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Her gün 

lstanbuld-;;-
Nakliye işciligi 

- Yatan: Muhittin Birgen -
~ nadolunun eski bir an'anesi 

~ vardır: cİş mi arıyorsun? İs
tanbula!> Anad.olunun hemen her tara
fında, yer yer, köy köy, bu, eski bir an'a
ne halindedir ve bu an'ane, asırlar ara
sında devam edip gelmiştir. İstanbul, za
man zaman Anadoludan, iş için gelen ve 
adeta bır muhaceret nisbetlerini alan ha
reket dalgalarına şahid olmuş ve bu hale 
karşı, devir devir, muhtelif tedbirler al
mıştır. Şimdiki Bostancının köprüsünü, 
şehrin o zaman da hudud noktası yapan 
İstanbul şehri, hır zamanlar, oradan içeri 
girenleri birer birer kontrol ederdi. 

O zamanlar, Anadoludan 1stanbula 
doğru akıp giden bu iş arama hareketini 
tabii bulabilirdık; Anadolu harab ve iş

siz, İstanbul da büyük imparatorluğun 
zengin payitahtı idi. Anadolu zulüm al
tında kavrulduğu için, insanlar canları
nı İstanbula atmaya ve orada barınmaya 
çalışırlardı. Bununla beraber, bu hare
ket hazan o kadar ifrata gitmiştir ki, İs
tanbulun Osmanlı muhiti cTürkün> bu 
adetile eğlenmek için türlü türfü hikaye
ler ve masallar icad etmişlerdi. Bu ma
salları ve hikayeleri bizim nesil dahi bol 
bol dinlemiştir. 

* Anadolunun bu an'anesine .nukabil ts-
tanbulun bir an'anesi vardır: Anadolu
dan gelip İstanbulda yerleşenlere müm
kün mertebe iş vermeği istaııbulun bir 
borcu bilir. Bu borcu ödemek için, fstan
bulda aynca teşkilatlar yapılır. Zanne
dersiniz ki bu teşkilatlar, istanbulun Işi
ni tanzim için icad edilmiştir; hayır, bun
lar İstanbulun iş hayatını tanzım için de
ğil, Anadoludan gelip İstanbuldn iş an
yanları barındırmak maksadile vücude 
gelmiş ve öylece muhafaza edilmi? teşek
küllerdir. Son otuz sene içinde bunların 
birkaç defa ~mleri değişti; fakat, bünye
lerinde değişmiş hiçbir şey yoktur: Hep 
eski bünye! 

İstanbuldaki bu nevi teşkilatın tarih 
içindeki tekamülünü yazmak uzun bir 
bahistir. O tarafa gitmıyccegim. Üzerin
de durmak istedı ·m şey, İstanbulun nak
Jiye işciliği ve nakliye teşkilat ıdır. Bu 
teşkilatın bugünkü bünyesi, çürümüş hir 
an'anenin, sırf adet ve an'ane olduğu 

için, hfıla eski şeklile muhafaza edilen 
varlığından ibarettir. Ben dünyaya gö
zümü açtığım zaman, Abdülhamid dev
rinde, bunların adeta siyasi bir varlıkla
rı vardı ve kahyalar, Yıldızın ileri gelen 
adamlarından biri idL İttihad ve Terak
ki, bunlarda, kendinden evvelki devir gi
bi, İstanbul için mühim bir siyasi kuv
vet varlığı tevehhüm etti ve bunları Yrl
dızdan çözüp Nuruosmaniyeye bağladı. 
Cumhuriyet devri bu işi biraz daha ısla
ha gayret etmekle beraber, o da bünyeyi 
değiştirmek cihetini hiç tecrübe etmiş 
değildir. 

* Bugün İstanbulda bir hamallar Ye ara-
bacılar teşkilatı vardır. Bu teşkilatların 
birer de nakliye tarifeleri vardır. Az çok 
herkes ve bilhassa tüccarlar, fabrika ve 
atölye sahibleri bilirler ki hamalların ta
rifesinde bir ton yükün yanm kilometre
lik bir mcsaf eyt!' nakli, bazı maddeler ü
zerinde, on beş liraya - evet, tamam on 
beş liraya - kadar çıktığı vakidir! inanı
lamıyacak derecede garib olan bu işin 
böyle olmasına rağmen, öte taraf ta ha
malların hemen hepsi de günde bir lirn 
kazanmayı en güzel bir iş saynrlar. Ne
den? Çünkü, elli hamalla idaresi müm
kün olan bir iskelede birkaç yüz hamal 
bulunur ve bunlar işe nöbetle giderler. 
Ayni hal arabacılar için de vakidir. Hur
da arabalar, hurdalaşmış beygirler, işe 
nöbetle girerler ve arabactla:-, gene 
yüksek tarüelere rağmen, işsizlikten ve 
kazanç azlığından müştekidirler. 

Resimli Makale: X Dost sözü. X 

Evvela düşün, sonra düştincene vereceğin ifade şeklini 

tasarla, daha tonra söyliyeceğin şeyi söylememenin daha 
iyi olup olmıyacağını ölç. 

Düşünmeden konuşan, ifade ıeklini hazırlamadan ilerl 
atılan, lüzumsuz yere söyliyen adam ni§an almadan tüfeği· 
ni boşaltan bir avcıya benzer. 

(~-c S __ O __ z __ A_~_R __ A_S_D _N __ D_A_) 
Terzisini mahkum 
Ettiren kadın 

·----------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Dinlemediniz ki! .. 
Bir muharrir bir piyes ttazmış!ı. 

Yazdığı piyesi bir tiyatro rejisörüne 
okudu ve okuduktan sonra: 

- Nasıl buldunuz, dedi, temsıl edi
lir değil mi? 

Rejisör cevab verdi: 
- Temsiline imkan yoktur. Piyesi. 

beğenmedim. 

- Beğenmediniz mi, siz piyesi din
lemediniz ki beğenmiyesiniz, ben o
kurken uyuyordunuz •. 

- Da1ıa iyi söylediniz ya, piyes 
hakkındaki fikrimi evvelden de bu 
suretle size bildirmişim! 

1 

·-____________ ,.. 
Gıdaların karakter 

üzerine tesirleri 
Gıdanın insanları yarattığı fikrin(? knil 

Rcsminı gördüğünüz genç kız, bir ter- olan bir Amerikalı alim, bu fikı ır.in doğ
ziye yaptırdığı kolsuz bir tuvaletınin ar- ruluğunu tecrübe ile isbat etmeğe kal
kasında pot olduğu için mahkemeye kışmış ene yediğini söyle, kim olduğunu 
müracaat etmiş ve davayı kazanarak tam sana söyleyim!> tarzında bir de nazariye 
240 lira tazminat almıştır. kurmuştur. Amerikalı alim, bu tecrübe -_._ ____ • ·- ............ ...........--- • •?ıl9ıf"-·=-

nırlar. Guya sermayedar ve müteşebbis sini yapmak için bir çok beya.ı fareler 
olan arabacılar için de vaziyet, bazı kü- tedarik ederek bunları muhtelif usuller 
çük farklarla aynidir. ile besl('miştir. ı•'ransız yemekleri ile * (salçalı et, salata ve meyvaiarile) besJe-
İstanbulda şehir nakliyesini ucuzlat- nenlcr Fransız tipini iktisab etmışlerdir: 

mak için bu nakliyeyi teknik ve teşkilat Boyları orta, şişmanlıkları tabii, !\ıllaıı 
bakımından modernleştirmek lazımdır. çok ve sert. 

Fransız talebesi 
Eğleniuor 

Parıs Kartıye Laten denilen mahaılcsi 
bilhassa dünyanın her tarafından gelıp 
Paris üniversitelerinde okuyan fakir ta
lebelerin yaşadıkları mahalledir. Bura
daki yüzlerce talebe, kendi aralarında sı}t 
sık eğlenceler tertib ederek hoşça vakit 
geçirirler. Yukarıdaki resim, bunların 

yaptıkları son tezahüratı göstermektedir. 

/ngilterede küçük 
mücrimler artıyor 

fstanbulda hayatı ucuzlatmanın yollnrın- Başka fareleri Japon usulile (balık, çok 
dan biri de budur. Dün yazdığım, el cı- pirinç, çağanos ile) beslemiştir. Bunlar 
rabasile naldiye faciası, cfakir adamların küçük boylu, sinirli ve çevık olmuşlardır. 
ekmeğini düşünmek> ten ileri gelen bır Hind usulile beslediği fareler (tuzlu ba-

lıklar, kırmızı biber) kısaca boylu, km u İngiltere dahiliye nezareti hapishaneler haldir. Hayır, bunlar fakir, Cakat ayni 
çehreJi olmuşlar, Hind fakirlerine ben - direktörlüğünUrı ıneşrettiği istatistiğin 

zamanda gafı! adamlardır. Çalışmak lsti- t bazı rakamları uzun uzadıya İngı"lLz gaze-
yen insan için Türkiyenin her tarafında zemişler. ngiliz usulile beslenen farelc-
hergün yeni iş açılıyor ve her yerde açı- rin, hepsinden talihsiz olduklarını Ame - telerini işgal etmektedir. Geçell sene ini
lan işin en küçüğü lstanbuldnki hamalla rikalı alim söyluyor. Bunları beyaz ek - küm giyen 53.633 hırsızlık mahkumunun 

mek J·ambon haşlanmış kuzu haşlar.mıc: üçte birini on becı yaşından a~g-ı erkek, 
arabacının gündeliğinden fazla gündelik ' ' ' · ~ ~ r-

sığır, haşlanmış otlar ve çay ile besle - kız küçükler, 8695 kasa hırs1zhğı mahku
temiıı ediyor. 
Unutmıyahm: İstanbul hamal ve ara- miştir. Bu fareler büyümüşler, çok bü - munun üçte ikisini de her iki cinse men-

ba için değil, hamal ve araba !stanbtıl yük kırmızı bıyıklar çıkarmışlar. F'ak~t sub gayri reşidler teşkil etmektedir. Bu 

İs Yavaş yavaş karakterleri değı!.miştir. Ni- istatistikten alınan umuQli neticeye göre içindir. tanbul modern bir nakliye teş- 1" 

hayet melfınkoJi alfımeti göstermişlerdir. mücrimlik küçük yaşlarda artmakta, 15-20 
kilatına sahih olmaya, hem hayat paha-
lılığı ile mücadele jçin, hem de bir ecne- 13~ :ar.clcrin ~epsi.ni.n İngil.iz ·k~a~ave~~ - yaş arasında azalmakta, ~fahn yukarı yaş-
bi geldiği zaman, bizim şehir sokakla:ı- 'lı.1> ıktısab ettıklcnnı Amerıkalı alım soy- laroa ise daha fazla eksiltmektedir. Bu ha 
mızı bugünkü manzarasile görmemesi lıyor. kikatin teshil edilmesi üzel'ine hakimler 

küçük mücrimlere karşı şiddetli davran-
için lazımdır. Ayni zamanda Anadolu- A d-· "l 
nun bir sürü gafil çocuklan İstanbulda ynşiayn unya l e mağa başlamışlardır. Bunları 21 yaşını ik-
işsiz kala kala, zorla öğrenmelidirler ki alal/ mı etmiş mal edinceye kadar -ıslahhanelerde hapse 

d k 1 b l M t ·· 1 ·t · kı·· 1 • mahkum etmektedirler. Böyle kiıçük işin iyisi, mo erni, azanç vereni stan u ançes er un versı esı re or erınae11 
değil, Anadoluda vardır. İgel Londrada verdiği bir konferansta 1 mücrimlere karşı ekseriyetle sopa ceza~ı 

' da tatbik edilmektedir. 
Ayni mülithazaları, İstanbulun ayak Yahudi alim Aynştayn'in meşhur nisbi- -·---·-·- ·-- -·-------

satıcıları ha~ında da tatbik eaebilır-j yet nazariyesine hücum ederek: atarak dünya ile eğlenmiştir!> diye hay-
siniz. Muhittin Birgen c- Aynşta) n ortaya böyle bir nazariye kırmıştır. 

=-==============="========ı-========-c==== 
Neden bu böyle oluyor? E3ki zaman-ı r 

!arda zengin ve saltanatlı İstanbul, Ana
doludan iş bulmak için gelenler.:? böyle j 
imtiyazlar vermeğe belki de mecburdu. 
Çunkü Anadolu o zamanlar ~idden peri
şanlık ve işsizlik, zulüm ve itisaf içinde 
yaşardı. Halbuki bugün öyle değildir. fs-

1 tanbul o eski İstanbul olmadığı gibi, A
nadolu da eski Anadolu değildir. Türki
yenin her tarafında, çalışmrut istiyenfor 

iSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Dir meslP-kdaşımız geçen akşam Ankaratla:ı ge.co ıki 

rnekteb ı:ırkndaşı ile karşılaşmış, çocukluk batını. nrı eski · 
dikçe tatlıla~ır, birlikte yemek yiyerek maziyi anmak iste
mişler ve lıir lolwntaya girmişler. Kendisi anlahyor: 

- Bire dağı u sokağa çıktık. Beyoğlu caddesini b:ıştan ba- 1 
ş:ı geç~ik. MübalBğasız ya iki adama, ya üç adama rastg~l
dik. Tek nakliye vasıtası ile karşılaşmadık. Pencne~erinden 
beş on p,ôlgenin kımıldadığı bir eğlence yeri dikkatimize 

- Bunun ~ebEbi ne? Yokluk, fıkaralık desem değil .. 
Çuııkü mcmlc>ket nisbi bir refah içinde, bunu her şeyden 

E>r.lıyoruz, fakat gene de gece hayatı yok ... 
Ve ~irdc:n hatnına gelmiş: 

- Bu da moda, demiş. Otomobil ve radyo müreffeh sıl'ıfı 
meş$!ul ediyor da .. Onun için bizde gece hayatı yok, onun 

ir;in sokaklar lssız, diye söylenmiş .. için bol bol iş vardır. Birçok yerlerde Jş 
var, işçi yoktur. İstanbulda hamal olup 
tembel tembel iş belkiyen ve günde 50-60 
kuruşu ancak çıkarabilen insanlar, Ana
dolunun bu iş sahalarına gidip esaslı işçi 

Meslekdaşımız düşünmüş: 

çarpmadı. 

1 STER 1 NAN, 

Kendı hesabımız."' biz meslekdaşımızın hakikati kesfetmiş 

ojduğuna iı: ... nmaciık. Fakat ey okuyucu sen: 

İS T r.: R t N A N M Al 
elmayı öğrenseler elbet daha fazla kaza- '--------------------------------------------------·-.. 

,_ _____________ '\ 
Sözün Kısası 

Gazeteciler 

- Yazanı Klemen Votel 
E ransız Cumhurreisi, bir gaz~ 

U- teci ziyafetinin sonunda keJl" 

disini davet edenlere ve onlal'ın meslekİı' 
daşlanna vazifeleri hakkında ibret verı
ci bir nutuk söyledi: 

- Hakikat üzerinde titiz bir itina g~ 
teriniz, hadiselere şekillerini değiştirteıı 
ve endişeye bu kadar müsaid efkan umu• 
miyeyi heyecana düşüren mübalağnl:ıl"" 
~an çekininiz. Skandal anlatmak zevkini 
pırakınız, dedi. 

* Hakikat mi dediniz? Her gazetecinid 
olmasa bile her gazetenin kendisine g~ 
re bir hakikati vardır. Başka türlü de ~ 
lamaz. Mösyö Lebrun: 

- Samimi olmaya itina ile çalışınız.. 

demeli idi. 
Kuyudan ~ıkan kadının elinde bir a;t: 

na vardır. Kim bilir belki de makyaj ya}" 
mak niyetindedir. 

Mübalağa mı dediniz? 
Bu asırda her yerde mübalağa vardır, 

bunun içindir ki yekdiğerinin tesirin• if• 
na etmektedirler. 
Efkarı umumiyenin endişeye kapılma• 

sı ise bence müreccahtır, sebeb de yo1' 
değildir, sanırım. 

Skandallere gelince.. doğrudur, bunla'" 
n ortadan kaldırmalı. İlk adım politik&• 
cılarındır ..• 

* Lyonda bir gazeteci için yapıla:ı ruha'" 
ni ayin esnasında kardinal Gerlier de bi~ 
vaz verdi: 

- Gazeteciler, bilinen ve bilinrniyeıf 
okuyucuların vicdaanlan gibidir, dedi. 

Evet, her gazetecinin bir ailesi varclııt 
ve bu mes'uliyet onu yük altında bulun• 
durur. 

Hülasa bütün bunlarda, bahis mcvzull 
olan sadece bizim vnzifelerimizd:r. 

* Fakat okuyucuların da vazifeleri yoJC 
mu? Kendi hesabıma aklıma gelen cum• 
leleri söyliyeyim: 

- Gazeteciler hakkında bedhahların 

söylediklerine inanmayınız, gazeteci! ıs 

'gilç, zahmetll, ekseriya neticesiz bir mcs-. 
leğin ameleliğini yapan azim ekseriyeti 
itibarile merd insanlardır. Başkalarını 

şereflendirirler. Kendilerininki müstcs· 
na olmak üzere her davayı müdafaa e.: 
derler. Onların sayesinde birçok saraylat.1 
kurulmuştur ve kendilerinin cevimiz• 
sıfatını verdikleri matbu basın kurumu 
bir nevi samanlıktır. Sonra da aziz oku• 
yucular1 gazetecilerden her vakit ve he1'1 
şeyde sizin fikrinizde olmalarını isteme• 
yiniz. Hakiki bir muharrir sizin fikrinirl 
değil, kendi fikrini söylemek vazifesila 
mükelleftir. Model gazeteci düşündüğü· 
nü yazar, model okuyucu da bundan do. 
layı ona minnettar olmalıdır. 

Bu da.. matbuat hürriyetine hürmet 
etmenin bir §eklidir. 

..... --=-•-.ı•a:•--- ·-----....... ..-

Gülhane müsamereleri 
Gülhane tatblkat mektebinde senenııı 

'1 inci tıbbi müsameresi Rontgen Profesörii 
Şükrü Cangörün relsllğlnde yapılmıştır. 

Bu toplantıda kulak aslstanı Dr. Of;uz, 
dahlllye asistanı Dr. Esad, Baş asistan or. 
Recai ve diğer bazı aslstanlaı· tarafından fi .. 
kirler söylenmiştir. Münakaşalara Prof. Ab .. 
dfilkadlr Noyan, Pro!. Lütfü Aksu, Prof. MU" 
rad Cankat ve diğer bir çok doktorlar ~ti .. 
rak etmişlerdir. 

Topkapı Spor klübü toplantısı 
Topkapı spor klübünden: 
Klübümüzün kongresi Şehremini Hllke • 

v1 salonunda bu akşam saat 20.80 da ya .. 
pılacaktır. Klüblc alftkadar olanların teş .. 
rlflerl rica olunur. 

~~---------------TAKViM 
NİSAN 

humı Milli 

10 Arabi sena 
lSö4 1Si>7 - -Mart Rumi eeno Kuım 
28 1938 154 
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ur· yetcile rselon Cumhuriyet - Yunuıs Nadi cTur\zmtn 
memlekete knzo.ndırabllece~l 1;ervct Te re -
fah• serlevhalı ba§makaleslnde 4unlan ~y
lüyor: Leon Blum bir daha 

istifa etti 
Ynzan: Selim Ragıp Eme~ rmak için uğraş yorlar 

Fransaya iltica eden Cumhurigetcilerden 1000 muharib 
• tekrar ispanyaya dönmek ten imtina etti 

•Nihayet sekiz on yılda sarfolunncak k:rt 
elll milyon liralık blr fedakfırlıkla Türkiye
nln turizm muhiti, mem\eketlm.lze her yJl 
en aşağı 40-50 milyon llrnlık döviz temin 
eden bir hazne olup çıkar. Memlekete hava
dan bu kadar döviz temin edebilecek ~im 
bir servet kaynağı bilmiyoruz. 

Bu işte şüphesiz geç kaldık. Fakat ne n.-
klt lşe başlo.rsak bu geciklşl o kadar kım 
ke.ıımı, oluruz.11 

E ransız kabinesi, tahrr.in olundu • 

r ğu gibi, meb'usan mec'lsinden l:r 

teyip almış olduğu fevkalade salahiyet· 
leri ayan :neclisine tasvib ettiremediği 
için istif.asını vermek mecburıyetinde ı 
kalmıştır. Bu münasebetle müs :afi ba~

vekil Lcon Blum ile bazı !ıyiın az.ası 
arasında teati edilen sözler bilhassa dik
kate şayandır. 

• 
merı ada Japon 

aaliye 
ve Balkanlı misafirler 

Yalovadan 
dönüyorlar 

Gayet sarih bir mali ıslahat projesile 
memleketin karşısına çıkmış olmasına 
rağmen, bununla iktifa etmiyerek dilediği 
zaman kanun hükmünde kanırıar vermek 
salahiyetini kazanmıya çalışan hüktlmet 
reisine, uyan meclisinin cevabı, kısa bit 
chayır.. dan ibaret olmuştu!". Çtinkil 
Leon Blumun istediği sal5.hiyctlerin ay
nını, bir evvelki kabinenin reisi Şotan 
meb'usan meclisinden istediği zanıar., 

onun aldığı cevab da, böyle bi!' chayır• a 
inhisar etmişti. İki hükiımetin karşılaş
tığı bu menfi mukabelelerin birbirinden 
farkı şudur ki, meb'US&n meclisinın ekse
riyetine sahih bulunan sooynlistlerle ko
münistlerin Şotan kabinesınden itiınaJ.
larını esirgemekle, Qna, mali ıslahat ' 
programının kafi derecede revolüsyoncr 
olmadığını hatırlatmak istemişlerdir. 

1 

Alma • er rın 

Amerikan bayrağını çeken Japon gemileri keşifler 
yapıyorlar, Alman ırkından 3 kişi tevkif edild i 

Amerlkada Nazi fnnUyell hakkında yapı
lan tahkikata devam edilmektedir. 

Misafirlerimiz Yalovada 
neş'eli bir gün ve gece 

geçirdiler Vaşington 9 CA.A.l - Japonlar Büyük 
Okyanus sahillerinde casusluk mu yapmakta
dırla.r? Vaşington 9 CA.A.> - Milli müdafaayı n- Yalova, 10 (Balkan gazetecilerine re· 

Birkaç haftadnnberi hiıkflm~t tnaknmlnn lAkadnr eden bazı gizli evrakın ortadan kny-
Amerlknn bandırası çeken fakat Jnponlnrn bolmıısı üzerine 26 Şub:ltta iki şcrlkile birlik fakat eden arkadaşımızdan) - Dün ha-
tı.ld olıın bazı balıkçı c•mUcrlnln faııllyetl hak tc tevkif edilmiş olıın Europa vapurunun vanın yağmurlu olmasına rağmen Bal-
unda tahkikat yapmaktadırlar. Saatte kırk ıısarışın kadın bcrberı. Johanna Hofman me k Ek 'k . rnıı sür'nUe gldeblle!l bu gemiler Buyıik Ok- selesi yeniden ortaya çıkmak istidadını gos- ı an onomı konseyı azaları ve Balknn 
YRnusta Amerikan s:ıhilleılııd keşlfler ynp- termektedir. Yapılan tahkikat., dfm Alman gazetecileri Yalovada neş'eli bir gün ve 
tnalttadırlar. ırkından üç kişlnin tevklf le neticelenmiştir. gece geçirmişlerdir. 

SoyJendit\lne göre son denl7. mancvralo.n Mnznunl rdnn dörduncüsu kaçmaca mu -
esn ında Amerikan zabltleıl bu gemilerin va!!ak olmuştur. 
don nm, yı taklb etti"·Icrıni gormu ıcrdJr. Amerikan maknmlnn bu lşin zannedlldı-

Japonıar ld ,.t k , b h" 
1 

, d T k- ğlnden daluı. mi.ı~im olablleceğlnl ltlraf et -
Yo a a po. n a. a e erın e o mektedirler. 

YoU lle münasebatta uulunan kısa dal -
~alı l<!lslz telgraf tstasyonları ınevcud oldu
u da iddia edllmcktcdlr. 

Amerikan memurlan, cıAlman - Amerl -
kan Cemiyetlıı nin faallyetı hakkında yakın
do. derin tahkikat yapılacağını işaret etmek
tedirler. Bu cemiyetin azası Naziliğe mütc -
maylldlr. 

~kPanama kanalı mıntaknsınd:ı ot.uran bir 
Vet ecnebller bu mıntak:ı.yı terkctmeğe da -

edllmtşlerdlr. Tevkif edilenlerden biri hücum tıt'alnrı -
do. oirkaç Almnn tev- na mensuptur. Diğer lklsl de .mezkiır ccml -

yetin üz'\Sı meyanında l:ayıdhdır, 
ktr Nihayet Nevyorkt 

edllmtştlr. 

~~~~--------.-...-....... ------~~~~-
Çek Cu hurreisi Hitler 

Viyana da 

Misafirlerimiz şerefine dün gece Ter

mal otelde verilen 100 kişilik ziyafet son 

derece samimi bir hava içerisinde gece 

yarısına kadar devam etmiş, müteakiben 

Balkan milli oyunları oynanmıştır. E~

lence sabaha kadar devam etmiştir. 

Misafirlerimiz kaplıcalar umum m\i

dürü Dr. Nihad Reşad tarafından göste

rilen sıcak hüsnükabulden fevkalade 
mütehassis olmuşlardır. 

Bugün Büyükadaya hnreket ediyoruz. 

Yat Klüptc misafirlerimiz şerefine bir 

ziyafet verilecektir. 

Avusturyanın Almo.nyayn ilhakını kano -
nileştlrmek üzere yapılacak olan plebisit, bu 
gün her iki memletette cereyan edecektir. 
Bu munnsebeUe gere'c Avusturya, cerek Al
manyudcı. buyük tez-ıhürnt ve meraslın ~·a -
pılacaktır. 

Ecnebi memleketlerde bulunan Alman ve 
Avusturyalılar da bu plcbtslle fştlrnk edebi -
leccklerdlr. 

Şehrimizde bulunan Alman ve Avustur -
yalıların ilk kafllesi reylerini \'ermek bzere 
dlin Karadenlze gitmlş?crdlr. ReylAmıı. ~tl -
rak edecek olanlar aaa~ 9 da Şirketi Haf -
riyen!.n 68 numaralı vapurlle Büyükdereyc 
gitmişler ve orada demlrll bulunan Alman 
bandıralı itaka vapuruna binerek Knrade -
nizc Türk karnsuları hnriclne çıkmışlardır. 
Knrnsularımız hnrlclndrı reyler verildikten 
sonrn İtaka vapuru Bıiyükdereye avdet et -
miş, yolcular tekrar 58 ııum ralı vapura ak
tarma cdllm1şUr. 68 numaralı vapur diln geç 
vakit kciprüye dönmüştür. 

Reyl(ıma iştirak edecek lklncl kaflle bu -
gUn ayni vapurla Boğaza nareket edecektir. 
Reylerin verllmesl lşlne Alman konsolosu ne
zaret etmektedir. Dün reylflma iştirak etmek 
üzere Ankaradan 206 Alman ve Avusturyalı 
şehrimize gelmiştir. 

Danzigdc tezahürat 
Dnnzlg 9 (A.A.> - Danzlg A1mıı.n ahnll.61, 

yann plebisite iştirak etmekle beraber dok -
tor Oobbels tarafından tanzim cdllcn bütün 
büyük Almanya tezahürlerine iştirak edcccl::
tlr. 

Halbuki Leon Blumun ayan meclisin:fe 
uğradığı hezimetin mahiyeti bambaşka
dır. Ekseriyeti radikal sosyalist olan bu 
meclis, Leon Bluma, frangın sukutunu 
tiıcil edecek bir yola gitmek istediğini, 

binnctice döviz kontrolünü tesis~ çalışa
cağını, bu manevrasını örtmek için baş 

vurduğu bütün kelime O)'Unlnrınm, 

cümleler altından sırıtan ncı hakiknU 
gizllyemediğini söylemek suretilc dolam
baçlı bir yoldan bir amele diktatoryası
nın meydana gelmesine müsamaha cde
miyeceğini bildirmiştir. 

Bu münasebetle eski başvekille ayan 
reisi ve ayan maliye encümenı başkanı 
arasında cereyan eden sert edalı muha

vere, üzerinde ehemmiyetle durulmak 
lAzım gelen §ayanı dikkat bir zıhniyeti 
ifade etmiş oluyorlar. 

Blum, ayanın kendisinden esirgediği 

itimada, meb'usan rncclisindel:i ekserıye
tini gösteriyor ve millet, diyo!', bizi tu
tuyor, fakat siz bizi istemiyorsunu?. 
Bundan sakınınız. Maliye encümeni baş
knnilc bizzat ayan reisinin ağızlarile de 
fıyB.n, bu kapalı tehdide şu cevııbı veri

yorlar: 
Biz vazifemizi yaptık. Fazl;a söze 

zum yok. 
(Devamı 11 inci sayfada) 

lü-

Türk pavyonunda 
f B. Beneş A tatürkün 
otog,.aflarını selamladı 

kt;ağ (Hususi) - Beynelmilel Çe -
ru ovakya sergisinde İzmir üzüm ku

Ya1:1e~nun açtığı Tiırk paviyonunu zi -
Bene eden Çek Curnhurreısl Doktor 

Büyük Almanya g ünü 
dün ilan edildi Muvazene vergisi nisbetinin °/

0 
8 e indirilmesi neticesinde -

ları § Pavyonda Atatürk'ün fotograf
nı ·· -Bene 1goru_n~e selamlamış, sonra bay~~ 

11
.. ş e bırlıkde Türk pavyonunun o-
Unde fot suretı _ograflarını çektirmiş ve bu 

nını C: Buyük Şe!: Atatürk'e ve Türk 
_ e~e sevgilerini göstermişlerdir. 

Bii.dcenin 
Tedkikine 
Başlanıyor 

nıe ~nkara 9 (Hususi) - Büdce Encü
sın~ı, pazartesi günit Meclis toplantı -

1 
an sonra büdcc miizakerelerlne baş 

ı~~caktır. Encümen tedkikatına bnş • 
dan ~~n evvel Maliye Vekili tarafı_n -
hat ~dce hakkında verilecek olan ıza-

1 dınleyecektir. 

Viyana, 9 (A.A.) - Saat 11/15 de bu
raya gelen Hitlcr, sayısız bir halk küt
lesi tarafından alkışlanmıştır. 

Hıtler istasyonda Hess, Göbbels, Seys 
İnkuart ve birçok zeval tarafından kar
şılanmış ve muzika Alman milli mar
şını çalmıştır. 

Hitler otomobille belediye dairesine 
gitmiş ve belediye reisi Nöybaher ken
disini şu sözlerle selamlamıştır: 

- Bu belediye dairesi, bu şehır sızın
dir. Bunlan himayenizin altına nlı -

nız · 
Hitler şöyle cevab vermiştir: 

• 
ızmet er 

mikdarl rı 

A - Maaşlı devlet 
memurları 

Asli 

maaş 

Yıllık 

istifade mikdnrlan 

Emsal ~iger 

hasılı Merkezde (1) yerlerd 

i tifade 
cedveller 

l>ıııııı }'ıllıl< 
gösteren 

B - Ücretli devlet 
memurları 

Yıllık istüade mikdarları 

Ücret Diğer 

mikdarı Merkezde yerlerde 

-- ----

C - Hususi işlerde 
müstahdemler 

ücret 
mikdarı 

Yıllık istifade mikdarları 

Merkezde 

Diğer 

yerlerde 
- Viyana bir cevherdir. Kendısine 

Uiyık olduğu mevkii verebileceğimi ü- 10 40 11,76 9 12 25 5,52 5 52 
mid ederim. ' , Öğle zamanı belediye dairesinin bal _ 12 45 12•84 l0,

2
0 30 6,12 6,12 

25 5,64 5,61 

30 6,84 6,84 

14 49 13,80 1 l,04 35 ",80 7,80 
konundan Göbbels şu sözleri söyıemi~ - ,, 16 52 15,72 l l,6.'l 40 8 88 816 
tir: 1 • • 

- Dünyanın karşısında cBüyük Al- ı7,6 66 16
•
56 l:?,

4a 45 9,96 9,tU 
manya devleti gününü. iliin ediyorum. 20 GO 

17
•
52 13

•
20 

50 H,16 10,68 
Bayrakları çekiniz. 1 22 66 l8,00 ı4,4o 60 13,44--o--12,72 

Bu sözler üzerine derhal Alman dev-' 25 
75 19

•
92 16132 

70 14,76 
letinin her tnrafmda milyonlarc!l bay- 3o 84 21

•
72 18

•
12 

80 16,80 
35 98 24,60 21 00 o 

35 7,92 7,92 

40 9,12 8,88 

45 10,20 9,96 
50 11,40 10,9:>. 
60 l 3,6S--n--13,03 
70 15,00 
80 17,16 
90 19,08 

rak çekilmiştir. • 9 18,72 

1 1 
40 108 26,52 22,92 100 

Z 
• d b Hit erin n u tku 20,76 

ını · t 
0 

45 126 so.12 26 52 r e lf re Viyana 9 (A.A.) - B. Hitler, bu ~- ' 125 25,80 55 165 39,00 33 72 50 

k 
şam, burada, eski Şimalı Garbi istns-

70 210 47,88 ·' 1 30,60 

100 21,24 

125 2G,:'!\ 

150 31,44 

azası oldu yonunun büyük salonunda yirmi bin ki 80 256 58,80 
42

•
60 

200 39,50 
İznıır ıo (H ") D" k K"r _ ı::f önünde, büyük tezahürat arasında, 51 

•
60 ~O 49,20 

f ususı - una şam "" -s • • k d k' tk .. 1 1 90 288 65,04 57,81 300 lYaka ist . k 
1 

plebısıt hak ın a ı son nu unu soy e- 100 400 93196 7!-1 56 58,80 
...,. asyonunda bir tren azası o - . ·e Nasvonal - Sosyalis:. Alman' el. ı , 350 68 AO 
.. ,Uştur B . . mış ' " ·' ı 125 500 112,20 97 80 ,-ı lası ~ ~hyötreni makasçının b>r ha- mn iç ve dıı; politikasını ve b":'lkınmn 150 600 130056 ııs:ıG 400 77,76 

Ça zun en kömür yüklü vagonlaralhareketini anlattıktan sonra iıtün Al- (l) Mesken tazminatı dahil SOO 96,22 ı 
ttı tpını tır. Neticede sekiz kişı yaralan - manları yarın mukaddes vazifelerinı 600 102,48 

1 b~~k s~daçtld~m~b~ yapmağndaveteyl~~t. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200 40,56 

250 50,40 
300 60.~6 

350 69,95 
400 79,56 
500 97,80 

600 116,16 



4 8ayra SOM POSTA 

Her belediyede bir turizm 
şubesi ihdas edilecek 

Bursadalii hileli 
ipotek meselesi 

Suçlu Mehmed Emin 

14 yaşında bir çocuğun işlediği 
cinayet tahkikatı sona erdi 

Avustralyadaki eski muharibler umumi harbde 
ölüp Çanakkalede defnedilen silah arkadaşlannın 

mezarlannı ziyaret edecekler 

lstanbulda ya 'alandı, Müddeiwnuınilikce bir cinayet hA- vere muayene ettirilmiştir. Enver 
K disesi etrafında yapılmakta olan tah - ran, Orhanın akli tıbda müşah~ 

fakat serbest bırakıldı kik~~ neticelenmiştir. Cinayetin faili tına alınmasına lüzum göstermişt~ 
B d sah. henuz 14 yaşına basmış bulunan, Hü - ~ d kk 
~~ ıb. bulunduğu tütün de- seyin oğlu Arif isminde bir çocuktur. uece tUtUncU U Ananı soy 

posu defa ıpotek ederek dolan - Ark d H t ba ·1 '"d" 3 h hkO 'd 1 
Yakında Avustralyadan bir askeri Turizm teşkilitı bulunan beledive - dınctlık yapmaktan surlu olan ve Bur- ka aşı asanı a nca ı e o: ur - lrSIZ mi m Oa U it 
, k Çanakka ed ··-' . . . • b ta ~ me ten maznun bulunmaktadır. G · . ney et gelece , l e wnu.uu lerımızın sayısı pek mahduddur. Buna sa za ı sı tarafından aranılan tütün İdd' .. had' .. ece yansından sonra dlikkin 

harbde ölen yurddaşlarının mezarlannı mukabil bir 'çok hükumetlerden şehir - tiiccan Me.hnıed Eminin şehrimizde de t . ıaya gore, ıse şoyle olmuş_ - yan üç hırsızlık suçlusunun 
ziyaret etmek üzere hususi vapurla Ça- !erimiz hakkında malumat istenmekt~- aranması için Bursa müddeiumurnili _ ur B' .. iki k 

1 
. 4 üncü ceza mahkemesind\? dün 

nakkaleye gidecektir. Avustralya hfüd~ dir. Her vilayet belediyesinde bir tu - ği İstanbul müddeiumumiliğine mü _ k :Ia ~ha ~uğuy~n1:rı~ah bırk:ıç malan yapılmıştır. 
meti belediyeden bu hususta malümat rizm §Ubesi ihdas edilmek üzere faa - racaat etmiştir. ~:cı a b'ş k:ıı e: ~ 8 

1 
e a tak: - Kel Hüseyin, Ali ve Fazıl ısiml 

istemiştir. Belediye Turizm şubesi mü • liyete geçilmiştir. Bunun üzerine faalıyete geçen ts _ b' ~ktır . v e 0 ~~u~ ~ sonra ep deki bu üç arkadaş bir gece sabaha 
dürlüğü istenen malUmatı derhal gön - Turizm şubeleri kurulduktan sonra tanbul zabıtası evvelki gece Mehmed mı~ 

1
1 

de' sınBe~ay~dgdı mt e~e "d~;kar ver - şı Yenicamide Şevketin tütüncü 
d . t' H ' ı· k . . ki h' l . . h kk d . ı~ t Emiru' "' k tı· . ış er ır. ır mu e yuru u ten SO"l kA- k'l'd' . k k . . . ermış ır. eye ın e ser!SJ es mu - şe ır enmız a m a 1stenen ma uma n ..ı.o a ıyan otelınin gazlnosun- . 1 • d R fik E . . . . ı:ınının ı ı ını ırara , ıçerı gı 
h 'bl d .. kk bti .. k"l~t '-'lm d ld d'l b' k da ot mak•.. Id w ra ıç.enn en e ve mın ısmınde 1- ı d' t d .. .. .. - · arı er en mure e r. muş u i::l çeAı e en e e e ı e ııece , ur wı o ugunu teshil etmiş ve k' . kta b' k er ır. çer en tutuncunun ı 

Amerikada Ven~zoella hükümeti tu her şehirde diğer şehirler için toplan - kendisini tevkif ederek müddeiumu _ ~f !1° H n ırd av~~dy~htul tuşrneduşlark, göre, 250 lira kıymetınde pul ve 
· t k'l·ı İstanb 1 L-'-1- d bel mirg· .. d · · 1 e asan a mu a a e ere ha ı· .. .. lm 1 d rızm eş ı a ı u ııc:tAAm a e- mış malUnıat ve resım bulunacaktır. 1 e gon ermıştır. ka 1 1 d F k b y ı tutun ça ış ar ır. 

d' ed mar t iste · Lond da _ Mehmed Em' M"d.l . . . vgacı arı ayırmış ar ır. a at, u 81• .. 
ıy ~n uma mış, . ra .. ~ı Turizm şubeleri aralarında sık s!k ın • u "eıumumılıkçe rada kendileri arasında da bir müna _ Yakalanan uç hırsı! adaleı buz 

kan bır gazete ~nbul camilen ı_~m muhabere edecek, birbirlerine seyyah kefalete ve ikametgfilı!l rabtedilerek zaa geçmiştir. Ve iddia edildiğine gö - na sevkedilrnişlerdir. 
makaJeler yazılacagından bahisle Su - . serbest bırakılmış ve keyfiyet Bursa re Arif hadise . .. Mahkeme suçu sabit olan üç b 
leymaniye Faüh camiıeri ve Ayasofya celbıne çalışacaklardır. müddeiumumiliğine bildiriJm•r+' . den. _bir. gun evvel 170 d s ildd tı h a.DJl·'!IVll 

' Beled' · beı · d İ ~.ır. kuruşa tedarık ettıgi bır tabanca ile ar a şer ay m e e apse m 
hakkında mal<unat verilmesini rica et- ıye tunzm şu .en arasın a ddialara göre Mehmed Emin depo- k d k d · - etmiştir. Sabıkalı bulunan Fazılın 

· · 1 il 1" • İngili' f 1 f aı· t - t be l ta 'Ik def 28 700 · a aşını ar asın an vurmuştur. miştir. sten en ma.uma. zce o- en aza a ıye gos eren şu s n - yu ı a , lıraya Hanri Lavrens S 1 ise eliği 'f desi d zası arttırılarak 7 aya çıkanlmıştır. 
l k .. d ·ım·..t· . ism' d b' b. . uç u , ver ı a n e ta - ' ara gon en ı~.ır. buldur. Bildcesi ve kadrosu dar olma- ın e ır ecne :ye ıpotek etmiş, bir banca l' d k tl dı w lcr da" · de a..• k h 

Türkiyeye seyyah akını her sene zi- sına rağmen yapılan müracaatlann müddet sonra da bırinci ipotekten hiç k d run ebın ke a~n .~ a . gını~llar- a ıresm ulr sar lnı• 
del kted' Tu m takası o bahsetrni erek 20 000 r uk b 8 aşının ıça çeAmes: uzenae Si • hAd" • 

y)aa keşmel Mır. rızm ıtnk - hepsine cevab verilmektedır. Fazla mti d B YE ~~1- 'B ıra m a ilin • hını çıkardığını, fakat kasden ateş et • IS8SI 
ra ayrı an armar:ı mm a asma ye . t . . e ursa muu~ ankasma tekrar i . ed'ği . .. . 

ni ekil verdikten sonra bu seyyah a - racaat hasebıle stanbul beledıyesı tu - potek etmiştir. m ı nı soylemektedır._ İstanbul icra dairesinde wku b 
km~ bir kat daha artacaktır. rizm teşkilatı haziranaan itibaren ge - İşin farkına varan mezk(ır banka Ancak, toplanan .de~~ler ve. tah~ • bir hadise, derhal cürmümeşhud Jll 

Hükiımet seyyah celbi işine mühim nişletilecek, büdcesi iki misline çıka - müddeiumumiliğe müracaat etmişse de katın .. seyı: suçu ~?ıt go~te~~.kt~ır. deiumumiliğine ve oradan mahkeıDW:I 
mevki vermektedir. rılacaktır. Mehmed Emin ortadar, kaybolmuştur .. ~uddeı~umıhğin gorduğü luzum intikal etmiştir. Suçlu Ziyanın Re:~AI 

Ak 11 h' f 
__ z_ı_s ..... s.ı ... h-·h ... ,._a .... s __ l.,... .... k..._ on gres,. na:::;:::~~~u~~ı.k::~:~:;.i:n: ~=~;~:ı;:ıt~~~:t2 :~~lm~r: ~~i=~d~~~:ı~1~~1:~:~n~:~1 

kar etmektedir. Netice Bursa müddei- son sa aya va:mış ır. . . ci sulh ceza hakimi duruşma son 
umumı·ı·g-ı'nde g 1 1 bd ı 4 yaşındakı arkadaş katilı yakında suçu sabit görmüş Ziya 1 av h 

ı n e ece~ ceva an sonra • . . ' · 

Dün ruh hekimleri ve terbiyeciler son senelerin en 
mühim mevzuları etrafında fikir teati ettiler 

anlaşılacaktır. Agırceza mahkemesıne verilecektir. mahkfun edilerek, tevkif olunmuşt 
Hırsızhktan suçlu Orhan 

Belediye toptan müşahede altma ahmyor Dörtyol (Hususi) - Burada garip btr 
Türkiye akıl hıfzıssıhhası cemtyetir~in 1 Ailede birbirlerile anlatan zumrelerin, f f• tJ Orhan isminde babası Ankarada o- tıJde 61mfif ve defnedllmlş bulunan 

Oörtyolda bir şüpheli öllllll 

yıllık kongresi dün yapılmıştır. Ruh he-ıiktısadi lınillerin rolü üzerinde durmuş- e J3 arını lan ve ailevi vaziyeti iyi bulunan b:r lsmlnde bir kadının bir 09 k11ntın ted 

kimleri, içtimaiY.at ve terbiye profesür-J tur ve daha sonra ekonomik rasyona- d •• •• • J genç 1 inci sulh ceza hakim~ tarafın - süne utrıyarak öldürüldüğü hakkında 
cb b uşurmıye ça ış· yor dan tevkif edilmış' ti. pyta çıkmJ4, bunun üzerine ce ed :11 .. 1 leli, kültür müfetti§leri toplantı azır llzm sisteminin ehemmiyetinden bahset- . . çıkanlarak tlzerlnde otopsi yapllnu§tlr· 

bulunmuflardır. Bafk•n Profe86r J'ah- . . Vali w Beledi e ltei . M hidd Orbanın iddiası ilzenne, BUıÇlu akit 40 ldelJdn D&nJrol .._. hlk\mlltınde 
reddin Kerim ceheyi açmış, azayı seli..11l· miş, tallklan teşrih ve tahlil Ave bi.ztm Üstünda w anmd Y ~1• . u 1?, bir hastalığa milpteJA olup olmadığı - desi alınmaktadır. 3 kişi dl' nezaret nı 
lamıştır memlekette son senelerde talakın azal- d" .. g, Y .. 8 belcd.~e ıktısad mu nın anlaşılması için dün tabibi adli En- alınmış bulunmaktadır. 

. . - mağa ba ladığını istatistik malumata is- uru Asım Sureyya oldug~ halde dün 
Kongre nyasetlne Daruff8faka müdü- ş . . sabah İstanbul mezbahasını gezmiş, Polisle : Askerlik işleri: 

r6 Ali KAmi Akyilz seçilmiştir. Profesör tinaden izah etmiştir. faaliyeti görmüş, helediyenin getir -
Fahreddin Kerim akıl hıfzıssıhhası cemi- Doktor İbrahim Zaü de çocuk mahke- miş olduğu koyunların satışı esnasında Kiiçtıkpanrdaki f&pbeli 6lllm Kua hizmetlileri davet 
yetinin içinde ve dıpnda ild yıllık faali- melerinin te§kili lüzumundan bahsetmiş hazır bulunmuştur. Mezbaha müdürü Ktiçütpasarda Mlhrablı cami aokalında Bamtö:r Aaterllt -bMtnden: 333 
yetlerin raponmu okumll§tur. ve bu mevzu ilzerindeki etüd1erl izah et- mezbahanın faaliyeti etrafında Muhid- 12 numaralı evde otuı:an Ilamlde bundan 11 fumlalar ve bu dolumltılarla muameleye 

Bu rapordan anlqıldıjına göre hükli- mi tir din Ostündağa izahat vermiştir. gün nveı haatalanm11 ve tedaYlsl lçln be - bl lDaa hlzmewıe~ Jed6k gl\bay Y• 
bb" leni " . f • B led' . A d . ledlye doktoru Tallta milracaat etmiştir here hazırlık tıt alanna ve 79dek süMY 

met nezdlııdeki tefe ua en mucnm Kongre Atatilrke, BapekUe, Dahmye we ıyenın dana an getirtmekte Doktor tadını mua:rene etmlf, 1!sım gele~ tuluna fU ıureue .nitolunacaktır: 
pnçler lçin ayn bir ıslahhane vilcude S hh' V kAl tl . oldugu koyunlar mezbahaya sevkedi - vasayada bulunmut " reçeteslnl JUJJUftlr. 1 • Ehllyetnameabler 1/Mayıs/938 de, t.i 
getirilmesi hakkmdaki tefebbOı iyi ne- ve 1 ıye e e erine tazım telgraf- lip satılmakta ve kesilmektedir. Dün İs Dotruca Ktıçttpuar ecsanealne giden Ba • orta ehllyetnamelller 1/T.em:nm/931 
tice vermif, F.dimede 200 yataklı bir ıa- lan çekilmel'ine karar vererek dağıJ- tanbula gelen koyunların sayısı yedi mide eczane sahibi mtmet Cemli taratın - 1 • Tam ehllyetnamelller ljByltl/938 
1ahhane açılmıştır. mıştır. yüzdür. Bugün de bir mikdar gelecek dan yapılan nAcı alarak evine gelmlfttt. t - Yüksek olanlar 1/1 t/93S de. 

h .. . . Doktorun tenblhatı "le fi.tenin 8zerJndeJd Buna nazaran l\lbt!dı! ta71dlı olanlar 
Profesör Fahreddin Kerim dünya har- •• .. • ve er gun Adanadan koyun getırıl • tarıfat dairealnde l1lcını istimal eden Ha- gtınönden <3> ıiln evvel nüfus ctlldan 

binin ruh hekimliğine müstesna bir yer Sutçulerın raporu mesine d~ olunacaktır. " mide llAcı lçtlJı:ten b1r Uct datlta sonra 61 - ldrllkte tubeJe mllracaat etm•lerL 
ayıntıtmı söylemif, hatıl Amerikanın Karadenızin İstanbula hayvan mu- mtı.şttır. • , . •fil'. 

IJ)anevt bozgunculann bir ordu için sal- İkb d v k A J t• varidatı mevsim münasebetile durmuş- Vat'adan haberdar edllen zabıta tarafın- Sokaga bırakılmlf bir çocuk bal~U-.. 
pı hutalıklar mikrobundan daha büyük sa . e a e ıne tur. İstanbul belediyesi, Adana mınta- dan celbedllen ~belediye doktoru ce- Tepebqında Tozkoparan caddealnde 

+ ... 'lırn ~~; •-"'dir d k •• d •ıd• kasında bir çok koyun sürülerı almı!l _ aed1 muayene ederek taıb aütealnden il • eı Receb apartımanmın bltlflllndeJd ard 
bir tehlike ~ eı.,....- ... e ere gon erı 1 ' . N y dQiin6 teablt etmekle b.?raber ıene cnecHn ,. bezler arasında ear.ılmıf ft yeni 
cebheye gcmderdiji askerleri akıl mütc-- tır. Bunlar İstanbui.1 .g~lmek u~re A- Morga taldınlmaaına lüzum 86riUmlftör. bir m çocutu bıratıldıtını gören ç6pçll 
basmalarına muayene ettirdiğini söyle- İstanbul Süt üler Cemi etı bundan dana İstasyonuna getınlmektedır. İs . - Baft.a t.aWl münaaebeWe Morg raporu uı - rab1m Jı:eytlyetten ı.abıtayı haberdar ~· 
mlştlr Sonra Almanyadakl kımlqbrma b" ilddet çl Beledi Y .. tanbula koywılar bundan sonra b•r caJı: yann verllebllecet Te öUlmihı tat1 M - tir. 1smı Fatma tonan çocuk debler --~ 

• temas ed ek ikinci be l ır m h evve yeye muracaat müddet Seyhan havzasındar. getirile - bebl o saman anlaplacııktır. g6nderllmlş, Jdmln bıraJctıtı battııida ~, 
~zuuna er yne - etmiş, alka temiz süt içirilebilmesi i - cektir . iki an L--•an cı tıkata baflanınıştır. _,.. 
milel akıl hıfzımbhaaı kongresinin kısır- çin şehrin muhtelif yerlerinde satış ya · J llD ._,. 11 ' ' • 
l&ftırmayı mecburl ve kaııunt mahiyette leri ihdas edilmesini belediyeden iste - Ege kıt'asmın koyunlnrı bu aylarda Lllellde haı1bedegln aotatmda Nazire- " Futbol " mecmuası 
olmasını kabul etmedijini ve 1ebeblerl- miş ve bir proje veımişti. Sütçülerin İstanbula gelmeğe başlamaktadır. Fa - nln evt De Tablmde Şehid Mubt.ar cadde • Pazartesi gtiııl\ .Futbob adını t&pJO ılf 
ni anl tmı..+u• kat .. .. d be . bel d . tirdi ainde Petmezyan'ln apartımanında 1t1 yan- ., __ kt U ._.._ 

a v~· projesi belediye iktısad müdürlüğü ta- . uç gun en n e ıyenın ge - gın bqlangıcı olmutS& da atq bOytlmeden spor mecmuası çı ..... a ır. zun :aman~ 
Bundan aonra kız muallim mektebi rafından tedkik edit-ı... bu husustaki ği hayvanlar hayvan borsasında ucuz 1Öndtıı1llmfiftllr beri hazırlıklan ıörillmekte olan bu m ..,. 
• uı~, ldıw d E . k . anın ıpor llemlmlzde c;ok bayırlı Ye ~ .,., 

psikoloji hocası Nebahat HAmid mekteb- belediyenin mütaleası ilave olunmuş, uc~z satı gın an gen~~ oyunlarına _ nif bir hizmet göreceğine anıta. 
lerde disiplin ve terbiye meselesinden proje İktısad VekAletine gönderilmiş _ talih çıkmamıştır. l!u munasebetle E - sablara dogrudan doğruya en az beş ko Kemal Onan, Btlrhan Felek, 8am1 ıcar-
bahletmif ve hür inzibat sistemini anla- tir. Vekaletten verilecek cevaba göre ge koyunlan İstanbul piyasasından a- yun olmak üzere satılmakta, aradaki yel, Naci Sadullah. E§ref Şeflt gibl bir t#; 
tarak lzzetinefialerine hürmet eden bir hareket olunacaktır. radaki fiat farkı münasebetile bir müd- toptancılar kaldınlmtş olmaktadır. Pe- tanınmış muban1rler1 sayfalarında bir ~ 
Up yetiştirilmesi fikrini müdafaa etmiş- . " , .. det için çekilmiş buıunmaktadır. rakende fiatlarla toptan fiatlar ara - ya ptlrebllme&l de, mecmuayı beJı:llJeıılf • 
tir. Hatib Amerikada teessüs eden bu sis- Bır .~uddet ~vvel pahalılı!'la mu - Belediye ilk iş olarak toptan fiat - smda dokuz kuruşluk bir fark temin e- : tımldlerlnl kuvveUendlrid bir teyflytı 
temin hayatta ebem olan emretm~k cadele ıçm tedkikat yapmak uzere İs • lan düşürme teşebbüsünde bulunmuş- dilecektlr. Perakende fiatlann indi - ·Yeni mealekd&flmım aporumnan ın~ 
ean'atını öjrettilinl anlatmı§tır ve disip- tanbula gelmiş olan İsviçreli mütehas • tur. Oç gündür getirilen hayvanlar ka- rilmesi işi ikinci plAna alınmıştır. taatl namına muvattakİJet dllerls. 
linin zahlrl bir itaat ve sükOn temin et- sıs İstanbulun süt işleri hakkında kifi 
mekten ileri ıeçmedilfnl ileri ırilrmüt- mikdarda mal\imat alml§tı. İktısad Ve- #A----~ 
tür. kAleti sütçülerin talebini, mütehassı -

TÜRK sinemasında MeTsimin en muhtewem eaeri 

Dr. Hüseyin Kenan •Ailede jemantal- sın vereceği raporu tedkik ettikten son 
dan bahaetml§tir. Doktor bilhaaa evlen- ra nazan iübara alacak, muvafık bu -
meden aonra karakter aa1Ahı gösteren lursa faaliyete geçmek üzere İstanbul 
bünyeler hakkında izahat vermlftir. belediyesine emir verecektir. 
--~---------·-----------------------------~ 

E L R o E D p T • 
1 

80 yıldız, 200 artist, 20000 tıgtıran, battan bllfll beyecwı, ıevk ve takdirle gôrOlecek bDyOk tarlbl ft1m. 
~-~ lllw•l•n ı BAHÇE &ARA Y • fARK Opera 1111111 Bu9Un ... t 11 de tenzlllUı matine 41-rr 

~ .......................................................................................................... . 
Senenin en muazzam - En 

H iN D 1 
Ttırkçe sUzlll - Tllrk muslkUI fllml SA A AV ~e 1 P EK sinemalarında muvaffakiyetle devam ediyor. 

BuaU• .... 11 de tenzllAth ... une 
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SO:N POSTA 

Trabzonda yeni bir 
Halkevi yapılacak 

Azıl~ bir hırsız1Maraşta220binlirayadört 
Jandarma • k•• .. t ) k 

karakolundan kaçtı yenı opru yap ırı aca 

1 lı 

Trabzon Halkevi ı•e üyelerinden bir kısmı 

Trabzon (Hususi) - Şchdmizde Parti 
~C' lialkevlerinin kültürel faaliyeti gün-
~11 güne artmaktadır. Şimdiye kadar bi-

t\ası7.lık yüzünden ilyönkurulu binasında 
toplanan yönkurullara vali Seza; Uzayın 
:; ardımil~ binalar tedarik edilmeğc başla11 
llııştır. Bu münasebetle yapılan açılış tö
renlerinde vali halka parti ve particiliğin 
llınhiyetini anlatrnış ve mahalli derd \'e 

ihtı\'acların konuşma Y<'ri kurulutr oldu
ğunu söylemiştir. 

llalkevi de lisan kurslc.ırı açmıştır. Bu 
kuıslarda !ransızca, ingilizce ve almanca 

deı sler verilmektedir. Bundan başka bir 

Bir hizmetkarın 
cinayeti 

piyano kursu ile .bir de köy muhtarları 
kursu açılacaktır. 

Dil, tarih komitesi de Trabzon tarihini 
yaz.mıyn başlamıştır. Bununla bilhassa 
Erzurum tarihi ve Ahlat kitabeleri Adlı 
eserlerin müellifi lise tarih öğretmeni 
Abdurrahman Şerif Beygu meşgul ol
maktadır. Halkevi binasının ihtiyaca ce
vab vermekten uzak olduğu görülerek 
bin kişilik bir salonu ve büyük bir kü
tübhancyi ihtiva edecek yeni bi'" bina y3-
pılması kararlaştırılmıştır. Bu iş için icab 
eden projeler hazırlanmış vt- inşaat için 
yüz bin lira temin edilmiştir. Inşaata ya
kında başlanacaktır. 

Trakyada yeni 
kazılar yapılacak 

Erlurum, 9 (Hususi) - Van vilayetinin Edirne (Hususi) - Türk tarih ku-
ındruf ti.ıccarlanndnn Kara Süleymanın rumu memleket tarihi aydınlatan ve 
refikası Rukıye iki senedenberi yanların- toprak altında bu1unan değerli tarih 
da çalışan hizmetkarları Hüseyin tarafı:ı- belgeleri bulmak için birkaç seneden -
dan boğularak öldürülmüştür. beri hafriyat yapmaktadır. 

Ciyanetin sebebi Hüseyiniıı borclu ol- Bu sene de Vizedeki tarihi kale üze-
ınasıdır. Alacaklıları Hüseyinl sıkıştır- rinde tedkikler yapılacak, :ıynı zaman
nuşlnr, o da parayı vereceğini söyliyerek da civarındaki hpyüklerde de kazılara 
~Uki~enin evine gitmiş, Rukiyeyi kiler- başlanılacaktır. Bu hafriyatı geçen sene 
be gormüş, birdenbire üzerine atılarak olduğu gibi İstanbul müzeler müdür 
oğmuş, sonra da boynundaki beşibirliği !muavini arkeoloğ Arif Müfid idare e

alarak borclarmı ödemiştir. Cinayet decektir. Tarih kurulunca Trakya ka
~·c>Ydana çıkınca Hüseyin yakalanmıştır. zıla.rına bilhassa ehemmiyet vt:rilmek
ınayet doğuda büyük bir teessürle k.:ır- tedır. 

~lanmıştır. Kara Süleyman doğunun en Şimdiye kadar hemen hiç dokunu~ -
aruf tüccarlarından biridir. mamış olan höyüklerin çok mühim ve 

Kırklarelinde yeni bir ilk 
rnekteb yapılacak 

kü~~~kl?reli (Hususi) - Vil~yetimiz 
tur ışlerine büyük ehemmiyet ver-

~~ktedır. Bılhassa hususi muhasebe 
c ~dcesinde kültür kısmı nazarıdikkati b: bedccck kadar kabarıktır. Vilayetin 
k ll' Çok köylerinde mekteb ihtıyacını 
p a~ılayacak plfınlı mekteb binaları yaV . ış ve yapılmakta bulunmuştur. 
a~ııniz Hasib Kaylanın himmetlerile 

tarihi vesi!kalar sakladığı muhakkak-

tır. Başlıbaşına bir ilim hatta ayrı bir 
san'at ve zevk mevzuu olan hafriyat 
çalışmaları memleketimiz için yeni h!r 
iş sahası açmıştır. Yakında haşlıyacak 

olan Vize hafriyatı için hazırlıklar ya
pılmaktadır. - Aktuğ 

Sakarya 
Taşııuya başladı 
Son zamanlarda yağan bereketli yağ • 

murların ve bilhassa dağlardaki karların 

erimesi yüzünden, Sakarya nehrinin su

ları oldukça kabarmıştır. Nclıir bazı kı -

Trene binip Eski~ehirden 
savuşacağı sırada yakalandı 

Eskişehir 9 (Telefonla hususi mu • 
hnbirimizden) - Bir çok hırsızlıklar 
yap:ın, adam yaralamaktan sabıkalı o
lan Eskişehir ceza evinde mevkuf bu
lunan Afili Mehmed, jandarma neza -
rethanesinden kaçmıştır. 

Afili Mehmedin İzmirde de adam öl 
dürmek ve hırsızlık yapmaktan dola -
yı muhakemesi cereyan etmektedir. 
Suçlu İzınirdcki muhakemesinde ha -

zır bulundurulmak üzere tzmire gön • 
derilmesi için jandarmaya teslim edil-

miş, jandarma da kendisini karakola 
götürerek jandarma nezarethanesinde 
muhafaza altına almışlardır. 

Afili Mehmed jandarma nezaretha

nesinden dün gece saat üç buçukta kaç 
mıştır. 

Suçlu hapishaneden alınarak jan • 
darma karakoluna getirildikten sonra 

da ellerinden kelepçesi çıkarılmamış 
ve elleri kelepçeli olduğu halde neza -

rethaneye konulmuştur. Sabıkalı hır -
sız nezarethanede ellerindeki kelepçe-

lerle nezarethane duvarmı delme~e ve 
kaçmağa muvaffak olmuştur. Hadıse ha 
her alınır alınmaz derhal tahkikata ve 

suçlunun aranmasına başlanılmıştır. F! 
kat izi ele geçirilememiştir. Afili Meh
med bugün saat 6,.30 da trene binerken 
jandarma onbaşısı Osman tarafmdan ta 
nılarak yakalanmıştır. 

Afili Mehmed nezarethaneden kaç
tıktan sonra kırdığL kelepçeyi ve üze -
rindeki hapishane elbisesini İnön:.i 
ilk okulu booçesine atmış, bunlar bah
çede bulunmuştur. Afiliye kaçmasında 
haricden yardım edenler olup olmadı -
ğı aranmaktadır. 

Müddeiumumilik tahkikata el koy -
muştur. Afili Mehmed bu gece İzmire 
sevkedilmektedir. İzmirtle de bir polic; 
memurunu öldürdüğü söylenen Afili 
son zamanlarda Eskişehirde ı 3 ev soy
muştur. 

Maraştcn bir görünüş: Çeltik fabriktısı 

Maraş (Hususi) - Maraştn en mühim Ağaç bayrnmında Gazianteb ıososi üze-
mahsulleri pirinç, ve biberrur. iç Anado- rine iki taraflı binlerce ağaç dikilmiştır. 
luya ihrac edilen bu mahsuller sayesinde 23 Nisan bayramına hazırlık 
Maraşa mühim bir para girmektedir. 23 nisan çocuk bayramında kimsesiz 

Kayseri ile Maraş arasındaki yolc!a m- çocukları giydirmek için ilkmektebleri 
şası tekarrür eden köprüler yapıldıktön himaye heyeti güzel bir müsamere tcrtıb 
sonra pirinç ve biber sevkiyatı ziyadele-ı etmiştir. Müsamere hasilatı He iki yüz 
şccektir. Yolun ve köprülerin yapılmış kimsesiz çocuk giydirilecektir. Sahnenin 
olması Maraşın diğer istihsalat ve mas- hazırlıkları için şimdiden y\ız lira har
nua t sahasında da inkişafını temin ede - canmıştır. 

cektir. ~-------------------------------

Er z Ur Um da hayvan 
satışları nizaın 
altına alındı 

Köprülerin inşasını üzerine almış olan 
mühendis ve köprü inşaat kollekti! şir
keti memurları şehrimize gelmiş, işe ooş
lamışlardır. Bu köprülerden Afkayası, 

Tekir ve Suçatısmdakilcr tek kemer üze
rine kurulacak, ve boyları 3!l-60 metre o-

Erzurum, 9 (Hususi) - Belediye mcc
lacaktır. Diğeri Aksu köprüsü olup 120 

lisi son toplantısında Erzurumda hayvan metre boyunda olacak ve beş ayak üzeri-
satışının müzayede ile yapılmasını karar

ne kurulacaktır. Nafıa Vekaletinin çizmiş 
laştırmıştır. Belediyenin bu çok isabetli 

olduğu plHnlara göre yapılacak bu köp-
kararı 300 den fazla cambazın hoşuna. git 

rüler iki yüz yirmi bin liraya mal ola -
memiştir. Çünkü cambazlar için artık 

caktır. Köprülerin inşaatından dolayı köylünün hayvanJnrını yok fiatına ka
halk büyük sevinç içindedir. 

patmak imkunı kalmıyacaktır. 
Umumi meclis toplantısı . . . 

Ş hri · · umi 1• . Ilık t Buradakı cambazlar şımdıye kadar ser-
e mızın um mec ı:.-1 yı op- . . .. k f" 

1 t b 't' · t· B 1 ·ııı t b-d mayesız ış gorme te, etin ıatmı müstah-an ısını ı ınnış ır. u yı vı cıye u -
cesinin varidat kısmı 296.103 lir:ı olarak sil aleyhinde düşürmekte, müstehlik a

leyhinde de yükseltmekte idiler. Bundan 
tesbit edilmiştir. sonra bu işi yapamıyacaklardır. 

Göksundan Haydar, Maraştan LUtfü 
Göker, Nedim Yazılı, Elbüstandan Arlf 
Doğan daimt encümen t.zalığma seçi!
miştir. 

Nevşehirde belediye faaliyeti 

Kastamonuda 
eğitmen kursu 

Kastamonu (Hususi) - Kastamonuya 
bir saat uzaklıkta bulunan Gölovasın:la 

1 
eğitmen kursları açılmıştır. Bu kurslara 
Kastamonudan 75, Çomra, Zonguld:ık 

ve Boludan 50 şer, Sinopt.an 25 talebe 
alınacaktır. Bu müessesenin muallim ve 
memur kadrosu 50 kişiyi bulacak ve bu 
suretle kursta 50 muallim ve 250 eğitmen 
talebe toplanacaktır. 

Kurs nisanın 20 sinde faaliyete geçe
C'C'k, memur ve mualllmler derhal ise 
\Şlıyacaklardır. Kurs direktörü Edıp 
Ikır talebelerin yiyecek ve yatacak le

vazımını temin etmekle meşguldür. Kurs 
1 yerinde mevcud çiftlık binası 300 kişiyi 
alabilecek büyüklükte olmadığından ve 
mevsim de yaza tesadüf ettiğinden şiın· 

dilik talebenin bir kısmı çadırlarda ka -
lacaktır. 

~layet rnerkezinde yeniden on ders -
:neu bir ilk okul kurağmın ınşası i
? n hazırlıklara başlnnmıştır. Yeni okul 

. ıs~syon yolunda yapılacak ve inşaat 
ını; ..... , .. b' 
~1lKUn olduğu kadar en kısa ır ıa-

sımlarda taşma alametleri göstermiş ise Nevşehir (Hususi) - Nevşehir Orta 1 ve şehir nura kavuşmuştur. Mezbaha bi-
de, derhal tedbirler alınmıştır. Anadolunun bağlarile meşhur şehirlc:-in- nasının da keşfi yapılmış ve (9800) liraya 

Fakat, sular günden güne yükselmek- den biridir. Kasabanın en mühim ihtıyac-1 bir müteahhide verilmiştir. Bu suretle 

Bunu rnüteakib derhal inşaata başla -
nacak ve hazirana kadar ilk paviyon bit
miş olacaktır. Diğer inşaata haziran ları 
sonra başlanacaktır Eğitmen talebe esası;n 
inşaat dersi göreccğı için paviyonların 
bir kısmı talebeler tarafından yapılacak
tır. Kurs yedi ay sürecek, beş ay tatildC>n 
sonra önümüzdeki yıl gene devam olu • 
nacaktır. Kursların 10 sene süreceğ: tah
min olunmaktadır. 

tl1ana • d' ın ırilecektir. 

- Hasan Bey, gazct·•lcr
<le okudum, binek arabala
rına \'e yük arabalarına ... 

tedir. !arından biri olan elektrik işi bitiriJrıi~ halkın sağlığile alakadar bu iş de başa-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 

... Otomobillerde olduğu 
gibi koma konulması ka • 

· rarla§tırılmış. 

...._,,, \' 'f '//////.,. .. 

Hasan Bey - Bu korna
ları arabalar durdukta
n zamanlarda nu çalacak • 
lar? 

- Neye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Arabalar 

yürürken tekerlek sesin -
den kornalarının sesleri 
duyulmaz kil 

nlmış olacaktır. 

Ayni zamanda bir de Halkevi binası ya
pılmağa başlanmıştır. Çarşının da imarı
na başlanmış, kasab ve fırınlar asd bir 
hale konmuştur. Değerli belediye reisi 

Şükrü Silerin yorulmak bilmez faaliye • 
tile Nevşehirin az zamanda bir çok ba
şarılara kavuşacağı muhakkaktır. Resim
de belediye reisi ile Nevşehir Halkcvl 
bando takımı görülmektedir. 

lzınit bataklığı kurutuluyor 
İzmit (Hususi) - İzmi! körfezinin 

nihayet bulduğu mevkideki bataklık 
sahanın Nafıa Vekaletince kurutulması 
tckarrür etmiş, Vekalet sular umum 
müdürü şehrimize gelmış, tedkikata 
başlamıştır. 

Kastamonu ve havalısinin eğitmen ılı

tiyacı temin edildikten sonra kurs 1 çın 
yapılacak binalar, köy muallim mektebi 
olarak kalacak ve burada yeni mezunlur 
yetiştirilecektir. 

Bir batmda üç çocuk 
Bursa (Hususi) - Yıldırunın Çukur 

mahallesinde Baı uthane sokağında 35 nu
maralı evde oturan buz fabrikası amclc
sinden Cemalin geçen cumartesi günü iki
si erkek, birisi kız olmak üzere bır batın
da üç evladı dünyaya gelmiştir. Cihad, 
Celal, Cemile tesmiye edilen vavrulann 
sıhhatleri gayet iyidir. · 

Halk Partisi \'e belediye hediyele: ver
mistir. 
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[_Hadiseler Karşııında --ı 

~~NGÖN DOIL.ENCÔ 
İngiliz meclisinde 

o at y.i en 
K ahvede, sokağa bakan pencere -

nin önündeyim .. Elimde bir ga -

zete var .• 
Serlevhalara göz gezdiriyorum: işte bu 

garib: 
cSomada bir dilencinin kulübesinde ÇU· 

vallar dolusu para bulundu~. 
• - Hele sel"levh~ntn altındaki yazıyı 

da okuyayım! 
cBurada bir .................. ~ 
- Allah rızası için bir kuruş verin! 
Yazıyı okuyamadım. Başımı kaldırdım, 

baktım. Saçı sakalına kanşmış, üstü ba
şı yırtık ve kirli bir dilenci :ıvııcunu aç
mış karşımda duruyor. 

İşte onlardan biri daha.. Kendi ken -
dlıne soruyorum: 

- Acaba cebinde kaç parası var. 
Gene kendim cevab veriyorum: 
- Her haloo bir kaç yüz lira! 
- Ya evinde? 
- Belli olmaz, evinde d ise de ban-

kada; bir kaç bin, bir kaç yüz bin lirası 
saklıdır. 

İçinde oturduğum kahvenin mal sahi
bi belki odur. 

Karşıdaki muazzam apartrman belki 
onundur. 

Biraz evvel geçen lüks otomobil belki 
onun otomobili idi. 

Lüks otomobildeki şahane giyinmiş, §a'· 

hane kadın belki onun karısıydı. 
Gene kendi kendlıne soruyorum: 
- Bugünkü kazancı acaba nedir? 
Düşünüyorum: 

- Elli, yüz, yüz elli, hayır hayır bin .• 
Hem de kuruş değil, bin lira. 

O şimdi istese neler yapmaz ki: En iyi 
terziden giyinebilir •. En pahalı lokanta
da karnını doyurabilir .. En eğlenceli yer
lerde gezebilir. En güzel kadınlar onun 
peşisıra koşarlar. 

O şimdi istese bana en büy{ık yardı -
mı yapabilir .. Yakama sarılan alacaklılar
dan beni kurtarmak onun için işten biie 
değildir .. 

Yüzüne bakıyorum .. Avucu açık, ilk 
sözünü tekrarlıyor: 

- Allah rızası için bir kuruş verin! 
Bir kuruş çıkarıp uıatıyorum. Fakat 

böyle yaparken ceketimin önünü ilikle
yip, hürmetkar bir tavırla elimi uzata -
rak: 

- Allah rızası için, bana beş yüz lira 
veriverin! dememek için kendlım güç 
zaptediyorum. 

ismet Hu.lUsi 

me us hasta landı 
Avam Kamarasının geçen pazartesi 

içtimaında, hararetli bir müzakere esna

sında, bir arkacln-
şından sol yanağı .. 
na müdh;ş bir to
kat yiyen mebus 
Bower birdenbi
re hastalanrnıştı:r. 

Doktorlar, sol ku
lağını, beynini ve 
kafa tasını muaye
ne etmişlerdjr. Me 
busun hastalığı 

devam etmektedir. 
Doktorlar, hastalı
~ı layıkile teşhis 
edememekle bera-

ber, kendisinin yanından 
tadırlar. 

ayrıımama!t-

İngiliz denizaltı 
gemilerinde bir 

sultan 

unları ·uyur mu ldm'z? =ı 
Çinlilerin sevdikleri 

garib yemekler 
Çinlilerin en çok 

sevdikleri yiyecek
lerden biri de kok
muş yumurta ve 
köpek balığının 

kanadlarıdır. Bu 
balıklar tutulur 
tutulmaz balıkc:

lar tarafından ke-

Altmış hin franga salllan nadide 
bir gül fidanı 

Geçen sene Sak
sonyada nadide 
bir gül fidanı 60 
bin franga s;atıl -
mıştır. Bu rakam, 
çiçekçilik alemi • 
nin son senelerde 
re!<orunu teşkil et 
mektedir. Maa -

silir, tuzlanır, tulani parçalara ayrılır ve mafih bundan ıki 

günec.-te kurutulur. Kırlangıç yuvası da, sene evvel Bostan 
lu Mister Lav.son 

Çinlilerin çorba için pek bt:gendikkri bir 

maddei iptidaiyedir. 

* 
Erkek hayvanlarrn dişilere 

yaptl kları cilveler 
Erkek kuşların 

dişilerine yiyecek 
taşıma lan onun 
ihtiyacını gider-
mek maksadile de
ğildir. Sadece ho
§una gitmek eme
liledır. Ayni hal 
bazı böceklerde ve 
öıiimceklerde de 

tarşı 

müşahede edilmiştir. Fa~<at sulu mınta

kalarda yaşıyan bir nevi sinek vardır ki 
dişisine kur yapmak için getirdiği yiye

ceği, hayvanın etrafında ahenkli bır dan

sa tutulmak sureUle parça parça sunar. 

iki cins karanfil -
den birine (170) bin, diğerine de (150) 
bin frank vererek alınıştL 

* Uyku hayat için gıdadan daha 
mühim bir unsurdur 

Zihnİ ve beden! her türlü mesaiden ıaskat ve Amman sultanı İngiltereyi 
kendini kurtarabilmek ve arasıra yalnız resmen ziyaret etmiştir. Medeniyet icab
su ile gıdalanmak şartile bir insan azami !arının bütün vasıtalarını inceden incc
üç hafta yaşıyabilir. Hiç uyku uyuyama· 'ye tedkik eden sultan, tanklarla gezmiş, 
dan ise sek.iz günden fazla yaşıyamaz. denizalt1 gemisine binmiş, manevralarda * bulunmuş, amiral gemisinde de şerefine 

At yarışlarmm tarihi büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Şarkta hangi tarihte başladığı galiba 
tesbit edilmemiştir. Fakat garb memle -
ketlerinde ilk a t yarışı 1726 da ve bir ba
his üzerine yapılmıştır. 

* En çok tekessür eden hayvanlar 
Memeli hayvanlar arasında en sık te

kessür eden hayvan tavşan, kuşlar ara
sında ise güvercindir. 

Par iste hazır !anan 
enteresan bir sergi 

Pariste dünyanın en garib bir sergisi 
hazırlanmaktadır. Bu sergide kurşundan 
yapıl.mış 20.000 asker teşhir "dilecektir. 
Kurşun askerlerin en meraklı koleksi

yoncuları zannedildiği gibi çocuk!ardan 
ibaret değildir. Alimler, siyasi şahsiyetlt>r, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~omatlll~a~ekurşundan ~kMkre = ~ok düşkündürler. Bunların hepsi bı.; ser-

Ohuyucularınıa 
Cevablarım .• 

ayni cümlede bağlanmış. Kat1 bir fikir 
edinemedim. İsterseniz t~krar ediniz: 

gide topladıkları her devre aid bütün as
ker ve siUıhlan teşhir edeceklerdir. Bu 
suretle sergide bütün dünya ')rdularının 
silahları, kıyafetleri, teşkilat vesaireleri 
görüleceğinden herkesin fevkalade ala
kasını celbedecektir. 

cıl\J. K.» ya 
Tam beş ay evvel bann şoyle bir mek~ 

tub yazmıştınız: 

An karada Bayan F . K . ya: 
Hamburg'un Viyana kızlarma 

hediyesi 
Hamburg şehri, Viyana kızlarına 

900 çift ipekli çorab hediye etmiştir. 

Nisan ıo 

EDE~ÜVAT 

Ye i bir roman: 
ürek cehennemi 

Yazan: Halid Fo hri Ozansoy 
İşte bir roman ki içinde ne aşk var, ne kendisini ne ile, hangi kuvvetle koruyıı ' 

şairanelik! Buna, sadece, ıztırab çeken cak? Haysiyetini korumak istedikçe gst' 
sefil insanların sonu gelmez bir bedbaht- diyanlardan tutun da en misk.in mnb ' 
lık destanı diyebiliriz. Flaubert'in öl1jülü kumlara kadar herkesin tehdidi ve z:ıl• 
realizmine ve Emil Zola'nın insana çok mü onun üstünde toplanıyor. Bilhass-• jf• 
defa hayattan ve insanlıktan nefret his- tira bu cehennemin en rnüdhiş silahıdır 
si veren natüralizmine karşı bu modem ve alnına böyle bir ütira ile yapıştırılıı' 
eserde, bu Kürek Cchennem'inde, (*) namussuzluk lekesini Cesarino, üstüstU• 
yalnız, dehşetle karışık derin bir mer - ne değiştirdiği hapishanelere de yapı.; • 
hamet duygusuna kapılıyorsunuz. Ka - kan bir bataklık çamuru gibi berabe: ı; 
tillerin ve hırsızların cehennemi bir çark türüyor. Çünkü iftira ile de olsa bu \1' 

içinde döndükleri kürek hapishanelerin- çuruma bir kere yuvarlananların buıı ' 
de çarpan kalbler, her şeyden evvel, ha- dan kurtuluşu yoktur. Cesarino'nun hn ·o 
yatın insafsız bir darbesile vurulmuj bi- şöhreti de, her hapishaneye, gardiyan :ı ' 
çarelerdir. Hepsine ayrı ayrı acıyorsunuz rın sadece fenalık etmek için hariçt., \tf 

ve bütün bu ahlaksızların hangisi öte- diğer hapishanelerde yaptıklan dedikO ' 
kinden insanlıkça daha farklıdn- diye dü- dular yüzünden kendisinden evvel git • 
şünüyorsunuz. Günden güne, aydan aya, mektedir. İşte Kürek Cehennerni'nin aııı 
yıldan yıla çoğalan ve bir türlü teskin hattında bu ıztırab ve dehşetin, bır dt 
edilemiyen ihtiraslar gittikçe bir kızıl anasına hasret yaşıyan Cesarino'daki bıl 
alev kesiliyorlar. Artık hiç birisi şuuru- en mukaddes sevginin yürekler paral:ıY1' 
na sahip değildir. Karınları daima aç ve Cı tahlilini buluyoruz. Sonra ne tiplel'ı 
etleri daima ateş halindedir. En tabii ih- ne kürek tipleri, Yarabbi! Hayatta bir teı 
tiyaçlardan mahrumiyet onları yavaş ya- ·saadeti, bir tek sevgisi bir saka kuşu olaıl 
vaş bitblrlerini yiyecek, birbirlerinin mahkıimun hikayesi gibi ... 
kanına ve ırzına susıyacak bir hale geti- Bir gün alçak ruhlu bir gardiyan b' 
riyor. Hayvanlaşıyorlar, zalim ve aıçak kuşu öldürüyor ve zavallı mahkum çO' 
kesiliyorlar. Ve eseri okurken çevirdiği- cuğu gibi sevdiği kuşunun öldürüldüğililU 
niz her sayfa ayrı bir ok ucile ciğerleri- işitince kendini asarak intihar edıyol'• 
nizi kanatıyor. VakıA kendisi de bu ce - Müdhiş derecede realist kürek sahneletf 
hennemin içinde on yıl çürümüş olan arasında bazan böyle derin bir şiirle, fil' 
İtalyan müellif, bunun mes'uliyetini ba- kat hazin bir şiirle örülü sayfalar da vs~ 
zan bu düşkün eşhastan bir kısmına yük- ki okuyanı bir tütsü gibi sarıyor. gel' 
ler gibi görünüyorsa da hakikatte bir çok mah funların bir isyan gününde da~• 
sayfalarda cemiyeti mes'ul tuttu:>.unu , 5 çıkarak, uzakta kimsesiz bıraktığı yav • 
gizliyemlyor. Öyle ki bu roman, bütün 
bu acıklı safhaları ve tahlilleri içinde en rusuna kavuşmalt hırsile kendisini iple 
açık manasile cemiyetin bilerek veya bir boşluğa sarkıtan ve düşüp parçal!l "' 
bilrniyerek işlediği haksızlıkların lane _ nan Moto Perpctuo'nun ölümü .. İşte e • 
ti ile düğümleniyor. serin tahkiycsinden bir misal vermek i,-ill 

Hüseyin Cahid Yalçının kalemile füa
nınuza çevrilen Kürek Cehennemi'nin 
müellifi Tullio Murri, eserindeki her ha
dise ve mükalemenin aynen hakikat ol
duğunu iddia ediyormuş. Hüseyin Cahid 
Yalçın da bunu tasdik ediyor. Han! tas
dik edilmiyecek gibi de değili Çünkü e-

serde öyle karanlık ve karanlık olduğu 
kadar sürükleyici bir hakikat akışı var ki 
bunda hayalin h issesi ile hayatın öz inti
balarını ayırmak güçleşiyor. Zaten bu -

na lüzum da görmüyoruz. Kürek mah -
1.-Umlonnın içinde kendisi de yıllarca ya
şamış ve ıztırab çekmiş olan Murri'nin 
cürmü nedir? Hakkındaki rivayetlere ba
kılırsa hemşiresi ile birlikte ve bir bnş-
kasının da yardımı ile eniştesini öldür -
müş .. siyasi bir sebebden dolayı ... Sonra 
bir skandal halinde bu koca ve enişte ka
tilleri muhakeme edilmi§ler. Netice idam 
hükmü olmadığına bakılırsa ortada Mur-

ri'yi ve hemşiresini mazur gösterecek se
bebler de olmalı. Eserinde katilleri bil -
hassa meşru katilleri hırsızlardan ve do
landırıcılardan üstün hislerle gösterme -
sinde ihtimal ki kendi vazıyetinin, kendi 

cürmünün de bir tesiri vardır. Maamafih 
eserin, ruhlara ürperme veren realitesi 
karşısında başka realiteler aramağa ne 
lüzum var? Eserin kuvveti her halde 

o babın ortasından ve sonundan bazı pll" 
çalan buraya naklediyorum: 

c •..• Filhakika, Moto Perpemo dama tıt." 
manmağa muvaffak ol.muştu. Hiçr[l ~• 
görünmeden, sokağa inmek için tasarltı' 
mı§ olduğu noktaya kadar gitmi§ıi. Fa ~ 

kat birdenbire, firarın, bilhassa gündiitı 
tamamen imkansız olduğunu gömıü~tii
Avlunun duvarı üstünde be1diyen nöoet" 
çiden ve avluda toplanm~ askcrlcrclt1' 
başka hapis1ı.anenin. karşısındaki evle:iıt 
pencerelerinde kadınlar vardı. 

Bu meş'um duvarların içinde paılıy~ıt 
gürültü sesleri ilzCTine pencerede, hiç k'' 
mıldamadan, hiç bir şey görmeden, me • 
raklı. meraklı, saatlerce beklemi.~le-rd·· 
Moto Perpetuo damdan inerse askerleri" 
gözünden kurttılmağa mu"!Jaffak olsa l1İ" 
le onların gözlerinden kaçmasın:ı imkô1' 
yoktu. 

işte böyle yeis ve heyecan içind>, ipi ' 
nin bir ucunu kornişe bağladıktan soıırllt 

üç saat damın kenarına yatmış bir 7ıalde 
kaldı. Akşam olunca başını kormşten çı~ 
karmağa başladı. Aşağı inmek kararı1• 

dan hiç vaz geçememişti. tık f ırsatımt ;.~~ 

tifadcyc hazırdı. ince ip bileğinz sarıh 
idi. Boşluğa doğru atılmak için, homur " 
dana homurdana, küfrede ede bekliyor" 

müessiri düşündürmiyecek kadar derın du .• 
ve geniştir. Nihayet nöbetçi onu görüyor. Müdhİ~ 
Romanın kahramanı Cesarino genç, gü- vaziyet! Burada iki sayfa atlıyarak ba " 

zel ve kürektekilerin bu yaştakilere ver- bın sonunu okuyalım: 
dikleri isimle ctüysüz> bir delikanlıdır cGardiyan son defa olarak haykırdı: 
ve onun asıl cehennemi de bıı yaşı ve - Teslim ol, yoksa ateş ederim. 
yüzünün bir kadın cildi kad-ır beyazlığı .Moto Perpetuo ise, bahçe duııarınııt 
ve nerminliğidir. Etrafında halkalanan ve yanına yaklaşmış, atlıyarak onun üzeri • 
gittikçe sıkışan ihtiras kasırgasından ne düşmeğc hazırlanıyordu. 

<*> nemzi kütübhanesl. Fiatı 50 kuruş. (Devamı 13 üncü sayfada) - Farzedlnlz ki, hayatta iyi bir mcvkle 
ı;ahJbsln1z. Fakat gonlunüz hasta, bylc blr 
kadını seviyorsunuz kl, evlidir, bir de ço
cuğu vardır, onun tarafından bevildiı:tn!zl 
de b!llyorsunuz, ne yaparsınız? demlştı

nlı. 

Yüzde kezznb lekes!.. çıkmaz, deriyi 
büzmüş, hüceyrelerl yakmıştır. Buna mu
kabil derinin lekeli kısmını kesip çıkar
mak, yerine vücudiln bir başka yerinden 
alınmış bir parçayı ~klemek mumkiindür. 
Doktora sordum. böyle söyledi. Fnkat ö
numize çıkan ilk doktora yaptırtmamzı 
tavsiye etmem. Müteh:ıssıs bir operatör 
bulmak lazım. ' 

Bacallsızın mnskarallkları : Hayret 
--------------------~---------------------;.__-

Ben de: 
- Ben gönül bahslnde •hissel şayiaıXian 

hoşlanmam, satırlarile başlı)nn bir ccvab 
vermiştim. 

Bugün elime geçen !kine\ mektubunuz
da bana bu hadiseyi hatırlattıktan son
ra: 

- Derdlm yanlış anlaşı!rruş, evli olan 
kadın değil, erkektir ... diyorsunuz. 

Bunn rağmen meselede dc~lşlklik gor
miıyorum. Ben kadını daha ince, daha te
mlıı;, daha hisli billrlm. Muvakkat bir za
man lçln chlssel şaylnıı ya yaklaşan erkek 
vardır, kadına daha ender rastgellnır. 

lklncl mektubunuzda verdl{':lnfa tnfsilfl
ta gelince, dalgınlık eseri birkaç kellme 
unutulmuş, birkaç rnüsbet ile menfi de 

• Bayan l\J. D.ye: 
- Erkek hodblnllk ediyor, derim. Bir 

defa baba olmak zevkinden ke:ıdlslnl 
mahrum bırakan dmllln kadında olduğu
nu nereden biliyor? Hangi doktordan hü
küm almıştır? Hükmü hangi mütehassısa 
temyiz ett.ırmiştlr? Mektubunuzda hiçbir 
ltayıd olmadığına göre ort.ayn atılnn •indi 
bir mütaleıı. olacnk. Bunun haricinde si
ze kadının anne olmak şerefinden ve zev
klnden mahrumlyettnın -kendi E&hnsın

da- yüzde doksan firazl olduğunu söyle
mek isterim. Ekseriya basit amcllynta te
vakkuf eden bir meseledir. Tedklk edJniz. 

Tt..YZE 
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.. Son Posta" nın Peşte mektublan 

Macar hükômeti nasyonal 
sosyalizme harb açtı 

Bir taraftan Macaristanın kapılannı Nasyonal 
Sosyalizme kapamak için tedbir alınırken diğer 
taraftan Yahudiler aleyhinde de kararlar veriliyor 

Macar kabinesi a.:alan biT anıda 
Si lludapeşte, 6 Nisan püınım muvafiakiyeile tatbik edip eie -

tna:k Yas! Vaziyetimiz günden güne kızış- miyeceği aynca bir bahis teşkil ede.ı;:. 
tadır. Evvelce de bildirdiğim gibi, İşte, bizim işlerimiz bu merkezdedir. 

~onaı S<>syalizm propagandası son za- Macaristanm hayatında yeni bir devir 
tnerlarda ~k artmış olduğu için, hüldi - başlıyor. Bu devrin hususiyeti şuradadır: 
kQ(f ın faalıyeli et.rafında da siyasi dedi - HükUınet, nasyon 1 sosyalizmin yaptığı 
Pat ~lar çok ileri gitmiş ve geçen haf ta tahrikatla mücadeleye karar vermiş gö

tur Ianıentoda büyük münakaşalar olmuş- rünüyor. Yalnız, dikkate değer değil mi
tin· Sağ cenah müfritlerinin, liberalle - dir ki, müracaat ettiği tedbirierin başlı
. ' :müstakil çiftçi partisinin ayrı ayn cası, yani Yahudiler aleyhindeki ted
lftirak. ettikleri bu uzun parlamento mü- bir, bizzat nasyonal sosyalizmin yapmak 
~ının sonunda hasıl olan intıba şu- istediği şeyden pek az farklıdır! 

r ki Macaristanın harici ve dahili si -

* !&seti, birdenbire biıfinci plana gelnıiJ 
~_meselelerle dolu bulunuyor. Bu - Avusturya ahvali artık sükunet içine 
Sel kü ınerkez ittihadı hükumeti bu me - girmiştir. Viyanadan gelenler orada ha-

elerı halledecek bir takım tedbirler al- yalın tabii şeklini aldığını ve hatta daha 
Ilı.ayı kararlaştırmıştır. ileri gidip Viyananın neş'elendiği:u söy-

... Parlamento münakaşalarını pazar gü- lüyorlar. Yalnız Yahudiler çok sık: için
rıu Amiral Horu tarafından l\'!acar mil - de bulunuyorlar. Bunlıı..""ln hükümetten 
letine hitaben, irad edilen bir radyo nut- pasaport almaları da, gitmek istedikleri 
ltu takib etti. Nutkun irad edildiği saatte memleketlerden vize almaları da fevkc:
Budapeştenin daima canlı duran sokak- Uıde müşkül bir iş olmuştur. Bir çok 

la~ 0 kadar tenhalaşmıştı ki bazı kenar memleketler, Yahudilere ikamet vizesi 
~~ klarcıa insan bile görmek kabil de - vermiyorlar. 
~idi. Amiral Horti nutku söyledi. Her-d: radyoların başına toplanarak onu 
etrle_dller. Nutkun üzerinde en çok ısrar 
tı~ğı :mesele, nasyonal sosyalizmin yap
~ de.rnagojik propaganda idl Amiral, 

ci ~~ristanın bu nevi müfrit ve ihlilal
rnu 1 rlere karşı mücadele etmesim ve 
liy: laff er olmasını pek iyi bildiğini söy
saıerek bu hususta Bela Kun isyanını mi
Pag olarak gösterdi. Bu demegojik pro
·~ a~anın bilhassa ordu için~ girmek 
ılitediği 
lda noktası üzerinde durdu. Ordunun, 

Anlaşılan Almanya, Avusturyanır. !k
tısadi hayatını canlandırmıya karar ver
miş. Bir ha!tadanberi bütün Avusturya 

fabriknlnrı mühim siparişler almaktadır. 
Etraftan mütemadiyen amele loplama~
tadırlar. Bu arada Avusturyanın meşhur 
demir ve çelik müessesesi olan Alpine 
Montan ve Seycr müesseseleri hükumet
ten pek çok siparişler almışlardır. Alman 
siparişler i~inde pek külli mikdarda oto
mobil ve kamyonla gene klilli rnikdar
da makine ve harb malzemesi bulunuyor. 
Fabrikalar bir haftadanberi binlerce 
amele kaydetmektedirler. 

,0r~ariık için bir bekçi olduğunu izah ile 
ildır~dan her türlü siyasetin eli çekilme
lltiU ·•. d{!dL Hülasa, devlet reisi, Macar 
l~i etıne çok güzel şeyler söyledi. Söy- Ayni suretle, Almanya Avusturyada da 
h· ama, bu şlerde sdzün muvaffakiyet Almanyada olduğu gibi büyü:C otomobil 

d~h~ Pek azdır. Bu hakikati devlet reisi yollan yapmıya karar vermiştir. Bu yol-
, Ukurn t b 1 B lann inşası memlekete sade yollarda de-dan d e te çok iyi iliyor ar. un-

d.ığı bolayı Amiral, hükümetin hazırla _ ğiJ, her sahada geniş nisbetlerde iş tcda-
}ı.,_ eş. s.enelik planla herkes~ ve bıl- rikini temin eyliyecektir. Şimdiki halde, 
~"'l!Sa Viyananın balayı içinde bulunduğu mu-
bUh ışsız gençliğe iş " ereceğinden, hakkaktır. Şehir hareket halinde ve ncş'e 
lışıpaSSa genç Macarların bu işlerde ça- ile dolu olduğunu söylemekte herkes 
için refah ve huzur içinde yaşamaları müttefiktir. Fakat, bu hal devam edecek 

·a.. llasihatlerde bulundu. "!acar· mi, orasını Allah bilir! 
kal>ılan istan, nasy01rnl sosyalizme karşı Török Bela 
Ret-ek ru kapamak için gerek fikir ve 
l>ıto iş sahasında büyük bir hamle ya -
seıes~· Bu hamlenin içinde Yahudi me-

Aşıklar mezarlığı spor sahası 
olamıyor ha.u 1 Vardır. Meseleyi ckanun dairesinde 

\'.ııetrnek:. isliyen hükumet, yavaş yavaş Kasımpaşa Spor klübü evvelce Va -
\'e Udilerin işler üzerindeki tesirlerini kıflar idaresinde bulunan Kasımpaşa -
dil llıüdahalelerini azaltıp, bugün Yahu- daki Aşıklar mezarlığını müsaade ala -
ıta~r elinde bulunan bir takım yerleri rak düzeltip futbol sahası şekline sok -
!can carıara geçirmek gayesini güden bir mak üzere faaliyete geçmiş, bir çok kı
h.ud~n hazırlıyor. Bu kanuna göre, Ya- sımlarını düzeltmiş, epeyce masraf et -
ır.,. ılerin gPrek sanayide, gerek ticarette, miştir. Halbuki belediye ıle Vakıflar 
~"reıt k-1 ·· b "f h lled h hij u tur ve fikir işlerindeki leşe - idaresi arıısındaki ıhti!a ı a en a-
~u~'-'e hizmPt bakımından haiz oldukları kem hey'eti bu yeri beledıyeye ver -
şa ek rne,•kii şimdilik yan yarıya dü- miştir. Şehircilik mütehassısı Prostun 
lfirrnektir F1ıırlanan kanun l:lyihası, bu planına göre .Aşıklar mezarlığından )Ol 
t~edrici surPtte tahakkuk ettirecek bir geçeceğinden bur_:ıs: fut°?l ~as_ı ~la -
~u nı esaslar ve nisbetler koymaktadır. mıyacağı spor klubune bildırilmıştır. 

<tn'"" Uretıe hük Aımet, demagoji propaga:ı- l k l • 
....,ı ~ • • f-.. 1·köy mezarı yo una agaç 

«atıd '-'C'nilt'n nasyonal sosyahzm propa- ""' . • . 
ltu a ınm t ir lt'rini yavaş yavaş hü- dıkilıyor 
tle l\"ıdC'n dti - Meği düşünüyor. Fakat. bu Hayli znmandanberı pek bakımsız 
ita "'1 tedbi .. 1 P kar51 Yahudilerin de ne bir halde kalan Feriköy mezarlı~ı yo-
8{1 d<!r ll'ü • kil görunürlerse görün - Juna vilayet ziraat müd:riyetince iki 
'-'e iller, bir t~ aftan da şiddetli bir muka- taraflı servi ağaçları d!ki1mesine karar 
~~rıt gö"t" "" ktrn hnli kalmıyacaklan verilmiş ve dünden itibaren de işe baş-

a ılmakta 'iır. Bu takdirde hükumetin lanmıştır. 

BON POSTA 

Çinin şimalindeki 

Türk ülkelerinden, 
on yaşında Tuğ han 
isminde bir Türk ço
cuğu Çine gelmişti, 

Bu çocuk zamanla bir 
Çinliden daha iyl çin· 
ce öğrenmiş ve Çinin 
bugün bile en büyük 
sayılan bir şairi ol· 
muştur. Tuğ han is
mi, Çin lisanında, he? 
kelimenin uğradığı a· 
kıbete uğramış vo 
Tu-fu şekline kalbe.. 
dilmiştir. 

Çinin büyük şairi 

Li-ponun yaşadığı 

tarihte onunla bera
ber yaşamış. onunla 

kadeh ve şıir arkadaşlığı yapmış olnn 
Tu-funun hayatı, imp&rator Ming-llvan
gın şair ve ilimleri himaye eden salta -
natı zamanına tesadüf eder. 

Bu şair, iyi bir ilim sahibi de olduktan 
sonra, akademide imtih:ın verip şitrle -
rini knbul ettirebilmek için, o zaman Çi
nin payitahtı olan Şang-tu şehrine gel -
miş. büyük bir ümidle ~~derinden ge
lecek faydayı düşünmeğe başlamıştı . 

Cebinde bır parası yoktu. Faka!. l:Sascn o 
nun paraya da ihtiyacı yoktu. C;bler~ de
hasının mahsulü olan şiirlerle dolu : lı. 
Bwılar başlı başına bir servet değll mi 
idi? 
Şehre girer girmez doğ:-uca akademiye 

koşmuş, bu kıymettar eseı lcrınl kendile -
rine tevdi etmişti. İlim ve S3n'::ıtınm ta~
dir edileceğinden emin, cesur ve mtite -
vckkil bekliyordu. Fakat bir ka~ gf:r. :;nn
ra müracaat ettiği zaman, ıç hiç de t.1h
min ettiğı ve düşündüğü gibi çıkmamıştı 
Akademi şi irlerini, bir kıym, t gö. med' ~i 
için ı·cddcdiyordu. 

Bu red, ş.irlerindeki kelirnelerın ma -
nalannı anlıyamıyanlar, hatta onları d g
ru okuyamıyanlar tarafında.1 yapılmı;;>tı. 

Esasen Li..po da, ayni t:ıhkire maruz 
knlmamış mı idi? 
Ceblerınde her hangi bir meyhanede, 

kadehini doldurtacak bir para yoktu. Za
vallı şair, meyus ve bitab, her şeyden ev
vel nasıl şarab içeceğini düşünüyordu. O 
sırada Şang-An sıtmadan kırılmakt..-ı idi. 
Pazarda bir sürü üfürükçüler bu hasta -
lık için muskalar satıyorlardı. Şairin bir
denbire aklına geldL Şiirleri de b:.ı su -
retle satılamaz mı ve halk arasına yayı -
lamaz ~ı idı? Büyük bir tevekkülle ve e
linde şiirler olduğu halde mücadeleye 
girişti. Pazarda yüksekçe bır taşın üzP -
rinc çıktı. Şiirlerinin sıtmaya birebir ol
duğunu söylemcğe başladı. Şimd. hdkcs 
bu güzel ve ahenktar şiiılcri s:ıtın al.ırak 
kopya ediyordu. Çok kalabaiık bir müş
teri kütlesi toplamıştı. 

~z yaşlan &kınala IJaşladıfı saman ke
mikler kınlır. 

Ne yapalım? Ne sema, ne ele an arilk 
bize merhamet etmı,.or.t 

Şair, şiirlerini yazdığı zamanlar, ihti -
ıaı şehri baştan başa kavuruyor, yakıyor, 
yıkıyordu. Bundan müteessir olan .pir 
ise hem durmadan içiyor, hem de durma
dan yazıyordu: 

«Bıliyor musunmı. Şan& Tu~ıta ilı.i yüs 
mıntaka ıssız bir sahra halini aldı. Blnlenıe 
çiftlikler, binlerce köyler, artık dikenlerden 
ba ka bir nebat tanımıyor. insanlar ki -
~kler cibi parçalandı; lteslldi. Kadınlar 4a 
tavuklar gibi ko'f'llldo. Erkek çooukların se
fi' ikıbcUerinl düşüııınek fdikriinlıı. mı 
olduğunu tayin edemiyorum. Çünkü benim 
çocoklanm kızdır. Yalnu şunu biliyorum; 
ukek çocuklar dünyaya sadece, yeşillikten 
mahrum kuru toprakların altına cömülm~k 
için ııeliyorlar. 
l\t.avi nehırlcrin kenarlarında dolaşanlar, o

rada hiila eski zama.nlardanberl yatanların 
kemiklerini g-önırler. Onlar ahlmı , bcyıız 

parçalar h:ı.linde, kumlann merinde b)"l
yorlar. Erkekler acıklı bir tek kalb vücude 
getirmek için birleştiler. 

Bu zavallıların ntırab sesleri rainıur yııt
dığı •c sonb:s.Jıar, sokuk nızgannı estfrme
le h:ı ıadığı zaman o kadar )Ükselir ki elem 
ve ıztırah denen feliketi öldürmek. yok et
mek io;~im. Neden hıs:ınlar yaşamak için 
diler bir insanı öldürüyorlsd Bunlan c-ece
nin b.aranlıprula düşündükçe i~r ve keaı

dimden geçerim.• 
Tu-!u bu zaman zarfında yanında k rısı 

ve kızları olduğu halde bütün Çını do -
}aşmıştı. Elim ve acıklı sefaletmi onlarla 
taksim ediyor ve nilesi ferdlerinı besli -
ycbilmek için pazarlarda diz çökerek di
leniyordu. 

Bu çok hazin bir hayattL biz çökerek 
bir parça ekmek dilenmek, bir şair, bir 
san'atkfır için ne elim bir şeydi? 

Bu sırada rehakar bir el daha yetişti. 

Onu pazarda bu suretle dilenirken şeb -
rin generali Yen-Vu görmü~ ve tanımış
tı . Elinden tuttu, kendisine cÇiçckler 
nehri. kenarında küçük bir ev verdL Ve 
katibliğine tayin etti. 

- Fakat diyordu. Artık şarabı unut, 
tabiatin güzelliğinden bahset! 

Halk arasında büyük bir itibar gören Ona ancak yiyeceğine yetıı;ecek kadar 
bu ı:iirler, meyhanelerde de bir kıymete ':/ bir para veriyordu. Onu da kansına tes-
sahib oldular. Tu-fu üstaJ ismin. veı·dığl Hm ediyordu. Zavallı Tu-fu şarabsızdı. 
Li-po ile beraber girdiği meyhanelerde, Ş t d · ~· 1 k d b' 

1 • • 1 aıap ıs e ı6 ı zaman ar en ısıne tıa ıa -
tokusturduğu şarab kadch.erının btdc ı- t' . 11 ~· .. t .1. d b" 1 • öd" •• d ın guze ı rrı gos erı ıyor, on an ır ez -

· b · · 1 ·ı uyar u b nı, u şıır c:rı e . · zet, bır zevk duyması söyleniyordu. Şair 
Bu sıra ıınparator Mıng-Hvangır. yenil lıu ıztırab içinde ne kadar çok inlemişU. 

bir gözdesinin aşkile yanıp kavrulduğu aÖnuınde dallardan. korkunç •iyah w -
zamandı. Bu şürlerden biri ımparntorun manlardan başka bir şey yokken güzel bir 
sevgılisinin eline geçmiş, o da bunu ım - ı:-~mle, mauidarAiri_ bir~~ ue;-e yararT Ta:-

to ~ •~rmı"şli Bu c:iir karasmda lııatfn bu nhşı ~uzellilinden istifade ede -para ra gos""' · ~· :ır- • a... • .... • ... _ . t d 
1 

. ğ bilmek için bıru ..,mek lazım de,. .. mi! 114,..., 
hayran kalan ımpara or a şa rı ça _ ır - bunuu için ben biitün san'at eşyamı. ldtab· 
mıştL Tu-!u huzura çıktı. Akademıd~ larımı satmata nıecbunımh 
gördüğü tahkiri anlattı. Ve gene impara- Ve öyle de yapıyordu. Kitablarmı bi • 
torun huzurunda açılan bir imtihnnda, rcr çanak şarabla mübadele ediyor, vah
hem büyük şair ünvanını kazanmış, hem si ormanların kenarında bir zevk, bir haz 
de akademinin umumi kitibliğinc tay•n :rıyordu. Maahaza generalin emrinden de 
edilmişti. çıkamıyordu. Tab.ati metheden ve şara-

ne de şarab vardı. 

Artık büyüyen kı -
lan, kendilerinı be .~ 
!emekten aciz ol l 

şair babalarile al ... y 
ediyorlar, eğleniyor .. 
lardı. Ve dahıı ileı i-
ye giderek kendi mi 
yalnız bırakıp kaç· 
tılar. 

Şair kederden \ e 
terkedilmekten ihti1 
yarlamıştı. Bir ara 
kendisine acıyan biri
si ona küçük bir meye 
hane kiraladı. Bu~ 

rada hem şarap satı
yor, hem de içiyor
du. Fakat bir gece, 
şiddetli bir rüzgar 

meyhanenin çatısını alıp götürdü. Fırsatı 
kaçırmıyan çapkınlar, yatağının sama • 
nını bile çaldılar. 
Şimdi ne dükkan, ne yatacak yer, ne de 

şarap vardı. Ne de bir lokma ekmek b.ıl
mak imkanı mevcuddu. Zayıf ve aç bır 

halde hayata zorlukla mukaveme~ ede • 
biliyordu. Felaketinin ta zin•csine kadar 
çılanış bir halde idi. Bir yudum su, bir 
damla şarap bulmak imkünı yoktu. Giin
de hiç olmazsa iki üç kadeh şarap ıçcr ü
midile, rahip oldu. Fakat burada!l da ay
rıldı. Gene aç, ve şarapsız kaldı. 

Bu sırada kendisini şiirlerinden tanı • 
yan büyük memurlardan birisi ona rast· 
lamıştL Onu aldı, e\ıine götürdü. Tu-fu. 
nun şerefine o akşam büyük bir ziyafet 
hazırlamış, edebiyat ve 1iıre meraklı o
lanların hepsini davet etmişti. 

Günlcrdenbcri aç olan şair, kızaran bir 
öküzün etinden ~·utan koku!.arı iştiha He 
duyuyor, süslü bir sofranın üstüne kon • 
muş dolu şarap testilerıne hasret ifacic 
eden gözlerle bakıyordu. Nih3yet içmC: k 
ve yemek başladı. 

O durmadan içiyor, durmadan yiyordu 
Nihayet ev sahıbi kendisinden, bu zi 

yafeti methedecek bir şiir ~·awıasını rıcıı 

etti. Tu-fu memnun ve müteşekkır, bt· 
~iıri yazmağa başladı. İlk mısramı ta • 
marnlamak fizere idi: 

«Açtım nı prapsızdun ... » 

Fakat birdenbire düşüverdi. Sevincin· 
den ve fazla yemek ve içmekten müte .. 
vellid bir aksülamel T.avallı 9'lirin kalbini 
durdurmuş ve kendisini öldürmüştü 

Bugüne kadar Çinin büyük şairliginı 

muhafaza eden Tu-fu sürünmüş, dilt'n -
miş, aç ve şarapsız kalmış, şarabına ka -

vuştuğu gün ölüp gitmişti. Ona bu sefa· 
leU çektiren Çinliler, bugün bile ölümün
den sonra onu yaşatmakla ve yaptırüık -
lan süslü me7.arile iftihar etmcktedırler. 

Posta kaçakçllıgma meydan 
ver;lmiyecek 

Memleketimizin muhtcIU mıntal~a
lannda şehir ve kasabalar arasında is-
leyen otobüs ve otomobiller vasıtasilc 
posta kaçakçılığı yapıldığı yani pulsıız 
mektub ve koli taşınıldığı anlaşılmış • 
tır. 

Nafia Vekaleti bu hususta sık sık 
kontroller yaptırmış ve bunun onune 
geçmek üzere tedbirler almıştır. 

Vekalet zabıta ve gümrük memur -
larile jandarma teşkilatına da mcktub 
kaçakçılarile mücadele için emir ver -
miştir. Bundan sonra, üzerinde kaÇ<!l( 
mektub taşıyanlardan iki misli ceza a
lınacak, bunun yarısı yakalayan mc -
mura verilecektir. 

Artık Tu-!u bundan memnun, iınpara- ba kiıfreden şiirler yazması lazımdı .. Şa-
torun büyük aşkını takdis eden şiirler ya raba küfretmek? İşte dili buna bır türlU Yeni bir t-soaf sıhhat bürosu 
zıyor, ağabey ismini verdiği şair Li-po yanaşamıyordu. Hatır için ancak şu şiiri açıldı 
ile sabahtan akşama, akşamdan sabaha de yazabilmişti: İstanbul Esnaf Cemiyetleri Birlıği, 
kadar k deh tokuşturuyordu. uBcn nrtık şarap içmek lstcmJyornnı. Çün- hamallar cemiyeti merkezinde bir sıh _ 

Fakat birdenbire ihtilal başladı. İhti - kü çiçekler bent teskine kfıli geliyor. Jntiyar hat şulıcsı açmağa karar vermiştir. 
Uılden evvel Li-ponun saraydan kovul - rıpçl:m mavi bir yeşim taşına bem:lyen de- . .. . .• w 

nlzhı el lgalarmı seyretmek zevki katblmln Bu şubenın mudurlugüoe e ki ha -
mnsı onun kalbini ezmiş!i. Ve artık ım- en derin köşelerine kadar nüfuz ettL Şimdi mallar cemiyeti doktorlarından Hılmi 
paratoru methetmekten vazgeçmişe. Bun ben de onları cvmefc başladınL» tay in edilmiştır. 
dan sonra büyük şair bütün şiirlerini G da 
harb ve ihtilale tahsıs etU: e~eral kendisini o .ka r sevıyo~u ki, Bu şubede esnafm ilk tcda\ ısı ) dp -

cıDün hiikiimetln bir emn İ'JitllıU. 
On sekiz yaşındaki gençler sllih lıaşınd:ı, 

Payitahtı müdafaa edecekler. 
Anneler, çocuklar sakın böyle ağlam:ıyınız! 
Biliniz ki böyle aitamak sizi basta ~eler. 

mnddı refahını tam bır suretle tcmın e - lacak ameliyat, pansırnaıı ve di •er i _ 
debilmck için ona daha yüksek bir vazi- ler için de merkeze bild . rıkcckt r . 
fe vermişti. Fakat bir vatandaş muhnre- Esnaf dispanseri içın sıp rı ed"l( 
b . d 1 ··ım- 11 . ~ 1 

'1 esın e genera o uş. zava ı şaır yeni- rontgen dört aya kadar getıı ılereK d _ 
den sefalete düşmüştü. Gene ne ekmek, pansere konulacaktır. 5 
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Org U · bluz modelleri llkbalıar modası 
Modanın vatam, 

beşiği. kaynağı Pa
ris, kadın Alemine 
bu sene gene binbir 
çeşid yenilik verdi. 
Büyük terzihaneler 
birbirine benzeml
yen, biri öbüründen 
üstün türlü güz~. 

1 i k 1 e r yarattılar. 
Bunlara şöyle bir 
;öz gezdirivermek
le insan yeni mod&. 
hakkında bir fikir 
edinebilir. Model se
çerken tereddüde, 
isabetsizliğe d ü §• 
mekten kurtulur. 

Moda çok defa te
zadlarla doludur. 
Mesela; bu sene e
tekler kısalıyor, bel
ler yükseliyor diyo
ruz. F'akat bakarsı-
mz bir terzihane bu
nun hemen tama· 
men zıddını yapmış, 
uzunca etekli, beli 
aşağıda pel: güzel el
biseler teşhir etmiş· 
tir. Modanın bu bir· 

Sağda: Baştan başa ayni örgüden yapılmış bir bluz insana l ıöğüsle birlikte örülınil§. Arkası lAıtik, dil.z bir p3 rça. birine zıd cebhelerl-
pek düz bir teY gibi gelir. Halbuki biçimi güzel seçilince b:ı- Robadan ı.şaAısı güç bir örgü gibi görünüyor. Halbuki çok ni bilmiyen insan, 
kınız ne pk görünüyor. basit. Ters yüz örgü yaparken ilç ilmikte bir kere dör: ilmik kendini, yakışmıya .. 

Bütün ~luz uzun kroşe ile sık Jğne örülınüş. (Yani kroşe- ('sas örgüden ayrı, tıpkı birer yüz örgü zincir gibi örülür. nı giymeye mecbur 
llhı üstünde toplanan ilmikler birer birer örü!ereıt bırakıl- Her dört sırada bir bu zincirler lçiçe geçirilerek te4 ilmllt hali- sayar. İstemiye iste
mıı.) Orgü bu~ F'alrat biçimi ne genç ve de~işik. Raglan ne"'"konulur.Bundan sonra iJd sıra baştan başa ters. toz örgü mive, mesel.l, eteği
.kolların dıJdşine müvazJ birer yırtmaç ... tl'stlerinde de - gene crülür. (0 tek ilmikler dl dahil) sonra yeniden kAbarıic yer- ni .kısaltmıya, belini 
yüt-d+n örülmüş· uzun, ufak üçer düğme. Bluzun baştan geç- lere başlanır. Evvelki gibi iki ters ilmikten sonra dört tane yüz yükseltmiye boyun 
metini ıemin eden açıklık. işte bu iki yırtmaçtan lbar~ttir. Jlmik ?incir gibi ayrıca örülür. Dört sıra sonra bırbmerinin eğer. Halbuki beri 
Beiden a§Jğısı ayni örgüden, kalçayı sımsıkı saracak kadar dar.. Cstünden aşmlarak tek ilmik haline konulur. Tıpkı kol, yaka tarafta kim bilir si-

Solc!a: Kollar1a roba bir ters - bir yüz lastik. Yannın önü veya hPr lıangi t:ir örgü kenarını kapar gibi... lüetini ne kadar gü-
•••••••• ••••••••• ••••••••••••••• •••• •••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••• zelleştirecek başka 

Mevsimin en yeni JE''l l .. lı t. ·ı· bir tarz vardır da t ı er nası g.uze eş ırı ır farkındadeğildir.fş-
mantoları te her yıl, hatta her mevsim modasını, Bir başkası tayyöre fazh eheınJll 

Yukanda 
• •ldaki
mn arkası 

ortadan dJ 
ki§ll. Ya .. 
banm Ö· 

DÜ bıkat. 

Kol!anna fl 
w geçlrilm.iş. 

Yukanda, 
IOldaki bel .. 
den ekli ve robalı. Kol 
kapaklan yaka kena • 
rma uygun, önü açık. 

Alttakinin önü düz-
dür. Arkasına bağlar 

ionulmuş. Ve çiçek 
teklinde pikürler ya 
pılmış, kolları da ar kanın aynıdır. 

Bu üç manto bu senenin ilkbaharı için 
bazır!4nmışlardır. Gerek dikiş ve gerek 
biç~ itibarile tok §ık ve çok güzel • 
dlrlG'. 

El, yüz gibi değildlı:. Daha kolay ba- muhtelif terzilerin mo<ielleriıı! tedkik veriyor. Bunun türlü şekli var: 
kılır, daha çabuk düzelir. Buna muka- ederek anlamıya çal;şmak bu cihetten ket - etek, bolero - etek, rob - bol 
bil daha çabuk bozulur. Çünkü; yüzü- pek faydalıdır. Mantolan uzun ve arkaları bol. 
müzün derisine bir takım guddeler Jcab Bu ilkbahar Paris terzilerinin model- Bu terzihane çizgili v<> h"'nekll 
eden yağı verir. Elin derisi bunlardan ı terindeki farklara bakm1z: Biri bej ro- maşlan düzlere tercih ediyor. G .. 
mahrumdur. Fazla olarak ellerimizi yü- ze ile yeşilimsi sanyı moda renklerin lik spor roblar için laciverd rengi 
zümüzden çok hırpalarız. Soğuk ve . en güzelleri sayıyor. (Yeşi! - Kırmızı - miş. Hemen hepsi beyaz ketenle s 
sıcak suya daha çok Eokarız. Daha sık Beyaz) bu üç rengi de daima bir arada Öğleden sonra ve akşam iç!n fazla 
sık yıkanz. kullanıyor. Düz elbise üstüne bu renk- tel kullanıyor. Daha ziyade açık 

Kireçsiz su ile yıkanmak ciJdi b'oz- lerde meseli bir sentür koyuyor. kumaşlar üstüne koyu renk dantele 
maz, bilakis temizler ve yumuşatır. e rafdar. 
Fakat ellerimizi yıkadığımız suyun ki- S. ~a~ı e~er çok terler. Birçok işler- • 
reçJi mi kireçsiz mi olduğunu pek dü- de mu~ ıç ~ır ~~] alır. Bu kusur, §U Birinde bütün beller aşağıda. Rob • Başka bir terzi de eserl,,rinde 
şünmeyiz. Hele ev işile uğraşanlar de- banyo ile gıderılır: manto, rob ve redingot pek çok. Bun- görünmeyi esas tutmuş. Bi.itiin 111 
g·u yalnız buna hattA suyun fazla sıcak S gr. Acı'd...._tanıquı larla birlikte geniş kaplar kullanıyor. lerı' bahar gibi taze ... Bu .. arl~ et 

.... Renklerden siyahla bJö pastel . veya 
veya fazla soğuk oluşuna bile aldırmaz- .fO gr. Glycerin'.? bordoyu birleştiriyor, Kinlz kırmızısı umumiyetle kısa, kol!ar diiz ko 
lar. Halbuki kireçli su gibi çok sıcak 80 gr. Alcool k h' sade ... Vestonu andıran tav,·örle 
veya çok soğuk su da denyi bozar. Bil- Bir parça da gülyağı. ileBmotr ~rmh ızıy~ üıçtlya~aşmlılyeorres. inl belJeri sıkı ve daha ziyade spor ta 
hassa el U .. t·· ·· • d . . . u erzı anenın s erme e da s unun yagstz erısını. _ .. . k b Dek ı · 

Zararb ıeyler anlaşıhnca korunma u- Gorunüşte pek basıt olan bu bakım, yapılmış keten bhnlan ço oş. n - (Grogren) i bütün diber kumHı-., ... 
sulleri de kendiliğinden meydana çık- biçimleri güzel olmıyan elleri bile, gü- te gece tuvaletıeı:tntn üstünden fazltt tercih ediyor. Gece için ~r sık 111 
mış oluyor. zel denecek hale koyar. kısa bolerolar teşhır ediyor. )erini siyah satenden yanmıc;. 

1. Ellerinizi fazla sıcak ve fazla soğuk • • o- R T u·· Tercih ettiği renkler: Yec;il. ma"1 
suya sokmamıya dikkat ediniz. Kauçuk E L 1 ş ı gri ... Bu sonuncu rengin hi;•iin 
iş eldivenleri bunu yarıdan fazla temin )erden çok sevilece~ine. br"" .,nece 
edebilir. şimdiden muhakkak gözil,,. h"l<abil 

2. Kireçli bir su ile yıkanmak mec- niz. Pek yakında ceketleri e"l<ek 1'ol 
buriyetinde kalırsanız derhal içine bJr tümleri biçiminde, en şık v0 veni 
tutam boraks atılmış su ile çalkalan- dellerin -etekleri pliseli istPr tfüz. 
mayı unutmayınız. Boraks'lı su derinizi ~iz~ili veya damalı- mııh~"l<ak 
yumuşatır, kireçten sertleşmesini, bu- yünlülerden yapıldı~ını ~ö eceğiı· 
ruşmasını önler. Bunu daima hatırJa- e 
mak için musluk başlannda, lavabolar
da ve mutfakta biraz boraks bulundur
malıdrr. 

3. Ellerinizi yağlamayı unutmayınız. 
Çünkü; el de tıbkı yüz gib: yağsızlık
tan kurur, çizgiler peyda eder. Akşam
ları yatmadan önce iyi bir sabunla yı
kayıp, borakslı sudan geçirdikten son
ra ellerinize lanolin veya vazelin sürü
nüz. Lanolin daha iyidir. Çünkü nesce 
daha iyi nüfuz eder. 

.f. Gündüzleri sık sık yıkanmak zaru
reti ellerin tahrişine sebeb olur. Yıkan
mak menedilemez. Fakat zararsız bir 
hale sokuJmalı. Bunun için: 

a) Her yıkanmadan sonra iyice ku
rufamahsınız. Nemli kalmak cildi çok 
bozar. 

Bu örgüler, pembe, mavi, çağla 
feşili, altın sarısı keten üstüne be
yazla işlenirlerse pek şık görünürler. 
Konulduklan yere en güzel bir süs 
olurlar. 

Brodesi eğlenceli ve basit: Sap ve 
tohum... Biçimi koyacağınız yere 

b) Her defasında deği!se bile günde ve ze.vk~n.ize g~r~ yuvarı.ak, dörl k~şe. mustatil. beyzf veya üç ıtoşe... Her 
bir kere olsun yağlı ve besleyici bir hangı hın olabılır. Rengı mobılyenın ya tıbkısı, ya biraz açık veya koyusu, 
krem sürmelisiniz. yahud tamamiJe zıddı olmalıdır. 

Gene en meşhur terzileT"rl"n bi 
tayyörlerin birer de mantr!':11 vat· 
mantolara bluzun kuma=nn~an 
konuluyor. Ilık ve serin hf' .. türlil 
vaya uygun takımlar.. ,ıöriönüşleri 
zengin ... Bu terzihanede bel'"'" çok 
karıda. Göğüs ve kalçalar !\ımsıkı. 
ce elbiseleri on altı yaşmch bir 
kız elbisesi gibi sade ve şıenc ... 

Ve nihayet en sonuncusu: 
Spor için yünlü kuma~t:'ln rob 

ya palto-sak veya kap kul anıvor. 
civerd roblara beyaz, siyah roblat' 
cı renkte süsler koyuyor. ~ ' eri ;!. 
kısa vestonları çok güzel. O ' del\ 
ra elbiselerini ya işlenmi-.. 1 .,hud 
prime kumaşlardan kesilıp rl kiltıı 
çeklerle süslemekte. 

Gece tuvaletlerinde beyaz!a ale" 
gini karı§tınyor. 
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10 Nisan 

Emekli Türk 
harbini "Son 

Generalleri 
Posta,, ya 

yarınki dUnya 
anlatıyorlar 

Avrupad a harh olursa 
Amerikanın bitaraf 

kalması mümkün müdür? 
- Muhtemel bir Avrupa harhi karşı· J 

illlda ... 
-Avrupa harbi mi dediniz? O günlerin T 

bizdc.n uzak olmasını temenni edelim. U-
nıurnt harbin acı hatıralan, iıenüz dimağ
lardan silinmediği gibi. aç!ığı yaralar da 
tamamen kapanmamıştır. Bugün dünya 
siyasetinde görülen müvazenesızlık gene 
genel savaş sonunda aktedilen muahedc
leıin mağlUblar tarafından hazınedilme
ttıesindcn ileri gelmiyor mu? 

Emekli General Ziya. Gedik 

Belki bu hazımsızlık, zamanın ilerle
ınesile tarafeynin kuvvetlenni artırmak 
Yolunda yaptıklan hazırlıklar, çiğnendi
ği iddia edilen hakların yeniden ve z1>r
bazu ile alınmak fikri. ati için, gene harb 
belasını başunızın üstüne çöktürecektir. 
Fakat. bugun, şimdiye kadar anladığımız 
Ve bildiğimiz harbin manası tamamen de
liştniştır. Modem silahlar ve tesirl:ri 
harbin tahrib sahalarını o kadar korkunç 
bir vaziyete sokmuş ve o kadar gcnişk:
nıiştir ki savaş halinde olan memleketle- birya ve Çin Türkistanındadır, denill~ or. 
rin bütün halkını, cebhede bulunsun, bu- Onun için zannederim ki Avrupada bir 
lunmasın, tehlikenin amansızlığı ile kar- harb çıktığı takdirde, her halde Sovyet 
§ı karşıya bırakmıştır. Ruyayı şarktan vurmağa kalkacak, ya-

1 t b hud, onun garb cebhesinde hasnu oinn 
Ş c, u endişe ve korkudur ki bütün 

diplomatlan büyük bir ihtiraza sevkedi- Almanyaya ehemmiyetli yardımlard'l bu-
y On 

lunacaktır. 
or. un için yakın bir atide, maksad ve . . ·~· . 

gayesi ne olursa olsun, yeni bir dünya - )3enım de .sorma~ ıstedıgını bır sual 
harbinin kopacağına ihtimal vermiy.J- mevzuuna temas etmış bulunuyorsunuz: 
rum, vermek de istemiyorum. I Sovyet Rusya - Almanya düşmanlığı bu 

Emekli general Esad Gediğin fıkirlcri- iki devleti bir muharebeye sürükliyec~k 
ili tasdik etmekle beraber ilave ettim: 1 midir acaba? 

- Generalim. her şeye ~ağrnen hlrbin - Sualinize evet veya hayı::-, diyP. cevab 
lctmabı mümkün olmıyan bi.r ~aziyetı~ v~rmeği salahi~etim h°:,ricinde telakkı e
sevkile, patlak verdiğini kabul edelim. O 1 dıyorw:_ı. Harbm olacagını ... 
ıaman Avnıpada teşekkül edecek ınuh:ı- - Musaadenizi diliyeccğim: Harbb o
lif bloklann, dost veya düşmanlarının lacağını değil, olduğunu tasavvur eder
hangi devletlerden teşekkü"l d 1 · d... sek, nazari bf:r şekilde, kimin galib gele e eccgını u ~. . 
§ilnüyorsunuz? 1 ccgını umarsınız? 

- Bu sizce de malum bir keyfıyettir: .-: Dugün, Sovyet Rusytımn askeri tcş-
Bir yanda otoriter devletler, bir yanda da kıJa~na tamamen vakıf değiliz. 
demokrat devletler. 

1 
Z~h~rl. ~larak, Alman kuvvetinin 

_ Yani... hakimıyctınl kabul etmek Jaz.un-
dır. Bu itibarla harbin ilk hrun

- Almanya ve İtalya karşısında İngil- lesinde gene Alman ordularını:ı cnlib 
tere, Fransa ve Sovyet Rusya. gelecekleri ileri sürülebilir. Fakat nctkc 

- Bu iki blokun, kuvvet bakımmö:m, meşkuktür. Çünkü, pek tabü oinrnl· Sov
hangisinin ağır basacağına ve harbi krı- yet Rusyamn da müttefiksiz kalmıyacağı, 
znnacağına kanisiniz? ona her hususta yapılan yardımlara naza-

- Askerlik ve siyaset, çok zaman bir- 1 ran şeklin Almanyanın leh veya aleyhine 
birinden aynlmıyor ve ekseriyetle de kuv döneceği bellidir. 
Vet siyasete hfıkim oluyor. İşte, AL'lumya - Alman ordularının Sovyet Rusyaya 
ile İtalyanın son durumları bunun er. cnn- karşı taarruza geçtiklerini farzeders~R, 
h bir delilidir. Alman ve İtalya::ı muka- bu taarruzu nereden yapmalan icab E:· 

reneti, bu mukarenetin karşısında; İngil- der? 
terenin az çok münferid bir cebhe alması - Son vaziyete göre, yani Avusturya
da gösteriyor ki, bugün için otoriter dev- nın ilhak edilmiş bulunmasına nazaraıı, 
letlerin daha pek çok söylence-ek sözleri, hücum için, Romanyanın şimal arazisini 
Yapacak hamleleri vardır ve olacaktır. tercih etmeleri lazımdır. 
Eğer, bu sö?lerin, bu hamlelerın en son - İspanyadaki dahili harbin sonu hak-

tezahürü demek olan harbin vukuu:l\l kında nasıl bir fikre zahib bulunuyorS'..ı-
tasavvur edersek, ilk hamlede otoriter nuz? . . 
devleti · lib 

1 
kl . t h . cdı" - Kcy!ıyetı yalnız İsp:ınya için düşii-

erın ga ge ece en a mı:ı - 1A • 

SON POSTA 

Keyif verici bJr 
zehir daha 

keşfedilmiş! 

İngiliz zabıtası gümrüklerde ete geçen 
k~ak eşyayı muayene ediyor 

Londra, (L'intran) - Birkaç gün ev
vel cinayet mahkemesine çıkarılmış olan 
iki polis memurunu öldürmekten maz
nun bir asker kaçağı: 

Marlhua ismindeki uyuşturucu bir mad 
de ile dolu bir sigara içtikten sonra ken
disini kaybettiğini ve hareketinden gayri 
mes'ul bir hale geldiğini söylemişti. 

Londra polis müdüriyeti o günden iti
baren bu meseleyi tedkike başlamıştır. 
Anlaşıldığına göre Marihua elenilen mad
de Amerikada icad edilmiştir. Kokaın ve 
eroin gibi keyif verici bir zehirdir ve es
rar şeklinde sigara içinde içilmektedir. 
Elde edilen malfunata bakılırsa bu mad
de ile dolu sigaralı!r Amerikadan İngil
tereye Holanda tarikile ·kaçak olarak so
kulmaktadır. 

Tayyare yüzbaşısı 
olan Amerikalı 

güzel dansöz 

lebilir, 

1 

nürsek, ma um bır şey .. General Franko 
harbi ka1.anmış bulunuyor. Knt'i za.-c.;c 

- Peki ya sonda 1 ula.Şacağı gün, uzak oeğildir. Mis Nizen 
- Bu, kat'iyetle kestirilemez! Nitekim, - Ya onun bu zaferinin harici tesirleri? , Bu sıralarda Londrada bulunan Ame-

urnurni harbin ilk seneled, Alınanyanın - Bugün için varid olan bir mesele ,rikan dansözlerinden Mis Gcrtrud Nizen 
galib geleceğini müjdelediği halde; fıkı- yoktur. İspanya, siyaset bakımmdan Misori 350 nci tayyare kıt'ası yüzbaşılı
be~inin nasıl olduğunu, AlmanyanL'l ve l Frankonun h~kim!yc~ .ne ~to.riter bloka ğın~ tayin olurun?ştur. Mis, g~yet kuv
ınuttefiklerinin nasıl sarsı:idığını biliyor- iltıhak etse bıle, şımdılık hıçbır rol oynı- vctli ve usta bir pılottur. Aınenkan hava 
&unuz. Evet, bidayette Almanya ve m:.it- yamaz. İspanyadan, kendilerine menfaat kuvvetlerinin de yegane resmi sübayıdır. 
tefikleri galib gelecektir. Fakat kat•: ne- umanlar, beklemek mecburiyctindedfr
tice, her iki taraf için de karanlıktır. lcr. Uzak bir istikbalde, eğer Gen~ral 

- Ha b t . . b-ıun- Avrupavı ı:ar- Frankodan umulan Alman ve İtalynn 
r a eşınm u • • . . t · dığı takdirde Amerika ve Japonyanın bl'- dostluğu fııle.n tahakk~k ederse, ngıltere 

taraf k 1 kl sınız" Yokcıa 1 ve Fransa içın şu endışeler mevcud ola-
a aca annı mı umaT · · 

onlar da bu badireye atılacak!ar mı, der-' bilir: . 
siniz? Fransanın Pırene clağhrın.1 dayanan 

ccnub hududu ile Fas muvasala hattının 
ve İngilterenin Mısır ve Hindistan yolla
rının tehlikeye düşmesi. 

- Amerika, Avrupa işlerine karışma
lrııya karar verdiğini, bir infirad siyaseti 
takib ettiğini ve edeceğini her vesile ve 
fırsatta söyleyip duruyor. Fakat, bu söz. 
SUlh zamanının teranesidir. Harb ve har
bin Yanıbaşında değişen menfaat ibresine 
bakalım, ayni siyasetin devamına imkan 
bırakacak mı? Bugünkü Amerika siyase
ti, efkarı umumiyesinin o zamanki tema
Yüllerine uyacak mı, uymıyacnk mı? Bıın
lnr lE'dkikı ıcab eden öyle mevzulardır ki, 
hudısatın, hıssiyatta yaptığı değişiklik ü
zerine müsbet vcyn menfi hüktlmkrle bi
zi karşılaştıracaktır. Bu itibarla Amcrikn-
nın bitaraf kalması veya bir tarafa temn
yüJ etmesi hakkında bir şey ııöylcnemcz. 

Japonyaya gelince, bu devlet, Sovyct 
Rusyanın en büyük hasmıdır. Gözleri Si-

Sabih Alaçam 

Zehirli gaz kur.slan tatil ediliyor 
Şehrimizdeki zehirli gaz kursları yaz 

münasebetile, bu ay nihayetinde tat!l 

edilecektir. 
Bu sene 30,000 den fazla mezun ve-

ren bu kurslarda önümüzdeki birınci 
teşrin ayında yeniden faallyctc başla -
nacaktır. 

Bununla beraber bu tafii günleri boş 
gcçirilmıyecek, zehirli gaz cankurta -
ran ek1plerinin takviyesine çalışılacak 
ve bu kısma aid derslere muntazama.1 
devam edilecektir. 

Yangındanko runma için 
yapılan elbiseler 

Londrada yeni 
açııaı1 bir sergide, 
son icadlara göre 
yapılmış, yangın

dan korunm:ı elbi-
seleri teşhir edil
miştir. Mijtchas-
sıslar tedkik neti
cesinde bu elbise-
leri çok beğenmiş
lerdi . Bu elbiw
ler ayni ıamanda 

hava taarruzlarına 
karşı da müessir 
bir korunma vası
tası olara 1t telakki 
edilmektedir. Bu 
itibarla tek clbıse 
iki işe yaramış ol
maktadır. 

Sayfa 9 

Bu hafta göreceğimiz 
yeni .filmler 

Bu hafta 'İstanbul 
sinemalarında göste
rilen filmleri ve mev .. 
zulannı bildiriyoruz: 

Kadın kalbi 
Melek sinemasında 

gösterilen bu film 
Barbara Stenvfk ve 
Joe Mak Krea tara· 
fından çevrilmiştir. 

Mevzuu §Udur: 
Doktor Kildar bir 

sanatoryomda staj
yerdir. Hastalarcbn 
J an et adındaki bir 
kadını sevmektedir. 
Bu kadın, bir banka 
soyguncusunun karı• 
sıdır. Janet kocasını 

sakladığı için polisço 
yakalanmıştı ve ço
cuğu eytamhaneye 
gönderilmişti. 

Doktor bundan ha~ 
bcrdar değildir, gü
nün birjnde doktor 
J an eti 1mos adında 
bir haydud~a konu
şurken eörüyor. Hay
dud, kadına çocuğı.ı

nun nere.le saklı «ıl- Kadın kalbi :filminde Bahara Stanvık 

duğunu söylemekle beraber ondan daha 1 kabul ediyor. Bu sayede Cordvel ne ı.ızı 
fazla mnlfunat itası için bin dolar ve e- Patricia sefaletten lrurtuluyorla:-. 
vinde misafir kalmasını istiyor. Hind mezan 

Bir gün doktor, Hanlon adındaki hay- İpek ve Saray sinernal.ırınm bu haft -
duda bir ameliyat yapıyor. Hanlon bin ki programlarını teşkil eden bu heye
dolar veriyor. Janet çocuğunun kurtanl- canlı ve meraklı filinin mevzuu şudur 
ması için bu bin doların ödünç olarak Mühendis Fürbringer karıı;ı ve mm.
kendisine verilmesini rica ediyor. Doktor vinl ile birlikte yeni bir şehır kurmak 
reddcdjyor. Kadın parayı çaııyor, fakat için Hindistana gidiyorlar. Bu sırad.ı k.1· 
doktor işin farkına varıyor ve kadmı rısını kaybeden mihrace onu bulmak ıç·n 
terkediyor. Janet maksadına muvaffak mühendisin nişanlısı !ren ilP bırlikte K.-· 
olamayacınca haydudun ikinci teklifini hireye varıyorlar. Bu sırad.ı karısır.m 
kabule mecbur oluyor. Doktor kadını Bombaya gitmekte olduğunu habc>r nlJ
kurtarmak istediğinden haydud Hanlo- yor. Eita Bombayda bir bardn donsözluk 
nun yardımını taleb ediyor. Hanlonun a- yapmaktadır. Ramigan güzel Sitayı kn
damları 1mosun evine gidiyorlar. İmos çırmağa muvaffak oluyor ve kendi sara
yaralanıyor. Janet doktordan istirndadda yına hapsediyor. Mühendis şehrin 1>Ian·
bulunuyor. Nihayet meramına nail o1u- nı kurarken nişanlısının aşkını ycnid n 
yor. kazanrnağa uğraşıyor. 

Yüz erkeğe bir kız Ramigan ise eskidenberi hem mihracc-
Deanna Durbin tarafından çevrilen bu nin kansına, hem parasına goz dıkm.i§· 

güzel film Sümer sinemasında gösteril- tir. Maksadına nail olması için cengavu 
mektedir. bir kabile reisi olan Sadu ne birlcşi)'o~. 

Fakir bir musikişinas olan Cordvel, gli
nün birinde meşhur orkestra şefi Sto
kovskinin alAkasını uyandırıyor ve tesa
düfen o gün Cordvel ile kızı güzel Pat
ricia ı;okakta sürünmek üzere bulunmak
ta idiler. Patricianın nezaket ve güzelli
ği meşhur banker Forst'un karısının dık
'katini celbediyor. Madam Forst, musiki
şinasa bir orkestranın başına geçmesini 
teklif ediyor. 

Adam pahalı bir mahalde tecrübelere 
ba~lıyor. Fakat çok unutgan bir kadın o
lan madam Forst, seyahate çıkıyor ve 
bunlar ortada kalıyorlar. Patricla Mijsyö 
Forst'a müracaat ediyorsa da adam on
larla alay ediyor. 

Nihayet Patricia şef Stokovskiye mü
racaat ediyor. Herkesin düşüncesi hiIA
!ına Stokovski bunlara riyaset etmegi 

Sita hapisten gizlice haber gônd ı te
rek İreni çağırtıyor ve ona vaziyetı et
rafile anlatıyor. Rnmiganın nasıl b;r ha· 
in olduğunu öğrenen İren meseleyi .he
men mihraceye haber verivor. F'?knt 
mihrace buna ihtimal vermıyor. 

Ramigan kendi sarayının altına la• m 
lar dolduruyor ve mihraceyi davet edı~ 
yor. Mühendis Fürbringer meseleden ha
berdar oluyor ve son dakikaci:ı bunun ö
nüne geçiyor. ,Kargaşalık vukubuluyor. 
Sita kendi ~cudünü kocasına siper di
yor ve ölüyor. 

Kraliçe Viktorya 
Sa'karya sinemasında da son zamaııl r .. 

da İngilterede yapılan ve çok büyük bır 
muvaffakiyet kazanan cKraliç<' Viktor. 
ya. filini gösterilmektedir. Fi!m tnriht 
bir eserdir. 

K1'aliçe Viktorva fil mindcn bir ıahne 
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Tarihten 1J1Jgfalar 

Me'mun - Emin kavgası 
... * 

Emin çaduın lrapuından baktı. Biraz ötede yanan atefin aydınlığın· 
Ja bir lnt'a aalıer gördi. Bunlar lranlı idiler ve ellerinde yaLn •ılıç
lar vardı. Bir sabit Emine dııarı çılmıuını •Öyledi. Fakat Emin hem 
çıkmadı, hem de: «Alçaklar, beni öldürmek idiyorauna:z. Utanmıyor 

maaunaz? Ben Hanınr-,ülin oiluyum!n diye bağırdı. 

Yazan: Kadircan Kaflı 

Emin, en çok güvendiği ordunun bozul
duğunu, kumandanın da öldürüldüğünü 
haber verdikleri zaman Dicle kenarında 
balık tutuyordu: 

- Şimdi zevkimi bozmayın! Azadlım 

iki balık tuttu, ben hın bir taııe tutama
dım. 

Demişti. 

Böyle bir halife zafere nasıl ulaşabilir
di? Onun zafer ihtimali olmayınca her 
§eyden evvel can ve mal kaygısına düşen 
tarafdarlan da birer ikişer dağılıyor, ya
hud Me'mun'un lehinde bulunuyorlardL 

Me'mun'un kumandanlJln maharet gös
teriyorlardı. 

Bağdad heyecan ve korku içinde ~alka
nıyor, Emin aleyhinde olanlar bundan 
son derece istifadeyi ihmal etmıyorlardı.. 

O kadar ki Emin'in en büyük kuman
dan Jarmdan (Hüseyin Bin Ali), bu ada
mın halifeliğe kat'iyen liyık olmad.ıimı 
&ôrdüjü için artık onu müdıt .. dan vu
aeçmişti. Batti memleketin aelimetl, bl
llfet mevkiinin tereli namına Bqdadda 
büyük bir isyan çıkardı. Sarayı Jruptan 
askerler içeri girdiler. Bir türlü. kendisi
ni eğlence ve içkiden kurtaramıyan hali
feyi hapse attılar. 
Halkın bir kısmı bir halifeye karşı ya

pılan bu hareketi hoş görmemişti. Onfar 
halifeliği veya hükümdarlığı, her giyene 
fevkaladelik veren bir elbıse sanıyorlar; 
şahsi meziyetlerin asıl kıymet olduğunu 
düşünemiyorlardı. Bu sakat görüş ve du
fÜnüşlerin tesiri altında, bazı menfaat 
dü.şkünii açıkgözlerin de teşviki!e, halk is 
yan etti. Şehirde askerle halk çarpışıyor; 
IOkaklarda yüzlerce ve binlerce ölü yatı
Jordu. Hüseyin Bin Alinin halife Uan et
liği Me'mun'un İranlı ve Türk olanlara 
tüvendiğini düşünerek onların boyundu
rukları altına girecekleri:li düşünmenin 
de isyanda rolü vardı. 

Hüseyin Bin Ali isyanı şiddetle bastır
mak istedi. Fakat Ernin'in hapisten çıka
nlarak tekrar hilafet mevkiine yükseltil
mesitJ_e engel olamadı. 
Diğer tarafta Me'mun'utı orduları sit

tlkce büyüyordu. İki büyük kumandanı 
Tabirle Herseme Bağdada ilerliyorlardı. 
Nihayet şehri muhasara etmiye başladı
lar. 

Halifenin yanında bulunanlar artık o
nun a1allanacağını, biraz doğrulup ~a or
du ile alakadar olacağını, kendisini ve 
fehri kurtarmak, Me'mun'un ordularını 
püskürtmek için uğraşacağını sanmışlar
dL Fakat adamcağız afyon yutmuş gibıy
di. -Ne halden, ne de dilden anlıyordu. 

- Ya Emirülmü'minin! Me'mun'un as
eleri şehri muhasaraya başladılu. 

Emin bu sırada şatranç oynuyordu. 
Gözlerini oyundan ayırmabıztn 91kışlı. 

- Siz ne güne duruyorsunuz? 
Halbuki harbi masa başında oyun ola

rak değil, er meydanında l\arb olarak ya
pacak zamandı. 

Emin oyunu bırakmadı. 
Me'mun 'un iki kutnandanmdan Tahir 

daha sert ve müsamahası uiı. Emine kar
ii bilhassa kini vardı. 

Tahir şehre ateş yağdırıyor; ok ve taş 
sağnağına tutuyordu. Halk dehşet için
deydi. Ancak o zaman halife Emin, anne
aile çocuklannı aldı; şehrin daha az hü
cuma maruz kalan garb tarafına kaçb. 

Bu sırada Tabirin askerleri maaş ala
mamışlardı. İsyan edecek oldular. Emin 
bundan da istifade etmeyi düşünmedi 
Buna mukabil Tahir onlara şehre girdik
leri takdirde Eminin bütün hazinelerini 

zerinde yavaş yavaş küreJt çekerek ses
sizce ilerliyeceklerdi. Bir defa tehlikeli 
mmtakayı geçerlerse ölüm korkusunun 
büyük bir kısmını atlatmı~ olacaktı, çün
kü Herseme onu muhafaza etmeyi, kar
deşi Me'muna teslim edeceğini söyle
mişti. Me'mun ise merhametli. adil bir a
damdı, artık bütün kıymetini kaybe1en, 
elinde kuvvet ve para bulunmı~ an kaçak 
bir zavallıdan niçin çekınecekli? Me'mun 
ona fenalık yapacak bir kimse değildi. 
Emin adamakıllı pişman olmuştu ama iş 
işden geçmi~ti. Şimdi sadece kendi canını 
düşünüyordu. 
Diğer taraftan Tahirio en büyük arzu-

su Emini kendi eline geçirmektl Onu pen
çesinde görmedikce, tahkir elmedikce, 
hatta öldürnıeclikce rahat edemıyecekti. 

Eminin Hersemeye kaçmak istediği ve 
tasarladığı plan Tahire gizlic.e haber vc-

rilmiJti. 
Tam nehri geçecekleri sırad'l Tabirin 

askerleri hücuma geçtiler. Küçük bir çar
PlflD& esnasında Eminin bulunduğu ka
yık devrildi ve battı. 

Emini yakaladılar. Perişan bir halde 
bir çadıra kapadılar. 

Birkaç gün evvel dünyanın e::ı büyük 
saraylarından birinde büyük bir ihtişam 
ve rahatla oturan Emin şimdi sanki bir 
mezarda bulunuyordu. 

İpekli sedirler, kuş tüyti yastıklar, al
tın işlemeli örtüler yerine bu ~adırda pek 
sefil iki yastıkla bir minder vardı. 

Emin sapsan kesilmlşti. 
Hayat ümidi yoktu. Onu sanki buraya 

biraz sonra gireceği mezara alışsın diye 
getirmişlerdi. 

Vakit ilerliyordu. 
Eminin zevk ve eğlence :ırasında silik 

kalan asıl karakteri kendisini gös!crmiye 
başlamıştı. Artık korkmuyor, kendisini 
her şeye rağmen müdafaaya hazırlanı

yordu. Düşmanının elinde bir köpek gi
bi değil, aslan gibi ölmiye karar vermiş
ü. 

Gece yansı oluyordu. 
Dışarıdan ayak sesleri geldi ve gittik

ce yaklaştı. 
Emin çadırın kapısından baklL Biraz 

ötede yanan ateşin aydınlığında bir kıt'a 
asker gördü. Bunlar İranlı idiler ve elle
rinde yalın kılıçlar vardı. 

Bir zabit Emine dışarı çıkmasını söy
ledi. 

Fakat Emin hem çıkmadı, hem de: 
- Alçaklar, beni öldürmek istıyorsu

nuz! Utanmıyor musunuz? Ben Me'mu
nun kardec:iyim. Harunreşidin oğıuyum. • 

Diye bağınyordu. 
Aslterlerden ikisi onun üstüne yürü

yünce kendisini müdafa!ya kalkı,tı. 
Son dakikalannda gerçekten aslan ke

silmişti. Askerler onu tutmak içL'l zorluk 
çekiyorlardı. Kuzu gibi boğazhyamıya

caklarını anladılar. Askerlerden biri kı
lıcını onun başına çaldL Emin sersemledi. 
Fakat düşmedi. İkincisi de kaburgaları
nın arasına ve yarı yere kadar saplandı. 
Vücudünden fışkıran kanlar elbisesini ve 
yüzünü kızıla boyamıştı. 

Emin ye~ yıkıldı. 

Kıvranmıya başladı. 

Daha fazla beklemediler. İçlerinden bi
ri artık kendini müdaf.aa edemiyeoek hal
de bulunan halifeye doğru eğildi. Saçla
nndan tutarak kılıcını onun gırtlağına 

dayadı, bastırarak kendine doğru çekti 
Bir hırıltı oldu. 
Eminin kesik başı Tahire götürüldü. Ta 

hir onu Bağdadda halka teşhir ettt Sonra 
vldederek yatl§tırdı. Bir taraftan Ba~dad M • .. d rd' • 

• • r; e muna gon e L 

abalismf~ cnnlanna ilişmiyeceğini ilin c- Bununla beraber şunu da ilive edelim 
ken dı~ taraftan da bütün kuvvetile 1 ki Me'mun bir takım fena maksadh adam-
in'in Slf nd gw h- ll 1 1 ı yere ucum e ı. ların laflarına uyarak Hersemcyl zehir-

Emin, ancak Bağdadda halk tarafından j ıettiği gibi Horasanda hutbelerden halife
'mun'un halifeliği ilin olununca işin nin adını çıkararak istiklllini ilin eden 
mmiyetini layıkile kavradı. Art1k Tabiri de veziri Ahmed Bin Halid vası
'muna iltica etmekten başk.ı çare yok- tasile ayni şekilde öldürttü. 
:a~i~in "'ine düşerse sağ kalacağma Tarihte emsali çoktur: Hükümdarhır 
umıdı ycıktu. Fakat Hersenıeye gider- kendi sülalelerinden birini:ı, düşmanı da 

hakaret gönniyecekti. O halde bir yo- olsa, kendilerinden aşağı sayılan birisi 
u bulup da Hersemeye iltic3 etmeliy- tarafından hakarete uğramasını ve öldü

O zamana kadar hiçbir iş beceremiyen 
· bu işi bec rdi. Karanlık bastıktan 

nra Hers me ile beraber bir kayı~a 

indiler. Diclenin donuk ve ağır sulan il-

rülmesini prensib itibanle lervic etm<>z
Ier. Çünkü öldürülmenin yerine kendisi
nin de geçmesi ihtimali olduğu gibi sülJ
lesinin kudsiyetine de hılel gelm~ sa
yarlar! 
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F ransada yeni 
·kabine bugün 

kuruluyor 

-----
Bir 

RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI -----
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

yetle anla§ıldığına göre milli birlik ka
binesi kurulanuyacaktır. 

Sosyalistlerjn vaziyeti 
Daladiye bu sabah Blum ve Oriyol ile 

görüşmüştür. 

Söylendiğine göre Daladiye sosyalist
leri kabineye iştirake davet etmiştir. 

Radikal - sosyalist mebuslar, sonra Da
ladiye 'tarafından verilen izahatı dınle
mişler ve bundan sonra da mumaileyhe 
olan itimadlarmı bildiren ve vasi salahi
yet veren bir karar sureti kabul etmiş
lerdir. Ayni zamanda Oriyol sosyalistlere 
Daladiyenin teklifini bildirmiştir. 

Nihai kararlar bu akşam içtimaa davet 
edilen sosyalist partisinin milli komite
sinde ittihaz edilecektir. 

Sosyalistler aşağıdaki iki noktanın te
min edilmesini istemektedirler~ 

1 - Pol Bonkur tarafında:ı takib edi
len harici siyasete devam edilmesi. 

2 - Dormua'mn dahiliye uezarctinde 
kalması. 

Faris 9 - Sosyalist partisi parlamento 
grupu gece toplanarak B. Oriyol, Mone, 
Dorınua ve Pol For'un müstakbel başve
kil B. Daladiye ile yaptığı görüşmesi hak
kındaki raporu dinlemiştir. 

lST AN BUL 
10 - Nisan - 911 - Pazar 

Ölle nefrlyatı: 
12.30: Plft.kla Türk muslldsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk mus1kls1. 13.30: Muh
tellf plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 
18.30: Pllkla dana muslklsl. 19.15: Konfe

rans: Prof. Salih Mııra1 (Radyo dersleri). 
20: Müzeyyen ve arkadaşlan tarafından Türk 
musltis1 ve halk prkılan. 20.45: Hava ra
poru. 20.18: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 21: Cemal KA.mll ve arkadaşları ta
rafından Türk mus1ldsl ve halk §arkılan, 
(saat Ayan). 2U5: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: Pllkla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi 
gunün programı. 

• 11 - Nisan · 938 - Pazartesi 
Ölle nqıiyatı: 
12.30: PIAkla Türk musildsl. 12.50: Rava

d1s. 13.05: PlAkla Türk musik1sl. 13.30: Muh
telif plfık neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkı!Ab tarihi dersi: Üniversiteden 
naklen. 18.30: PUikla daruı musikisi. 19.15: 
Çocuklara masal: Bavan Nine. 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Rıfat ve ark:ıdaşları tarafın
dan Türk muslltls1 ve halk şarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 21: Fasıl saı heyeU: İbrahim 
ve arkadaşlan tarnfınd:ın. 21.45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. n.30: Pllkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 22.50: Son haberler 
ve ertesi günün progra!DL 

• ~yalist partisi parlamento grupu, kı-
sa bir fikir teatisinde bulunmuşsa da 1Z - Nisanı - tll - Salı 

ötıe neıpVatı: 
kat'i hiçbir karar almamıştır. Partinin 12.30: Plakla Türk muslklsi, 12.50: Hava-
hükümete iştiraki hakkındaki kararı ver- dJs, 13.05: PIAtıa Türk musUdsl, 13.!0: Muh
mek salahiyeti, partinin milli meclisine telif p!Alt neşriyatı. 
aid bulunmaktadır. Akşam neşriyatı: 

17: İnkıllb tarlhl dersi: Üniversiteden 
Flandeo kabineye girmiyor naklen. 18.30: Konferans: Şehremini Halkevi 

Paris 9 (A.A.) - Saat 19,15 de. B. Da- namına: Reşad Ekrem Koçu {İstanbula ald 
Jadiye ile bir saat görüştükten sonra har- vesikalardan Bostancıbaıı defteri). 18.55: 
biye nezaretinden çıkan B. Flanden, ga- Pllk!a dans muslldsl 19.15: Konferans: Bey
zelecilere demiştir ki: oğlu Halkevi namına: Ahmed Hamdi Bqar 

<Buhı·anlar). 19.55: Borsa haberlerL 20: ve-
c- B. DaladiyeyJ, kabineyi kurmağa dla Rıza ve arkadaştan tarafından Türk mu-

azmetmiş bir Yaziyette buldum. Görü~- slltlsl ve halk §ark.ıları. 20.45: Hava raporu. 
memiz, umumi politika üzerinde olmuş- 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
tur. Ben, yeni kabinede herhalde bir yer 21: Tahsin Karaku' ve arka.daıları tarafın
alaca.k değilim.• dan Türk mualki81 ve hallr p.rkılan, (sut A-

yarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Aja03 ha.ber-
Temaslar ierl. 22.30: Plakla '!Ololar. opera ve operet 

Paris 9 (A.A.) - B. Daladiye, oğledcn parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi gü
sonra saat 20 ye kadar, B. Trossar, IJor- nün programı. 
mua, Vensan-Oriol, Pol For, Şapdölen, 
Pol Reyno, ve Mandel'i kabul etmiş ve 
kendilerile ayn ayrı görüşmu~tür. 

Paris 9 (A.A.) - Paris mıntakası 
halle cephesi rnümessillen, bu akşam 
dahiliye nezaretine giderek B. Dormua 
ile kısa bir g~rüşmede bulunmuşlardır. 

• U - N .... - 911 - Çartamba 
Öilt neşriyatı: 
12.30: Plll.kla Türk muslk1s1. 12:50: Hava

dis. 13.05: Plilı:la Türk muslkls1, 13.30:'Muh
tellf pllk neşriyatı. 

Abam neşriyatı: 
18.30: Fatih Balkevl götterlt kolu tarafın

dan bir temsil. 19.15: Plikla dans muslklsl. 
19.55: Borsa haberlerL :!O: Nezihe ve arka
daşları tarafından Türk mu.slkls1 ve halk 

şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 21: KJlslk 
Türlı: muslldsl: Nuri Halll ve arkadaşları ta~ 
rafından. (saat ft.yarı>. 21.45: Orkestra. U 
15: Ajana haberleri. 22.30: PlA.Jrlı sololar, o· 
pera n operet parçalan. 22.50: Son haberJer 
ve ertesi günün programı. 

• H - Nisan - 131 • Peı,embe 
ötıe neşriyatı: 
12.30: PlAkla Tilrk mu.slk1at. ıuo: Han.-

dJs. 13.05: PJAkla Türk musikisi. 13.30: Muh
telit plA.k neşı1yatı. 

Akpm neşriyatı: 
18.30: Beyoğlu HaıtPvi ı;österit kolu tara

fından blr temsU. 19.15: Spor mllaahabelerl. 
Eşref Şefik. 19.55: norsa haberleri. 20: Badi 
ve arkadaşları tarafından Türk musUdai Vf 

halk şark.ıları. 20.45: Hava raporu. 20.'8: ö. 
mer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Ra
dife ve arkadaşları tarafındar Türk mull 
k1sl ve halk şarkıları, <saat ayarı>. 21.45: Or
kestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pl.A.k · 
la sololar, opera ve opere~ parç<ılan. 22.50~ 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

• l5 - Nisan - 938 - Cuma 
Öğle neşriyata: 
12.30: Pll'lkla Türk musiltlsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pl~kla Türk muslklsl. 13.30: Muh· 
telif pl&.k ne~r~yatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkılAb tarlhl dersi: Ünlversltedtt 
naklen. 18.SQ: PlAkla dans mustklsi. 18.45 
Alman artistlerinden Frltç3 Kuvarteti tara 
tından Beethoven'ln E-Moll, op. 59/11. iP. 
15: Konferans: Ali KAml .\kyüz <Çocuk ter 
blyeal). 19.55: Borsa haberleri. 30: Muzaffer 
ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl v 
halk şarkıları. 20.'5: Hava raporu. 20.U: (>. 
mer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Nlha 
ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve 
halk şarkıları, Csaa; ayarı>. 21.45: Orkeatra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: PU\kla sololar 
opera ve operet parçalan. 22.50: Son haber
ler ve ertesi günün programı. 

• 16 - Nisan - 9ll - Cumartesi 
Öt1e neşriyatı: 
12.30: P1Akla Türlı: mu.sikisl. 12:50: HaYa

dls. 13.0S: PlAlı:la Türk muslltlsl. 13.SO: Muh
te!lf plllı: DC4riyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Şişli Halkevl gösterlt kolu tarafın
dan bir temsil. 19.15: Konferans: tinlversite 
namına Doçent Esad Raşid Tuksavul <Tan -
slyon ve beyindeki aklslerıL 19.55: Borsa ha
berleıl. 20: Necmcddln Rıza ve arkadaşlan 
tarafından Türk muslklc;i ve hallı: şarkıları. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tara
fından arabca söylev. 21: Belma ve arkadat
ltı.n tarafından Türk muslklsl ve halk Ştlrla
lnrı, (saat ayan). 21.45: Orkestra. 22.15: A
jans haberleri. 22.30: PIAkla sololar, ol)E'ra 
ve operet parçalan. 2'l 50: Son haberler ve 
ertesi gilnün programt. 

.-:- Ankara radyosu programmı 

geç vakte kadar beklediğimiz halde 
gelmediği için koyamadık. özUr dUeri-ı 

Balk cephesi mümessilıen. dahiliye 
nezaretinden çıkarken gazetecilere şun 
lan söylemişlerdir: 

Yarınki tezahürat, bugün öileder: ıt müdafaanın bugün her şeye tekad - müntehibler Ayanın milıetın iradesine 
sonra söylendiği gibi menedilmiş de - düm ettiğinin bir remzidir. karşı koymak istediğini bugün öğren -
ğildir. Tezahürat, yarın millet meyda- Tahminler miş1erdir. 
nında Ye Cumhuriyet meydanında ya- Pöti Parisien: Bugün nümayişler yapılacak ım! 
pılacaktır. Daladiyenin mühim bir nezareti Bon Paris 9 (AA) _ Paris ınıntakası 

Komünistler ne istiyorlar? neye tevdi edeceğine muhakkak naza - b' ır· k . da. 
Paris 9 (A.A.) - Dün akşam yapılan rile bakılabilir. Diğer taraftan bir si - ~n~ikal~r ır. gı ~r~sı h~ı':ne 

komünist mitinginde, liderlerden Ka - !ahlanma nezareti teşkil edeceği ve bu b~~~ ~ ~:ı: yar bud· ~ rur':un~ 
şen, Dilklo ve Torez, Cumhuriyetçi İs· nezarete de Mandel'i getireceğ: söyle - ~ 1

• ış 0 ugunut h'ırmtış .ırh. hal le 
h d d 1 · t · · M 1· · · · d p R uzerıne kongre eza ura ın er . panya u u unun açı masmı ıs emış - nıyor. a ıye nezareti ıçın e: ol ey- . ' la ' ld' - . h kk d eni 

lerdir. no ve bu olmadığı takdirde Hindi Çint J apılması 
1 
zım ge . ıg\ ~ tın ~ .. ~a•a 

Dahili vaziyet bankası direktörü Boduan'dan bahso • bir karar a mış ve .ış~ı erı, eza u · 
Paris 9 (A.A) - Gazetelerin neş - lunuyor. . iştirake davet eylemıştır. 

riyalı bilhassa dahili vaziyet hakkın - Maten: Diğer taraftan bir hey'et, dahiliye 
dadır. Figaro diyor ki: Eski Başvekil Şotan'ın kabineye da- nezaretine giderek men kararının kal-

Devlet Reisi yeni kabinenin teşki - hiliye nazırı olarak girmesi muhtemel dırılmasını istiyecektir. 
lini milli müdafaa naztrına tevdi eyle- görülüyor. Son vaziyet 
di. Memleket efkarı umumiyesinin bü- Anayasa meselesi Paris 9 (AA) - Gece yarısı, Dala-
yük bir kısmı bu vazifenin, müsellah Popüler: diyenin hususi kalem direktörü gaze -
kuvvetimizi olduğu gibi muhafaza e - Blum memleketin önüne mühim bir tecilere B. Daladiyenin istişarelerine 
den Daladiyeye verilmiş olmasını tasv'b anayasa meselesini koymuştur. Mem - yarın sabah pek erken de\•am edeceği
edecektir. Bu tayin çok yerindedir. Mil leket bu meseleyi haHetmelidir. Artık ni bildirmiştir. 

6 milyon liralık · gözler 

Yukarıda resmini gördüğünüz gözler, 
6 milyon Türk lirasına sigortalanmış göz
Ierdır. Kuyu Jaciverd olan bu gözlere ba
kan bir kere daha bakmaktan kendini a
lamaz, içinde bütün benliğini kaybeder
miş. 

Bu gözlerin aahibi olan genç İngiliz 

kadını son günlerde, birdenbire kan z!
hirlenmesi neticesinde hastaıanmış, ba
cağından kao almışlar, fayda vermemiş, 
neticede ölmüştür. Genç kadının son söz
leri aktör olan kocasını hatırhyarak cBu
gün kocam oynıyacak, temsilde bulun
malıyım. demek olmuştur 

Para çuvalları altında 
Can veren memur 

(Baştarafı 1 tnd sayfada) 

Asımdan postayı devir alması icab e
den mutemed Kemal Erzuruma perişan 
bir halde ve yedi gün, yedi gece uyuma
dan gelebilmiştir. 

Patnosta ve doğuda kışın bütün fiddetl 

ile devam etmesi büyük endişeler uyan

dırmıştır. Hayvanlar otsuz kalmak tehli

kesine maruzdur. Ağzıaçık köyünden bir 

genç ikl gün evvel Erzuruma gelirken ti

piye tutulmuş, boğulmuştur. Cesedini 
kargalar didikliyerek parçalamışlardır. 

Erzurum•la Tifüs 
Şehirde tifüs çıkmıştır. Hasıahğın önü

nü almak için icab eden bütü.1 tedbirlere 
baş vurulmuştur. Erzuruma yakın Gez 
köyünde de iki vak'aya tesadüf edilmiş
tir. Erzurum belediye hududları dahilın
de beş vak'a tesbit edilmiştir. Hastalnr
dan biri ölmüştür. 



10 Nisaa 

Büyük Türk miman Sinan dün bütün 
yurdda hürmetle anıldı 

(BC!§tarafı ı inci sayfada) çalıştığımız şu dakikada Büyük Başbu-
linı alınıştı. Saat 16 da içti~aı Halkevleri ğumuza bin minn~t. ve şükran hisl~rimi
nanıına Bürhaneddin açmış musiki mu- zi sunarım. Kcndısıne sıhhat ve afıyetle 
allinıi Sadeddinin idaresile hep bir ağız- daha pek çok seneler milletinin başında 
dan İstiklal marşı söylenmiştir. Bundan 1 kalarak, şimdiye kadar olduğu gibi bun
ıo~ra nutuklara başlanmıştır. dan sonra da her sahada mil~eti za~erden 
)!Dllari talebesinden J{enıalin söylevi zafere ulaştırmasını temenru ederım ve 

İlk nutuk Güzel San'atlar Akademisi hepinizi kalbden gelen yüksek sesle (A
Jnlınart talebesinden Kemal ElUgöz tara- tatürkümüz sağ ol) teınenniyatımıZJJn 
fından söylenmiştir. Hatib nutkunda ez- tekrarına davet ederim.> 
eürnıe demiştir ki: Halk büyük heyecan ve alkışlar ara-

c- 9 nisanı, Türk san'at ale.mınin bir sında: 
flinü ve Koca Sinanı bu alemin bir sem- - Sağ ol, Atatürk! 
bolu sayıyoruz. Diye tezahürat yapmıştır. 

Yüz yıllarca zamanda ancak başarıla- Merasim bitiyor 
~i.lecel\, şaheserleri bir ömiirlük zaman Nutuklardan sonra İstiklal rnarşile ih-
ıçınde yaratan Sinan her hakiki san'at- tifale nihayet verilmiştir. Müteakiben 
kar gibi mütC'vazi yaşadı. Yalnız keyfi- çelenkler dahi Sinanın mezarına büyük 
Yetı ile değil, kemiyeti ile de. Daima ifti- bir hürmetle konulmuş ve kabir çiçek
h~r eyledigimiz yüzlerce eseri o zaman- !erle bezenmiştir. 
ki Türk imparatorluğunun hükümran ol- Okullarda ve Halkcvlcrinde teznhıirat 
duğu sahaları Hind hududundan ta Viya- . Dün okullarda öğretmenler tarafından 
na kapılarına kadar süsledi. talebeye mimar Sinan ve eserleri hak-

Sinan yalnız bizim değil, bütün dünya- kında malfunat verilmiştir. Gece de 
~ da hayran olduğu büyük bir san'at- Hnlkevlerinde konferanslar verilmiştir. 
kardır. Onu dünyanın en büyük san'at Müzeler mimarı Kemal Altan da radyoda 
dahisi sayılan mimar, ressam ve heykel- bir konferans vermiştir. 
traş Mikelanj ile mukayese ediyorlar. * 
liatıa Viyana Üniversitesi profesörlerin- Edirnede yapılan ihtifal 
den Henri Gluk Sinandaki dehayı - haklı 0 

olarak - Mikelanjdan da üstün buluyor., 
Fakı Özelin nutku 

. Bundan sonra yüksek mekteb talebe-
13ınden Fakı Özel kürsüye gelmi~, hüla
saten dfmiştir ki: 

A •- San'atkar tesadüfen yetışivermiş 
l~alettayin bir insan değildir. Onu yetiş
tıren bir sosyal varlık, bir ileri seviye, o
nun istinad ettiği bir platform hız aldığı 
bir kültür vnrdır. San'atkar bir cemiye
tin mih' eri, bir kültürün muhnssı1asıdır. 
~ etıştiği cemiyeti temsil edip yaşatabil
dıği nisbette muvaffak olmuş sayılır ve 
tcvanis ettiği san'at tarihinin o güne ka
dar eri tbıldiği merhaleye bir merhale 
daha yaptırabilir, daima daha mükem
mele doğru ulan sosyal akışa ne kadar 
ustaca hız verebilirse büyük adına o ka
dar layıktır. 

Tarihçi Osman Nuri Edirnede 
konferansını verirken 

Birinci hükmü büyük kütle yani halk ' 
ona gösterdiği alaka ile, ikinci hükmü de 
istikbal onun karşısında daima takdir ve 
hayretle eğilmekle takdir eder ve bu jki 
lllünekkid en sahibi salahivet en yanıl-

• 1 

?naz otorıtelerdir. Sinanı bu otoritelerin 

Edirne 9 (Hususi) - Mimar Sinan ih
tifali tertib edilen program dahilinde ve 
büyük tezahüratla yapılmıştır. 

ö~çüsüne vurursak görürüz ki değiJ bi-
2im, dünya medeniyet tarihinin kayıdsız 
~e şartsız biiyük bir kıymeti ön safta o
b'n. varlıklarından biridir. O bir dağ gi-
ıdir. Uzaktan heybetli görünen yaklaş

tıkça azameti artan bir dağ gibi.> 
Fakı Özel bundan sonra Sinan:ı hitab 

etmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 
b •- Size olan ilk borcumuz aramızdan 
~ Ugiinün Sinanlarını yetiştirdiğimiz gün 
~enıniş olacaktır ve bugün yürekleri
:ıtde~. yerinizin maddeleşmiş şeklini ~~-
~a gostermek, sizi layık olduğunuz bu
~k abidelerin gölgesinde uyutmak V3-

tifesi bu b' · · 'f · d 1 ırıncı vazı cmız en sonra ge e-
C':,ktir. Biz duygularımızı o güne kadar 
~reklerimizde en kıymetli şeyimiz ola
l"a)t saklıyacağız.> 

Abdiilkadir Karalmn'ın sözleri 
b· Fakıdan sonra Üniversite namına Ede
~Yat Fakültesi talebesinden Abdülkadir 
d arahan söz almış, Sinanın büyiiklüğün-

en bahsederek demiştir ki: 
d •- Kökü ta cSeJçuklular ci.evrinc ka
ar inc>n XVI ncı asır Türk Ekolünün> 

:arlak üstadı Sinan, ömrünün sonlarına 
~~ bile, cenga\•cr ruhunu ve gençli

~nın ateş içinde geçen günlerini adeta 
asretıe bize anlatır: 

Olup Yeniçeri çektim ccf ayı 
Piyade eyledim nice gazayı. 
Yolumla, san'attmla, Jıizmetiml-:: 
Dahı erkan içinde gayretimle 
Vuruştum taki tıfliyyet cağındmb 

Hatib sözünü şöyle bitirmiştir: 
U •- Büyük Türk mimarı Sjnan, seni, 

niversitenin hür ve halkçı gençliği na
Jnına selamlarım.> 

Abdurrahman Naci kürsiide 
Bundan sonra Mühendis ve :Mimarlar 

Birliği namına mühendis Abdurrahm3n 

~acı söz almıştır. Hatib, Osmanlı salta
llah zamanlannda büyüklerimizin tak
dir edilmediklerini ve hatta mevcudjyct
Je.rinden şübheye düşüldüğünü söylemiş, 
Sınanı, esarlerini, Türk san'atını tahlil 
etmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 
•- Büyük dahi mimar Sinanı tebcil 

"e takdis ettii!iıniz ve ruhunu şadetmcğe 

Bütün halk, lise, kız ve erkek öğret

men okulları, orta okul, san'at okulları
nın son sınıf talebeleri, bütün memurl::ır 
ve esnaf teşekkülleri saat 15 de büyük ve 
dahi mimarın en son şaheseri Selimiye
nin hariminde ve avlusunda toplanmış
lardır. .,. 

İhtifal İstiklal marşı ile başlamış, mi
mar Sedad Çetintaş mimar Sinan ve e
serleri hakkında bir konferans vermiş, 

bunu tarihçi Osman Nuri Peremecinin 
ve nafıa müdürü Kemalin nutukları ta
kib etmiştir. 

Osman Nuri Peremeci Sinanın kısaca 
tercümei halini yapmış, onun kıymet ve 
ehemmiyetini anlatmıştır. Törene Cum
huriyet marşı ile nihayet verilmı~tir. Ko
~a Sinanın ruhuna saygı olarak gece Se
limiyenin minareleri elektrikle tenvir e
dilmiştir. 

Ankarad:ı 

Ankara, 9 (Hususi) - Bugün Halkevin
de büyük bir kalabalık huzurunda Sina-

nın ölümünün 350 nci yıldönümü müna
sebctile tören yapılmıştır. Törene saat 
15 de başlanmış, Sinanın biyognıfisi, Si
nanın eserleri hakkında sözler söylen
miş, Halkevi tarafından hazırl~nan Si-

namn eserlerinden mürekkeb sergi ziya
ret edilmiştir. Bu eserlerin fotografları 
davetlilere dağıtılmıştır. Aynca Sınanın 
Trakyadaki eserh!ri hakkında hır de film 
gösterilmiştir. 

Y eşilırmak tc.ştı 
Amasya 9 (Hususi) - Yeşilırmak 

yeniden taşmıştır. Bu yeni tuğyan ol
dukça endişe vericidir. Bilhassa Kavak 
çayırı, Kayabaşı, Ovasara~ı, Kızılca, 
Karasınır, Ormanyazı baglarında on 
bin dönümlük arazide mahsulat, pan -
car vesaire kfunilen mahvolmuştur. Bir 
kısım evler su içindedir. Hasarat ol -
dukça mühimdir. Selie= mezbahanın 
barsak dairesini yıkmış, götürmüştür. 
insan ve hayvanca zayiat tesbit edil -

memiştir 

IOK POS!'~ Sayla 11 

Hariciye V~kili Avrupanın her tarafı asri 
Mısırda tezahuratla S dd• ç· ) J d Jd 

karşılandı e ı ın er e o u 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

miş ve resmi makamlarla halk taranıı
daıı coşkun tezahüratla karşılanmıştır. 
Rüştü Aras bir müddet istirahat ettik

ten sonra şehirde bir gezinti yapmış ve 
akşam üstü hususi trenle Kahireye hare
ket etmiştir. 

Umumi harbden sonra Avrupada kaplıyan müdafaa sistemlerine. Holan• 
milletler arasında yekdiğerlerinc kar - dalılar da bendlerinc ve su yollarımı 
şı baş gösteren itimadsızlık, hükfunet- güvenmektedirler. İsviçre yeniden yer .. 
leri herhangi bir tecavüz karşısında altı istihkamları vücudc getirrnckla 
müteyakkız ve tedbirli bulunmağa sev- meşguldür. 
ketmiştir. Bugünkü 1938 Avrupası, 8 - Bu arada en göze batan memleket 
deta orta çağlardakı derebeylilderin Çekoslovakyadır. Bu memleket müda .. 

İskendcriyede büyük mikyasda bir nümunesi gibidir. faa sistemlerile çok mağrurdur. MaJınO 
Kahire 9 (A.A.) - Anadolu ajansının O zamanın derebeyleri kuvvetli kale - hatbnı Avusturyanuı Almanyaya ilha· 

hususi muhabiri bildiriyor: !erine çekilirler, herhangi bir tcr.avüz kı üzerine cenuba doğru uzatmak üze--
Hariciye Vekilimiz Dr. Aras ve Türk karşısında kendilerini müdafaa eder - redir. Hududda kurulan müteaddid is .. 

heyetini hamil vapur saat 6 da İskendc- lerdi. Bugün ise büyük, küçük millet - tihkamlar bilhassa tanklara karşı top .. 
riye limanına gelmiş ve saat 8 de rıhtı- ler geniş ülkelerinin hududlarını en !arla techiz edilmiştir. 
ma yanaşmıştır. son sistem korkunç silahlarla techiz ve Bunlardan mada Rusyayı da göz (). 

Hariciye Vekilimiz Dr. Aras, vapurda tahkim etmektedirler. nündt! tutmak lcizımciır. 
vali, belediye reisi, askeri kumandan, li- Bu vaziyet karşısında -eğer teşbih Diğer muhtelif de\ letlcr de hudud • 
man kumandanı, hariciye nezareti tara- caizse- bugünkü Avrupa müteaddid larını istihkamlarla kuşatmaktadıılar. 
fmdnn mihmandarlığına tayin edilen B. cSeddi Çin• }erle dolmaktadır, dene - Fakat Rusyanın garb hududu 800 mil
Yasin ile Kahire elçimiz, İskenderiye bilir. liktir. Bu hudud, Finlnnd körfezinden 
konsolosumuz ve Romanya ve Yugoslav- Avrupa milletleri arasında ilk mü - Çernoviç'e ve 300 mil kadar bir hudud 
ya konsoloslan, İş Bankası direktörü ve dafaa endişesi Fransada belirmişti. da Karadenize kadar uzanmaktadır. 
gazeteciler tarafından karşılanmıştır. Fransızlar on sene evvel tahkimat işi- Bu kısmın cenup ve şimalinde de, 
Rıhtımda Dr. Arasa bir polis müfrezesi ne başlamışlar ve o zaman harbiye na- Sovyetler müdafaa maksadile tesviye 
selam resmini ifa etmiş ve vekilimizi se- zırı olan Majino, askeri fen müşavirle- edilmiş, boş arazi kuşağını güvenmek• 
lamlamak üzere toplanan Türklerle Mı- rile istişareden sonra kend1 ismine iza- tedirler. Bu arazi bazı yerlerde 20 mil 
sırlılann alkışlan arasında otomobile bi- fe edilen meşhur Majino hattını Şark derinliktedir. 
nen Dr. Aras ve maiyeti Antoniyadis par- hudlldlarında inşa ettirmişti. Yer yer yerle~tirilen dinamitler ica• 
kı köşküne gitmiştir. 50 milyon İngiliz lirasına mal olan hında deıniryollarını berhava edecek • 

Burada bir müddet istirahatten 1ıonra bu yeraltı istihkamları karşısmda Al • tir. 
Dr. Rüştü Aras ve maiyeti İş Bankasını, rnanlar da, fırsat bulur bulmaz, ted - Bütün bu devletler arasında en zi• 
kon.soloshaneyi, müzeyi, vilayet dairesini birlerini almakta gecikmemişler, üç yade dıkkati celbeden Fransadır. Bu 
ve belediyeyi ziyaret etmiş ve İş Banka- hattan mürekkeb ve Mişel ismi verilen memleket şimdi yeni bir müdafaa hattı: 
sının önünde Türkler ve Mısırlılar tara- kaleler, istihkamlar, müdafaa hatları hazırlamakla meşguldür. O da şimdiyi 
fından büyük tezahürat yapılmıştır. vücude getirmişlerdı. kadar ihmal edilen İspanya hududu • 

Hariciye Vekilimiz ve maiyeti, saat 12· Avrupanın iki büyük devletinin bu dur. Burada da yaknd:ı bir Majino haı 
de, İskenderiyclilerin candan tezahüratı müdhiş müdafaa hatları karşısında hu- tının kurulmasına şahid olacağız. 
arasında trenle Kahireye doğru hareket dud üzerinde bulunan küçük devletler Bundan m8da İtaly:ı hududunu tan• 
etmiş ve resmt merasimle uğurlanmıştır. de atıl kalmamışlar, onla": da milyonlar kim eden Fransa şimdı de kendisini Al 
Yunanistanın Kahire elçisi de istasyonda sarfederek nisbeten daha kiiçük mik - rikada emniyette görememekte ve Tu· 
bu merasim esnasında haz.ır bulunmuştur. yasda Majino vücude getirmeğe başla - nus - Libya hududların: tahkim etmek• 
İskenderiyeden Kahireye kadar yolda mışlardır. tedir. 

bütün duraklarda Türkiye Cumhuriyeti- Bı.1 küçük devletler arasında - ta - Askeri mütehassısların kanaatlerine 
nin mümessiline tezahürat yapılmış ve biri mahsusunca- top ağzınd:ı bulu - göre nazari olarak geçilmesi imkansız 
buketler takdim olunmuştur. nanlardan en başda Çekoslovakya, Bel 

1 
olan bu müdhiş müdafaa hatları kar • 

Kahircde çika, Holanda, hatta Isviçre gelmekte- şısında asıl harb havada cereyan ede • 
Doktor Arası hamil olan tren saat 15 dir. Belçikalılar 80 millik bir araziyi cektir. 

de Türk ve Mısır bayraklarile donanmış ·----------
olan Kahire istasyonuna girmiş ve Ha- Leon Blum bir daha Japonlar Çi11de müşkül 
riciye Vekilimiz burada Mısır harkıye istifa etti Mevkie düştüler 
veziri, Kahire valisi, hariciye müsteşarı, 
hariciye erkanı, polis müdürü, Balkan 
memleketleri sefir ve konsolosları tara -
fından selamlanmıştır. Bir kıt'a asker se
lam resmini ifa etmiş ve mızıka iki mem
leket milli marşlarını çalmıştır. İstasyo
nu ve civarını dolduran halk, Hariciye 
Vekilimizi coşkun tezahüratla alkışla

mıştır. Buradan, otomobillerle yollarda 
halkın alkışları arasında Türk heyetinin 
ikametine tahsis edilen otele gidilmişlir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras evveli, sa
raya giderek hususi defteri irnzalamıştıP. 
Bunu müteakib, başvekil ve hariciye ve
zirini ziyaret etmiş ve bu ı.iyaretler iade 
olunmuştur. 

Akşam, Türkiye elçisi, ıelarette Doktor 
Tevfik Rüştü Aras şereffoe hususi bir zi
yafet vermiştir. 

Hariciye Vekilimizin Mısıra gelişi mü
nasebetile bütün gazeteler Türkiye Cum
huriyeti ve bunun büyük yaratıcısı Ata
türk hakkında uzun ve hararetli maka
leler yazmakta ve Türk milletinin ve Bü
yük Şefinin güzide mümessiline candan 
hoş geldiniz demektedir. 

Gazetelerin neşriyatı 
Kahire 9 (A.A.) - Mısır gazeteleri 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Rüştü Arasın 
Mısır topraklarına bugün ayak basaca
ğını yaznrak kendisini hararetle selamlı
yorlar. 

Almukattam gazetesi, her tarafta sem
pati uyandırmış olan Türkiye Haricıye 

Vekilinin bu ziyaretinin Türk-Mısır müna 
sebatında mühim bir hadise teşkil edece
ğini kaydettikten sonra iki memleket mü
nasebetlerinin bir tarihçesini yapıyor. 

Mısırlıların asil Türk milletini hayran
lıkla takd:ir eylediklerini ve onlara karşı 
derin bir muhabbet beslemekte oldukla
rını yazıyor ve mezkur ziyaretin Türk -
Mısır mQnasebatında hayırlı bir merha
le olmasını temenni ediyor ve diyor ki: 

Aras Mısırda kendini memleketinde gi
bi bulacak ve umum şarkın uyanmasına 
yardımcı olan kardeş Türkiyeye Mısırın 
candan dostluğuna şahid olacaktır. 

Mısır ve Şark paktı 
HükUmet gazetesi olan Elsiyase, Ke

malist Türkiyeyi medhetukten sonra di
yor ki: 

Mısır da şark paktına iltihak etmeği 
çok isterdi. Fakat bir takım harict taah
hüdleri bugün buna mani olmaktadır. 

(Ba§tarafı 3 üncü sayfada) (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
Esasen bir kaç gün evvel Sen sosyalist mahallelerini zaptettiklerini bildirıyor• 

federasyonunun ayan meclisi önünde lar. Şehir sokaklarında muharebe dcvaTU 
tcrtib ettiği nümayiş ve baz.ı sosyalist 1 etmektedir. Bu muharebeye iştirak edC'll 
gazetelerin neşriyatı, hadisatın başka bir kuvvetler 15 gün kadar evvel büyük ka· 
mecra takib etmesine imkan olmadığını nalı geçen Çin kuvvetlerinin bir kısmı· 
göstermişti. Ayan meclisi, bu hareketle- dır. 
ri, kendi müstakbel kararları üzerinde Hankeu 9 (A.A.) - Çekiaki Çin aJansı 
bir nevi tazyik teşebbüsü sayarak bunla- bildiriyor: Cenubu şarki istikametınıle 

d temas etmekten rekinmemiş ve çabuk surette ilerliyen ve Cehiu ve Li· 
ra a ıı • ,. t l . 1 ç· l 
hükilmet reisine, acı bir lisanla bu tarzı angçiatıen 1 zap e~ emış o an m s~ ce-
hareketin sakimliğini anlatmıştır. n~ma. ~ensub bır fırka. Tsaoşvan~ ı ele 

Şimdi, yeni hüküıneti kurmak vazüe- geçırmıştir. Japonlar, Taıerşvang mınt~· 
· 1 M • al 1 d'kal sosyalist kasını perişan bir halde terketmektcdır. 

sın uzerme mış o an ra ı . 
D lad . · ~ y belki genı·111 hu Diğer taraftan düşmanı cenubdan takıl> a ıycnın yapaca6ı §e , ~ - • • , 
dudlu bir milli temerküz kabinesi mey- eyliyen Çin kuvvetlen, . ~aıe;.şvang ırı 
dana getirmiye çalışmak, belki radikal 3~ k~o~etre şimalinde Yıhçıen ı ele ge
SO""alist direksiyonlu bir eski kabine çırmıştır. 

~J 1 b dü-benzeri bir hükfunet teşkiline gayret et- Tsinpu demiryo u o!'1nca esas :i' 

mekUr. Birinci ihtimalin tahakkuk et _ man hududuna doğru ılerlcmekte olan 
mesi irnk8nlannın fazlalı.ğına mukabil, Japon takviye kıt'aları, yerlerine vara• 
bence ikinci faraziyenin hakikate inkılab mamışlardır. Zira, Çinliler, Tsinan ile 
etmesi daha güçtür.Fakat bu münasebetle Taian arasında dcmiryolu şebekesiniıı 
şu tecyyüd ediyor ki sosyalistlerle AyA.'1, birçok yerlerini bozmuşlardır. 
barışmaz birer düşman halinde amansız Taierşvang'da harb sahasında bir çoğu 
bir mücadeleye girişmiş bulunuyorlar. yaralı olmak üzere ancak altı bin Japon 
Bu mücadele, iki taraftan birinin kat'i kalmıştır. Çin sıhhi kuvvetleri bunlar n 
mağlubiyetile neticelenmezse Fransa.da imdadına koşmaktadır. 
huzur avdet edemez. Harb ganaiminin resmi listesi daha ta111 

Selim Ragıp Emeç olarak hazırlanmamıştır. Fakat, Çin or· 
----------- dusu nczdindeki gazete muhabirlerinin 

Bir Yugoslav 
Heyeti geliyor 

Belgrad 9 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Balkan Antantı ekonomik 
konseyinin içtimaı esnasında, Yugoslav 
ya ile Türkiye ve Yugoslavya ile Yu -
nanistan arasındaki tıcaret anlaşmala
rının yenileştirilmesi müzakerelerinde 
bulunmak üzere bir Yugoslav hey'eti 
yarın sabah İstanbula hareket edecek -
tir. 

Mısırın askeri kudreti arttığı vakit mez
kur pakta o da girecektir. Bununla bera
ber Türkiye her zaman Mısınn dostlu
ğuna güvenebilir. 

Elahram, dost Mısırı :istiklaline kavuş
tuktan sonra ilk ziyaret eden harıciye na
zırının Türkiye Hariciye Vekili Rüştü 

Aras olduğunu tebarüz ettirerek Mısır 

devlet adamlarile yapacağı temasların 

feyizli semereler vereceği kanaatini izhar 
' 
eylemektedir. 

bildirdiklerine göre, 10 bin tüfek, 900 
.makineli tüfek, 77 sahra topçu bataryası 
ve 30 tank iğtinam edilmiştir. 

ingiliz - ltalyan 
itilafı imzalaıuyor 
Roma, 9 (A.A.) - Kont Ciytmo'rıu1' 

perşembe günü Lord Pört ile yaptığı yeni 
mülakatta, gelecek hafta ortalarınd.ı im· 
za edilmesi muhtemel bulunan lngihz • 
İtalyan anlaşması metninin hazırlandığı 
bildirilmektedir. 

Çorap sanayiinin inkişafı 
Ankara, 9 (A.A.) - Memleketin d ki 

çorap, ve ipekli kadın çorabı sana)lıirmı 
vaziyetleri tedkik edilerek mezkur sa
nayiin kalite ve kantite itibarile memle· 
ket ihtiyacını karşılamadığı anla ılmı~ 
olduğundan bu gibi mamultıt yapan ı:-ıal 
müesseselerin hariçten gctircccklc>rı ma· 
kin<.'lcrc muafiyet verilmesi İktıs V ~ 
kalctince kabul cdilmistir. 
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ı .. Son Posta,, nın KURUNTU 
• Ayşe ile Mehmed arasında kuvvetli bir -

rabıtanın müjdecisi olan derin bir sem
pati uyanmıştı. Haftada bir defa. Perihan 
hanımın çayında buluştuk!an zaman. iki 
gencin, adeta birbirlerinden ayrılmak is
temiyorlarmış gibi bir düzüye dansettik
lerinl, birbirlerinin gözlerinin içme temiz 
bir duygu ile baktıklarını görenler, onla
rın bu kışın sonundan evvel nişanlanma
iarını tasarlanmış bir hadise olarak görü
yorlardı. 

Gençler hemen her hususta birbiıine 

uygundular. Zengin bir babanın oğlu o
lan Mehmed tahsilini bitirdikten sonra 
babasının ticaret işlerinde yer almış ve 
onun en iyi bir memuru, bir arkadaşı ol
muştu. Doğru özü, doğru sözü ve çalışrna
st, i.,tikbali için sağlam bir temel gibi gö
rünüyordu. 

Yazan: 
Muau.ez Tahsin Bcrkand 

• 

Ayşeye gelince, fakirce fakat görgülü 
bır ailenin biricik kızı idi. Biraz şımarık, 
biraz koket fakat çok neş'eli ''e güzel oı
duğu için akraba ve ahbab evleriniıı hiç
biı davetinde eksik olmaz, bütün toplan
tı ıda sevilerek aranırdı. 

c- Ôyle ise bana neden danldın Ayşe?> 

jehınedle beş altı ay evvel bir çayda 
tanışmışlar ve derhal birbiri.erinden hoş
lanarak konusmağa başlamışlardı. O gün
den onra da her hafta Perihan hanımın 
salonlarında buluşmaları ço!t tabi! bJr 
ıandevu halini almıştı. 

İşte bu kısa ayrılık, iki gencin, birbirle- zulan sinirlerini sarsm~L Bir düzüye 
rine karşı olan samiınt duygularını kendi karşısında Mehmcdi göniyor, onun ken· 
kendilerine itiraf etmelerine bir vesile ol- disini düzensiz ve itinasız bir kız diye ta
muştu. Hele Mehmed, bu uzun ayrılık savvur ettiğini düşünerek binbir fena ku.
günlerf içinde hayatına aid en mühim ka- runtu içinde çırpınıyordu. 
rarı vermişti: Tam on beş gün sokağa çıkmadı, hiçbır 

- İlk görüştüğümüz gün benimle ev- ahpabını, arkadaşını görmek istemedi. Fa-
lenmesini teklif edeceğim. kat bir gün Perihan hanımın mevsim so

Yavaş yavaş birbirlerinin huylarını, 

halta manilerini bile öğrcnmtşlerdL Me
sela, Mehmed Ayşenin erkeklerde kurşu
ni ı cukten nrfret ettiğini ve sıkı ve yük
sek yakalıklı bir erkek gördüitü zaman, 
boynu sıkılan kendisi imiş gibi nefes ala
madığını ve sinirlendiğini biliyordu. 

Buna mukabil Ayşe de Mehmedin en 
çok nefret ettiği şeyin yırtık çorab oldu
ğunu öğrenmişti. 

Hatta Mehmed, bu önüne geçilme?! ve 
bir hastalık haline giren müzmin nefreti
m söylerken bir de tuhaf hikaye anlatmış
tı: 

Güneşli bir nisan günü idi. Ayşe uzun 
hastalığından sonra ilk defa, öte beri al
mak için, Galataya geçmeğe karar ver
mişti. Hava sıcak denecek kadar güzel ol
duğundan tramvaydan Eminönünde ine
rek Köprüyü yaya geçti ve Karaköyde 
bir ayakkabıcıya girdi. 

Fakat tam bir kundurayı ıecrübe ede4 

ceği sırada, çorabının, sağ nyağının baş 

parmağından delinmiş olduğunu gördü. 
Evvela: 

- Eyvah! Ne ayıb! diye düşündü Fa
kat sonra Mehmedi hatırlıyarak titredi: 

- Bu yırtığı o görmüş olsa mutlaJ:a 
cAyni renge boyıyayım mı?> diye benim
le alay edecek ve ondan sonra da bir ca
ba yüzüme bakmıyacaktL 

nu sebebile, köye gitmeden evvel tertib 
ettiği muazzam bir daveti kabul etmek 
mecburiyetinde kaldı keylfsız ve neş'e
siz bir halde. sürükleniyormuş gibi oraya 
gittl 

İçeriye girdiği zaman, danseden çiftle
rin arasından büyük bir güçlükle kaya
rak ev sahibinin yanına gidebılmiştı. O 
kadar meyustu ki, kimse ile dansetmek 
değil, konuşmak bile istemiyordu. Buna 
rağmen içinin acısını dışarı vermemeğc 
'çalışarak etrafını seyre koyuldu. Bıraz 

sonra müzik durduğu vakit, onu çoktan
berl görmiyen arkadaşları etrafını aldılar, 
herkes bir şey söylüyor, herkes bir şay 
soruyordu. Ayşe hepsine cevab veriyor, 
fakat ötekilerle birlikte yanına yaklaşım 
Mehmedle gözgöze gelmemek için büyük 

Bir gün adamın biri kundurnlannı 
bo)atmak icin bir dükkana girmiş. Aclam
cagızın ayakkabıları ve çorabbrı o kadar 
yırtıkmış ki başparmağı dışarı fırlamış

mış 

Bu düşüncesini henüz bitirmeden 
nında bir ses duydu: 

ya- bir gayret sarfediyordu. 

Boyacı alayı seven bir adammış .. bir a
yakkabıya ,bir de müşteriye baktıktan 

sonra sükunetle sormuş: 
- Parmağınızı da ayni renge boyıya

yım mı? 

Bu hikaye Ayşeyi bir hayli güldürmüş 
ve aralarında bir eğlence mevzuu olmuş
tu. Buluştukları salonlarda veyR sokakta 
yı ·tık çorablı birisine rastlssalnr: · 

Ayni renge boyasak mı acaba? diye 
gulüşürlerdi. 

Fakat bu manileri, az kalsın onları bir 
felUkcte sürükliyecekti. 

Kışın sonuna doğru Ayşe hastalanmış, 
üç hafta evden dışarı çıkmamı~tı. Meh
med uzaktan uzağa ondan haber almşsa 
da genç kızı görmek kabil olnmnm.ıştı. 

- Geçmiş olsun ... Nasılsınız? 
Ve ayni dakikada Mehmedin dost eli 

ona doğru uzandı. 
Ayşe birdenbire, büyük bir felaket kar

şısında imiş gibi, dona kalmıştı. Mehmede 
cevab vermek istedikce, onun, çorabında
ki kocaman yırtığı görmüş olması veya 
bir saniye sonra görebilmesi ihtimali kar
şısında titriyerek sözleri boğazında kalı
yordu. 

Esasen Mehmedin de neş'esi kaçr:uş, se
sine ve haline bir çekingenlik çökmüşt~. 
Bunun için Ayşe de ona karşı gayet soğuk 
muamele etti.. bu dükkandan bir şey al
madan çıktı ve hemen tramvaya athya
rak eve döndü. 

Bu vak'a Ayşcnin zaten hastalıkla bo-

:::: 'Son Posta'mn edebi romanı: 36 --
Ah, Şu Hayat! 

-Yazan: Nezihe Muhittin --
Kürsüye çıkan orta boylu, orta yaşlı ı kane bir tarzda sivri kestirmiş kadıas

zat burundan takma gözlüğünü çıkarıp ker zade zengin reis birkaç saniye su
beynz keten mendilile iyice silerek göz- sunca uzun boylu, geniş omuzlu, açık 
lerhıc yerleştirdi. Şimdi parıl parıl par- ve yüksek alınlı, kır saçlı bir adam söz 
lı.} an küçük beyzi camların arkasında istiyerek ayağa kalktı; bu, doktor Ma
sözü len gözlerile kendisini dinlemeğe ciddL Geniş göğsünden çıkan pürüzsüz 
hazıı lananları süzdü ve hafifce bir ök- ve yumuşak ahenkli sesile: 
sürdükten sonra söze başladı: _Muhterem arkadaşlar! _ diye söze 

- Pek muhterem ihvan! Bir yolunu başladı - salonu dolduran insanlar hep 
bulup saraya sokulduktan sonra akur birden doktor Macide döndüler. Arala
ve nıü~ter~s ~.ük.~mda~m yan~~w~~ ay- rmda ona karşı büyük ve sarsılmaz bir 
larca bınbı: t~rlu tehlıkeye. g~g.us ge- inan vardı. Onun yüksek ilmini çekc
rere~ mefkureı. ~ukaddesemız ıçı.n kı!.- meyip kıskananlar bile sözlerine iti
mctlı hayat nı ıst1hkar eden dervış M>J- madla kulak verirlerdi. 
nir beyin yarın Marsilyay:ı muvasala- Macid devam etti: 
t bekliyoruz. Bütün muhterem ihva- - Henüz kendisini tanımadığım bir 
nımızın teh.:ılü~le beklediği . b.u aziz arkadaş hakkında söyliyeceğim sözleri 
k~rdeş ce.mp·e~ı1 ~uka~desemızın aley- hüsnü niyetime bağışlamamz1 emerim. 
hme. tert1b1· edı mış suıkas~ pla~~arı~ı Derviş Münir bey kimdir? Birkaç ay
hamılen g~ ı~or, ?ramızdaki mesaıı mu- danberi ismini duymakta olduğumuz 
beccE·leye ıc;tı~akıni sabırsızlıkla bekle- b zat kendisini ayırmak istenilen rnü
mckte oldui'<umuı bu kıymetli arkad~şı h~m mevkie ruhan ve ilmen layık mı
yarı:ı bu ~uk;ddes s_:ıkafın altmda gor- dır? Sevgili dostlarım, elimizdeki bu 
mekle m_ub 1ıı olacagız. . . . jhayat dolu nüveyi yurdumuzun aziz ve 

E ki sıyah top sakalını şımdı fıren-

Genç adam ona ancak sokak kapıs:n
dan çıkarken yaklaşabilmişti. O kadar 
müteessirdi ki hiçbir mukaddemeye 1ü -
zum görmeden ona elini uzattı: 

- Beni affet Ayşe. 
Genç kız şaşırrnıştL Gözlerini onun yü

züne dikerek sordu: 
- Niçin Mehmed? 
İkisi de her şeyi unutarak, büyük bir 

sevgile gözgöze bakışıyor, bir şey söyii
yemiyorlardı. 

Nihayet Mehmed cesaret etti: 
- Niçin mi? Senin kurşuni renkten ne 

kadar nefret ettiğini bildiğim haldı: o glin 
dükkanda seninle konuştuğum vakit ar
kamda gri bir elbise vardı. Bunu evvP.Ja, 
seni görmek sevincile unutmuştum. Fakat 

!mübarek topraklarına gömerken onun 

cerrcd ve yeni genç merı{uremizin gür
büz anasırile dolu bulurımasını istemek 
hakkımdır ve hakkımızdır. 

M~ddi yardımile de komite arasında 
oturaklı ve hakim bir yeri olan reis, bu 
harabatıca kılıklı, fakat a!im, dürüst 
doktor Macid rekabetinden titizle
nirdi. Fena bir adam olmamakla bera
ber sandalye hırsı ruhunda kanser ur
ları çıkarmağa milsaid bir siyasi bün
yesi vardı. Hem de tahsil ve terbiye 
sistemi bu iki komiteciyi birbirinden 
çok ayırıyordu. Doktor Macid müsbet 
bir fen adamıydı; her şeyi dezenfekte 
edilmiş olarak görmeğe alışıktı. Gizli, 
fesad, karanlık ve dejenere ruhlara a
cır, fakat böyle psikozlardan taundan 
istikrah eder .gibi ürkerdi. 

Halbuki reis bey iskolastik bir terbi
yenin mahsulüydü. Kaza ve kaderin ö
nüne geçilemiyeceğine inanmıştı. Bu
nunla beraber mevki ihtirasında bu ka
naatini çiğniyec~k zayıf bir tiynette i
di. Doktor Macid ise, insan iradesini, 
muhitin şartlarını yıkıp yapan bir kud
ret olarak kabul ederdi. 

Reis Macide karşı içten duyduğu huy 
suzlukları meydana vurmak için dalına 
bahane arardı. 

İşte tam fırsattı: 
- Rica ederim doktor Macid Beye· 

Fotoğraf tahlilleri ~(i, &ı ~ .. -------------~~~~~~'IJ··-~~ Sevgiliye itimad telkin etmelidir 
Dahkesirdcn Or 

han soruyor. 
- Sevilecek mı 

yim, muvaffak o
lacak mıyım? 

(Sevmesini bi • 
!enler sevilmeğe 

ehil olanlar) de • 
mektir. Yalnız: 

Sevgiliye itimad 
telkin edilmesi ve 
erkeklere mahsus tavır VI! hareketlerle 
mukabil tarafın sevgi .meyilleri üzerinde 
müessir olmnğa dikkat edilmesi llzımdır. 

• 
Sakin ve sessiz bir tip 

Ycdikule· 
den Kem.al de f o ... 
toğrafının tahli 
lini istiyor: 

Kendi halin.de, 
sakin ve sessizdir 
Çabuk kızar, fakat 
bu hali etrafına 
zararlı olmaz 
Mes'uliyetten, telf 
dirden çekinir. 

• Başkalarmm idaresile muvaffak 
olabilecek bir tip 

Alpulludan 1b • 
rahim Atik de §'U

nu soruyor: 
- Hayatta mu· 

vaffa1: olacak mı • 
yım? 

Başkalarının di. 
rektiflerinc ve 
mes'ulıyetlerine ta 
bi işlerda muvaf .. 
fak olabilır. 

• Mücadeleci bir tip 
Adanadan Re"" 

şad da karakte .. 
rinin tahlilini so -
nıyoT: 

Kendisine kıy

met ve ehemmiyet 

Zeki bir genç 
l(ıTıkkcıle• 

efen terzi A. da fo
tografuı.m tahlili • 
nı istiyor: 

Zeka ve sev. 
lillk gibi tabü ırıı· 
tiyazlardan istifa • 
de etmek ve heye. 
canlara kapılma • 
mak lazımdır. 
San'atının ic;abet-

tfrdiği intizam ve dürüstlük kaldelerm~ 
riayet etmekle de muvaffakiyetlcrıne 
yol açmış olur. Teşvik ve teşciler makbul 
olmadıkça rnğbet edilmemelidir. 

• Uysal bir tip 
Ankaradan Os • 

man da karakte • 
rin;n tahlilini i-;• · 
yor: 
Yumuşak ba~ . · 

Jık ve güler yüz • 
lülük. kendisini 
başkasının hizmet. 
!erine hasredenler 
içtn en lfızım oltın 
vasıflardan biridir. 
Yalnız, celbedilen teveccillı yukandan A· 

şağıya olduğu kadar da hemseviyc olan· 
lara ve daha aşağılara teşmil edilmeli • 
dir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • 
Adres • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlll11çln bu kuponlardan 
6 adedinin gönderllmesl ıarttır. 

Açık teşekkür 
Müptela oldutium tehlikeli blr hastalıktan 

Qç defa beni ve bir defa da valldtmıl serl 

bir operasyon ynparnk her lklmJzin de ha· 
yatını kurtaran Hooeld olsa hastanesinde 

v~~ilmesini ist.~, profesör b:ı.y Kemal Altay ve doçent Şinasi 
mucadclc ve mu • Erelle asistan Naim ve hastalı~ bize 
nakaşadan çekin '" karşı lns:ı.nt şefkatini bol bol sunan hemşire· 
mez. İğbirarım 1 ıere karşı ifasına mecbur olduğumuı minnet 
bazan uzatabilir. ive şiıkranın iblnğına sayın gazet.enlzin d~ 
Tahakküme ve ağır söze tahammUUl za- Iô.leUnl rica ederim. 

ft Melek T. Gürdal 
yı ır. 

sonradan aklıma gelince canını çok sıkıl-ı lardı ... Bu kuruntularile doya doya alay 
dı. ettikten sonra tekrar ~özgö~e b"akıştılar 

Genç kız gülüyordu. ve o zaman Mehmed cıddl bır yüzle sor-
- Bunun farkında değilim ben... du: 
_Öyle ise bana neden darıldın Ayşe? -Ayşe, benimle evlenir misin? 
- Çorabım yüzünden ..• 
- Çorabından mı? YARINKİ NUSHAMIZDA: 

- Evet, o gün baş parmağımda bır de-
lik vardı •.. 

Halamın aşkı 

- Farkında bile değilim ..• İngilizceden çeviren: K. Neyyir 

Elele vermişler, kahkaha ile gülüyor-

fendi! - diye onun sözünü kesti - ara- Sansar Münir!! ... 
mıza karıştığını görmekle mübahi ve Bu gıyabi takdim üzerıne reisin yar· 
müftehir olacağımız derviş Münir bey- dakcıları olan birkaç ·kişi ile, müzake
efendi sarayın istibdad v:e kasavetile reye kuJ~': yermeden kendı içlerile ko
dolu karanlık havasında hürriyet aşki- nuşan bır ıki lfıkayd aza el çırptılar. 
le çırpınmış f edakaranı ümmetten, Doktor Macid olduğu yerde donmuş 
ahrarı milletten mütemayiz bir simayi kalmıştı .. Sansar Münir ha? O mcczub, 
binazirdir. Dermeyan ettiğiniz müta- o dejenere, o bedbaht çocuktu bu luı?!. 
lea, erkanı murabbaamızm uhuvveti şi- Derhal yan cebinden kalın ve eski ha
arına tamamile münafi ve mütezaddır. tıra defterini çıkararak Münire aid say-

Reis bey, nutkunu söyhyecek tum- faları çevirdi.. ne müdhişti bu yarabti~ 
turaklı birkaç kelime daha ararken, da- O kadar büyük ihtimamlarla, o kadar 
ima açık duran kalın ve kenarları kö- feragatli takayyütlerle temiz ve gürbüz 
püklü büyük ağzının içinde çürük diş- kalmasına çalıştığı yeni rejimin ruşeynl 
le.ri görünen, sarı benizli, çelımsiz vü- kimlerin eline düşecekti?! Sakin bir 
cudlü bir adam söz istiyerek doğruldu: yeis ve isyanla susuyordu. O, etrafın· 

- Müsaade buyurun reis beyefendi daki sevgiyi bildiği kadar düşmanları
hazretleri! - dedi - Derviş 'Münir bey, nı ve rakiblerini sezmekte de kudretli 
ayni zamanda hem efkarı :-nünevvere, bir görüşü vardı. Bu, müşterek ve a7.iZ 
hem de ashabı kerametten akdesi bir mefkure savaşında şahsi mücadelen!n 
zatımuhteremdir. Ulumu dünyeviyede müfsid ve kirli havasını koklamağa 
olduğu kadar ulumu maneviyede de mütehammil olmadığı için kendisini 
yedditUla sahibidir. Kendisini aramız- kıskananlarla, rakibler~nc başını çevi
da görmekle şeref duyarız. rip susmakla büyük ve temiz ruhunun 

Bir diğeri hemen sarı benizli adamı feragatini gösteriyordu. 
takib etti: Salon tenhalaşmıştı. Doktor Macid 

- Muhterem ihvan! Yarın kendisi- omuzlarına çöken ağır yeisi silkmek ve 
ni kemali fahrü sürurla derağuş edece- candan birisile konuşup ~eselli bulmak 
ğimiz zatışerifin zekasına remzolarak için bir köşedeki masada derin der!n 
verilen bir lakab mesmu olmuştu, arzc- düşünüp, yüzünde berrak ve şeffaf bir 
deyim: Küçük yaşta iken o kadar bil· tebessümle yazı yazan kardeşi Nahidin 
yük ve ş;yanı hayret bir zeka eseri başucuna giderek: 
göstermişler ki kendisine komşuları - İşittin mi Nahid? - dedi -
Sansar Münir lakabını takmı§IS:,r.. (Arkaıı tJGr) 
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SON POSTA 
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fabrikası 
Birdenbire konuşma borusunda Olandanın telaşlı sesi duyuldu: .. Helo, hel~I. Bizi Fabrikanın tecrübe devresi 
bir tayyare takib ediyor. Dikkat!." Hakikaten hayli uzaktan bir tayyare 2elıyordu olmasına rağmen imalab 
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Memlekette çay 
yetiştirilecek 

Biri Rized olmak üzere 
dört yerde çay fabrikası 

açılacak 
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Son Posta'nın tarihi tefrikası: 76 

Yazan: Ziya Şakir 

Tjmur yerinden kalkarak bağırdı : " Demek bütün bu işleri yapan Yusuf Sofu 
ha! •. Gnu ben tepeliyeceğim ve artık bu iki yüzlü adamın oynadığı oyunlara 

nihayet vereceğim. Bu sefer ya ben, ya onlarf •. ,, 

Halbuki o, böyle zamanlarda .. böyle 1 nu burada da büyük bir maharetle giz-ıaskerleri. acemi kumandanlar elinde -
tehlike anlarında, daıma ayni kelimele- lemişti. dir. Bunlar da, ilk saldmşta firar ede-
ri söyler: Mogol ordusunun muvaffakiyet sır- cektir ... Onun için, hiç tereddüci etme

- Çabuk çağırın bana, Cihangiri . .• }arından biri de, düşmanı iyice tarassud den dalına ileri atılın. Vurun .. kınn .. 
Derdi. .. Acaba şimdi de mi onu de- etmek .. ve ona göre tertibata girişmek- parçalayın... Ele geçecek ganimet, eş-

mek istem·şti? ... ti. Nitekim şimdi Polat Noyan da, ayni yasını şimdiden size bağışlıyorum. 
Çok zeki ve anlayışlı bir adam olan suretle hareket etmişti. En ınuktedir Her girdiğiniz şehirde, size üç gün yağ

Boğo.m Noyan. efendisinin şu andaki his casuslardan bir kaçını, karşı sahile gön- ma hakkı veriyorum. Bilhassa Zincir 
siyatma tarramile vakıf olmuş gibi, n- d~rerek,, (Senaha.~ mevkü _He ?ütün o sarayın. bütün servetini size terkedi -
ğır ağır söz erine devam etti: ı cıvarı dıkkatıe gezden geçırtmı~.. ora- yorum. Bunun mukabilinde sizden 

_ s· ·· k.. old guw kadar az larda, Kamer Hanın hiçbir kuvveti ol- yalnız bir şey bekliyorum. O da, uf er ... 
ızı, mum un u d w k ird.k 

1 t k . . b" b" şe du··şu··n ma ıgına anaat get ı -ten sonra; or- Diye bagwırmıştı. meş"u e mr ıçm, ız ır y - . . . 
d "kb p 1 N h 1 t h 1 dusuna hareket emn vermıştı. z t " 1 rd b u . o at oyana, are ~e e azır o - G . ·rrl k 

1 
w d b b. a en. gun e en erı genimet ve 

mtısı için habn gönderdik ... Polat No-
1 

ecenkın zıhı. ara~ ıgın a, . ekş m j servet hülyasile sabırsızlanan askerler, 
)'an hafif tivari fırkasının başına ge- a~ ı~ın ~~a . ır ırmagı geçmesı, olay çılgınca meserret naraları atarak atla-

' . N ,...., b . .d k bır ış degıldı. Fakat Mogol :>rdusu, o 
1 

"d .. 
1 

k 
çer ve sessızce a,~c cıvarına g 1 ere kad k. 1 . t• ki b. hrk 

1
. rına sıçramış ar .. a eta, goz eri arar-

orada mtına ib bir yerde Kamer Hanın .a~ .ma ıne eşmış 1 
; u te ı. e. ı mış bir halde, ileri atılmışlardL 

SPOR .~ 
Yedek Sübay - G. Saray 
maçı 3-3 berabere bitti 

Dünkü maç çok zevkli oldu, her iki taraf 
oyuncaları muvaffak oldular 

tl] ··n·· ·· keserse büyük bir fe- geçışı iki saat zarfında ikmal etmiştı. (A,-ı~,.- •"'r) a ı arının o unu , B b b. - · ı .. ....... . ., .. 
18.ketin önüne geçilir zannederim. ~ 1 eş kın d51:1lva?d• at a1nnı ksuya skul r- --------~----,-- Dünkü maçtan bir intıbcı 

Teh].k . k .dd. bu·· u'"k oldu muş er.. en ı erı e at arın uvru a- h d·" 
ı en·n. ço cı 1 ve Y - . • • 1 Beşiktaşı ve sonra da Beykozu mağlub İkinci devrede müdafilerin atasın -

ğunu hisseden Timur; artık hadic:ata a- nna yapışarak, b.ır nefer. bıle ~ay bet- B lr Doktorun eden yedek sübay takımı dün üçüncü istifade eden Bülend Haşimden aldıl' 
1~1-a go··ste ........ ek lu··zumuntı hissetmi~L meden, karşı sahıle geçmtşlerdı. Gu·nıu·k 
LöK. '•·• 'i' Pazar maçını Galatasaraya karşı yaptı. pasla beraberlik golünü attı. 
Boğam Noyanın bu sözlerıni dinledik- (Senaha) mevkii, her tarafı kayalar- Oyun çok zevkli oldu. Her iki taraf ta Bedil üçüncü golle san kırmızıhlat' 
ten sonra: la muhat olan üç büyük dağın ortasın- Notlarından muvaffak oldu. Yedek sübay takımında galib vaziyete getirdi Arkasından Şebab 

- Fena bi~ fikir değil... Hatta, biraz da, bir saatten daha fazla imtidac! eden ı --------------1 Galatasaraydan Ekrem, Suavi, Necdet, üçüncü beraberlik golünü attı. 
ha ileri giderek (Ceyhun) nehri sa- dar bir geçiddi. Şarktan, şiınalden ve Be/soğukluğunun IBeşiktaştan Nuri, Uçoktan Namık, Sü- Bu güzel maç ta bir buçuk saat zc~ld• 

hilin'ie (Senaha) geçidinde, iyi bir pu- cenubdan gelen bütün yollar, bu geçi- Tedavisi leymaniyeden Necati, Beykozdan Şebab, seyredildikten sonra 3-3 berabere bıttL 
Su da kurabl·ıır· • din başında birleşmişti... Şimdi, bu ge- Günec:ten Ömer ve lstanbulspordan da Seyirciler arasında Adliye Vekili Şük.ri1 Eskidenberl malfim ve me,,hur olan ,,. 
Boğam Novanın yüzünde, neş'eli bir çidin şimalinde, Ur dağının yaylaların- 1Uç Permanganat dö pot.as ne oUyük lA- Samih yer almışlardı. Saracoğlu ve yüksek rütbeli sübayları .. 

tebessüm belirmişti. Timuru, t.ekrar da bulunan kuvvetler, bu uzun geçid- vaJlardır. Hastada ilk araz görülür gö - Muhtelif klüplcrin oyuncuları gayet mız bulunuyorlardı. 
hükfunet ve ordu ış· lerine çekebilmek, den geçmek mecburiyetindelerdi. riilmez derhal mütehassıs doktora ve- güzel anlaşıyorlardı. Birinci devrede Yedek sübay - Necati - Beldm. Nu~ • 

P 1 t N b ·· ··va · a rmH: yahud aile tabibine müracaat et.melidir. Ö Ek s vi Necde~ Samih. hı·ç şu··bhesiz kı· büyük bir muvaffaki- 0 a oyan eş yuz su rı yı ..... Danyal birinci golü attı. Galatasaray a- mer, rem, ua - .., 
b ı b ••t•• tl l Ce h h·1· MlkroskQJ>la cerahat muayene edilip N k. 

yetti ... Onun için Boğam Noyan, yerle- un arı; u un a ara, Y un sa 1 ın- te4hls ıımıım edildikten sonra mümkün- leyhine bir penaltı. Necdet çekti. Avt... Şebab, Ali Muhiddin, anu 
re kadar eöilerek: deki omanın içinde saklamıştı. Geri se günde lltl defa H\vaja ba§lanmnlıdır. Şehab beraberlik golünü attı. İki daki- Galatasaray - Osman - Reşad, Liltfi_ .. 

kalan dört bin beş yüz kişilik kuvveti Uzun senelcrdenber! başta bir usul ka sonra Namık ikinciyi attı. Devre 2-1 Mustafa, Bedü, Ali - Halil, Mehmed, Bu· 
- Emrinizi derhal Polat Noyana teb- de, tamamen boğaza çekerek, geçidin tedavi aranmış, fakat gene lbajda ka- bitti. lend, Haşim, Danyal 

liğ ederim, hakanım. ild tarafındaki yalçın kayalar arasına rar kılınmıştır. LrıvnJın ne suretle ya-
Dedikten sonra, gene bir teessür tav- yaymıştı. pılacağı ve mahlfılün ne mlkdarda ih?.ar 
t k k •1A t:t• olunacağı tabii doktora ftlddlr. Belsoğuk-rı a ınara 1 ave e ı: Burada pusu tutan askerler, bu··yu"'k l 

uğunda en mühim mesele nkıntı hltllğl 
- Zaten sizin kudret ve kuvvetiniz- ve yuvarlak kaya parçalarını topla- zaman dahi muntazaman tedaviye de -

den yılgın olan Kamer Han ile onun or- mışlar; muhtelif yerlere, öbe:K öbek 
1 

vam etmektir. İcap ederse bir buçuk iki 
dusunun, bu emriniz mucibince, ivi bir vıITTrıışiardı. Ve artık, Kas.gnr ordusunu n.y kadar hergün muntazaman lavaja 

- h kk k F k " devam etmelldlr. İfrazat t:ımamen kesll-darbe yivecegi, mu a a ··· a at, beklemive başlamışlardL 
,, dikten sonra bira tecrübesi yapılır. İt-

Yusuf Sofuya ne yapacağız?.. • rnzat tahrik edlllr. Çıknn cerahatta 
Timur, birkaç dakika, derin derin gene mikrop aranır. Bulunmazsa artık 

dfü:;ündü. Düşündükce, vaziyeti değişi- Sarıboğanın avdetinden sonra, Ka - hastalık iyi olmuş dem~ktlr. 
"d t • b. k d t a H ·ı Ad'l ş h H t B h Belsoğukluğunun ilk haftalarında, haf-yor .. a c a manevı ır u re onu y - ımer an ı e ı a ve a av 1 a- tada Ud, üç Cle!a gonokok aşısı yapılması 

vaş yavaş bütün hüzün ve elemlerin- dır; derhal hazırlıklara girişmişler.. da muvafıktır. Gerçe yalnız a§J ile teda-
den tecrid c>diyordu. günlerdenberi yaylada beklemekten vt urı gelmez. Faka: vilcudU entana ve 

Birdenbire yerinden kalktı: bıkmış usanmış olan orduya, artık ha- entanın ihtilatlarına karşı muaf blr ha-
- Yusuf Sofu mu? .. Onu ben tepeli- reket zamanının yaklaştığını tebşir et- le koymak lt.tbarlle yapılması pek muva-

fıktır. 
yeceğim. Ve artık, bu iki yüzlü adamın mişlerd~. _ . _ _ .. Tedavi esnasında kadıt'la temas kat1-
oynaciı "ı o~ unlara nihayet ''ereceğim._ N~hşıd U?J?nne yu_:uyuş ~pı1a:~~· yen memnudur. ve bu yasak Uç ay ka-
Berlas Noyana söyle. Derhal ihtiyat or- Zincır sarayının yagma cdılecegını, dar devam eder. Mütenddld kontroller -
dusunu hazırlasın. Fakat bu hazırlık, Kamer Hanın askerleri çarçabuk haber den sonra netice menfi çıktığı takdirde 
duyulmasın... Yuca Ogwlana da söyle. almışlardı. Ve o and._a, h .. eps.ini.n de i~ti- mfııın ebeli clnslyı'Ye müsaade edilir. 

Ç k z Belso"ukluğu tedavisi esnasında hasta-
Hemcn lJr1 C'nte gitsin. Yusuf Sofunun haları kabarmıştı. un u ıncır sarayın nın temizliğe çok dikkat e•nıesı JAzım -
hazırlı "mı ,özden geçirsin. Vaziyeti bi- serveti,. ~~tün ° ~av~!~e. a~latıla a~- dır. Bilhassa ellerini çok sık ve alkolle 
ze bildirs.n ... Artık bu sefer .. ya, ben.. ]atıla bıtınlemezdı. Butun dunya hazı- yıkamalıdır. Çunkil cerrıhntla bulaşık el-
ya onlar... nelerinin, bir sarayda biriktirilmiş ol- ler göze temas ederse ço1c mülılm ''e ma-

Di"e bag· ırdı. duğuna dair herkese derin bir kanaat ı' JQm olan cöz ilUhnlbı meydana gelir. Ve 
" o zaman vaziyet dahn çok ehemmiyet 

gelmişti. ve nezaket kesbcder. Hast'lnın pantalon-
Tıpkı, Kamerhan He Hatay Bahadır lan ve camaşırhrı ayrı yrrctc y1kanmaıı-• ve Adil Şah gibi; artık Timurun rn:ıh- dır. BeJso!fukJuğunun ihtııfit.ıarının te-

ALLABIN, MURADI ... volmuş bir adam olduğuna .. ve karşı- davlsl ayrı birer bahis te'lkil E:acc~k ka-

Milli güreş takımı 
kat'i şeklini aldı 

Takım önümüzdeki Cumartesi günü Köstence 
yolile Estongaya hareket edecektir 

larına da hiç bir Mogol kuvveti çıkını- dar mfihlmdlr. Fakat blttabı bu tabfble
re lıld bir iştir. Bu yazılarımızla t.iz bel-

Timurun ~en büyük ihtiyat tedbirle- yacağma, bütün Klışgar ordusu efradı 1 soğukluğu hakkın\'11 umumi bir fikJır Est.onyaya gideceT; oıan güre§çilerimiz bır arada 
rinden biri de, beş bin kişilik hafif sü- da emindi. Onun için bütün askerler, vermek maksndını ta.klb ettlk ve bu Estonyada yapılacak Avrupa Greko 

1 

Kızlar arasında yapılan flöre müsabaka-' 
. kıt'asını daı·ma C"-merkand cı·va bu··yu··k bı·r sabırsızlık ı"çinde, hareket bahsi de bu yazı ile bitirdik. d aslb t ıı. n ~ b k d· varı · .:>e - Rumen güreş birinciliklerine iştirak ede- sın a cN e. yap ıır,ı son ç musa a a .. 

rında ve el altında bulundurmaktı. emrini beklemektelerdi. Cn:ıb isteyen okuyuculnrımızm posta _ . . . . .. hiç mağlOp olmadan birinci, Perihan bit 
Polat Noyan, saray nazırı Boğam No- puln rofiamaıarını rica ederiz. Aksi tak- cek olan gureşcılerımızın seçme musaba- mağlilblyet lkJ gallblyetıe lkJnC'J, (Bella> ti • 

• dir<1e istPk1erl rnukabt'lesf?: kalab!IJr. kaları dün Süleymaniye klübündc ya- çüncü, (Hürmüz) de dördüncü olmuştur. yandan emir alır almaz, birkaç saat 
zarfında bu kuvveti derhal harekete ha-· Nihayet, hareket emri; Sarıboğa ile - -· • ·- ·-·--~· - ·----- ·- pıldı. Erkekler arasında yapılan flöre milsaba .. 

-----------------,. Ağır, yan ağır ve vasat sıkletler hariç kasında chhan. yaptı~ı üç müs:ı.ba'tada ü • zırlaınıştı. tayin edilen günde verilmişti. Gerek diğer sıkletler üzerinde yapılan müsaba- çilnü de kazanarak btrlnci, <Bedii) bir mal· 
Kamer Han ve gerek Adfi Şah, büyük l•löbefci kalar sonunda milli takım şu şekilde tes- lüblyet ve lkl gallbly:ue ikinci, Esad vı csu• Bu hazırlık .. ve ortalık kararır karar

maz, o beş bin kişilik hafif süvari kıt'a
smın hareketi, o kadar ~essiz sadasız 
olmuştu ki; bütün bunları, yalnız ala
kadarlardan başka hiçkimse duymamış
tı. 

Polat Noyan, derhal dağ yollarına 

sapmıştı. Takib edilecek istikameti, 
herkesten saklamıştı. 

Daima geceleri yola devam ediyor
lar .. ortalık aydınlanmıya başladığı za
man, dağ aralarına saklanıyorlardı. 

Şark istikametine doğru; sessiz sada
sız, tıbkı bir yılan gibi akan bu kuvvet; 
dokuz gün sonra, artık Ceyhun sahil
lerine varmıştı. 

Ceyhun nehrinin ayaklarından biri, 
Kaşgar hududunu teşkil ediyordu. U
zaktan, Ur dağları görünüyordu. 

Her taraf, derin bir sessizlik içinde 
idi. P lat Noyan, o koca SÜ\•ari ordusu-

bir heyecan içindelerdi. Çünkü yapı- Eczaneler b' ed"ldi· ha. beraberce Oçüncu oımuşJıırdır. 
lacak hücum, artık onları hem büyük ıt ı · .. .. _ . . Epe mü.!abakımnda İlhan yaptılt d6rt 
ve son bir zafere, hem de Dilşad Bi- Bu rece nöbetcl olan eczaneler şun - 56 kilo: Kuçuk Huseym, 61 kilo: Yaşar, müsabakada üç galibiyet ve bir matUlbfyet-

b. h k tt' brdır:. .. 66 kilo: Yusuf Asian, 72 kilo: Salın. 79 ki- le birinci, (Bedii) lkl gallblyet ve Ud mai!B• 
güme kavuşturacak olan ır are e ı. istanbal clbetindekller: lo: Mersinli Ahmed, 87 kilo: Mustafa, a- blyetle lk.lnci, <Sermed} üçünctl " Rıza dl 

Kamer Han, hareketten evvel bütün Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: csır- ğır sıklet: Çoban Mehmed. dördüncü olmuşlardır. 
askeri toplamış; uzun bır nutuk irad n Asım>, Beyazıdda: (Asador), Snmat- Güreş federasyonu bu müsabakalar Son olarak yapılan kılıç müsabakalarındl 
etmişti. Ve bu nutkunda da: yada: (Teotllosl, Emfnönünde: <SnJlh içi 

56 
k·ıoc1 K il 

61 
kil d A k _ Rıza yaptığı beş müsabakada hepsini usa-

- Çobanlıktan yetişmiş olan bu Mo- Necatn, Eyübde: <Arif Beşir), Fenerde: n ı a enan e o .ı n a narak birinci CCibadJ bir mailublyet dört 

Ö <Hüsameddin), Şehremininde: mazım), ralı Ahmedi ihtiyat güreşçi olarak götür- gallbiyeUe ıtlııcı. (Osman) üç mal.lüblyet f9 
gol sergerdesi; Harzemlileri, zbekleri, Şehzadebaşında: CAsafl, ıcaragilmrükte: meğe karar vermiştir. iki galibiyette üçüncü ve CAll> dördilncn oı-
bizim gibi asil ve temiz soylu Türk- (Suad), Küçükpazarda: CNecaU Ahmed), Takım hafta içinde idmanlara devam muşlardır. 
leri, atlılarının ayaklan altında çiğ - Bnkırköyünde: (Hllfıl>. edecek, önümüzdeki cumartesi günü Kös- Müsabakalar hıtanunda Halkevt tara • 
netmiş.. bütün yurdlarımızı perişan Beyotıu clhetindekDer: tence yolile Estonyaya hareket edecclttır fmdan hakem hey'etlne blr çay l!!yafeU ..-
etmış· tir. Şimdiye kadat" onun döktüğü İstlklll caddesinde: CKanzuk), Daire- M.. bak l - .. d ed k . rllml.ş, bu güzel gün de neş'eli blr auret.te bit" 

de: connef). Topçularda: tSporldlsl. usa a ar uç gun evam ece ve mlşUr. 
kardeş kanlarını düşünün. Ve bunu Taksimde: (Nlzameddln), Tarlabaşında: hergün sekiz saat sürecektir. 
unutmayın ... Size evvela şunu söyli- (Nihad>, Şlfllde: (Halk), Beşik.tatta: Kafileyi güreş federasyonu umumi ka-
yeyim ki; herkesin kalblerine korku ve (Ali Rıza>. ttbi Şinasi Özdemir götürecektir. 
dehşet veren o insafsız ve merhametsiz Botazlçl, Kadıkö1 ve Adalardakiler: 
mahluk, artık ortada değil lir. Hasta Usküdarda: (İttlhnd), Sanyerde: (A- Eskrim şampiyonası neticelendi 
ve perişan bir halde., bir köşeye çekil- san, Kadıköyünde: (Saadet, Osman Hu- Beyo~lu Halkevinln Eskrim şampiyonası 
mi.ş .. haks1Zl.ıklarını.n cezasını acı 3C1 l lı1sll, Büyilkııdada: <Halk), HeybeJlde: netlcE:lenmlştlr. Müsabaka. büyük blr intizam 
çekmektedir. Karşınıza çıkacak Mogol '-•cHa_ık..;>_. ____________ . içerisinde yapılmıştır. 

Voleybol maçları 
Galatasaray kJübiln(in kendi salonunda 

terllb et.tlği voleybol maçlarına dün başlandı. 
D~vudpaşa, Anadoluhlsarınıı 15 - 12, ıs-t 

ile, Çcngelköy, Vefaya 15 - o, 15 - ı Ue, çeııtc 
kol, Maltepe sporu 15 - 9, 15 - z ile m:ığlOP 
ettiler. 
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Y~NiT[SliMAT 
iLMüı.tABE:RLEQiMiZ 

DAı.IA YUkSE:IC 
rAiZ 1 DAl-IA E.Yi 

• .. 

ŞARTLAR. TrMiN ED~R. 

UOLANT~~ gANK-UNi N.v. 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden : 
Muvakkat teminat 

Lira Kuruş 

Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

102 50 1366 75 
Bazır1anan keşfine göre Preventorium ve Sanatorium arazisinde mevcud su 

kuYUsunun tamir, derin!eştirilmesi ve suyun yükseltilmesi işi 12/4/938 tarihine 
tesadüf eden Salı günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler 
!ıruııasebeciliği binasında pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu kuyu inşaatını yapmak istiyen müteahhidin münakasa gününden bir gün 
IVvel aaaı 15-17 arasında Yüksek Mcktebler Muhasipliğinde müteşekkil komis
Jona müracaat ederek bu gibi işler yapa bileceğine dair vesika göstererek ve pa
larlığa girmek için bir ehliyet vesikas? alacaktır. 

İsteklilerin pazarlığa haşlanmazdarı bir saat evvel depozitolarını mezkur mu
hasiplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
Keşfi görmek ve daha fazla tafsilat almak için Direktörlüğe bq vurulabile-

ceği ilan olunur. (1920) 

Akçakoca da 

Pehlivan Güreş eri ve At arışları 
23 ve 24 Nisan 1938 Cumartesi ve Pazar günleri T. H. K. menfaatine pehlıvRn 

IÜreşleri ve at yarışları tertip edilmiştir. 
Güreşte: Başa (75), Ortaya (25) ve Ayağa (15) lira ikramiye verilecektir. 

At k<>şulannda: Birinciye (75), ikınciye (20), üçüncüye (10) lira verilecektir. 

~O§Uya yerli yarım kan ve saf kan Arab at ve kısrakları girebilir. (19:.361 

SO!I POSTA 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 9 - 4 - 1938 

ÇBKLBB 

Loadra 
Jfn-Yd 
Paıt.I 

MllADo 
Brtıtlll 
Ati.Da 
Cene'fl'e 
BofJa 
Amaıerdua 

P-a 
Ytnu 
Mallı'icl 

Beriln 
Vart0Ya 
HudapqCıe 

Blllaef 
Beıerad 
Yokohama 
Moako\"ı:ı. 
Btolthoım 

Açılış Kapanış 
628, 

o,7902 
26,IJ76 
ır>.0190 

4,69J8 
87,0026 

3.4472 
63,6942 
1,4174 

12, 7388 -. 
12.7388 
ı,9693 

4.1894 
S.98!0 

106.21 
!14,6337 
2,7256 

23,86 
s (tb'96 

628, 
0,7890 
26,876 
16,0190 
4,6938 

87,0'J26 
S,4472 

63,6942 
1,427-1 

12,7388 
-, 
12.7388 
1.9695 
4.11194 
S.9810 

106.~1 

ıı.4,6337 

2,7266 
1186 
s.0596 

ESHAM 

An&dol u em. " eo 
pefin 
A. ... 1' IO ndelı 
BomonU - Nıtıar 
A.ı.lan çlmento 
Merkn banltaa 
i<ı Bankuı 
TeWlon 
Huna~ YI Dfltı. 

tıari: Dettrmen1 
1erm. 

Açılı' Kapanıı 

98 l!O 98 60 
ltı ~ 10 60 
8 60 

12 10 
ı ıu 

1 

ISTIKBAZLAB 

Açı.lıı Kap ... 
TQrlıı: bol'01I 1 petln 

• • 1 •adılı 
• • 11 •adıl. 

TAHVİLAT 

Açılq Kapuaı 
Anadol• 1 pıt. 

• 1 ndlll 
• u pe. 
• u ... 

Andol• mit ~ 

PARALA& 

1 ı Ttırt aıtını 1 ~ş 
ı Banknot O.. B. -

....:---~~ ... lmiilCJm .... ... 

*---~ Doktor " . .. , . 1 

lbrahim Zati Öget 1 

Eeledıya kftrŞlsında, Pıyerlotl 

caddesinde 21 numarada hergün 

ôtleden sonra hastalarını kabul 

~--•••,. eder. ... ...... ,. 

Sayfa ıs 

Saç bakımı, g-üzelliii n en birinci tartıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 -------Hepsine 100 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında Kalenderhane mahal .. 
lesinde Medrese sokağında 3 Na. evin an kazı satılmak üzere açık artırmaya ko
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11/4/938 Pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunm:ıb dırlar. (B.) (1617) 

Aksaray yangın yerinde Balabanağa ma-

Sahası Beher metre İlk teminat 
M. murabbaı murabbaının 

muhammenB. 

hallesinde Aceminefer sokağında 14 ÜnC'Ü 
adada yüzsüz arsa. 26,97 3 6,0G 
Saraçhane yangın yerinde Dülgerzade 

mahallesinde Hafafhane sokağında 66 ın-
cı adada yüzlü arsa. 9,78 10 7,33 
Yukarıda semti, sahası ve muhammen kıymetleri yazılı olan arsalar satılmak 

'lzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 11/4/938 pazartesi günü sa at 14 de Daimi Encümende bulunma -
lıdırlar. ,B.) (1662) 

ııııww 

Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerinde bir sene zarfında vefat edecek tahminen 
500 cenazenin gömülmesi işi açık eksilmeye konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadığından eksiltme 11/4/93 8 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Bunla

rın hepsine 1250 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 Na. lı kanun da yazılı vesika ve 93 lira 75 kuruşluli 
ilk teminat makbuz veya mektubile bera her yukarıda yazılı günde saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1974) 

Türk Hava Kurumu 

ü U PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11 / Nisan / 1938 dedir ... 

Bu kqidede: 

200.000 ve 50.000 
liralık miikifatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci ıününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi menfaabnız iktizaaıdır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Nişantaşında Teşvikiye mahaHesinin Hamamcı Eminefendi sokağında kargir 

beş katta birer daireli eski 5 mükerrer, yeni 4 Na. 1ı Abdüssamet apartunanının 
parası peşin ve sırf nakit verilmek ve 20 ,oenelik evkaf icaresile, sair masarifi 
alıcıya aid olmak şartile 8600 sekiı bin altı yüz lira bedel mukabilinde kapalı zarf 

usulile satılacaktır. İstekliler.n altı yüz kırk beş liralık muvakbt temmatile 
tekHfnamelerini 25/4/938 Pazartesi günü saat on beşe kadar Milli Emllk Mi.t .. 
dürlüğünde teplanan komisyona tevdilcri ve ayni g-ünde saat on altıda da zarf-
lar açılırken hazır bulunmalan. (T. İ.) (1981) 

Son Posta 
Yevml. Siyul. Bavadb ft Halk putell 

Yereb&tan, Ç&taıc;eıme IOkak, 25 
JSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resjm!erin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemlze aittir. 

ABONE FIA TLARJ 

TÜRKİYE 
YUNANİSfAN 
ECNEBİ 

t 6 
Sene Ay 
Kr. K,. 

3 1 
Ay .Ay 
K,. ...r. 

1400 700 -.00- ı:;:ı 
2840 1220 'i10 2/ıJ 
2700 1400 bOO 300 

Abone bedeli peş~ı:dır. Aclrea 
detı§tirmek 2a &uruftlu. 

Gelen eord gm 1Jerilma. 
llQılaTJap muııli)'d alınma. 
Cevap için mektublara 10 kurufluk 

Pul illveat llzımdır. 

Poata btuıu : 741 İltuıbUl 
TelgTof: Son Posta 
Telefon : 20203 

1 

1 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A)) 

Türltiyedelti Şubeleri ı 

İSTANBUL (Galata ve Yenfcamf)' 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y ıınanidandalri Ş.ıftele}ri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kas:ılar servisi 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundanı 
Müflis Avonduklara aid İzmirdeki Bul~ 

gurce çiftlik işi için masa memurluğun•ını 

vereceği izahatı dinlemek v~ icab eden 

kararları vermek üzere alacaklıların be .. 
hemehal 25/4/938 Pazartesi günü saat 15 

de dairede hazır bulunmaları ilan olu • ._ ___________ _. nur. (6768) 
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ONA HERKES HAYRAN 
Terkibinde, albn kremi bulunan haYalandınhmf VENOS padrul, 

herkesi hayran bırakıyor. 

Çilnkil : Hilkatin cazibesine, kendi huul cuibeainl katan VENÜS 
PUDRASI, ytlzde yayılmıyor •• 11Yqmıyor. Rentl mat p.teriyor. 
Cildi rergia tutuyor. 

BugUne k•d•r mllyonl•rc• klıl onu elbelte 
••bebalz r•r• b•l•nmlt dellldlr. 

GÜVEN 
ANITI 

.. 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI 
Ök•Urenlere ve 
ıtilU• nezlelerlne KATRAN BAKKI EKREM 

SAÇ BOVALARI JUVANT~ 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii surette is
tenilen rengi verir. Ter ye yı· 

kanmakla kat'iyyeb çıkmaz. 

BOtüa dtlny• sergilerinde aıhhl ev· 
..Eı haiz uç boyal11n arasında bi -
rind relmiıtir. S•çlan •e cildi 

kat'iyyen talırif etmeden iatenilea renkte bo
yayan yeglae aıhhl uç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK · ECZANESi 

BEY~LU - lsTANBUL 

Beledlye Sular İdaresinden ı 
Elektrik §trkeU tarafından Taksim terfi üzünümüzdeki Transformatörlerin 

temizlenmesine lüzum görülmesi sebebiyle bu üzünden su alan yerlerden Tak-
simden Tünele kadar olan saha ile Sıraserviler, Cihangir, Ayazpaşa, Gdmüpu
yu semtlerine 10/4/1938 Pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar Terlto. Sulan-

A.SIPIN 

Haa<iki tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

~--· DIŞ TABiBi 41m-.. 

RATIP TtJRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırasL 

N o. :l6, Kat 1 de bergQn Oğleden 
sonra nat 14 den 2U ye kadar 
hastalan kabul eder. 

-------~·,--

Son Posta Matbaua 

Nefl'iyat MüdürQ: Selma Ragıp z-. 
S. Ragıp BJI~ 

Ne kadar 
ıztırab 

çekiyor 

24 saatten beri de
vam eden mldblt 

bir dit atma 
Halbuki bir iki kaşe 

NEVROZiN 
hu dıtyanılmıtı ağnyı btçak fibi 

kesmlye klfidir. 

NEVROZiN 
Bthuu aKr•, ıtızı ve s ıncWın mideyi 

bozmadan, kalbi ve bObreklerl 
yormadan dtndlrlr. 

BANKA KOMERÇiY ALA 
iTALYANA 

~ı mayeal Liret '100,000,GOI 
İhtiyat akçesi Lire& 145,769,tst.lf 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın baflıca eehlrlerlode 

ŞUBELERİ 

ArJantın, Peru, Etnt6r ft 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata VoyToda caddeal ıcaradl 

Palls (Telef: 44841 /111/f/I) 
Şehir tlabUlndeld acenteler: 

İstanbulda: Alllemc1Jt.n baanMI& 
Telef 22900 /1/11/12/15; BeJıoll_. 

da: İstlklll caddeal Telet tıOM 
lzMtaDB şUBI 

--~~------·~--------

İlan Tarifemiz 
Birinci aalaile «JO ..... 
llinc:i atılt:le ııtl • 
V~a aahile ıoo • 
D6rJSnftl Mltile llO • 
,, ealr.il-- .. • 
Son ulıile 41 • 

Muayyen bir müddte arfıDda 
a mftdarda ilAn yaptuacaklar 
tenzilatlı tarifemizden tatlbde 
eeklerdU. Tam. yarım ft çeynk il 
fllnlar için ayn bit tarife 
edilmiştir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir 

Son Posta'nm ticari fllnlarma 
ifler ltfn fU ıdrPSe müracaat 
melidir: 

KURU S t S TEM Yeni Kontr- Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikaanda 

~'~":~ KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR • PLAKLAR 
Çarpılma. çatlamt, lraharma •ear 
lre fibi hiçbir arıza ~ 

Kontr-Plaklar ba ribi arızalara karıı ıaranti ile •blar. 

KJZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-Pllklar atok olarak her zaman me•cuddur. 

Sabt yerleri : 
l.tanbulda : RÜŞDO MURAD OOLU, Mahmud P ... Kir~ .._ 

No 28 
lsAK FILAFIDls. Galat., Mahmudiye cad. No 11 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethaneai 
lzmirde : KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN •• NEJAD TEZOL, Kereateciler 
YUSUF •• KADRi lşMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samaund .. : GÖÇMEN OG.U KARDEŞLER 
U111uml .. bt ~eri ı lstanbul, Stıkeci, MGbDrdar Zade Han No 1 

YENi KONTR·PLAK Ltd. tlrkeU. TeL 2240t 

Aktarma Biletleri 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Tramvaylan 

T'Ürk Anonim Şirketinden : 
Trıunvay şebekelerimizde aktarma suretile seyahat eden yolculan 

maddi bir menfaat ve kolaylık olmak Ozere yalnız bir aktarma lpa 
tenıılAtlı 11ktarma biletleri lhdu edilmiştir. 

11 Nısan 1938 gQnQnden itibaren tatbik olunacak bu blleUerle 1ol
cul11r, ar11ba değiştirmek suretile. gitmek istedikleri yere kadar, flmdl 
iki defada vermekte olduklan b.let OcreU yerine, ilk arabada alacak• 
lan tenzilatlı bir biletle, ikinci arabaya iki hattın ilk telAkl yerinde 
binmek şartUe, gQnOn herhangi bir şaatinde ğldeblleceklerdlr 

B• biletlere ald lcnoer vergUerUe lterallen 
lkt nat Qzerlnde M mmtaka için 9 kuruş 

, •• 5 • •11. 
• • • 6 • ... ıs • 
,. • ıi 7-11 • • 16 • tıa. 

Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle birinci meftf 
arabaya binildiği takdirde aynca fark aranıhc11ktır. 


