karışa
rak cartist - fotoğraf>, cressam - fotograf> 
gibi isimler altında ortalığa yayılmış -
lardı. Ve bugün bizim de piyasamızı sar
mış olan bu devekuşlan, Nadan iğren-

dirdi, ve esasen c balon> un icadı ile artık 
günün hadisesi olmaktan çıkan dagerreo
tipiyi bırakan Nadar havacılık ile meşgul 
olmağa başlıyarak, tayyareciliğin esası o
lan chavadan daha ağır> nazariyesini ileri 

kat ederdi. Şimdi, müşteriyi memnun et• 
mek iddiasile seksen beş ya~ında bir a
cuzeyi, on beş yaşındaki Deanna Dur • 
bin'e benzetmeğe çalışıyorlar. ve muaz· 
zam camekanlarındaki yağlı boya tablo!! 
larla yalnız kendi zevksizliklerini teşhil' 

etmekle kalmıyorlar, ayni zamanda, re· 
.sim kültürü olmıyan halka cresim bu 
imiş> kanaatini vererek san'at namına 

bir cinayet işliyorlar. Halbuki fotograf ... 

Fotograf • Resim 

. •. Resmin inkişafına en büyük yardımı 
yapmış, onun katili ve rakibi değil, ha· 
yat vericisi ve şeriki olmuştur. Bizim 
memlekette tamamen aksi şekilde teza· 
hür eden bu hakikat üzerinde kısaca dur-
mak isterim. Fotograf, şaheserlerin röpor
duksiyonlarmı yaymak bakımından ol • 
duğu kadar deformasyonları tesbit ve 
tedkik imkanlarını tahakkuk ettirmesi 
bakımından da resme yardım etmiştir. 
Ve istatistikler gösteriyor ki, resim fo • 
tografın icadından sonra inkişaf etmeğe 
başlamıştır. hazan bir fotograf ın karsı • 
sın da: 

- Tablo gibi, 

Ve bir tablonun karşısında: 

sürdü, isbatı ile meşgul olmağa başladı. Deriz, resim iç alemi, fotograf dış ale-
Fakat chuy, canın altındadır> derler. mi alakadar eder. Ayni şey gibi görü • 

Nadar da 1880 de tekrar fotografa avdet nüşleri, bir görünüşten ibarettir. Mahi • 
ediyordu. Bu arada, Marey meşhur tü - yetleri tamamen ayrıdır, başkadır. Biri -
feğini, yani sinemanın esasını keşfetmiş nin ötekinin kıyafetine bürtinmesi, Nas
idi. Nadar bu tüfek ile, ilk hava fotoğraf- reddin hocanın kürk hikayesi gibidir. 
larını alan san'atkar oldu, böylece ilk Fotograf ebediyetin bir anını, resim bil 
foto - röportajı yaptı. Lakin, artık hemen anın ebediyetini; fotograf bir görünüşü, 
her tarafı, Türkiyede en karakteristik resim bir görüşü tesblt eder. 

- Fotoğraf gibi, 

mümessili Veinberg olan cinste artist - Fikret Adil 
fotoğraflar kaplamıştı, ve Remi dö Gur- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mon gibi şahsiyetlerin feryadlarına rağ· r 

men söz, bütün manasile ayağa düşmüş, 
fotograf mertebani tabak derecesinden, 
yedi buçuk kuruşa satılan piyaz tabakları 
derecesine düşmüştü. 

Bizde ilk fotograflar 

Ankara borsası 
Açılış - kapanış fiatlan 6 - 5 - 938 

ÇEKLER 
Dager öldükten altı sene sonra, 1857 Q.e, 1---------=---------t 

yani bundan seksen bir sene evvel, Tür- Açılış Kapanış 

kiyede ilk fotoğrafhane açıldı. ~::~Yor~ 2::~:ö8 ~! .. ~!~~61: 
Bizde ilk fotografhaneyi Paskal Sebah, Mll~no 

16
,
0634 16

,
0634 

Beyoğlunda Tomtom sokağı:ıda açmıştır. Brüksel • 4,7025 4,7025 
İlk resimler dagerreotipi ile cam kollo - Atına 66,7460 66,7460 
diyon üzerine alınmıştı. SoCetnyeavre 3,4695 S,4595 

63,4920 63,4920 
İkinci fotografhaneyi, Venedikten İs - Anı.sterdam ı,4225 ı,4225 

tanbula gelmiş olan Abdullah, cAbdul - Prag 22,7380 ~2,7'380 
-, lah biraderler> ismi altında açmıştır. Ah- Viyana 

Madrid 12.698-1 12 6984 
-. 

dullah, işe, ressam - fotografçı olarak baş- Berlln 
1
,
9

ö
90 2

:
9690 

ladı. Yanında Kargopulo ve Karakaş Varşova 4.1950 4.19l!O 
isimli iki usta çalışıyordu. Bunlar bir Budapefte 3.9880 S.9880 
müddet sonra ayrıldılar. Birincisi Tünel- Bükreş 106.19 106.19 

Belgrad !4,6238 S4,6.i!38 
başında, ikincisi Kulekapısında birer fo- Yokohama 2,1200 2,7ıöo 
toğrafhane açtılar. Gene .Abdullah ile ça- Stokholm 3 0790 s .0190 
lışan Febus de, biraz sonra, bir fotograf- Londra 630, 630, 

afh M~kova a .8376 23. 8376 hane açtı, kısa bir zamanda fotogr 1i - 1--------.!.---------1 
nelerin sayıları çoğaldı. Bugün 1stanbu1- ESHAM 
da kaç fotografhane var, bunların sayısı- ,1--------.---------1 

Açılıı KapaD•I nı Allah bilir. Yalnız, mesela, Beyoğlunda 
İstiklal caddesinin, yakında fotoğraf -
çı ve mahallebici dükkanlarından ibaret 
kalacağı muhakkak gibidir. 

O zamanki fotografhanelerde; kadın 

ustalar da çalışırdı. Çünkü erkekler, na
mahremlerin resimlerini çekemczlerdi 
Kadın fotoğrafçılar, konaklara, saraya gi
derek hanımların, kadınefendilerin re -

Anadolu ltJl. % SO 
Pe§in 
A. Şm. % 60 vadeli 
Bomonti - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
İş Bankıuıı 
Telefon 

7 7ö 

91 50 

ıo '° 
8 60 

12 7ii 

7 76 

91 60 
10 60 

"
1an ı. Cek bir Tür" k k t' b' d" _ takdirde uykular umumiyetle k~buslu tı "'Olu uvve ı, ır uş 

G efe:re u bu vazife başında :Oekliyen a,..;0;.;;.1u;;;;;r;.;.. -------------1 
~Ot{{\.tlar:anır onu tutarsa yapılacak Cevab isteyen okuyucularımızın posta 

1 yeni neşriyat l simlerini çekerlerdi. Resim çek~ldikten 
._ _______________ _.._ sonra, fotografcılar, resimlerle beraber, 

İttihat ve Değir. 
Şark Def1rmeni 
Terk06 

ı 10 
7 

İSTİKRAZLAR 
ı..1 bit '- lneydan vermemek, belki sı- pulu yoliamalarını rica edrriz. Ak.si tak· 
"<! ~u1'!al dlrde istekleri mukabelesiz kalabilir. ~l ~~ .a!ışın karşısında bir şey 

~tE!ceJtt· ıçın hayatını vermeği icab 
Qu :ı. 

bi hizrn te 
g ·e Ve se e ayrılan fedai bunu bile 
~~·tıiıı ~erek kabul etmeliydi. Yoksa; 
'i.qe Vardiy Utızam vazifeleri arasında bu 
~lflat1r ~ 8Yırmak hem mürettebatı 

\.~ gay' ~m de istenilen neticeyi ver
il .,aşllliteYib temin etmezdi. 
ıya , unu . in 

bllt görüştUk n ıç Hn ile uzun uza-
'a atasına te~ l'lonra eğer mürette
d ı.ltur•a ıın a bu ışe bir gönüllü çıkmaz-

«<t ....,U}" •• tr..- en i!ftn unu denemeğe karar ver-
:"Pla..:ı. "V ra ·· 
t11 "!.. o 1 ınurettehatı bir araya 
l~li\ıe İn~ ara v~tan, memleket, vazi
~ llf hu~z denııciliğinin çetin istek-
~a llltı~ eden bir nutuk verdikten 
h illtat h dını izah etti: 

~ Qu i., 8Yretı 
<aç "'iı «ön un .. 
'ttı -tıan tek u olarak kabul etmekten 
~ıı 4t}ılllin· ~~am görülmedi ve Naşmi
~~· cleğj1. 1 1latına, vazifeye çıkarmak 
~~i içi~ :e~ye kalacak talihsizlerin 
~'Uıat de"~} a çekmek icab etti 

gı ını? 

······························································ 
Nöte'cl 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneier şuıılar

dır: 

is tan bul clıhetindekiJer: 
Aksarayda: ıŞerefl . Alemdarda: (Abdül
kadir). Beyazıddn: (Haydar). Snmatya
da : (Teofilos). Em!nönünde: (Mehmcd 
Kfızım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fı>
nerde : <Hüsameddin). Şehremininde: 
(Hamdi). Şehzndebnşında: CAsnf) . Kara
gümrükte: <Fund) . Küçükpazarda: (Ne
catı Ahmed>. Bakırköyünde: CH!Hi.l). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstıklô.l caddesinde: CDellıısuda). Tepe
başında: (Klnyom. Kara köyde: (Hüse
yin Hüsnü). İstıklfLl caddesinde: (Limon
clyan). Pangaltıdcı: (Nnrglleciyan>. Bc
şlktaşta: (Ali Rıza). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Sellmlye), Sarıyerde: (Nu
ri). Kadıköyünde: (Moda - Merkez). Bil
yükadada: (Halk). Heybellde: (Halk>. 

DENiZ - Türk Ticaret Kaptan ve Maki- klişeleri de getirirler, ve ekseriya, cam- 1--------.---A-9ıı-.-, --Ka-puı-,--1 
nlstlerl Cemiyeti tarafından çıkarılan bu ları, sahihlerinin gözleri önünde kırar _ Türlı: borcu ı peşin 
meslek mecmuasının 35 inci sayısı de~~rli > • I vadell 
denizcilerimizin alfıkalı yazıları ve birçok re- lar da. Böyiece, ayni plaktan, başka, re - 19,70 19,67ö 

• • n vadeli - -simlerle intişar etmiştir. sim çekmek imkanı ortadan kaldırılmış, 1--------L--------1 
MU(iLA - Muğla Halkevinin çıkarmakta namahremin mahremiyeti kurtarılmıı o

olduğu bu kültür ve rolklör mecmuasının lurdu. 
13 üncü sayısı 1ntişnr etmiştir. 

ÇUKUROVADA ETİLİ ŞAİRLER _ Genç Bizde ilk çekilen fotograflar klAsik dc-
şalrlerden Taha Toros'un büyük bir emek nilebilecek tarzda, güzel, 1emiz, itinalı 
sarflle vücude getirdiği bu tedklk mahsulü idi. Sonraları, iş tereddi etti. cArtlstik• 
eser kltnb halinde çıkmı~tır. denilen tarz, rötuş hakimiyeti ortaya 

FENER - Bu lllm ve san'at mecmuasının f A 
3 üncü sayısı çıkmıştır. çıktı. Eskiden fotogra cı, evvel , ken -

Eminönü Halkevl: Eminönü Halkevl, iki dini, yani san'atını memnun etrneğe dik-

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
• I ndell 
• II pe. 
» II n. 

Anadolu mtt. ı>etln 

Kap .... 

y.ıllık faaliyetinin bilfrnçosunu g~teren gü - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zel bir kltab neşretmiştir. Büyük: bir itJna • • - • • - - - - - • • 
ile hazırlanan bu k.ltabı karıştırmak, ba§a -
rılan müsbet işleri derhal meydana koymak
tadır. Kitabı hazırlayan Halkev1 ynyın Ye 
Kltabsarny şubesini bu muvatfaklyetıerln -
den dolayı tebrik ederiz. 

······························································ 
ERTUGRUL SADi TBB 

Bu gece 
• LÜLEBURGAZ • 

Halkevinde buyuk 
mnsamere. Heyet bir 
kaç gO.ne kadar ts
tanbula dönecektir. 

Baı, dit, nezle, grip, romatizma, nenalji, kırıklık Ye bütün 
ağrılarınızı derhal keaer. İcabında pnde 3 kqe alınabilir. 

------------



14 Sayfa SON POSTA 

Son Post:ı'nın tarihi tetrlkası: 8 

OYRAZ Ali 
Yasan: A. B. 

Kont Belas dö Şeri yıldırım sür'atile kılıcını çekti ve bir adım geriledi. İki sert 
çelik birbirlerile çarpıştı. Tannan bir ses, kulaklanmda çınladL Arhk ilerliyor, 

gerileyor, bükülüvor ve sıçrayorduk 
- Evet .. sen, düşüp bayılmıştın. Ben 

de seni, gfunicilere vererek, Poyraz A
liye yollamıştım. Ve orada, her tarafı 
talan edilmiş olan (Fondi) kasabasının 
meydanında, tek başıma kalmıştım. Bir 
an, ne yapacağımı şaşırmıştım. Sonra, 
meçiliul bir kuvvetin sevkile, Civanna
nın kaçtığı tarafa atılmıştım. Ben; Ci
vannayı, kasabayı basan Türklere esir 
olmamak için kaçıyor zannetmiştim. 
Eğer onu arar bulursam, artık bu sefer, 
o papaz kıyafetindeki haris adamın e
linden kurtarabilirim, demiştim. Bu 
düşünce ile, kimseye göriinrneden, Fon
diyi terkederek; o gece sabaha kadar, 
Civannanın gittiği istikamette yolu ta
kib etmiştim. Rastıgelfüği.m köylüler
den tahkikat yapıyordum. Ve her de
fasında; Civannanın, yanındaki şöval
ye ile daha ileri gittiğini öğreniyordum. 
Dört gün devam eden yolculuktan son- c- Adım Şövalye Cem, Sultan Cem'in oğluyum!> 

ra; nihayet (Şeri) isminde bir köye gel- geçen düzlükte bekledim. Aradan, çok 1 duk. bükülüyor, sıçnyorduk.. mütema
dim. Bu köy, ayni ismi taşıyan bir kon- geçmedi. Koyu fındıki rengi kadife el- diyen birbirimize saldırıyorduk. Sert 
tun m-alikanesi imiş. Civannayı sordu- biseli, uzun boylu, yak.ışıklı bir asilza- ve pişkin bileğim üzerinde dönen kılıç; 
ğum köylüler, parmaklarının ucu ile de geldi. Önümde durarak derin bir zaman zaman bir yılan gibi şahlanıyor
tepedeki (Şeri) şatosunu gösterdHer: hürmetle selfun verdi. Sonra, metin bir du. Kont, kendini harikuiade bir soğuk-

- Oraya girdi. sesle: kanlılıkla müdafaa ediyordu. Fakat, 
Dediler. Hiç tereddüd etmedim. Doğ- - Mösyö lö Şövalye! Size bizzat ce- bana mağlUb olmaktan korkuyor gıbi 

ruca (Şeri) şatosuna gittim. Şatonun vah vermiye geldim. Lütfen sözlerinizi görünüyordu. Nitekim, biraz sonra:, 
kapıcılarına: b' d hat kr d · · · ? 

- Asilzade bir misafir geldi. ır a. c ar .e e~ mıs~z. . korktuğuna uğradı. Kılıcımın ucu, ya-
Diye seslenerek asma köprüyü in- ,_Dedı. Bu t:rbıyeli gencı, ben de aynı nağında derin bir yara açmıştı. Yüzün-

dirttim. Ve beni karşılıyan uşaklara: hurmetle sel.funladun. :rakat heyecanı- den, sızan kanlar, omuzuna damlamıya 
mı yen.em. e .. d, ım. s. ert b.ır •. s.esle: . _. başlamıştı. Rengı·, sararc:Ukca sararınış-- Adım, şövalye Cem .. Sultan Ce- M B d tt 

min oğluyum ... Gidiniz, efendinize ha- . - osy~. enı ~ev .~gını ~~c ıgı~ tı. Derhal geri doğru bir adım attL Ye-
ber veriniz; üç gün evveı;Fondiden bu- bır kaldın ıle, rahib LöyolA ısmınde hı- re kapanır gibi bir vaziyet aldı. 

lekar bir adamın, şatonuza iltica ettiği- (Arkası var) 
l'aya gelen Madmazel Civanna ile gö- · · ·ıı· o ı l ·· -ı k b' h nı ışı ım. n ar a goru ece ır esa- ............................................... ·-············ 
rüşmek istiyorum. bım olduğu için, (Fondi) den buraya, 

Dedim. Civannayı birkaç dakika son- tam dört .gündür, yürüyerek gelmiştim. 
ra görmek hulyasile derin bir haz ve Onun için şatonuza müracaat ettim. 
sürur içinde bekledim. Birkaç dakika Beş dakika olsun, o kadınla görüşmek 
sonra, şatonun kahyası olduğunu tah- istedim. Çünkü o kadının; benim sesimi 
min et"tiğirn bir ndam geldi: işittiği anda, bana şitab edeceğini zan- I 

- Mösyö lö Şövalye! .. Bu şatoda, şö- netmiştim. Halbuki, hakaretle karşıla· 
valye Cem isminde bir adamı kimse ta- şınca; a~tik hislerimi açıkca söylemek
nımıyor. Buna binaen, efendim Kont te bir beis görmedim. 
Belas dö Şeri, zatifılinizi kabul etmek- Dedim. Bu genç asilzade, beni din- .S .__,.IL!lf-__ ._T--P"""-+-_._,__, 
te mazur olduğunu söylüyor ... dedi. ledi. Ve, sakin bir sesle şu cevabı verdi: 

Antuvan; en doğru tabiri ile, tepe- - Mösyö!.. Sizi temin ederim ki, ra
den tırnağına kadar kulak kesilmişti. hib dö Löyola, buraya gelmemiştir. 
Nefes almaktan bile çekinerek, şöval- Madmazeli Fondiden alıp buraya geti
yeyi dinlemekte idi. Fakat bu sözleri i- ren, benim ... Ben, yani:, Kont Belas dö 1 
şitir işitmez, sanki o kapıdan kendisi Şeri... Aşığına ihanet eden kadına ge- 6 
kovuluyormu.ş gibi, bir heyecana ka- lince .. vakıa, kadınların gönül işlerine 9 
pılarak: aid davalarında, onlann avukatlığını l'--t--t--'lıo--

llJ - Ah, Madonna .. ne alçaklık.. ne ka- der'uhde etmekten hoşlanan adam de- .......... """"'_.,._ ____ ._ ...... _..__, 
balık... Bir asilzadeye böyle muameie ğilim. Ancak şu var ki; Madmazel Ci
etmek ... Orada bulunmadığıma, ne ka- vannanın müstakbel zevd olduğum için 
dar teessüf ettim ... diye söylenmişti. size ccvab vermek mecburiyetinde-

Şövalye, derin derin içini çekerek sö- yim. 
züne devam etmişti: Civannanın, müstakbel zevci.. bu 

- Bir anda, bütün şuurumu kaybet- sözleri duyar duymaz, bir anda irade
tim sandım. Şatonun pencerelerine dö- me hakim olamadım. Büyük bir hay
nerek, yumruklarımı ka1çalanma daya- retle: 
dım. Acı ve sert bir kahkaha attım. - Siz.. siz, ha .. Civannanın müstak-
Karşımdaki kahyadan ziyade, şatoda- bel zevci, öyle mi? .. 
kilere duyuracak kadar yüksek bir Diye bağırdım. Ve arkasından, acı 
sesle: bir kahkaha attım. Ona doğru bir adını 

- Şimdi anlıyorum, ki. burası, bir daha ilerledim: 
asilzade şatosu değil, bir kahpe yuva- - Mösyö lö Kont! Müsaade edersc
sı ... Madmazel Civan na, belki saklana- niz.. size.. lebrik yerine teessüflerimi 
bilir. Çünkü; artık karşıma, açık alınla beyan edeyim. Bu sizin müstakbel zev
çıkamıyacak kadar temizliğini kaybet- ceniz .. Madmazel Civanna ... 
miştir. Onu kaçırdığına emin olduğum, Diye; söze başlıy.ırak, Civanna ile 
rahib Löyolfı'ya gelince, hiç şübhesiz nasıl seviştiğimizi, bu aşk yüzünden, 
ki onun nasiyesi de madmazelinki ka- ikimizin de ne çileler, ne ı.ztırablar çek
dar da temiz değildir. Fakat bir asilza- tiğimizi ve nihayet bütün bunlara rağ
de olduğu için, alnındaki lekeleri, be- men izdivac için Civanna ile nasıl söz
lindeki uzun kılıçla temWemesi lizım leştiğimi7.i anlatmak istedim. Fakat, 
gelir. Anladınız mı, .kahya efendi? Gi- Kont Belas dö Şeri, sert bir hareketle 
diniz .. bu sözlerimi aynen efendilerini- sözlerimi kesti: 
ze söyleyiniz. Şayet bana verilecek bir - Mösyö lö Şövalye!.. Kafi. Müstak
cevablan varsa, onlan; şurada, şatoya bel zevcem hakkında, sizden izahat 
gelirken gördüğüm küçük düzlükte beklemiyorum. Görülüyor ki, biz iki 
bekliyorum. rakibiz.Onun için aramızdaki meseleyi, 

Diye baf,rırdım. O anda şatonun, av- şövalye kanunları mucibince halletme
luya nazır olan aralık pencerelerinden liyiz. Civanna; ya benim olacaktır, ya~ 
biri hafifce gıcırdadı. Sükftnetle kapan- hud, size kalacaktır. Buyurunuz. Çeki-
dı. niz kılıcınızı 

Deriıal, şatoyu terkettim. A~ler i- Dedi. Ve yıldırım sür'atile kılıcım 
çinde yanan, bir değirmen taşı gibi a- çekti. Bir adım, geriledim. Ben de kılı
ğırlaşan başımı, omuzlarımın üzerinde cımı çektim. İki sert çelik, birbirile 
güçlükle dik tutabilerek ağır ağır yo- çarpıştı. Tannan bir ses, kulııklarunda: 

SOLDAN SA(;A: 
ı - Romada büyük muvaffaklyet göster

diğimiz bir spor. 
2 - Bir torpldomuzun tSin1, su. 
3 - Yanardağın a~ndan çıkar, blr ye

rimiz ke!lllnce hasıl olur. 
4 - Dudak, §ehr1 idare eden. 
5 _._ İspanya reisicumhurunun 1sml, evler

de bulunan bir Alet. 
B - Bir v1ldyetımiz, boya vo ya~dnn kalan 

iz. 
7 - İş:ıret edatı, renk. 
8 - Bir aded, göz. 
9 - Hareket edem1yen, bir emır, nota, 
10 - Eski bir san'atımlz. 
YUKARDAN AŞAÔI: 

1 - Bir tatlı, su. 
2 - Bayram, ıztırab vermek, ced. 
1 - Atıcılıkla aldkadar bir san'at. 
4 - Vermek, aüvari. 
6 - Yerinde duramıynn. 
8 - Üzerine çamaşır asılır, benzer, 1ntllmm. 
'1 - Bir kuş, bal yapar. 
8 - Ana baba ve çocuklar. 
9 - Kışın yaıaı. §anlı. 

ıo - Blr esnaf nev'i, renk. 

I 

kuştan indim. Yanından küçük bir dere çınladı. Artık, ilerliyorduk .. geriliyor- Evvelki bulmacanın halledilmiı ıekli 

Mayıs 1 

SPOR 
Bu haftaki maçlar 

Bu pazar milli 
Güneşle 

küme maçları için istanbulda 
Beşiktaş karşılaşacak 

Bu hafta millt küme maçlanna An- meğe uğraşacaktır. Altılar ise bu berf 
kara ve İstanbulda TaJr.sim stadyo - berliğin bir tesadüf eseri olmadığıJll 
muncia devam edilecektir. göstermek için canla başla çalışacl:Ü' ' 

Bugün Alsancak - Muhafızgü - lardır. 
CÜ ile karşılaşacaktır. İzmirliler Beşiktaş - Güneş'e gelince! İşte çe' 
milll kümenin en şanssız takımı olduk- tin bir oyun... Güneşliler geçen hgf!I 
!arından gene Ankarada da ayni şe - AlTilara oldukça zayıf bir takım çılcf 
kilde mağlfip olabilirler. Çünkü Muha- rarak mağlup olmuşlardı. Ayni giin ~ 
fJzgücünü kendi sahasında yenemedi. Beşiktaşlılar Galatasaraya yeniiınişlet' 
Bu sefer rakib sahada oynayacağından di. 
vaziyet daha fazla aleyhindedir. Al - Güneşliler ligde mükemmel bir şe' 
sancak, yann da Harbiye ile karşı - kilde ilerlediler. Rakiblerini bir h111 
!aşacak ve Ankara şampiyonu bir gün puvanla geçtiler. Maamafih bu oyuıı: 
evvel oynadıijı oyundan yorgun düşen larının gene vaziyetlerine tesiri do~,. 
AlsSJlcaklıları nµığlCıp edebilecektir. nacaktır. Çünkü daha önlerinde Gv 

İstanbulda Galatasaray, Altılar muh tasar~v. ve Ankara oyunları var.. • 
telitile oynayacak. birkaç hafta evvel Bu haftaki futbol maçlan zevkli 0 

berabere kaldığı bu takımı mağlup et- lscaktır. 

Voleybol ajanına Voleybol dedikodusu 
açık mektub etrafında düşünceler,, 

Cumhuriyet gazetesinin 23/4/38 tarihli Voleybol ajanının bir tebliği neşredlldJ·#' 
nüshasında İstanbul Voleybol Ajanlığının rnda bazı klüblerin sebebslz olarak turıı11 

blr tumuvn tertlb edeceğine dair tebllğlnl o- dan çekildikleri blldlrtllyordu. rJf 
kuduğum zaman hayret ettım. Mevzuubahs olan klüblerle konuştuk. ".,,r 

İstanbul Voleybol Ajanlığının evvelce ter- dık k1 bu ayrılmanın mühim bir sebel>l 
tlb etmek istediği turnuvadan bazı klilple - dır. ı' 
ı1n sebebs1z çekllmeslnl mazeret göstererek Ajan, voleybol sporu yapan klübleri blf f 
bugün ayni şekllde başka blr turnuva yap - mıntakaya içtlmaa davet etmişti orııda:ıl', 
mağa kalkmak, düşünceleri tamamen mllll zun münakaşalardan sonra maçların O tol' 
olan klüplerlmize blr leke süriilmek demek - tasaray veya Halkevl salonlannda yapı.! f 
tir. .cıı karar altına alınmıştı. Ve tumuvn1~ ~ 

Hayır Bay Ajan_ KlUplerlmlz (Y. M. C. Al yet muntazam bir şekllde GalatnsaraY ~ 
Genç Hırlstlyanlar Cemiyeti himayesinde llndı baş.lanml§tL Bu hnJ ancak bir 1ld ( 
ynpt1ğınız müsabakalardan sebebslz çekli - devam etti. Sonra ajan ve monitör teıı~.;
memlşlerdlr. ralarında anlaşarak maçlara Genç SJI~ 

Bu sebeblerl size klfip mürahhasları uzun u- yanlar Cemlyetlnde devamı kararlaş.ırı""
zadıya anlatmışlar, fakat siz bunları din - Iar. . '
lemedlnlz veyabud dlnlenıek istemediniz. Monitör İlhaml Genç Bırlstlyanlar C"rJ. 

Knbahatlerln1z1 tıüplerln sırtına yükle - yetlnln maaşlı memurudur. Kendi sö.V~ ~ 
mekle kendi aczlnlz.1 ortadan kaldırmak ıs- iıe göre bütün faallyetlnl oraya ayır ı;<'
tlyorsnnız, muvaffak olamazsınız. Hakikat diğer taraftan mna.ş aldığı Türk Spor ~ i 
saklanamaz. istanbulda Basketbol Ye Voley- munu:ı voleybol lşlerlle ancak haftııd& b'i 
bol. o.ldkasızlık ve htmaye.slzllk görmliyor. saat meşgul olablllrmlş. Spor Karurnı.ı -;I 
Bu alft.ka ve himaye sizden değll, fakat bu kabul ettikten sonra 1t1raza mahal yo1'· e•ıl 
işlerde manevi blr zevk duyan bazı ınbıs - nız sporcuları Genç Hırlstiyanlar cernlf~ 
!ardan geliyor. mecbı;rl bir surette devama sevtetrıı ;;p 

istanbulda sizin terUb ettığ1nlz resmi hem hayret ettik, hem de bu hnreketi d 
müsabakalara yalmz 8 teşekkül giriyor ve bulmadık.. ıı15':1, 
bunların yarısı da dabn llk müsabakadan Başta Galatasaray, Vef:.l, Anadolll~ 
sonra Y. M. C. A. hlmayeslnl sezdikleri lçln Topknpı. gibi klüblerlmlz olmak üzere ı;t 
turnuvadan çekiliyorlar. Fnkat diğer taraf - klübler de ajanın ve monltôrün bu hl\~ 
tnn bu sene lçlnde tert1b edilerek büyük mu ni doğru bulmadılar. Birer mektubla teı;, 
vaftaklyetlerle başarılmıŞ ikl turnuva var - t1 protesto ettller. Ve yapılan blr i~~ ti 
dır k1 sızın al~dar olmanız lcnb etti~ h3.l ııöylenen bazı garlb sözler üzerlr.e bil 
de seyirci olarak bile gelmedlğinlz Beyoğlu rln murahhruılan salonu terkettller. ıJ 
Halkevlnln Voleybol ve Basketbol turnuva - Bundan sonra ancak dört klüo -1.t1 be 
landır. ajanın tesiri ve idaresi altındadır- ae~? 

Bay Ajan, neden hakikatı örtmek tstl - ristıyanlıır Cemiyetine devamı kabuJ e 
yorsunuz? Muvaffak olamadığınız bir saha - Ierdlr. ııııı 1 

da, nlçln Beyoğlu Halkev1 Spor Şubesi mu - Şlmdl ajan bu sporda Türk gençlct~;f.' 
vaffak oluyor. Bunun sebeblnl araştırdınız llkaslZlığından bahselllyor. Acabn ~ f3C'<J 
mı? Hayır, çünldi araltll'amazsın:ız, araı - sporu allkasız mıdır? Senelerdenbert ro<J 
tırmak istemezsiniz. lu Halkev1 tarafından tertıt> edll.::n tu ~ 

Bay Ajan. neden BeyoIDa Halkevl tur - lııra kırktan fazla takım iştirak cdcr·.,,ef. 
ııuvalanna seve seve 40 - 50 teşekkül işti - mıntaka müsabakalarına girmtyen ~ ~ 
rıık ediyor da. sızın ve monltörilnfiziln Y. M. Oalatasaray salonlnnnda her cuınıı.r oll I' 
c. A. salonundaki müsabakalannıza ancak maç yapmaktadırlar. Ye.nl her h:ıftıı e 'Ol t/ 
4 takım geliyor? cJm çarpışıyor demektir. Kendi halillrdef. 

Bunlann sebcbler:fnl aradınız mı? Ha - kılmış olan bu spor, her hnlde senelC r (3_'1 
yırt rl büyük emekler sarfedllen dJğer sı>0 ~ 

Bay Ajan, nlçln Gallltasaray Spor KIU - !erinden daha verımıı ve daha ııareıce ıe>:.. 
bü kendi salonunu sporcuların emrine blld - Şu halde ortaya konan klıpa, sjaoıJl ~ 
bedel terkettıği halde, teşkfill.tm parasını ettiği turnuvanın gılııblne değil, aerı~ tt7 
Y. M. c. A.. hesabına aarfetmekten çeldnml- ttyanıar Cemiyetine glrmek ıstcn:ılYe , 
yorsunuz? Turk sporcularına verllmelldır. ~/ 

Bu sporla meşgul olanlar, bu sporu se - c. R. <ah!:!··"' f 
venler-, bu sporun 1'ayda.sın1 görenler, ken - ................................................. ke~ 
dllcrın1 her hususıa tatmın eden ve kendı - Biga belediye reisi muha 
lerlnln bu zevklerin inkişafına. yardım eden edilecek . ~ 
Beyoğlu Halkev1n1n tumuvalanna lştlralı: 1 - Biga (Hususi) _ Belediye rel51 ,r,J 
le iftihar duyanlardanız. ~ 

Sonra Y. M. c. A. Spor müdürü Voleybol ile katib Hamdullah ve beledi1e JiV 
ve Basketbollin 1nk1şafını temln için teşki - Ahmed ile doktor Niyazi hakkınd• 
lAtımızdan maaş aldığı halde bu spor şube- mu muhakeme kararı verilmiştlt· 
ıerıne ancak haftada dört a:ıatini lfit:l'en tah • / 
sıs edebneceğını blldlrmestne raımcn wrı Biga evkaf dairesı~, 
oradan sıyrılamıyorsunuz? Biga (Hususi) - Bigada eV ııJi f, 

Hatıra olarak tertlb edeceğiniz son tur - dükkanlar kamilen satılmıştı.r. ~ıı.ıı 11 
nuva neticesinde verece~lnlzl llll.n ettl~lnlz ı"r"" , 
kupayı idarenizde en pnrlak munffaktyet- başında Biga evkaf dairesinın "" A 
lerlnt2tn JU4llmasllla. yardım eden Y. M. c. A. ceği söylenilmektedir. • •• / 1 
salonuna tahsl.s etmeniz çok muvafık olur 
kanaatlndeylm. Eski bir sporcu 

İhsan Belor 

Atletizm mUsabakalarr 
İstanbul Atletlzn::ı Bayramı tertıb hey'e -

tinden: 
İstani:ıul Atıetlzm bayramının dokuzun -

cusu 8 Mayıs Pazar günü öğleden sonra saat 
on dörtte Bebekte Kole1 sahasında yapıla -
caktır. 

Geçen hafta seçilerek finale kala.n bütün 
atletlerin pazar ıünü saat on fiçde Bebekte 
Kolej sahasında hazır. bulunmaları rica o -
lunur. 

Bu sene mfiSa.bakalara. Atletizm Federas
yonunun tensibi lle diğer bölgelerden gele -
cek at1etler de iştirak edecektir. 

Müsabakalar dühullyeslz ve herkes davet
lidir. İki senedir tatbik edilen yeni program 
muctbtnce mttsabakalara başlandıktan son
u, ara verllmlyecek, bir müsabaka biter bit-

.............................................. 
•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkOnlOğOne 

Fenni 
Borsaıu 
l.uyealer.ıı ölçü 

tarifesi günderilir. 

EmlniinU 
İzmir sokeğı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakrnımz. 

mez dl~erl yapılacaktır. ~--•••• 



~Mayıs 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a0·1 

rılara karşı tesiri şa~maz bir ilaçj 

olduğunu isbat etmiştir~ 

~---------· 
~~hı icra l\lemurlutundan: 

~~t Öz detnircUer c;arş151nda demirci 
~ btnaa1 erın Eskişehir idman sahasında 
~-ıı_ltkı inşaat müteahhidi İnegöllü Et-

'~tı ~~a Eskişehir sulh hukuk mnhke
~ ~e il\ Ch~ı 898 1651 numaralı 1lıimla 
lıı 11t içhı iSratı ve borçla. beraber 68,48 

'~erııe~aptığı icra takibi üzerine borç
\ı de v ~cra emri karısına tebli~ olun
~~!ııtu a 1 ittrazındn borçlunun 6 ay ev-
Slll aı:U~gfttlği ve ikametgflhının h:ı.len 
~ lltıı u bUdirUdiğlndm 20 gün müd-

Bu bir tennt hakikattir ki : 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pnrnzsnz Te 

gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tabit 

gtızelliği muhafaza eder. 
~\ · tı:: ~bllğat icrasına karar veril
~ 6cıelll &Ününden itibaren borçlu bor-

"' Olcı~u e~ veya ladei muhakeme yolu ııe =============== 
\~a daı •hlcemeden icranın gerı bıra- beyanında bulunmazsa hakkında '78 n 837 

-. .. tll ~ btr tarar getirmezse cebri 1c- maddelerin tatbik olunacaiı tebllt matamı
o unaca~ı bir mtlddet içinde mal na kaim olmak üzere Ulnen blld1r1llr. 

SON POSTA 

GEMiCiLER 

olan h<.'rkcs t:ırafından ve bahusus gayri 
müsaid şeraitte yaşayan fabrika amele -
leri ve işcileri tarafından istifadeli bir 
surette kullanılabilir. 

KATRAN HAKKI EKREM ilaç ol -
mak üzere günde beş tatlı kaşığı yarım
~ar bardak su veya süt ile içilir. 

Katranın tesiri vücutteki bütün gışa
~" muhatiler üzerinde ve bilhassa akci -
ğerlerde ve nefes borularile idrar yolln
rındakilerde ve mesane nezlelerinde gö
rülür. Bunların nezle vesair hastalıkla -
rından dolayı artan ifrazatını azaltır ve 
ke.c;er. 

Bu suretle en müz'iç öksürük ve bron
şitleri geçirir. 

1 Dr. [RFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaasıaı 

1 HergUn Oğ,eden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

\,, Nu:i Coııker sokJtk No. 8- 10 

.............................................................. 
r 

Son Posta 
Yevmi, SJyasI, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sone Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TüRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. , ............................................... .. 

• 1ı Posta kutusu : 741 İstanbul l.i 
Telgraf : Son Posta 

i Telefon : 20203 1 • r ~ ...............................................• 

Sayfa 15 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Fuadın $andığımıza 17529 hesab No. sile (2780) lira borcundan dolayı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takib 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre 
satılması icab eden Alemdarda Nallıınescit mahallesi Gümüşhan2 ve Aziziyl 
caddesi sokağında eski 4, yeni 9, 11 ve yine eski 59, 59 Mü. 59 Mü. 59 Mü. yen 
8 10, 10/1, 12 No. !arla murakka m kagir bir matbaa (halen ardi · • 
ye) nin 16 da 13 hissesi ile yine altında üç dükkanı h:ıvi ka • 
gir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (450) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızın teminat mektubu da ka -
bul olunur. Birikmiş vergilerle, çöp ve :fer er resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16/5/938 tarihinden itibaren tedkik 
etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisınde açık bulundurulıwaktır. Tapu 
sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şart namede ve takib dosyasında vardıT. 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedki k ederek satılığa çıkarılan gayrime!lkul 

hakkında her §eyi öğTenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 13/6/938 tari
hine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlu

0

nda kain Sandığımızda saat 15 ten 17 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya pıfabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icab eden gnyrimcnk ul mükellefiyeti ile Sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile arttırma 15 gün daha temdit edilerek 28/6/938 tarihine müsa· 
dif Sah günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 

arttırmada gayrimenkul en çok artı mm n üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanuı 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dnir emize bıldirmeleri lazımdı!'. Bu sureU~ 

haklarını bildirmemiş olanlarla haklaı ı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
937 /215 dosya numarasile Sandıgımız H ukuk İşleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu i1an olunur. 

SATIŞI 
lstan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Zeliha, Zehra, Rukiye, Şadıyc, Emine Fikrdin Sandığımıza 19077 hesab No. 
sile (1000) lira borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
ödemediğinden hakkında ynpılan tnkib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı mad
desinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlunda Feriköy 
birinci kısım mahallesinin Kostantin sokağında eski 37, 37 Mü. yeni 113, l 15 kapı 
No. lu kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmPkt adır. Arttırmaya girmek isteyen (400) 
lira pey akçesi verecektir. M!lli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş vergilerle, çöp ve fen er re5imleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamE:si 16/5/938 tarihinden itibaren tedkilr 
etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şart namede ve takib dosyasında vardır. 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedki k ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibaı olunur. Birinci arttırma 13/6/938 tari
hine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlu nda kam Sandığımızda saat 15 ten 17 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan abnması icab ede?ı gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını 

tamamen geçmiş. olması şarttır.. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile arttırma 15 gün dah.l temdit edilerek 28/6/938 tarihine müsa-

dif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmnda gayrimenkul en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan aiakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUmat almak istiycnlcrin 
937 /97 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

*** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alımın ga yı i menkulü ipotek göstermek isteyen

lere tahmin edilen kıymetin yarısına kad or ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (2612) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Paşabahçc Fabrikasrnda Şartname ve Projesi mucibince 

yaptırılacak kargir ve betonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur: 

II - Keşif bedeli 16.730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı1254.78 li
radır. 

111 - Eksiltme 9/V/938 tarihine rast!,yan Pazartesi günü saat 15,30 da 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva· 
zırn ve mübayaat şubesilt? Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerm fenni evrak ve vesaikmi İnhi· 
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca \ esika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklil mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazı ı 

ehliyet vesikasını ve ro 7.5 muvakkat teminat parası veya mektubu ihtiv..ı 

edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat c 14.30:1 a kadar yu 
karıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmi 
olınası lRzundır. c2327ııı 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Heldm) 

DabWJ• 11atitehaas111: Pazar.dan maada 

JJerıtn cı - U D11'&D.7olu nwnara llH. n ı.. 

lltoııu mH - l106f 

Doktor 

lbrahim Zati Oget 
Belediye ksrfl81Dda, PiyerloU 
caddesinde 21 numarada berıQD 
Ö~leden sonra hastalanm kabul ._ ___ ..... 

' 
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IŞT AHSIZLIK -
ŞIŞKINLlK 

BULANTI -

HAZIMSIZLIK 
EKŞiLiK 

GAZ, SANCl 
DİLP ASLIGI - Mide bozukluğu 

BARSAK ATALETi - iNKIBAZ 
SARILIK, SAFRA - KARACIGER 

SIKINTI, SİNiR - HORLAMAK 

\ "e bütti.n mide ve bursak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan 
Meyva Özü istimal ediniz. Mide' için her yemekten sonra 1-2 
tntlı kaşığı yanın bardak su içinde ve barsak hastalıklarında 
ı~ r sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı ya
rım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan Mcyva Özü 

l l vvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir harikai 
ı.an'attir. Avrupa \'e bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 
yuksck olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa mey
' özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü 

yalnız bir ~ürlü olup şckersizdir. Ve çok köpürür. 25 - 40 - 60 _ 
100 kuruştur 

• .,. , • • • : 1 • ~. 1 ·, .· 

BiLEN KAZANIR 
Sayın Bayanı anınızdan samfmt ricamız; sağlıklarını yuvalarının 

saadA•ini ( aylık temizlik ) lerinde daima 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımları kat 
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye yuz çevirmek, gelecek 
tehlikelere rıza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından şOk· 

ranlarlll karşılanan ( FEMIL ) sizleri üztıcn meşakkatlerden kurtarır, 
rahim hastalıklarından korur. Cildinizin taravetint artırır. Vncuctn 
tam bir serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve seve kull na
cağınız bu gayet sıhhi , pratik FEMlL ve BAGLARI her eczane \"e 
bOyOk ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

5 ........... ~·~ 

Onblnlerce kişi gibi siz de 
kullanınız, memnun olacaksı· t'/"U 
nız. Horoz morkn'1na dikkat.~ \\Jı,. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

ol'l ?-'\t 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas· 
lığı defeder. Mide ve barsakları alıştırmaz. lşUhamzı 
ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla moşabih 
isimlileri ve taklidleri ısrarla reddediniz. 

.1111 ........................................ .... 

UYKUSUZLARA: U mumt bir rağbet 

kazanmış olan 

1 
Tath bir uyku temin eder. 

SİNİR AGRILARI e ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESi e BAYGINLIK e ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ileri gelen bütün 
RAHATSIZLIKLARI iYi EDER 

Ne nebati, ne kimyevi zehirli hiçbir madde yoktur. 

DEN ZBANK 
Materyel dairesi reisliğinden 

Ynlova kaplıcaları ihtiyncnıdnn haric kalan motör, dinamo, akümüla· 
tör, buz makinesi ve bunlara müteferri bir mikdar aksam pazarlıkla sa
tılacaktır. Pazarlık 16/ 5/ 938 günü aat 15 de Denizbank Materyel Dai- . 
resi Rcislii,rinde yapılacaktır. Satılacak makine ve aksamın müfredatlı 
listesi ve satışa aid mukavele projesi dairemizden parasız olarnk 
nlınabilir. 

Pnzarlık saatinde biu.at bulunamıyanlar, Noterce musaddak 
göndermelidirler. Pazarlığa giret'ek olanlar, pazarlık saatinden en az 

bir saat evvel Denizbank veznesine bin yetmiş beş liralık (nakden ve· 
ya mektub olarak) maktu muvakkat teminatı tevdi etmiş ve tek1iflerini 

....... de Matcryel Dairesi ReisliiJne vennİ§ bulunmalıdırlar. 

TRAŞ BIÇAGI 

MGtenaslp bir ndam 
Ô. ltDllUll Ko,..lırt (Qıllll) H Ki• 

••rlırl wDcudu ıı\mlhW• tunGbD 
'•-•• 1d1P. Sevlnıllllııe lııılıt- ıılmık· 
1.ııın vDcwıu 111ıHt•lır •• ııraeııı.. 

f ,.tı•tl•• : "'"''"'' e ıtndalh 
•-'" (011ıtı) ıatrıalı •ınb11 

215 Uradu lllb'"'-

ı ••tıt ,.,. , ...... ' 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. i S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPI~ER : A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Mayıs 7 

LİMON - PORTAKAL 
MANDALİNA - ÇİLEK 
AÔAÇ ÇiLEGi - MUZ 

ANANAS-FRENK ÜZÜMÜ 
SİNALKO - ŞEFT ALI 
KAYISI - ARMUD 

nevilerinde olup §ekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapıl' 
mıştır. Hasan Meyva Özü'nün bütün evsafına malik olın~ 
beraber "mide ve ba rsak ı:s:ıhatsızlıklarma çok iyi gelir. 
Şampanya ve en ne fis gazozlar gıbi gayet lezzetli olup ef 

lerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucıl' 
luğu sebcbile kullanılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tanı" 
mile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. t11 

sıhhl bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlıı~ 
Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi ka\·anoz halinde 25 - 40 - 60' 
100 kuruştur . 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRi 

Saçlara elzem olan 
bir gıdad1r. 

Saçların köklerini kuvvetlendirlf· 
DökOlnıesinl keser. Kepekleri ta· 
manıen giderir ve bnyome kabUl· 

yetini artırarak saçlara yenidOJJ 
bnyat verir. Kokusu latif, kullanışı 
kolay bir saç eksi rldir. 

INGiLiZ KANZUI< 
ECZANESi 

BEYOGLU- ISTANBUL 

~-.-. ... UNUTMAYINIZ: 

uölJILR••a•ianaa ESi 
9 

&izi zengin dacektf r. 
__ _. Adl"es: Galata, Karaköy Postane karşısında Tel. 40021 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 

Sinema Koltuğu Yaptırılacak 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için G00-700 koltuk yaptırılııcJ~; 

Şeraiti öğrenmek isteyenlerin 10 gün zar fında genel Merkez Muhasebe JJiidUf 
ğüne müracaat etmeleri. c2616> 

--:-- ---./ 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 kııraı 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü aahile 100 )) 

lç ıahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çc>yrek 
sayfa ilanlar için ayrı bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilAnlarına ald 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

iıancıl.ık Kollekııt ŞlrkeU 
Kahramanzade Han 

Ankara caddMI 


