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~elil Bayar,25Nisandal FRANSADA KABiNE 
Balkan· merkezlerini BUHRANiLE BiRLiKTE 

Atatürk, Atina seyahatinin yeni Riyaseticumhur yatile 
yapılması arzu ve IOtfunu gösterdiler 

B. Vekil Atina radyosunda Sovyet RUsyanm 
bir nutuk söyliyecek bir elçisl 

Atin~~an ~onra Belgrad ve Bükreşe ıidilecek, d 8 h 3 k 8 y b 0 1 d U 1 
12 gua surecek olan seyahatte Rüıtü Aras da • 

Başvekile refakat edecek 

Raakolfllkot (sa4dcı) Bldga11 başvek'U 
ile bmıber 

(Yazısı 2 lnel uyfacha) 

lngilterede gizli 
Alman teşkilatı 

Celdı Ba B l . -
ya,., akan. Antantı konıeyhıbı acm An.kara toplan.tısında: Yugoslavya, 9• J ·ı· t • .. 

Yun.anı ba§vekilleri ve Romanya hariciye MZırile bir arada ır ngı iZ gaze esıne gore 
ların:4Vekiliıniz Celil Bayann bu ay son-ı yapacatı dyaretlerin 9rogramı tesbit e- casuslar askerlerin evlerine 
lllüt~ doğru Balkan Antantına dahil dilm1ştir. bile • rmi ler 
- file ve dost devletler merkezlerine (Devcımı ıı inci sayfada) gı Ş 

Son posta ile gelen İngilizce NiyQ• 

Saika Ek • k • b Kronikl gazetesi Alman gizli teşkilitı-
n onomı onseyı ve mat uat konferansında nın tngilterede faaliyetim ıırttırdığını, 

" Türk denilen asil ve 
bu yüzden parlamento lzuı arasında 
endişeler izhar edilmekte olduğunu ya

(Deucımı 2 inci sayfada) 

kıymetli cevhere saygı!,, Tii.rk donanması, 
Mısırı 

Rumen matbuat hey'eti azasından eski Osmanlı Nazın z· t -' k 
B B ' ıyare euece ..• ~Y esarya nı? dünkü ziyafette söylediği nutuk 

d kk t h l Türk donanmasının önümüzdeki yaz 
ıunun en şayanı ı a teza Ür erinden birini teşkil etti aylannda geçen senelerde olduğu gibi 

Y a:an: Selim Ragıp Emec dost devlet limanlarından bazılarım zi
yaret etmesi muhtemeldir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bir saylavımız 
vazife başında 

vefat etti 

Yeni kabineyi teşkile 
Daladiye memur edildi 

Dün Tunusta da Fransa aleyhine şiddetli nümayişler 
yapıldı, nümayiıciler hükumet konağına hücum ettiler 
Paris 8 (Hususi) - Kuruluşunun an- ı 

cak ikinci ayını doldurmuf olan Blum 
kabinesi, t~ edilen akıbete utram11 
ve bu akşam istifasuu vermiftir. 

Fransız maliyesini düzeltme& ve mllll 
müdafaayı takviye etmek üzere bazı ma
il projeler hazırlamı§ olan Blum. bu pro
jeleri pek zayıf bir ekseriyetle mebUsan 
meclisine kabul ettirdikten sonra, buı'ln 
de lyan meclisinin huzuruna çıkmtttır, 

Öğleden sonra toplanımt olan Ayan 
meclisi, evvela maliye komisyonu rapor
törünün izahatını dinlerni§ttr. 

Raportör, hükumet tarafından hazır
lanmış olan projelerin ekonomik lnfirad 
ve enDasiyon (paranın kıymetten dür 
mesi) tevlid edeceğini ileri sürerek, pro
jelerin reddedilmesini istemiştir. Rapor
U>r, bu red talebf le hiçbir ıriyasl gaye is
tihdaf etmediğini ve Ayan meclisinin da
ha evvel Tardiyö ve Laval kabineleri u- Yeni kabineye girmesi muhtemel olcı" 
t~ Jl iıaç4 ..;Jjddo) Mareıal Pr:tm 

Bug_ün bütün memleket ______ o;:;;;. ____________________________________ ._.. __ 

• 
KOCA SINAN 

için ihtifal gapı9or 

Bugün bütün memlekette dahi mimar dan nutuklar söylenecek, talebelere mi1 
Sinanın ölümünün 351 ncl yıldönümü mar Slnanın eserleri gösterillp anlatıla .. 
münasebetile 'ihtifaller yapılmaktadır. caktır. $inanın türbesine birçok çelenk
Sinan doğalı dört buçuk asır, öleli ise üç ler konacaktlr. 

8 
(Hususi) Çankı 1 buçuk asır olmuştur. Bu gece mimar Kemal Altan radyo<la 

AnkaraÖn b _ -M lis r~ sat •;ı Şehrimizdeki ihtifal bugün saat ıe da bir konferans verecektir. 
Mustafa 

1 
~~ta ugun e~ li op ~n ~- $inanın Süleymaniyedeki türbcsmde ya- Çatalcalılann Sinan ihtifaline 

sında bu~ b n son;a ü a. ye ~ • pılacaktır. İhtifalde mühendisler, mimar- hazırlıldan 
menine fge lık§, uti arına da zefrmt et ~et~ lar, güzel san'atlar akademisi, mühendis Çatalcada Sinanın (Cedid Alıpap) ıle 
ani bir ena ne ces e ve a e mı§ ır. kt bl ü . . 1. 1 b 1 rl b (F h d ) 'd D 11 . &Ci ytada) me e , nıversıte ve ıse ta e e e u- er a paşa ya aı çok kıymetli caT.ı-

( evamı ıt ıa lunacaklardır. leri vardır. Çatalcanın eski (Kalikratya) 
Bahkesirde bir sahte Saat 16 da İstiklal marşı ile başlıyaC'ak köyü Çatalcalılar tarafındnn (Mimarsi-

A _f • olan ihtifalde muhtelif kimseler tarafın- (Devamı 11 inci sayfada} 
umumı mu ettiş yakalandı 

Dün Balkan gazetecilerine verilen ziyafetten bfr mtıba Balıkesii' (Hususi) - Bahkesire .... Slnan'ın hayatı ve eserleri ... 
'Yugoslav, Rumen ve Yunan matbuatı- merasimperver olmıyan bir hava içinde bağlı Beyköyüne, kalkınma ve köycli -

llın tnünıessilleri bi k· giindenberi açtığımız kongremizde, Balkan. Birliğine ilik işlerile memleketin her türlü vazi
tneın ıeketirnlzin mi f' r.d~91 • y ldızda- dahil dört memleket matbuatının. mea- yetini tedkik ve kontrole memur ıizll 
kı sn ın ır er. ı . ("'-· • . . .J-~-

1 rasim köşkünde sami:ni ve fazla (Deva.mı 11 ftıcl sayfada) u.vcımı • lftCl 14111-) 

Bu,ön 8 V• 9 unca •aylalarurtı%1 (Koca S'nan) a tah•u ettiJı. Brı 
taylalarJa en ıalahiyettar imzaların yazılarını bulacakıını~. 

, 
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2 Sayfa 

1 

r H .. ergun 
---

insan kuvvetinin 

1 
Hayvan ve motör 
Kuvvetine rekabeti! 

- Yazan: l\1nhit1in Birgen 

fi5) ir medeniyet devrinde .. yaşıy~ 
lg) ruz ki onun başlıca mumeyyı.z 

f haklın unsuru makine ve motör-vas ı, k" 
dür. Yirminci asır medeniyetin~ ma ıne 

to .. r devri deriz· bu medenıyet devve mo • ,A si · 
rinde insan, artık tabiatin si.ahsız e rı 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kuvvetini saklıyandan korkunuz. X 

değildir. Onunla mücadele için, ona ta
hakküm için elinde büyük silahlar va.r
dır. İnsan motörü, makineyi ıcad et~ş, 
onunla hayatın bütün manz3rasmı değ:ş
ürmiştir. Makine kuvveti, hayvan kuv
vetine insan kuvvetine galebe çalınış ve 
makin~yi elinde tutan insan, tabiat üs-j 

ilinde h~ blı r~ oynamaya ba~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
ıruştır. Tanıdığınız veya tanımadığınız bir adamın hiç lüzumu ve Maddeten ve manen kuvvetli olan adam kuvvetini gös -

Anlaşılan İstanbul yirmınci asırda ya- münasebcLi yokken kuvvetten bahsettiğini göıürsC'niz o termiye, kuvvetinden bahsetmiye lüzum görmez, iyi, fena 
şamıyor. Çünkü her yerde makine ve adamın zayıf karakterli, zayıf bünyeli, hatta korkak bir bütün J:aciıseler karşısında soğukkanlıdır, soğukkanlı oldu-
motör kuvveti, iş sahasında, insan kuv- adam olduğuna hükmedebilirsiniz. Çünkü zayıfm en bariz ğu !çindır ki iyi goriir ve kuvvetini tam zamanında kullanır. 
vetine rekabet edebildiği hald~ İstanbul- vasfı lamn oJmıyan yerde kuvvet tezahürii yııpmaktan zevk Kuvvetini eösterenden değil, kuvvetini saklıyıından korku-
da insan kuvveti hem hayvana, hem de almasıdır. nuz. 
m~kineye rekabet etmekle meşguldür. 
Eskimiş arabaveya otomobil tekerlekle
ri üzerine oturtulınuş bir dingil. bunun 
üzerine çatılmış bir _ yeni Uıbirile - kar
scri bunun önünden ve arkasından ya
p~ış üç insan ve altı kol, şimdi İsta:ı
bul sokaklarında, yirminci asrın henuz 
hiçbir taraf ta icad edemediği, yeni bir 
nakil vasıtası peyda oldu! 

Evvelki gün, Şişhane yokuşundan int
yordum. Eski faytonlardan çırak çıkmış 
üç ön tekerlek üzerinde arabamsı bir na
kil vasıtası gördüm. Bunun üzerinde eski 
evlerde kullanılan minder-kerevetlerden 
üç tanesi birbiri üzerine kurulrnu~, bu 
suretle koskoca havaleli bjr ıey meyda
na gelmiş ve dört insanın sekiz kolu da 
bu garib heyulaya önden ve arkadan ya
pışmış, yokuş yukarı sürükleyip götü~
yordu! Bir lahza durdum ve seyrettım. 
Bir yirminci asır şehrinin on dokuzuncu 
asırda doğmuş çocuğu, bu sokaklarda he
nüz görmediği bu manzara karşısında na
sıl hayretle karışık bir elem duygusu du
yarsa ben de onu duydum! 

* Sırt hamallığını kaldırdık. Çünkü bu 

Meşhur iş adamı 
Riket'in geni bir işi 

A R'_A_S ___ O_N_D_A-~) 

ı· KEF.GüN B lR FlKRA 
* / Haf tada 6 bin lira 

• 

Tiyatroda 
Şehir Tiyatrosunun drcrıı kısmında 

acıklı bir piyes oynanı11orc!•ı. O ak
şam aktör Hazım da seyi.rciler ara
sında idi. Piye.si seyredenlerden. bir 
kadının ağladığını gördü, tahammül 
edemedi, yerinden. kalktı, kadının ya
nına gi_tti: 

- Ağlamayınız bayan, dedi, üçün
cü perdede her şey yoluna girecek.. 
ve siz o zaman boş yere ağlarruş oldu
ğunuzu anlıyacaksınız. .. .. 
Dört senede n bin aşk 
Mektubu yazan genç 

lstiyen yıldız 

asra yakışınıyan bir şeydi. Fakat, eğer 
bunun yerine koyduğumuz bu manzara
yı bu asra yakışan bir şey 2annettikse 
hata ve gaflet içindeyiz. Hamallığı kal
dırırken belediyenin, bunları istihlaf e
decek el arabalarına bir şekil ve nizam 
vereceğini gazeteler günlerce yazdılar. 

Meşhur iş adamı Rıket, Meksika hı.t
kfuneti ile 20 milyon varil petrol a şve
rişi yaptıktan sonra, gizlice, tayyare He 
Nevyorka hareket etmiştir. Esasta muta
bık kalan iş adamı. ortağını Meksikada 
bırakmıştır. Şimdi, peşin para aramak
tadır. 

Vak'a hayali değil, hakikattir. Orlando 
ismindeki bir delikanlı muhasib, çalışt 

ğı müessesenin daktilolarından bir gen1s 
kıza aşırı derecede aşık olmu, ve bu 
sevgisini 4 sene içinde tam on bir bin 
mektub yazmak suretile izhar etmiştir. 

u Meşhur slııema yı'ldızlanndan Bet 
Deyvis İzabe! filmindeki muvaffakiye 
nazan itibara alarak, yeni filmi için ha 
tada bizim para ile 6000 lira ücret iste
miştir. Film kumpanyası yıldızla müz 

Belediye bu şekil ve nizamı verinciye ka- Bir hokkabazın başına 
dar, 0 arabalann günden güne tereddi e- k 
dip dumüra uğradığını gördük. Eğer bu gelen bir f ela et 
iş böyle giderse daha pek garib nakil va- Kanadanın Ottava ıehrini.:ı sirklerin -
sıtaları göreceğiıniz muhakkaktır. den birinde senelerdenberi cam parça -

Halbuki, artık Fatih asrında değiliz; ları yemek marifetini göstermekte olan 
0 uman kadirgalan tepelerden aşıran Artur Kodingli artık bu san'atını değiş
kol kuvveti, fütuhat yapan bir milletin tirmek meaburiyetinde kalmıştır. Ko -
azmini temsil edebilirdi. Bugün, tas- dingli geç~ hafta bir akşallı sirkteki nu
vir ettiğim tarzda bir arabayı Şişhane marasını yapıp bir çok cam parçalarını 
yokuşundan çıkarken gördüğümüz za- midesine indirdikten sonra evine gider -
man, ancak İstnnbulun yirminci asıra ken yolda üzerine bir fenalık gelmiş ve 
karşı isyan halinde bulunduğu kanaati- yere düşüp bayılmıştır. Nakledildiğı has
ne varmamız icab eder. Şübhesiz kj, mü- tanede hemen ayıplan bir ameliyatta mi
nevver İstanbul yirminci asrın bütün desinden muhtelif büyüklükte 120 adet 
medent heyecanlarile titriyen bir mem- cam parçası çıkarılmıştır. Doktorlar sin
lekettir. Ona isyan edense eski faytonla- ninin ilerlemesi dolayısile midesinin eski 
nn mütekaid tekerleklerile .eski İstanbu- kuvvetini kaybedip artık yuttuğu camla-

Bundan fena halde canı yanan genç kız 
nihayet mahkemeye müracaat etmiş ve: 

- Gün geçmez ki bu sırnaşık delikan -
lıdan 10 tane mektub almıyayım, beni, 
ondan kurtannız demiştir. 

Delikanlıya celb gönderilmiş. Bu se
fer de delikanlı sevgilisine şöyle bır tel
graf çekmiş: 

cŞiındi celb geldi stop seni seviyorum 
stop, hiç bir kuvvet beni sevgimden vaz
geçiremez sevgilim Orlando.ıı 

Mahkeme delikanlıya mektub yazmıya 
devam ettiği takdirde hapse gireceğini 

bildirmiştir. Şimdi her iki genain 3rka -
daşları bir hal çaresi bulmıya çalışmak
tadırlar. 

Kolay vergi almak için 
orijinal bir usul 

ti 
f-

a-
kerelere girişmiştir. 

du Güzel Betti, Pol Muni ile De.nlz Kur 
filminde oynıyacaktır. 

Yeni yapılan büyük 
yolcu tayyareleri 

an Avrupa ile Amerika arasında havad 

yapılacak münakalata tahsis edilecek 

lan yeni bir tayyarenin geçen hafta uç 
tecrübeleri yapılmıştır. Yeni tayyare ç 
büyüktür. Her biri 1500 beygir kuvvet 
de dö t motörü vardır. 40 yolcudan ba 

ka on tayfayı taşıyabilmektedir. Bu m 
azzam tayyarenin Lindbergin sistem 
göre yapıldığı .söylenmektedir. Yeni t 

yarenin yapılan tecrübeleri tam bir m 

vaffakiyetle :neticelenirse 1941 senes 
kadar her biri 100 yolcu taşıyan da 

o-
U§ 

ok 
in-

ş -
u-

ine 
ay-
u-

ine 

ha 

-
lun çalışmasını bilmiyen ruhudur. n eritememekte olduğunu söylemişler - Birleşik Amerika hükCımetlerindcn 

* Demfer şehri belediyesinde Mzmet eden büyük tayyareler yapılacaktır. Amen dir. l~ 
an 1 1 l kan hava münaka ut kumpanyalarınd Sizinle bir hesab yapalım: Eski üç ke- --------------- kadın memurların güze o ma arı şarttır. 

revet-mindcrin bugün döşeme olarak kaç bulun hamallığından elbet daha güzeıd:r. Belediye meclisi muhtelif işlerini gör - biri şimdiden bu sistemde beş tayyare in-
paralık bir kıymeti vardır? Eskiden hiç Şua· haklded.nedir bkutamban~ra? Bu suEali mek ve vergilerini vermek üzere beledi - şası teşebbüsünde bulunmaktadı~. 

ken ı en ıme ço n erı sorarım. v- .. . . . .. 
olmazsa tek beygirli bir araba ile taşın- velki gün, 0 manzarayı gördüğüm zaman ye~e n:ıuracaat ed_:n ahaltsı~m guzel ve haftada iki defa güzellik enstitüsüne g 
ması mutad olan bu kıymetsız eşyayı zihniınin tüyleri ürperdi ve kendi kea-1 cazıbelı kızlara muracaat edıp onlar va- derile.rek güzell~c;t(rilmektedirler. Be 

ön-
le., 
n -dört insan, bu yokuştan sürüklcıme mu- diıne bu suali bir kere daha sordum. sıtasile işlerinin görülmesini istemekte - diyenin aldığı bu tedbir üzerine kadı 

kabilinde kaç para alırlar? Bunlar bu Verdiğim cevabı yazmıyacağım! dir. Bunun için memur kızlardan çok gü- lordan memuriyet istiyenlerin adedi f ev-
aldıkları para ile nasıl geçinirler? Bu su- Muhittin Birgen zel olmıyanlar belediyenin masraf ile. knH'ıde artmıştır. 
allere verebileceğimiz cevabları:ı hepsi 
de acıklıdır. Demek İstanbul bu kadar 
ı;efalet içinde? Hayır, belki İstanb,ılda 
bu kadar sefilane yaşıyan veya yaşama
ya razı olan insanlar vardır; fakat, bu
günkü Türkiye bunlara daha iyi hayat 
şartları vermekten aciz de :ildir. Amıdo
lunun neresine giderseniz orad1 işçi a
randığını görürsünüz. Bütün madenler 
işçi arıyorlar; Zonguldak i çisizlikkn srln 
derecede sıkılmıştır. Halbuki iyi bir ma
den amelesi, en az bir lira olmak üzere 
4-5 liraya kadar ka?.anç temin edebilir. 
Sade madenler değil, Anado!unmı birçok 
yerlerinde fabrikaların İ<"Çİ aradıklanru 

yakından biliyorum. Başlamış olan ziraat 
işlerinde de en küçük ~azanç şu istan-

r 
İSTER lNAN, İSTER İNANMA! 

.., 
Geçen yaz ortalarında bır gün Adaya gidecektik, yanı - duk ki belki hır gün için, müstesna bir hMise olarak vaz 

mızda ikl tnne C.e küçiık çocuk vardı, Galatayı geçip de kop- dilmiş olan bu yasak kalkmıştır. Halbuki dün bir arkad 
e-
a-

ı üye syak basar basmaz şoföre: ~muzda şu satırları okuduk: 
- Ada ıskelesinde dur, dedik. - Derd devam ediyor. Şoföre cUsküdar iskelesi.ne inece -
- Duramayız, yasaktır, cevabını verdi. Vapurun kalkma- ~im> diyor~unuz, cevab veriyor: 

sına tam üç dakika vardı. Şoför Ada iskelesinde duranınyın- ~Köpriı iızer;nde durmak yasak. On lira cezası var.> 
ca geri de dönemediği için bizi Eminönüne kadar getirdi, Meslekdaşımız düşünüyor. Bu mantıksızlıktır, bu man -

r-orada indik ve tabii vapuru kaçırdığımız için müteakib va- tıksızlıkta ısrar edildiğine inanmak güçtür. Her halde şofö 
pura kadar tam bir saat bir çeyrek iki çocukla beklemek lcr velune kapılmış, yanlış anlamı§ olacaklar, böyle bir ~ 
mecburiyetinde kaldık. Aradan zaman geçti, biz sanıyor- sak olmadığını bir tamimle herkese bildirmeli diyor. 

·a-

1 S T E R l N A N, İ S T E R t N A N M A 1 

1...-------------------------------------------------------------------·-

-

Nis~~ 

Sözün Kısası .. 
Yazı Çok Olduğu l'6J 

Bagiin Konamadı 

Sovyet Rusyanın 
bir elçisi 

daha kayboldu! 
zet 

Sofyada intişar eden Zora ve Utro ga" 
elerine göre, geçenlerde vazifesıne ni-' 
yet verilmiş olan Sovyetlerin Bulga" 
tandaki elçisi Raskolniko.fun, Var o'I• 
u ile Rusyaya gitmek üzere nic;<>nııi 
inci günü Sofyadan hareket etmi~ ol
sına rağmen, Sovyet topraklarına ,·af'" 

ha 
ris 
yol 
bir 
rna 
dıv 

te 
alı 

gına veyahud yolda herhangi bir y rd• 
vakkuf ettiğine dair heniiz hiçbır h, bel 
namamıştır. 

Hareketinden evvel Yugoslav, Ç~kor 
vıık ve Leh vizelerini almış olan Ha~ 
lnikof'un, Belgradı geçtikten sonr.:ı ne

lo 
ko 
re ye &itmiş olduğu malıim değildir ... 

İtalyan Stefani ajansı, karısı ve ogld 
ile birlikte seyahat eden Raskolnikof'IJJS 

len Peştede bulunduğunu bildirmekte"' 
r. Maahaza bu haber diğer hiçbir mc.IJl" 
dan teyid edilmemiştir. 

ha 
di 
ba 

nı 

Diğer taraftan Alman D. N. B. ajansı" 
n istihbaratına göre, Moskovadaki diP" 

omatik mahfeller Raskolnikof'un Sovıet 
usyaya dönmek niyetinde olrnadı~:Jll 
ylemişlerdir. 

l 
R 
sö 

/ngilterede gizli 
Alınan teşkilatı 

(Baştarafı l inci saı;fada) 

zı yor. Ayni gazeteye göre İngilterenid 
er tarafında vasi bir casus, ajan v' 
tihbarat şebekesi kurulmuştur. 13\S 

ebekenin efradı İngiliz sanayı büro "' 

h 
is 
ş 

1 arına, hatta kara ve deniz sübayları ~ 
ın evlerine kadar girmeğe muvaff ali 
lınuşlardır. . 

n 
o 

Gestapo (Alınan gizli polis teşkilttı) 

l 
Londra ve diğer vilayetlerde tesis edi "' 
en klübler Nazi teşkilatları ve Alın:;ııj 
ci cephesinin yardımlarile çalışmo.~
adır. Aynca muhtelif şubeleıde fonlı
ette bulunmaktadırlar. 

iş 
t 
y 

Gestapo'nun faaliyeti 3 mühim e ;a.• 
sa dayanmaktadır: 

1 - Almanya hesabına, siyasi, ac; " 
eri ve sınai işlerde milli casusluk. k 

v 
2 - İngilterede bulunan bütün A ~ 

usturyalı ve Alınanları kontrol <ltınek-
3 - Nazi aleyhdan İngiliz tebaa " 

arını kontrol etmek. 1 
Maamafih İngiliz polisinin bütün btı 

aaliyetlerden haberi vardır.> f 

Balıkesirde bir sahte 
Umumi müfettiş 
Yakalandı 

(BCl§tarafı l inci sayfada) 

f 

1 

bir teşkilatın (!) reisi ve umumi m;.i • 
ettişi olduğunu söyleyen Hüseyin A \1'f 

ni adında bir adam gelmış, köy hey'ei 
vasıtasile halkl toplıyarak konferan" " 
ar vermeğe başlamıştır. 

Köy muhtarı Mehmed, birdenbird 
başlıyan bu tedkik ve konferanslar bı:ı1' 
kında müsbet bir fikir edinmek mak5:1'" 
dile telefonla alakadarlara vaziyeti bıl
dirmiş, hasıl olan şüphe üzerine kcn " 
disine bu adamın derhal yakalanması 
bildirilmiştir. 

Meçhul umumi müfettiş köyde yrı .. 
kalanarak Balıkesire getirilmiş, bak " 
kında tahkikata başlanmıştır. 

Hüseyin A vninin işsiz takımı~da: 
olduğu anlaşılmıştır. Hüseyin ~vm :E! .. 
rcmidin Hekimzade rnahallesınde o 
turduğunu söylemektedir. ~ ----rA·K-·v -i·-M--

-
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- ~:z~::ı:~~!] ISübaylar heyetinin 
Cumhuriyet - Yunus Nadi cAvrupa mQ-a z nç Vergisin e eglşl ı vnzenestnde Balkan antantı. serlevhalı br14 

maka.lede, Balkan antantının vakUie teessüa k 
~~ı::;şk~1:::~t~d:-ı:::~~~~~~~n:y:r~~ an un 

E """ l •ıı t l • •ı • cBalkan antantının altm14 milyonluk bir g ence ger erl e O e erln 'Vergl er l nüfus kütleslle daima bir büyilk devlet gıbl Ankara 8 (Hususi) - Bugün Mecllsde İ • 
telC\kki olunması lfı.zım geldiğini hesaba talyadnn idb.al edilecek bazı eşyaya ve cene 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına müte -

m ··hı·m mı.kdıardıa ı·ndı·rı·lı·yor :~~~r~~ıazlı' edenl~mnn surette nida- alllt olarak icra vekilleri hey'etlnce alınan 
............... kararlar lle Türkiye Jnponya. ticaret nnlnş -

masmın tasdikine ald knnuıı IA.yihalnrlle or
Tnn - Ahmed Emin Yalman Balkan kc- du süb:ıyları hey'etinln terrnerlne ald kn -

. . . • . .. . . . b tl >:'.. Umeslnin mannsı serlevhalı başmakalesinde b ı kr k ı.~ l" ih 
Ankara, 8 (Hususi) _ HükUnıetin ka-ı çalgılı ve ıçkill lokanta, gazıno ve bahçe- 1 tabı olan mukelleflerın vergt ms e r ı 

1 
eskiden Balkan kelimesinin ~şıklık. is- nunun • » ı asına e 1M11\Un .,,y asının 

dd l d dl müzalı:erelerinl yapmıştır. eanç vergisi kanununu tadil eden bır pro- leri işleten mükelleflere işgal ettikleri 1 ne göre tasnif eden ma e er c a nrı tıkrarsızlık, emniyetsizlik, bozukluk ve ge-
11 Iın-'- ınah 11 • · fi · dl ·· · d . . ·b· lllk ır d ttlMnJ b ·· b ta Bu sonuncu kanun lAyihnslle t:ısvlb cdll-;,e hazırladıgın~ 1 bildirmiştim.. Yapı aA a erm gayrı sa ı ıra an uzerm en yazılı olmıyan san'at şubalerının ta ı o- r n e c o• , ugun u mananın - kte 

1 
hük··mı .. . 

· ·· · · • · - · · ~ mamen değlştlğinl barış anlaşma lntizam me o an u ere gore. 
1enen tadiller işgal ettikleri mahalle:- odıyecekleri vergı nısbetlerı yuzde 30 ıht lacakları nisbct mahalli ticaret odaların- istik i t ' 1• 1 '..ıdı 1 ' id 

1
' 2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 

• · 75 d - d (45) · d . . 1 k ed. rar, emn ye , p i;ln ı 6' ş, nsanca ea 
rm gayri safi iradlnn üzerinden vergıye en yuz e e ın ın me t ır. ca tayin edilmekte idi, ticaret odaların- ltade ettiğini yazmaktadır. cb» fıkrası aşağıdnki gibi d~lştlrllmlştır : 
tabi olan mükelleflere taalluk etmekte- Bu suretle halkın eğlence ve istirahat dan toplanan malO.mattan da istifade c- _ cBı fıkrası: Her üç zümreye .;eçllenıere 
dirnwn~ B~. ta~ill. eri şu suretle hülılsıı etmek ihtiyacını daha ucuz temin etmesi gaye- dilmek üzere daha çok teferrüatlı ve Kurun _ Asım us bir haber başlıklı mn - birer sene tahsil kıdemJ verilir. BlrlncJ ve l -

kündur. . _ . . _ si istihdaf edilmektedir. alfabetik bir tasnif yapılması, bu suretle kalesinde İnglliaz - İtalyan anlaşmalımnda kinci zümreye seçilenler lı..,t•a ve akurmayo 
Eğl 1-k ta Flllstln vaziyeti hakkındaki haberi tahlll et- stajınn tfl.bi tutulurlar. Bunlnrdnn iki sene 

ence ve hususi ıstih a vergısm.? - Memlekette turizm hareketlerini can- de vergi tarh işlerinin kolaylaştırılması mekte, İtalyanın Filistin , Suriye ve ırak içinde lat'ndn ve akurmay. vazifelerinde eh-
bi olmalarından ve bu verginin 1934 se- üzerinde hususi bir alfıkn beslediğini tebarüz llyet göstererek liyakatleri tnsdik edilenlere 
nesinde kaldırılmasından dolayı aynı se- landırmağa yaramak üzere kaplıca ve o- ve mükelleflerin ödiyecekleri vergiyi ettirmektedir. iki sene daha kıdem zammı \, llir. 
ne içinde kabul edilen kazanç vergisi ka- tel işletenlerin vergi nisbetleri de yüzde kolaylıkla hesab etmeleri imkanı temin cıBu zammın bir seneslle -bir evvelki riıt-
nunne vergileri yüksek nisoete tabi tu- (35) den yüzde (25) e indirilmişt~r. edilmiştir. Projede tatbikatı kolaylaştil- J ı ç· d. besinde dahi- terfi derecesine girenlerin bu 
tulmuş olan tiyatro, sinema, konser, pli\j, Gayri safi iradlan üzerinden vergiye racak muhtelif esaslar vardı!". apOD ar lll e kıdemleri yenl ve eski rütbeleri <!e birer sene 

........ _····-··························-··········-··············· .. ·•··········•····••····· ric'at ediyorlar oıa~:i::~~:~·· kıdemi alacaklardan verl-

a a m a h S U S Y n ı S d H k 8 (AA) _ ç· t bliği: Şimal lecek tezl muvaffakiyetıe yazan ve liyakat -u iye e an eu . . ın e lerl üst taraf t'unlrlerl tarafından sıras.lle r cebhesinde düşman kuvvetleri Suşov mu- tasdik olunanlara tez tnlimatı şarUaı ına uy-

u • • k ı d ı• k hare besinde uğradıkları hezimet üzerine gıın olarak bir sene daha kıdem z:ımnu ve-ya Saya Çı arı 1 syan Çl it Taierşvang-Ling§eng hattı boyunca u- rll1r. 'Üçüncü zümreye .:kurmay. yardımcı 
mumi bir ric'at hareketine başlamışlar- vazifelere seçilmiş olanlara bir ıı.ıneden baş

Adana, 8 (Hususi) - Buraya gelen dır. Kıtaatımız düşmanı fasılasız takib ka kıdem znmmı verilmediği gibi tmnlar 
Şamda söylendiğine göre Ankarada Halayın 

bayrağı meselesi de halledildi 
haberlere go··re Suriyeni!:ı muhteli~ kurmay stajına da "'·bl •utulmazlar etmektedir. Kıtaatımız tarafından diiş- « • "" ~ • 
yerlerinde karışıklıklar baş göste:- mana verdirilen zayiat takriben on bin- Bu tadillı.ttan tevellüd edecek vaziyetin 
miştir. Trablusta halkla asker ara- netaylclnden hasıl olacak geçmiş zamana ald 

Şam, 5 (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Buradaki siyasi muhit, bugünler
de Türkiye - Suriye münasebetlerini ve 
Ha tay işlerini yeniden alfıka ile takib e
diyorlar. Emir Adilin Ankaradaki temas
larına dair Türkiyeden gelen haberleri 
gazeteler hususi bir ehemmiyetle kaydet
mektedirler. Bu arada dolaşan rivayetle
re göre Ankarada Hatayın bayrağı me
selesi de konuşulmuş imiş. Bayrağın Su
riye bayrağı olmasına Türkiyenm muva
fakat etmiş bulunduğunu söylüyorlar. 

mahsus olan yeni pulların piyasaya çı
karılması işi başlamıştır. Gazetelerin ver
dikleri haberlere göre, bu pullar latfn 
harfleri ile yazılmıştır. 

ğ dir. Bundan maada birkaç bin kişı de kı- nasıp tashlhlnden ötüril hiç blr suretle mu -sında rorpı<:malar oldu, bazı ma .. f 
r- -r·- taatımız tara ından sarılmış bir vaziyet- hassasat verilmez. 

zalar yağma edildi. Cezirede de isyan b 1 k d B 
te u unma ta ır. ir kısım düşman Meclis Pazartesi günü toplanacaktır. 

çıktı. SllAhlı kuvvetler narekete g~- kuvveti çemberden kurtularak Taierş-
tller. vang'ın 12 kilometre şimalinde Şişuysna 

Çekler Südet 
Almanlarile 

anlaşamıyorlar 

Malum olduğu üzere bayrak meselesi 
hakkında kararı bilahare Hatayın ver
:mcsi, Cenevre itilafının mukarreratı cüm-
lesinden idi B S . unun urıye bayrağı ve 
yahud buna benzer bir bayrak olma..cı 
iıakkmda, buradaki rivayetlere nazaran, 
Ankarada ittifak hô.sıl olmuş imiş. 

Hatay için tertib edilen ve Hataya 

Türkler ve Aleviler 
Antakya 8 (Hususi) - Son günlerde 

Süneydiyede ölen Şeyh Marufun oğlu Hü
seyinin cenaze namazı 120 Türkün de işti
rakile ilk defa olarak Antakya müftüsü 
'tarafmdan kıldırılmıştır. Bu namazı A
levilerle Türkler yanyana olarak bera
berce kılmışlardır. Cenazeye iştirak eden 
Alevi ve Türk mevcudu bin kişiyi bul
muştur. 

Yeni Antnkya konsolosumuz 

Ankara, 8 (Hususi) - Vekalet emrJnc 
alınan Antakya konsolosu Firuzıln yeri
ne hariciyeden Celal Tevfikiıı tayini ka
rarlaşmıştır. 

----~~----------... ·------------~--~ 
a alo ya me kezinin 

yarısı karanlıkta kaldı 
Barselonda sıhhati tam olan bütün erkekler silah altına 

alınıyorlar, kadınlar erkeklerin işlerini görecekler 
Saragos 8 (AA.) - Barsclonı:ı elektrik 

cereyanını veren enerji membalarını ıh
tiva etmesi dolayıslle milhim bir şehir o
lan Tremp'in Frank:istler tarafından zap
!t üzerine Katalonya merkezinin yarısı 
ıle bu eyaletin mühim bir kısmı elektrik
ten mahrum kalmıştır. 

Frnnkistlcr Tortasanın muhasarasını 
ikmal etmek üzere bulunmaktadırlar. 

Bnrselonda miidnfna hnzırJıklan 
Barsclon 8 (A.A.) - Hüküınet makam

ları hararetle müdafaa hazırlıkları yap
maktadırlar. Sıhhati tam olan bütün er
keklerin silah altına alınması hakkında
ki kararnamenin bugün neşredileceği te
yid edilmek•edir. Fabrikalard.ı ve umu
mi hizrn tl<>rde kadınlar erkeklerin işlt-
rini yapacaklardır. 

Hergün birçok gönüllüler cebheye 
sevkedilmektedir. 

Hükfunetçilerin taarruzu 

Barselon 8 (Havas ajansının muhabiri 
földiriyor) - Caceres ve Toledo eyalet-

lerinin hududunda taarruza geçen hlıkQ
met kuvvetleri, kazandıkları muvaffaki
yetler sayesinde bu m.ıntakada Frankist

lerin münakalatını tehdid etmektedirler. 

Cumhuriyetçiler on beş kilometre ka
dar ilerledikten sonra Caceres eyaletınde 
Villar dö Pedroso ve Carras Calejo knsa

balarını muhasara etmişlerdir. 
Taarruza, şimale doğru Puent<.> del Ar

zobisino istikametinde devam edilmek
tedir. 

" Harb bir kumar 
oyunudur, ben 

kumar oynıyamam,, 

lngiliz Başvekili dün 
bir nutuk söyledi 

Londra 8 (Hususi) - Bu gece Bir
mingharnda bir nutuk söyliyen başvekil 
Chamberlain, İngilterenin sulhpervtr te
mayüllerini izah ettikten sonra, ezcümle 
demiştir ki: 

c- Hükfunet, orta Avrupada yeni ta
ahhüdler altına girmek istemedL Fakat, 
hayati menfaatlerimizle doğrudan doğru 
nlıikadar olan Fransa ve Belçikaya karşı 
yapılacak herhangi bir taarruz vukuun
da, müdahale edeceğimize hiç şübhe yok
tur. 

Bundan başka, harbin nerede ve ne va
kit yapılacağı da belli olamaz. Bu itibar
la da mahiyeti meçhul bir harbtı sürük
lenmek doğru değildir. Harb bir kumar 
oyunudur. Ben kumar aynayamam.~ 

Başvekil, İngiliz - İtalyan müzakerele
rine de temas ederek, bu müzakereleiin 
yakında bir anlaşmaya müncer olacağını 
bildirmiştir. 

On aylık 
Varidat 
Geçen yılın aynı aylarına 
nisbetle 22 milyon lira 

fazlalık var 
Ankara, 6 (Hususi) - !\!art 1938 sonu

na kadar on aylık tahsilat mlkdnrı 207 
milyon 655034 ü haliyc, 12 milyon 188037 

t
i ! si sabıka olmak üzere 219 milyon 345011 

l eye Verl•ıı•rken l lirodır. Geçen yılın ayni aylarına. nisbet-
- le fazlalık 22 milyon 20233 liradır. 

b:===========================:=JI 
Yukarı Avusturyahlar Hitlere taştan Orta okullar için 

bir balta hediye ettiler öğretmen 
L1nz !) (A.A.) - Yukarı Avusturya ld:ıres1 vardır. Bu btidçe, 1929- 1930 büdçcsindenberl Haziranda sözlü ve yazıh 

lnUcre, hediye olarak beş bin sene enel ya- varidat fazlalığı ıı:. knp:.ı.nan bfidred1r. •h 
Pllını~ taştan bir b:ılta vermiştir. Fransız meclısı Sar anlaşmasını bir İmtı an açılacak 

Iacaristanın yeni yıl hüdçesi tasdik etti Ankara 6 (A.A.) - İlk okul öğ -
nudapeştc 9 CA-A.> _ Maliye nazırı 1938 - Paris 9 (A.A.) - Meb'usan meclisi, &lr rc.>lm~nlerı arasında O! ta okullarda •39 b t- hakkındaki .Fransız - Alman nnl:ışm:ısını T k ta "h ~ f . Üdçestni meb'usan meclisine tevdi e uı ·çe, rı • cogrıı ya, ııynzıyı:, kn 

J?ı4tı tasvlb etmiştir. 
. r. İngiliz _ İtalyan anfo~ınn 

1 
bılg· ~i ve biyoloj i öğretmenliği yapmak 

\1 ld rl ınasranar yekQnu CJ48 buçuk mlalyon Romn 9 CA.A.) -Öğrenlldlğlne röre İn . ılz- j t<.>vcnl 'r için sözlü ve ya zılı imtihan 
g~~artdat Yekiınu 878 buçuk milyon pcn- İtalyan anlaşması paskalyadan C\' ıcı imz:ı.- ı;çılı..ıcaktır. İmtihan günleri tcsbit e -
~Be 6 r. D vıetın müesseselerinin masraf~ ise ıanacaktır. dilmıştir. Türkçe 15 tarih cofiraf d 16 
ntı r:eıırt de 456 buçuk milyon pengodür. I k dr • tif t · ' ' ' ' 

surcue umumt at 1334.9 milyon. Arnnvud u a ıye nazırı ıs a e tı lriyaziye 1 7, fen bilgisi ve bi) otoj 18 
~ın\Unı varidat 1835 %~ı~on pengo tutmakta- Tiran O (A.A.) Adliye nazırı Toınas Aro- h zir ntl ~apılacaktır. 
ır. \Taridatt l pengötük blr fazlo.lık loga istifa etmlştlr. 

kaçmağ,a muvaffak olmuşlardır. 

Trak vapuru 
tesellüm edildi 

Kicl 6 (A.A.) - Türk Denizyollan 
İdaresi hesabına Krup tezgahlarında 
yapılmış olan cTrab vapurunun tesel
lüm muamelesi ve Baltık denizinde 
tecrübeleri Türkiye büyük elçisi de ha
zır olduğu halde yapılm?ştır. Marmara 
sahillerinde işliyecek olan bu vapur 
450 yolcu taşıyabilecektir. 

Almanlar Çek - Sovyet 
paktının bozulmasını 

istiyorlar 
Prag 6 (Hususi) - Südct Alman -

larile hükumet arasında yapılan ten s
lar hiç bir netice vermemiştir. Siidet - ı 

lerin, kabulü mümkün olmıyan taleb -
lerde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu 

cümleden olarak Südet Almanları, 
Ankara 8 (AA.) - Amerikan tica- Çek ve Sovyet paktının ilgasını iste -

ret hey'eti bugün tedkiklerde bulun - mektedirler. 

Amerikan ticaret 
Heyeti Kayseride 

mak üzere Kayseriye gitmiştir, 

Bir kadın ~esedi bulundu 
Ankara 6 (Hususi) - Bugün Ayran

cı bağlarında 5 O yaşlannda bir kadın 
ölü olarak bulunmuştur. Cesedin hü -
viyeti henüz tesbit edilmemiştir. Tah
kikat yapılmkatadır. 

Türkkuşu modelcilik 
kursuna R'İrenler 

Ankara 6 (Hususi) - Ankara ilk o
kul öğretmenlerinden 25 kış: Türkku -
şu modelcilik kursuna girmişlerdir. 
Kurs bir ay sürecektir. 

Sabahtan Sabaha 

Çekoslovakyadaki ekalliyetler me -
selesile bizzat alakadar olan Cumhur -
reisi Beneş, Südetlerle bir anlaşmaya 
varılması hususunda bütün ümidlerini 
kesmiş değildir. 

Si.ıdetlerle yapılacak olan muhte -
mel bir anlaşmanın esasları şu çerçeve 
dahılinde olacaktır: 

Arazi muhtariyeti verl!miyecekttr, 
harici siyasette değişikli!t yapılınıya -
caktır. 

Prag 8 (A.A.} - Alman partısi kon
gresinin bu ayın 23 ve 24 inde toplan
ması kararlaştırılımştır. 

Akla gelmiqen hesab 
Ziraat VekAletinin getirdiği bir mütehassısın raporunu okudum. Mütehas

sıs bakın ne diyor: 

- Geniş araziniz var. Yaylalarını~ çok hamdır. Bakir topraklarınız var. Fa .. 

kat bu hazineden istifade edilemiyor. Çünkü ham toprağa atılan tohum b:ı§• 

ka bir emek ve hizmet görmeden toprağın ve güneşin zoru ile yetişiyor. Hal .. 
buki toprağı hem sulamak, hem beslemek lazımdır. Köylü yalnız: sürmek ve 

tohumu atıp mahsulü beklemekle \'UÜesinin bittiğini zannediyor. Ne su ve· 
riyor, ne gübre atıyor. 

Mütehassıs bu fikrini izah için bir de istatistik yapmış, diyor ki: 
- Anadoluda köylü her yıl üç b..ıçuk milyon ton tezek yakıyor. Bu eskJ 

gübre 14 milyon ton taze gübre kuvvetindedir. Bir ton taze gübre atılmı§ 

tnrlndan 30 kilo fazla mahsul alınır. Bu dn bir buçuk lira eder. Bu hesaba gö

re köylü her yıl 21 milyon liralık mahsul getirecek. serveti yani tezeği oca 
ğında yakıyor. 

Böyle bir hesab aklımıza gelir mi)di? İşte ihtisasın kıymeti böyle radikal 

i '>'lerde kendini gösteıir. Mcrrtlcketin bir hazine olduğunu iddia ederiz. Fa.k:ıt 
bu ha1.ineyi işletmek yoıL .,nı öğrenmek mecburiyetindeyiz. 

Bütün emeğimiz mütehası ısın UL .. .' 1~i ~ibi tarlayı sürüp tohumu atmaktan 
ibarettir. 

Ondan sonra, bağımızı, tarlamızı Tnnnya emanet eder ve vazifemlzi yap· 
tnış olmanın verdiği emniyetle kahve köşesine çekilir, mahsul bekleriz. 

Bire elli, altmış veren Amerika topraklarının ne emekle ve ne masrafla 

işlendiğini bir Fransız edibinin PSerinde okumuştum. Atalarımız da hindi 

gelt>n yerden tavuk esirgenmez derler ama bilmem biz neden bu kadar ka-
nnatkfırız! Bürhan Cahid .. 
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Meşhud suçlar kanununun şumulünün genişletilmesi 
ve noterler için hazırlanan layihalar 

Cenevre Üniversitesi ordünaryoa 'Pro
fesörlerinden Profesör Eugt!ııe Pittard 
ikinci konferansını dün Üniversite kon
ferans salonunda kesif bir Ünıversitell 
kütlesi önünde vermiştir. 

Profesör bu konferansında hülasa ola
rak demiştir ki: 

- Jeoloğlar arzın tarihini birinci, ik.i:ı
ci, üçüncü ve dördüncü zaman olmak ü
zere dört kısma ayırmışlardır . 
• İnsanın üçüncü zamanda zuhur ettiği 
muhakkaktır. 1'.,akat üçüncü zaman in
san bakiyeleri henüz keşfedilmiş değil

dir. Dördüncü zamana beşer devri diye
biliriz. Bu dördüncü zaman zeolojik ve 
arkeolojik olmak üzere iki esaslı saflıa

ya ayrılmıştır. 
Bundan sonra profesör yontma ta,ş 

devrinden bahis açarak o devirlerdeki Tilnelm Galata daki medhali 

hayvan ve nebatatın vasıflarını anlatmış Gala tada Tünel §irketı tarafın -ı den itibaren başlanmıştı~. Arsa ve bi " 
ve o devirde insanların henüz mağara- dan yapılacak Tünel hanının inşası et- na sahibleri çağırılıp pazarlık edilmek: 
larda yaşamağa başlamadıklarını göl ve rafın~a ~t~!ak edilecek yerler müna- tedir. İlk planda yapılacak istimlfilc 
su kenarlarında oturduklarını söylemi~ s~~etıle ihtilaf çıkmış ve mesele bu - mikdan yirmi beş bin lirad\r. İstimlak 
ve insanların bu devirde silah olarak gune kadar uzayıp gitmişti. İhtilif ta- . . a 
yontulmuş çakmak taşlarını istimal et- marnile hallolurunuştur. Tünel şirketi işlen devam ~erken. bınamn ınşası d 

ı meğe başladıklarını tebarüz ettirerek Se- ahiren binanın cephesini değiştirmek devam edecegınden ınşaat hazırlıkla • 
Şükrü Suaco{}lu l.ıanbul ad Ziye erkanı ile bir arada leen denilen bu devirde taştan el balta- için yapılacak istimlake harcanacak pa nna da başlanmıştır. Üç katlı rnodNn 

Şehrimizde bulunan Adliye Vekiliıra uygun bir ıekle girmesi için çalışıla- lan yapıldığmı söylemiş ve §U ıuali ıor- radan kendisine isabet eden yirmi beş tarzda yapılacak Tünel hanının hım • 
Şükrü Saracoğlu dün öğleden ıonra ad- caktır. muştur: l>in lirayı bankaya yatırmıştı. ran ayına kadar temeli atılması muh • 
liye dairesine giderek, geç vakte kadar Noter kanununun adliye encümenle- c- Her üç kıt'ada tesadüf olunan bu İstanbulun iman münasebetile bu temeldir. 
meşgul olmuştur. rinde tedkiki hitam bulmuştur. Yakında alet her üç kıt'ada birden mi icad edil- ,istlınlake belediye de iştirak ettiril - ----------

Adliye Vekilimiz bu ziyareti sırasında Meclis umumt heyetinden geçeceği üınid miş, yoksa yalnız birinde yapılıp ikinci mektedir. Köroğlu onbir yaşında 
birçok hakimler ve diğer adli memurlar- edilmektedir. Avukatlık kanununun ted- ve üçüncüsüne mi geçilmiştir? Du sualin Tünel binasının yeri i~in altmış bin b KÖROÖLU bu sayısı ile on b'rlncl yıl n:ı. 
la görüşmüş ve bilfilıare gazetecileri ka- kikine de adliye encümeninde üç gün ev- ceva ını müteakip konferanslarda vere- liralık istimlak yapılacaktır. Tünel şir- basmış bulıınuyor. Türk hnrflcrlnln ılk caıe-
bul etmiştir. vel başlanılmıştır. ceğini bildiren profesör bundan sonra ketinin bankaya yatırmış olduğu yirmi teıertnden biri oınn KÖRO(;LtJ erkadaşımııl 

Vekil bir muharririmizin kendisine Tedkikin bu içtima devresinde bitirile- Avrupanın muhtelif yerlerinde ve 1"ilis- beş bin lira ile istimlak işlerine dün - kuUular, da.imi muvaf!a.ktye•.Lnl dileriz.. 
sorduğu suallere cevaben, aşağıdaki be- rek, layihanın kanuniyet kesbedeceği ü- tinde Galilede yapılmış olan hirçok ke- ==-==~-==-=-===-===-~ 
yanatta bulunmuştur: mid olunmaktadır. şifler sayesinde bu devirdeki beşer ırkı- r '1 

c- Meşhud suçlar kanununun şürnu- nın karakterlerini tamamile meydana çı- DOnya mnheı:r1rlerinden tercllmeler Meşhur Opera Urık şantöıtı 

lünün genişletilmesi için hazırlanan ka- Bugün dünyanın büyük kısmında adli- karmak mümkün olduğunu söylemiş ve serisı numara: 18 
nun layihası Meclise sevkedilmiştir. ye tebligatı posta vasıtasile yapılmakta- gelecek konferanslarının birinde bunlar- N. G O G O L OLCA SOMOGYi 

Kanunun Ağırcezanın hududuna giren dı~. Bizde de böyle yap~lması düşünül- dan bahsolunacağını ilave etmiştir. M ay 1 s G e c esi 
bazı suçlara teşmil ve tevsi edilmesi dü- mu~ür. Bu husustaki layiha ile nizam- Profesör iıçüncü konferansını yarm -

Yunıın Operası le toru 

BAKEA §iinülmektedir. name projesinin Nafıa ve Adliye milmes- akşam verecektir. ve 
PORTRE 

İcra mütehassısı İstanbul ve cıvarında sillikleri arasında son tedkikleri yapıl- ----------
tcdkiklerine devam etmektedir. Bu hu- maktadır. Komisyon tedkikatı hitam bu- El buhranı Ruscudım çevirenler: te~~r y u N K A 

NOVOTNi'de susta evvelce bankalar, ticaret odalan, lunca Meclise sevkedilecektir. Bu hizme- Zail oluyor 
borsalar ve hakimlerden mütalealarını ti üzerine almakla işleri artacak olan pos-

Hasan Ali Ediz - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 
almıştık. Mütehassısın vereceği raporu ta idaresi tercihan adliye mübaşirlerin-
okuduktan sonra, icra işlerinin ihtiyaçla- den istifade edecektir. 

Belediye zabıtası talimatnamesinin pasbrma ve sucuk 
malahna aid olan maddeleri münakaşayı mucib oldu 

T. B. iL 
Tayyare Piyangosu 

ŞEHiR KiŞESi 

Mo. KEMAL Orkes.rası Fi. 50 Kr. 
işlirakıle 

~---... 
____________________ J 

tarafından çevrilen ve ıenenin en büyük musikili filmi olan 

100 Erkeğe Bir Kız 
Franıııca ıözln emsalıiz film, takdır ve alkış turanı ile karşılanmaktadır. 

CiDDEN GOZ VE KULAKLAR iÇiN BEDii BiR ZiYAFET 
Bu fllme iştirak eden LEOPOLD S'l'OKüWSKY'nin 100 kişiden 

mnrekkep mDkemmel orkestrıı.sı tnrarından 

LOHENGRIN • LA TRAVIATA • 3 HC0 MACAR RAPSODISl'nl 
DEANNA DUABIN'in albn sesi He dinle~ eceksiniz. 

"---• llAveten : EKLER JUHNAL dOnya havadisleri 

1 
Bugün SAKARYA Sinemasında 

ı K R0A1. i"ÇE ···v ·ı ı«Tö R·v A 
Fransızcıı sözln film - &ş rollerde: 

ANNA NEAGLE ve ADOLF WOLBRUCK 

Beyoğlu istiklal caddesi, NARlN 
ZADE lokantasının yanında Tay
yare Piyangosu (ŞEHiR KIŞESI) 
isimli koçuk bir dOkkaıı açılıfL 
Sahioi berkesin tanıdığı kimsedir. 1 ROMEO JULYET'inkindenn daha kuvvetli bir aşk 

Şanınnı~ bir kere tecrnbe edin~~ı~,~~~~~6~e•a•n•s•la~r•ıR2~··4•,•1~5•·~6•,3~0~•~u•v•••r•~•9~d•e~~~~~~ 

BUGÜN M E L E K sinemasında 2 Büyük film birden 

1-KADIN KALBil2-AŞKOYUNLARI 
Baş rollerde : 

BARBARA &TANWYCK -
J O E L MA C C !i. I! A 

K•dın kalbl ı Saıtt 14 - 7 • 10 da gösterilir. 

TÜRK sinemasında 

D E L • 
1 p 

Baş rallerde : 

LORl!TTA YOUNG· 
TYRONE POWl!R 

A,k orunlar1 ı Saat 2,30 - 5,80 - 8,45 de göstermr. 

Menimin en muhteşem eserı 

E T R o 

• 

• 

ı 

n 



Tireboluda belediye faaliyeti 
10 bin lira gibi dar büdceye rağmen kasabada bir çok 

işlerin baıanlmasına çalışılıyor 

Miras yüzünden 
Bir köylü eniştesini 
öldürdü ve parçaladı 

1 Giresun belediyesi yeni 
yollar ve park yaptırıyor 

Edremitte ve Gönende 
iki çocuk yandı 

Balıkesir (Hususi) - Edremid ve Gö
nende annelerinin dikkatsizliği ve ihmali 
yüzünden iki çocuğun ölümile netıcele
nen iki kaza olmuştur. 

Edremidde Şevki karısı Mesrurenfn 
Suad, Gönende telefon memurunun Ke
mal adında beşer yaşlarındaki çocuklan 
yanarak ölmüşlerdir. 

Kepsutta bir adam kar•smı 
öldürdü 

CDliCll••--· ••• 

Belediye reisi Eşref Diıdar evvelce 
her yanı çamur olan Giresuna bugün 
muntazam parke caddeler yaptırmakla 
çok büyük bir hizmette bulunmuştur. 

Memlekette spor hareketleri 

BDrhaniyede iki ev yandı Afyonda kira ile başka Dır binada o. 
Balıkesir (Husus!) - BQrhanlyenln turmakta olan posta ve telgraf idaresi 

Kocacami mahallesinde geçen gece bir için yeni bir bina yapılmasına karar ve 
yangın çıkmış, hapishane başgardiyanı rilmiş ve faaliyete geçilmiştir. 
Ahmedin oturduğu ev ile kunduracı Ab- Kadınana ilk okulu civarında istim
durrahmanm evleri eşy&larlle beraber lik edilen yere yapılacak olan binanın 
yanmıştır. Zarar 2000 liradan fazladır. temeli büyük törenle atılmıştır. Tô -
Yangının sebebi tahkik edilmektedir. rende Vali Ahmed Durmuş Evrendilek 

ve posta telgraf müdürü Muhiddin 

'~ Bey, şehirdeki ka
ili bir nüne geçmek için ye

tedbir aluıml§. 

İki taraftan gelen vesaiti 
n~kİiye birbirini görsün di· 

••• caddelerin blrletme nok
talanna apalar konulacak· 

lzmitl8 Ç81tİk &kimi Tan birer söylev vermişlerdir. Bina -
Hasan Bey - Vesaiti nak- •-•ı (H st) _ Ziraa~ ve Sıhhat nın ilk temel taşını vali koymuştur . 

liyenin bu aynalardaıı istifa· umı usu 
desliçln kadınların caddeler- Veklletleri mütehassısları İzmltte çel- dıklan raporda ekimin mahdud bir la
den geçmeslnl menetmeyi de tik ekimi işi hakkında tedldkatta bu • sım arazi üzerinde yapılmasını muvafık ye ..• llllf.·· 

unuwameht tunm.Uf}ardır. Mütehasstslann hazırla- gördükleri tahmin edilmektedir. 



f H•clUeler Kal'flllllda f 

ALTIN 
Ağzımdaki bir tek altın dişten gayri 

altın zerresinin girmemiş olduğu evimde 
dünkü Son Postanın birinci .sayfasından 
bir serlevha okuyorum: 

cAltın külçeleri yalnız son haf h için
de birkaç defa Avrupa ile Amerika ara
llllda mekik dokudular, ve hiçbi: yerde 
kendileri için huzur ve emn:yet göreme
diler.> 

Düşünüyorum: 

- Bu külçelerin hepsi değil, fakat bir 
tek parçası bizim eve uğrasaydı! 

Diyorum. Ve gene düşünüyorum. 
Fakat bizim eve hırsız girebilir .. gerçi 

§imdiye kadar girmedi ama, şimdiden 

sonra gireceği tutar .. evvelemirde pence
relere sağlam demir pirrnaklıklar yaptır
mak lazım gelecek. 

Peki ama altın parçası neye yarar ki? .. 
Ben onunla ne yapabilirim? .. Bakkala o
lan borcwnu ödemek için veremem, ev 
sahibine kira mukabilinde devredemem, 
tramvay kondüktörüne versem o bile: 

- Bu ne olacak, ben senden beı buçuk 
)uru§ istiyorum! 

Der, almaz.. sarrafa götürsem, yüzüme 
bakar: 

- Bunu ben ne yapayım, ziynet altını, 
yahud beşibirlik olsaydı, alırdım ama 
bu nafile! 

Der.. haydi farzedelim ki; yolunu izi
ni öğrendim, parça altını götürdüm, sat
tını ve bol para aldım. Bu para ne ola
cak? Apartıman mı yaptıracağım? Ser-

maye yapıp bir if mi gör!ceğim? Yoksa 
yiyecek miyim? ..• 
Apartıman yaptıramam. Çünkü apar

tınıan nasıl yaptırılır, nerede yaptırılır, 

nasıl kiraya verilir .. bunların hiç birini 
bilmiyorum. Sermaye yapıp bir işe kal
kı~amam. Çünkü bu ana kadar yazı yaz
maktan başka bir iş görmedim .. 

Yisem, işte o olur. Fakat sıcağa kar da
yanmaz.. az zamanda ne var ne yoksa 
hepsi biter.. bu az zaman içinde ben de 
tembelliğe alışacağım için bir daha yazı 
da yazamam ve ömrüm ol:iukça aç kalı
rım. 

Hayır, hayır bundan hiç birini yapmak 
doğru olmıyacak, altını erittirir, kalın bir 
bilezik yaptırır, karıma hediye ederim ve 
o da sevinir .. 

Sevinir ama bunda da mahzur var .. ya 
bir açıkgöz serseri bileziği alacağım di
ye bir aldırma ile kanının kolunu uc,'ll
ruverinıe.. yahud da büsbütün kaçınr 

götürürse .. 
Peki ama ben bu altın parçasını ne ya

payım? .. Çocuğuma mı vereyim? .. Bu da 
olmaz, gerçi onunla oynar, eğlenir ama 
bana kızdığı zaman da kaldırır başıma 
wrur.. bqım yanhr.. hayır hayır iste
miyorum. Ne altm parçası, ne altın kül
çesi ..• Hiç birini istemem! 

Ben altın külçesini ne yapacağımı bi
lemediğim için istemiyorum. Fakat dev
letler herhalde benim gibi bu işin cahili 
değil ve galiba altın da bundan dolayı 

onları istemiyor. tam.et Hulfüıi 

L Bunları biliyor mu idiniz? 1 
Şiİide zuhur eden korkunç 

bir örUmcek 
İki senedenbe -

ri Şilide gayet bü
yük cüsseli bir ne
vi örümcekler be
ıliıımiştir. Şimdiye 

kadar görülmemiş 
cadar büyük olan 
bu hayvanların in 
aanlarda açtıkla -
n yaralar, eeniş ~ 
ağızlı bıçağın hu -
1Ule getirdiği ya -
Talar kadar müd
hJş oluyormllj. 

* 

1 

Çahnan bir gerdanhgm gizlendi~i 
garib yer 

Bundan betse-
ne evvel Londra - \ ı 11/ıı/ da çok kıymetJl ~\l f/ı ..,.,. • 
bir gerdanlık a - I~ 
ıırılmlf, aerdan - • r'l. 
lığı a§lran hırsıı 

tutulmUJ, hatta 
yaptılı hırsızlık 

itiraf ettirilmi~, 

fakat çaldığı gerdanlılı nereye sakladığı 
bir türlü anlaşılaınamı§tL Hırsızla inad
çılık yarlfUl& girifen Londra zabıtası, bu 
adamın ceza müddetini bitirmesini bekle-
miş, adam hapisten çıkınca arkasına çok 
mahir bir kaç polis hafiyesi takmıştır. 

Tütün Avrupayı nasıl yayıldı? Bu polis hafiyelerinin azinı ve sebatı 
sayesinde kıymetli gerdanlık nihayet bu
lunmuştur. Meğer hırsız, bu gerdanlığı, 
umumt parklardan birinin havuzlarının 

içine, kurfWl bir kutuya koyarak su bo -
rulanna bağlaınıftL Kendisi boru yapan 
ve tamir eden bir amele idi Bu işJ yaıxır
ken de hiç kimsenin nazan dikkatini cel
betmemişti. 

İlk tütün tirya -
kilerinL'l ecdadı, 

bugü:ı anlaıılıyar 

ki keten otunun 

Olıagacalarıma 
Cevablarım •• 
Topkapıdan .Bedbaht. ımzaatle met -

tub 7ollayan okuyucuma: 
Gerçekten nulk blr nliJette bulunu

JOl'lllnuz. Fakat a1s1 bu hususta tenvir 
etmek bana dttma, psete ıütununda JH 
b1ç mflmtiln olmaz. Daha ziyade tıbbi 
bir ıaıtfareye lbtıyacınız vardır. Bir dok
tora müracaat ediniz. 

• lleyaadcla Bay cOl'han• a: 
Eter J1.nılmı1orsam blr müddet evvel 

blr mektub daha gondermlştlniz, cevabı
nı da almıttınız. Fakat tıörnıemiş olacak
llDJZ ti bir defa daha soruy.Jrsunuz, söy-
11Jey1m: 

Çocuklukda arkadaşlıt oi;ı rak batlı -
ran münasebet bahsetti~inlz vaziyette 
arkadaşlık hududunda kalırııa daha iyi 
olur. Hududu aştıtı dakikada hayal au -
tutunu intaç etmesi yüzde doksan do -
tuzdur. 

• llidhat Pqa caddesinde S. D. ye: 
Bu münasebetin başlamamı§ ol::ıası 

daha münasibdi. Fakat mademki başla -
mıttır, mademki derhal kesllmesi tadı -

Hatta, bir ara Mekkede zuhur eden tifüs 
hutalığınm tütünden ıeçüğl iddia edil -
rniş ve tütün içenler recmolunmuştur. 

Fransada da 1830 a kadar tütün gizli kul
lanılmıştır. 

mn reak81yonunu davet edecektir. Bu 
takdirde Jaticale lilzum cörmtıyorum. 

• Ankarada B. T. ye: 
Dört, bet ay oluyor. Blr genç kız, tıpkı 

liıln vazlyeUnizde bana bir melı:tub yaz
ınıttı. Şu veya bu telı:llde bir ıenç erkek
le evlenmek arzusundayım, ne derstnlz? 
dem}ftJ. Muayyen bir Yalı:'a münhasır 
olmalı: kayd Te prtı ile bu izdivacı lkl ta
raf için de bayırlı bulmadım, düşllndiğii
mü yazdım. O satırlann çıkmasından blr 
taç hafta sonra gazeteden telefon et -
tııer: 

- Bir ıenç a1.z1 an7or, derdi varmlf. 
Şifahen anlatmakta ıarar edlyor. 

Gonnı işleri için tl!ahen istişarede bu
lunacak vattım yok. Buna r .. tmen kalk
tım, matbaaya plcllm. Mtlracaatcı bek • 
llyordu. Anladım lt1 valı:Ule n.ünaaib ıör
medlğlml söylediğim l&dlvacın tarafla -
nndan blrlnl teşlı:ll ediyormuş. Ve be -
nim bu izdivacı münaatb görmeyişimin 

aebeblnl de meslellnl beleıuneJlflme at
fedlyormuı. 

Aıılattım. Anlayarak ııtttı. 'i'uhaf bir 
tesadufie slzln mektubunuzu :la ayni ma
hiyette gör1lyorum. Bu aatırlan kMt bir 
cevab telAttı etmenl.zl rica ederim. 

'ft'YZB 

IKADINI 
Manikür nasıl 
yapılmalı? 

Manikür zor bir i~ değildi!". Hemen her 
istiyen kendi tırnağını boyı.yabilir. Fa -
kat göze pek e -
hemrniyetsiz gö -
rünen bazı nokta
lar vardır ki bi -
!inmez veya ih -
mal edilirse !tona 
neticeler verebi -
lir. 

B!r çok kadın -
lar tırnaklarının 

iki yanını fazla 
törpülerler. Sip -
sivri bir şekil ve -
rirler. Kullanılan 

Yaman bir dolandınc 
muhakeme ediliyor 

Kadıköylü Şevket adında blrlnln dolan ·ı tinde yapılan sahte blr sened mesel 
dırıcılık ve hırsızlık suçundan dün duruş - suça lşt.ırat ettlli iddia edllmelı:tedlr. 
masına başJaDDUJtır. Fevzi isminde bir! namına tal\lbll 

Şevket, Makbule adında blr kadının e- bu a&hte sened, bir davada esbabı 
vlne giderek lı:endlne büyült riltbell bir me- mahiyetinde olması maksadlle hazır 
mur süsü verm1§ ve Makbulenin annesi Fat- tır. Senedin tanziminde yalan tehade 
manın ııe Uraaını dolandımııı, b:r manto lunan Celll ve Hakkı 1smlnde ltl tlfl 
ve b1r aaat qınp DYUflllUttur. gün evvel müddelumumlllltçe gör1lleD 

Bir llt1 gün 10nra Şevlı:et ıene Beşlttq- üzerine tevltlf edllml§lerdl. 
da Ballmenln evine ııtderelt: Mu'-mele taklbclal Hikmet ha 

- Ben ölen kocanız Zühttlntın arkada - ı ıncl aorgu hA.klmlill dün tevltlf k 
ııyım. Evlnlat t1ra Jle tutacatun. miftlr. 

Diyerek evde au tellaatı yaptırmak_ ba - lk"ı şUphel" ölü vak'11eı· 
banealle OD b1r Ura alıp 18\'UfDlQftur, 1 m ~ 

Bununla ltttfa etmı1en Şevket bit ara - (lflpphell cör1llen lld ölüm b4dJHll 
lık ıene BefiJr:tqda tent Makbulenln ntne fmda mtlddeiumumlllkçe tahkikat 

törpü ister sert, ister yumuşajc ne cinsten gidip kendine mallye mtlfettifi atlltl Tere - maktadır. 
olursa olsun tırnağın sağlığı bakımından ret kazanç vergtat tQıdlannı cbrmet ba - Kaııtarcılarda Nadire lsmlnde bir 
bu pek zararlı bir hatadır. Tırnak, yeri - baneaile aeltla Ura dolandırm)ftır. nm 4 yaşındaki tızı Nadide baJstaılaDl191 

+ __..,_ Rels Şe kete· natledildlli Şifll Çocuk hastanesinde 
ne dayanarak büyür. ısWıadgihı yontul- v · tür. Ölüm füphell cörulmii•, cesed J.IO 
d k b.. .. . h .,. ku t• ksi - cNe denin, bat bunlan aen ,apmış - -w 

u ça uyumesı ve ayau vve ı e - sın, dedllt l&JD&Jl, Şevket: dırılmııtır. 
lir. Bütün mütehassıslar bu noktayı müş- _ HAdlaeJt 18Dlden tethlr etmek istemem. Ktlçtlkpazarda Hamı isminde biri 
tereken iddia etmektedirler. Sorgudaki ifadem otumun. Kill ballnde ıı:a- lanmı;J ve bilahare ölmüştür. Ailesi 

B kl da 
:ı.. d ·yı k 

1 
bul ediyorum, demiştir. doktorun verdiği blr lldçın sebebiyet 

ir ço an tırnas• saran erı a - ı·f desi --d .. ~ •aa• diğlnl iddia etmiştir. • bun' a o-.'"" ... u saman ._. 
dırmadan parmakl.-ma IJCaıt sa ıu _ Geçen cuma günü sivil memurlar ge- Cesed Morga kaldınlmış, her tkl 
su banyosuna daldırırlar veya yağlı krem llp beni müdlrtyete cöttırdUler. Orada teh _ hakkında da tahkikata geçilmlştlr. 
sürerler. Gerçi bu, sağlıla dokunan bir dld Te tazyik ettller. Bu suçlan sen yap -
yanlışlık değildir. FaiAt derinin kesil - tın, diye on •tiz llTll birden beni tazytt 
mesini kolaylqtırmak için onu mutlaka etti. Bunların blc; birinden haberim olma -

dıtı halde terben ben yaptım dedim. Ben 
sabunlu su banyosundan da, kremden de tahslll lli ıörmtışilm. Şecerem maldmdur. 
evvel yerinden etmeliyiz. Banyo ve krem Matbuatta bulundum. Devlet Demiryollann
den sonra da bütün bütün kesilip çıka- da müfettışlllt yaptım. Zabıta meydana bir 
nlır. teY çılı:.aramamıttır. Mtiddelumumlllt de 1d-

dluında bunlan delll olaraK gö.!termlş. Elde 
Bundan sonra tırnaklar sabunlaJl1r, edilen delll nedir. Duruşmanın gayri mev -

yumuşak bir fırça ile fırçalanır ve cila - kuf olarak devamını laterlm, demiştir. 
lanır. Boyanın rengi modaya ve zevke İddia makamı lae kararnamede oıruanan 

Poliste: 

Hırsız ıoför cemiyette kayı 
değilmiş 

Şoförler Cemiyeti gönderdiği bir 
tubda zabıta nezarethanesinde hırsızlık 
maktan auçlu Salmatumruklu Muatafa 
tironun cemiyette mukayyed §')lörlerd 
madığını blldirmektedlr. 

Bir tramvay kontrolörO tramva 
atlarken düştil uydurulur. suçun mahiyetine ve mevcud dellllere naza

ran mevkun,et baltnln devamını •e tahliye 
Burada dikkat edilmesi lizım gelen talebinin reddinl tstemlftlr. Mabteme de Tramvay Şlrltetl kontrol 4efl Hnlld 

mühim bir nokta var: Boya, hiç bir va • mevkuflyettn deftDlma ve ıahidlerln çatı - tuluş caddesinde tramvaydan atlarken 
kit tırnağın dibinden sürülmemelidir. De- rılmasına tarar .ererek duruşmayı batka bir dü'1Düt ve dli.ştüttı yerde bayılıp 

-ne bıra-...... Halid derhal tedavi altına alınmlftır. rile tırnak arasındaki beyaz hilal daima ".. .-.... .... 
cilasız bırakılmalıdır. Bazan bu yarım ay Metresi SUnbUIU yarahyın Bir kadın bir mahalleyi telip • 

·· ·· · b.li B h · k Dün Sultanahmedde Firuzata nıa gorunmıye ı r. unun e emmiyetı yo - RUstem·ın muhakemesı·ne aJnde 18 sayılı evin penceresinden d 
tur. - O görünsün, görünmesin - mutlaka çıktıft görülmtif ve tapı sarsıldıtı haldi 
derile cila arasında açıklık bırakmayı başlamldı çerden hlç ses aada çıkmamıştır. Bu 
asla ihmal etmemelidir. Bu aralık hatta Ayaspaşada b1r11Jr:te :ratadılı Silnbtlll vtı- haber verllen itfaiye gelip kapıyı zorl 
ilk bakışta görülmiyecek kada?" küçük ve cudtıntin 7edl JVlndeıı çatı lle ,aralıyan içeri ıırmltse de ev aahibi yetmif beş 
dar olsa bile gene hiç yoktan iyidir. Çün- Rüstemln mubakemwne At.ırcezada dün ba~ larında Mahtumenl~ mangala ceviz kab 

.. . . . , landı. lannı doldurup ustüne de tencere otu 
ku. Dıbıne kadar boyanan tırnaıc boya - Kundura boJacılıtı yapan ve ıörünüşde ve yemek plşlrmeğe çalıştığı göriUmiişt 
dan boğulmuş gibidir. Beslenemez ve .safdil blr adama benatyen Rtistem mahte _ Kesif dumanların bundan ileri geldtll 
çok geçmez kurur, kınlmıya başlar. mede bAd1aeyl tö1l• anlattı: laşılaralı: itfaiye geri dönmüş, bir hayli 

_ Stlnbtlll• blrllkte J&fl1ordulL KaJlllV3l- ıa kapılan komşular da teliştan kuri 
Tırnağın güzel kalması için yalnız ma- dem evin alt tatmda, bls de tlat katında o- muştur. 

nikür yapmak kafi değildir. Onlara vakit tururdut. Hldl.leden blr stın evvel aqam 9 Bir kadm komıusunu yarala 
vakit yağlı ve besleyici bir madde de sür- ıulannda ne döndüm. Bilnbtll Sallb !.mıin-
melidir. Bu madde, bırakılmasını zaruri de blrlle gezl70r, başkalarile dol&flJOrdu. Eyübde MünzeTl caddesinde oturan V: 

. . Bu yüzden aramızda tayga geçıt. Brte1f Sil- flye ilf' komşusu Huriye arasında çıkall 
saydığımız açıklıktan ıçerl ışler. Ve tır- n" A aapaf&da ne Bilnbtlltl eördtım. An _ kavgada Huriye hasmının başına büytlk 
nağı sağlanilaştınr. Bilirsıniz kt güzel - la~n: ltl, BaJlb1 Pbetllyor. İtte ,,ndan tonra, tat vurarak ehemmiyetli ~rette yaral 
Hğin temeli sağlıktır. ne Japtıtum bilmiyorum. tır. Yaralı Musevi bastanesınde tedavi 

Cillyi, mecbur olmadıkça, silmemeli -
dir. Çünkü temizleyici sular tırnağı bo -
zabilirler. Bunları mümkün olduğu ka -
dar az ve seyrek kullanmak p,erek. 

En iyi cila rengi, herkesin kendi du -
dak boyasına en yakın olanıdır. Dudak 
boyası da allığa uyar. Bu sureti~ el \'e 

yüzde görülen bütün pembelikler ho§ bir 
ahenk teşkil eder. 

Her kadın bilmelidir 

a .... Had___, d d ..a 1 dl d na alınmış, suçlu yakalanmıgtır. 8uÇJU auu aun e e .,..ye yor u: ı . 
- Bu 1f1 tıstanc;lıt J6ztlnden yaptım. Çün kı yangın bqlangıcı 

ktl, Btlnbtlltl lnf1ordum. Şlşll Meşrutiyet caddesinde Doktor 
suçlunun IDfl1ll1I maaında aanılln ara - tavldlse ald apartımanla, Emlnönilnde 

aında ara.sıra 6ntıne batan, bazan kızara - ret sokağında 13 numaralı Hasanın e 
rat, yüzüntl duT&ra dönme\: aureWe atan - iki yangın baş1angıcı olmuşsa da iklal 
cını satıamata çalıp.n, l&Jlf, esmer, tnce u- teı büyümeden söndürülmüıtür. 
zun bır tadın davayı ba,tlk blr dlktatıe ta- Bir tramvay yoldan çıktı 
kib ediyordu. 

Meler, bu ,aralanan stınbtllmtlf- Hasta
nede iyUettıtteıı 10nra, mahkeme19 kadar 
ıelm}f. EaueD bldlaenln p.hldlerlnden bi

Vatman Şerefin ldar~stndeki trarnVl\1 
rabası Ordu caddesinden geçerken 
çıkmışsa da hiç bir basarat olmamıttır· 

ri de Stlnbtll .. lahll daftSlndan vupçmlg ~ l t l 
ama, adalet ona pbtd olarak gene r.ıahte - ı op an l ar : 

Kalın, yünlü elbiseleri pek ufak yırtık meye getlrmlf. 

veya delikleri için örücüye vermemeli· 

dir. Saçınızın birkaç teli ile bu ufacık 

kaza yerini tıpkı dikiı di~er gibı kapayı. 

nız. Hem gözle görülmez, hem de kolay 
kolay aıınmaz. 

* Kedi, köpek tüyü gibi incecik tüyleri 
elbiseden, fırça ile çıkarmak mümkün 
değildir. Bir süngeri ıslatıp bütün kuma. 
§fn üstünden gegirmeli, Bundan eser 
kalmaz. 

SUnbüJ, mabtemede retaın aualltrln• ce
vaben: 

- Ayaspaşada raatladılL Rüstem bent döv 
mele başladı. Meter 1arahyormu1, tanı gö
rünce anladım, dedi. 

DutuflJla, diler tahldlerin celbi için tallt 
edlldl. 

Sahteklrhk işinden bir kişi 
daha tevkif edildi 

Hikmet lsmtnde blr muamele taltlbclal 
dün adliyeye ıevlı:edilmif Te hakkında taki
bata başlanılmıştır. 

Hikmetin, mtllga btanbul lltlncl noterll -

iki ahbab çavuşlar: 

./ı 

.r' 
Ilı 11 

Mevlüd 
Kıiçükpazar nahiyesi Müdürü iken 

11Z1n hastalanarak vefat eden Bay 
Orgay'ın ruhi istirahati için bugün 
sonra saat 13,30 da Süleymanlye c 
Mevlud okutturulacaktır. Dileyenlerin 
rica olunmaktadır. 

• Kısllay istanbul Mümesslllli'lnden: 
7ükderedeki iki evi ile arsasını K!zılay 
mlyet.ine terk ve vasiyet. etmiş olan 
Emine Coşkun'un ruhu için Nisanın oıı 
Pazar günü öğle namazından l'iQnra 
camlinde mevlüd okutturulacaktır. 

Hasisliğin zararı 



9 Nisruı 

• 

• • 
aırın 

Hatıra defterinden: 
cBir oğlum dünyaya geldi. Adını Edib 

koydum. Onun ileride bir cdib, bir şair 
olmasını istiyorum. Bu isteğim tahakkuk 
<:decektir. Doğduğu anda bile öyle hül
yalı bakışları vardı ki. Bu bakışlar yarı
nın müjdedsiydiler. Oğlum şair olacak!• 

* Altı ay sonra: 
cOğlumun şair olacağı muhakkak. Ba-

7.an gözleri yapraklara dalıyor ve uzun 
uzun onlara bakıyor. Vezinden ve kafi
yeden de çok iyi anlıyor. Annesi: 

Dandini dandini dastana 
D:ınalar girmiş bo l.nnıl. 

Ninnisini söylerken susuyor, dinliyor. 
Fakat: 

Benim otlaın ninni, 
Benim yavrum ninnJ.-

Dediği zaman bağırıyor ve ağlıyor. Ço
cuk her halde bu ninnideki kafiye bo -
:ukluğunu hissediyor da onun için ba -
gırıp ağlıyordur.• 

B. * ır buçuk sene sonra: 
cOğlum artık §lir söylemiye başladL 

Havada leylekleri gördüğü zaman: 
Leytek leylek havada. 
l'wnurta.sı ta.vada. 

Diye ihtisa!ilarını manzum olarak an -
latıyor .. Yağmur yağdığı zamanlarda da 
'Pencereden bakıyor ve: 

Yağınur yağıyor, 
Seller akıyor 
Arab kızı damdım bakıyor

Şürini hoş bir ahenkle tekrarlıyor .• 

İki sene sonra: * 
. Oğlumun şiire, edebiyata karşı istidadı 

ilır kat daha aıttı. Dün akş;lm yanıma 
geldi, bana: 

- Baba, dedi, atla! desene! 
At~a! ... dedim. Derhal kafiyeli bir cevnb 

verdı: 

- Bir top gibi patla!. 

* İki sene sonra: 

re c~ğ~lwnu mektebe verdim. Muallimle
d d umun edebiyata karşı olan istida -
ın an uzun uzadıya bahsettim. Onun 

-===:;;; ~ ----is_Udadını körletmemclerini, bilhassa in -
~şa~ cihetlerine dikkat etmelerini ken
~il~rmden rica ettim. Ve orada oğlum bu 
ıstıdadını muallimlere de teslım ettircr 
Başı saçsız bir muallim vardı Onun ı. 

b 
· saç-

sız nşına baktı baktı da: 
Çekirde in içi yok, 
Muallim.in saçı yok. 

Diye bağırdı. Onun bu buluşu babalık 
gururumu.okşadı. Koltuklarım kabardı .• 

* Bir kaç sene sonra: 
cOğlum üçüncü sınıftı. Bugün mual

llminden bir mektub aldım. Muallimi bu 
nıektubu oğlumdan şikayet için yazın~. 
Fakat ben muallimin şikayetini ycrmde 
bulmadım. 
Oğlum sınıfta iken derse dikkat etmi

~orınuş. Gözleri daima pencerede imiş. 
cnoerenin önünden uçan kuşları sayar -

ını.ş. 

te O~lum tabiatin güzelliklerini derse 

0ı:~ :diyorsa bu bir şik:iyet vesilesı mi 
ı. 

~kinci şikayet te şu: 
ta.k:saba aklı ermiyor. Otuzdan yukarı 

Ot'tn savamıyormuş. 
hile uza kadar sayması kafi, hatta ı:ok 
tıUr • Otuz h c ıdan daha faz.la hecalı 

Yazılır k" sayını a . ~ı ı, otuzdan fazla rakam 
Y iht yacı olsun .• 

&nelrr 
Çocu 

ta.kı d 
n Ya 

* n ra: 

rı altı yasma girdi. Şiir me
birlikte ilerledi. Fakat ka -

SON POST~ ı::::::==========~==========================================~===-=~S~a~y~fo~1 ..:ııı 

ba 

iV 

u eller n 
apıyor? . 

u 

.._ __ .,.qı 

rım cahil, onun bu merakını takdır ede-
miyor. Bu yüzden dün akşam aramızda ı Bu ellerin hangi işlcd yaparken 
bir kavga oldu. gördüğünüz vaı.iyetleri aldıklarını tah-
Karım, oğlumun pencereye oturup kar- min edebilir misiniz? Edemezseniz 

şı evin eelinini seyretmesini mu\'afık 
1 

13 iincü sayfaya bakınız! 
bulmamış. -·-- -- · --· ... - · -

- Ayıp değil mi? 
Dedi. Ben itiraz ettim: Laypzigliler gece 

Berlin tiyatrosunu 
seyrede bil. yorlar 

- Niçin ayıp olsun, çocuğumuz sair -
dir. Onun için perii ilham lfızımdır. Kom
şunun gelinini kendine perii illıcm ola
rak seçmiş demek. Çocuğu perü ilha • 
mından ayırmak fena bir harekettir Ha-
yır hayır perii ilhamına bak 1 d ·It ~ Almanyada tayyarecilik terakk' ve in-.ma ı ır. a.- . ·· 
ta onunla konu~malı onun . . d kişaf etmektedir. Bu cümleden olmak u-

~ , sesını u v - . . . .. .. · l d malı, onu okşamalı onu s ı·d· · 

1 

zere şımdı de gecelen bu~·uk şehır er en , evme ı ır. , 
Kanm köpürdü bağırd b ld Berlindelti tiyatrolara tayyarelerıc halk , ı, en a ırma-

dun. Cehaletine verdim.. taşınmaktadır. Bu hususta hatırasını ya-* zan blr Fransığ gazete muharririni dinle-

Bir sene sonra: 
cOğlum mektebi bıraktı. İyi etti. Da • 

hn fazla okuyup da ne olacak?_ Şair ol _ 
mak için çok okumak değil, istidadı ol _ 
mak kafidir .• 

* Bir sene sonra: 
cOğlwn nihayet ilk güzel şlirinı bıına 

okudu: Bu §iir tabıatten, güzellikten, h<;>r 
şeyden bahsediyordu. Aynen defterime 
yazıyorum.> 

Gökyüzü aydıntıJ 
l.'eryüzü karanlık. 
t-;evgilimin yiiıü wr: 
Kimin bende gözü var. 
Bak bak bak dereye, 
Kuşlar yüzüyor içinde, 
Kanadlı balıklann tepindiği mf'ydand:\ 
Bir saı:ışın kız ı:ömclmiş oturuyor, 
Ayaklarını sHlyor bir be:rle, 
Sakın dedim nezle, 

yiniz: 

Tiyatro tayyaresi 

J.,aypzigin zengin bir tüccaıı olan d-:>s
tum bana dedi ki: 

- Bu gc-ce benimle tiyamıya gider mı
siniz? 

Saat 6,30 idi. C<>vab verdim: 
- Dün gece tiyatroda değil 
- Canım size Laypzigden 

yok. Berline gideceğiz. 

m• idik? 
bahseden 

Muhatabıma gülerek baktım ve dedim 
ki: 

- Pekala ama, ne sizin, ne de bcni:n 
yarış otomobilimiz yok. Olsa d".l anc:ık 

son perdenin sonuna yetişiriz ... 
- Otomobilden bahsetmivorum. Tay -

yare ile· gıdeceğiz. Omnibüs bir saat soI&
ra kalkıyor. Hemen gidip bir şey yiye -
lim. 

Suaı·c elbiseli tayyareciler 
Olursını bırak nzgcç. 
Gö:r.bebeklerlnde temmuır.an. 
Kış sporu yapıyor ka vakcdar, 
İşte şura.da kalpakçılar Muhteşem bir gasthausda karı ırııızı 
(,'nrşıbaşı, ustabaşı, ' d oyururkcn dostum anlntt1. Laypzig, 
Sevgilimin kara kat Adı neymiş onun, Hamburg. Magdeburg v •s:ıır büyiık Al • 
Çor muntazam burnnnun man şehirle: inde oturanla!", gecelen Bl'r· 
iki deUfi var, Jin tiyatrolarında vcrilmPkte olan pıyes-
İkl ıözü iki çeşme atlar.. leri seyredl'bilmek fıJ"Satıııa malik bu -.. * lunrnakt'ldırlar. Zira ~Tiyatro po~tası• 

Bir gun sonra: ı tayyaresi her ak~am kalkmakrnaır. Ye -
cOğlumun şiirinin bir kopyasını çıkar- mek yedık, tayyare meyd ınmın otobüsü 

~ım. Düyiık mecmualardan biıine git _ 1 geldi. Saat 7,15 idi. Bizimle berabrr dört 
t~. Mecmuanın sahibini gördüm, kendi- I ynlcu dahn vardı. Sonra kalabalıklastık. 
: t~nıttı~, o~ı~_mun şiirle.r yazdığını •e 

1 

Heı kes suvare .elbiseli idi. Tayyanciler 
şilrlerm buyuk k1ymctı olduğunu ve bile .•. Herkes D an::ı Mauser \•eya Sibylle 

~betmelerl için kendilerine vere.:cğimi Sclunidt gibi namdar A!man san'atkar -
soyledim. Cebimden çıkardığım şiıri u _ lnrından bahsediyordu. Bu sırad.ı 6()0 

Bzattım, aldı, okudu, yüzünü buruşturclu. metre irtifada uçuyorduk. 
en onu ·· ·· - b b b" . n yuzunu uruştı:ırmasınm se - Alu saat zarfında 
e. ın_ı anlamıştım. Mecmua sahıbi de bir 

~ırdı. Kendisinden daha kuvvetli biı şai
r: ~ekemiyordu. Ve nitekim anladığım 
gıbı çıktı. Şiiri bana geri verdı: 

- Mecmuamızda yer yoktur, bu ~üri 
maalesef koyamıyncağızl 

. Dedi ve bunu derken asıl sebeb bu de
ğıl demek istiyen bir bakışı vardl. 

Evet, asıl sebeb bu değildi, oğlumu 
kıska?mıştı. Oğlumun şiirini okuyacak
lar, bır daha o mecmua sahı"b" i . . . . ın :ı ve onun 
gıbılerin şıırlerini okumıya talı . 1 . ammu c-
demıycceklerdi de ondan!.. .• 

* On sene sonra: 
cOğlum meşhur bir şalr. Bugün onun 

şiirlerıni seve seve okuyorlar. Hem oğ _ 
Jum meşhur bir şair olmakla da kalmadı. 
Şiirde ve edebiyatta bir inkıliıb yapmış 
oldu. Yeni bir şiir tarzı ortaya ko du _ 
ğunda, ve onun şiirleri ayarında şiirle
rin şimdiye kadar yazılmadığında bü~ün 
münekkidler müttefik.. 

Ne iyi etmişim de oğlumu şair yapmı-
••mf• ismet Hultisi 

Bir saat sonra Berlinin muazzam tay -
yare meydanı olan Tcmpclhofdn bulunu
yorduk. Tiyatronun otobüsıeri bizi be~ -
liyorlardı. Esasen Laypzigden tell'fonla 
yerlerimizi kapatmıştık. P!yesı rahatça 
seyrett.ik. Tiyatro bitti. Gt'ne otobüsle 
tayyare meydanına vardık. 

Tayyare hazırdı. Hayır tayyareler ha
zırdı. Hcırkes güle eğlene bind1. Sanki 
otomobile biniliyordu. Herkes tiyatrodan, 
saıı 'atkarlardan konuşuyordu. Bir saat 
sonra tekrar iki yüz yirmi beş kilomc>t -
reyi katettikten sonra rahatça yatağımı
za uwndık. Saat tam bıri kırk beş geçi
yordu. 

Layp7.igden Berline giderek piyesi seyir 
ve avdet etmemiz altı saat sürmüştü. 

Konservatuvann yeni mezunları 
İstanbul konservatuarında.n bu yıl on be~ 

genç mezun olncaktır. Bunlardan dört tane
si kızdır. Konservatuar, geçen yıl l4 mezun 
vermişti. 

İstanbul Konservatuarınrta elyevm mu -
kayyecl bulunan talebe dört yüze yakındır. 

Emekli Türk G 
harb nl "Son 

General Sabri Erçetin de anketıınizde 
söz sahibi olmaktan ziyade okuyucu sa
fında bulunmağı tercih ettiğini söyle -
di. Hatta: 

- Muhtelif devleUerin askeri kudret
lerini tamamen bilmedikten sonra, ge -
rck Avrupada zuhuru muhtemel bir de
mokrat ve otoriter devletler harbi ve ge
rekse Sovyct Rusya ile Almanya arasın
da tahaddüs etmesi muhtemel siWılı bir 
ihtilafın neticeleri hakkında kat'l bir şey 
söylenemez. Bu hususta öne sürülebilen 
bütün mülahazalar, bir ihtimal olmaktan 
ileri geçemezler, dedl 

Ccvab verdim: 
- Sayın general, esasen bugün ne fliin ! 

edilmiş bir harb vardır, ne de bunu işaret 
edrn bir tehlike. Fakat yakın bir atide ol• 
masa bile, harbin gene patlak vereceği; 
otoriter devletlerle demokrat devletlerin 
gene cephelere ordularını yığacaklnrı 
söyleniyor. İşte, böyle bir Avrupa sava
şının vuku bulduğunu kabul ettiğimiz. 

takdirde, galibiyet veya mağlUblyeUn 

hangi bloka teveccüh edeceğini tahmini 
bir şekilde söylemenizi rlcl edeceğim. 

- Bu noktaya, size, umumi barb bi -
dayetiııden bahsetmek suretile cevab ve
reyim. Genel savaşın ilk ııylarında, Al
manlar, Fransanın içine kada.· girdiler, 
harbi mutlak surette kazanacakiar, de
nildi. Herkes de bu fikrin doğruluğuna 
hemen hemen kanidi. Fakat, neticede ne 
oldu, biliyorsunuz! 

Demek istiyorum ki narb talihinin ki
me güleceği önceden kat'i bir şekilde 

kestirill'mez. Kudret ve kuvveti birbir! -
nin ayni bulunan iki ordudan, galib ge -
lenin, talihi yaver olmuş demektir. Pakat 
kudret ve kuvvet bakımlarından mutlak 
surette yiıksek olan ordu i.se, harbi mut
laka kazanır. İşte, demokrat ve otoriter 
devletlerden hnngi zümrenin galib gcle
ccğıni bilebilmek için de mevzuubahs 
dPvletlerin teşkilatını, askeri kudretle -
rini, teknik kabiliyet ve terakkilerini 
yakından ve hakikate uygun olarak bıl
ınc-k lazımdır. Aksi takdird-'?, serdedilen 
bütün mülahaza ve fikirler hatadan ta
mar->t'n kurtulamıyacağı gibi, kat'i bir 
mahiyet de iktisab edemezler. 

Bir Avrupa harbinin neltcelerı hak -
kında bizi tereddüde sevkede.1 yukarık1 

sebfblerden başka, şu noktayı da nazarı 
dikkatten uzak tutmamalıdır: 

Demokrat ve otoriter devletler tablri
le Almanya ve İtalya ile Sovyet Rusya, 
Fransa ve İngiltereyi kastediyoruz. Ve 
bir Avrupa harbinin de bu ikı hasım par
ti arasında yapılacağını düşünüyoruz. 

Fakat bu harbin vukuunu kabul ettiği

miz takdirde merkezi Avrup3 devletle
rinin ve mesela bilhassa Lehistanın a
lacakları vaziyeti ehemmiyetle tcdkik et
mc-k lazımdır. Harbin en buhranlı bir 7.a
manmda, bu devletlerden her hangi bi -
rinin, taraflardan bır veya diğrrine Utl
hnkı, terazinin gözleri arasınd l mü va -
zeneti bozacaktır. Demek ki, muhtemef 
bir A\•rupa hısrbinin netict•l0rıni tayin 
roebilmek için, bu tayindı.>n önce, kirn
lerhı demokrat ve kimlerin otoriter dev
ktlC>re dost veya düşman olacağını bil
meğe de lilzum vardır. İşte, bütün bu 
meçhul ve müphem noktalar aydınlan -
madık a, galib v<>ya mağllıbun billnmt'
sine imkfın yoktur. 

- Amerikayı Avrupa harbıne karış -
mış ve demokrat devletlerle ittifak et -
ıniş farzedersek? 

- Bence, gerek Amerika ve gerek .Ta
ponya bir Avrupa harbinde ön plinda 
bir rol oynıyamazlar. Onlarıtı ehemmi _ 
yctli olnn jestleri yekdiğeri!~ karş• kar _ 
şıya kaldıkları zaman görülecektir. Bun
dan bnşkn, Japonya, bir Alman - Rus 
hnı bi vul:u bulduğu takdirde, Almar.ya 
lehine olmak üzere, kuvvetli ve mühim 
bir atak yapmak imkanına maliktir. 

- Sayın general, Almanya ile So\ryet 
Rusyanın tutuşacakları bir harbden bah
st: diyorsunuz. Eğer böyle bir harb mu -
kadd rsC', netice hakkında ne düşündü -
ğünüzü öğrenebilir miyim? 

- Yukarıda da söylediğim veçhile her 
iki devletin kudret ve h-uvveU tama _ 
men billnmedikten sonra, gene kaydi fh
tirazidrn kurtulamıyan bir ccvab vere -
cc>fıirn: Alman ordusunun manevra ve 
taarruz kabiliyeti çok yüksektir. Rus or
dusunun harb vası~ala.rı boldur, nsker 
mevcudu da Alman orduıundu fula. 

Emekli Generaı o)aorı Erçetin 
trır. Bariz karakterleri bu olan iki ordu • 
dan hangisinin galib geleceğini de, §im• 
di hayalen vukuunu tasarladığımız, harb 
şayed mukadder bulunuyorsa bize göste 
reccktir. 

- Bu hayal hakikat olduğu takdirde V• 

Almanya taarruz etmiş bulunursa, size• 
Alman ordusunun takib edeceği yol han· 
gisi olacaktır? 

- Bu hususta öne sürülen iki yol var: 
1 - Cenub, yani Romanya yolu, 
2 - Şimal, yani Lehistan yolu . 
Eğer, Alman orduları cenubdan tanr 

ruz edeceklerse, Romanya ile anlaşma .. 
dan bu taarruzu yapmak güçtür. Çünkü 
Rumen kuvvetlerinin mukavemetil,. kar· 
şılaşacaklardır. Ayni mülahaza şimıl yo. 
lu için de variddir. 

- Peki, generalim, ya Almanya, !ter 
iki devletin de dostluğunu temin etmiş -
se. Bu takdirde hedefi ve taarruz sahrısı 
neresi olabilir acaba? 

Sualim General Sabri Erçetini gül -
dürdü: 

- Anladım, mutlaka söyletmek isti • 
yorsun. 

Bence Almanyanın,. hedefi Ukranya 
olacaktır. Hücum sahası da Romanya. 
Yani Karpat dağlarının şımalinden CE'9-
mek ve Karadeniz mıntakasını bulmak. 

- Arayerde bulunan M.:ıcaristanla Çe· 
koslovakyanın Akıbetleri? 

- Macaristan daha şimdiden Alman .. 
yanın müttefikidir. Bugünkü vaziyetin 
ifade ettiği mana budur. Çekoslovakya 
ise - münasib zemin ve zamanı düşün
mek diplomatların hakkıdır - mutla!ca 
kaybolmak tehlikesine maruzdur. 

- Nazarı dikkatinizi biraz da A\•ru· 
panın garb ucuna, İberya yarımada..,ına 
çevirmek istiyeceğim. Frankocu İsp:ınya
nın otoriter devletlere iltihak edeceğine 
nazaran, coğrafi vaziyeti bakımından, Av 
nıpanın siyasi müvazenesinde nasıl bır 
rol oynıyacağına kanisiniz? 

- Bunu, bugün için düşünmeği wid 
görüyorum. İspanyada dahili harb, he -
nüz bitmediği gibi, uzun müddet de jc

vam edip gidecektir. Onun için, bu sua· 
lin cevabı, ancak vakti merhunu g~lince 
verilebilir. 

Bir farenin 
muzibliği 

Dün dördüncü vakıf hanında sanayi iş. 
lerile meşgul olan bir büroda garib bir 
hadise olmuştur. Buranın memurların

dan biri çalışırken baldırlannda;ı yukarı 
eti üzerinde bir cismin ç•kmakta olduf.u 
nu hissetmiş ve korkusundan yermdc>n 
fırlamıştır. 

Bunu gören arkadaşları da telüş et-
mişler: 

- Ne var? 
- Ne oluyor? 

Diye yanına koşmuşlardır. Memur, a
deta dili tutulmuş gibi bir şey soyliye
memiş; f.akat hızlıca pantalonumı sılk
meğe başlamıştır. Bu sarsıntı neticesinde 
pat diye yere bir cisim düşmü~ ve bunun 
bir fındık sıçanı olduğu gorülmüştür. U
f ak olmakla beraber mide bulandıran bu 
hayvancık hemen öldürülmüş: i ıka~ 1ne· 
murun sinirlC'ri akşama kadar güç ~ utış
b...,labilrnijtir. 



a Sayfa 60N POSTA Nisau 9 

hayatı Si . 

ıanın 
Bir asra y_a_k_ı n_y_a_ş_a_y_a n b üy Ü k 

mimar, aynı zamanda büyük bir 
insandı. Fakirlere~ gardım ederdi 

Yazan: Eski eserleri koruma cemiyeti azasından Ef daleddin 

ı 
Mimar Sinan ekseriya cKoca. lakabile f 

anılır. Koca kelimesi türkçede iki mana
dadır. Biri ihtiyar, yaşlı, diğeri de muaz
zam, yüksek mefhumlarını ifade eder. 
Burada koca mimar Sinan dediğimiz ~-Büyük Sinanın dehô.sındanı fı§kıran. Süleymanıyenin. gece tenvir ectıLmiş manzarası. Dünyanın. hiçbin dahi mimarı 

eıerine bu harikulade Uıtişamı vercmemi§tİT, ve veremez .. man her iki mefhum da mündemiçtır. 

Ve bu lakabile üstad, hemnamı olan di-r 

ğer Sinan ve Sinan ağalardan ayrılır. 

SÜLEYMANİYE CAMİİNİ Koca mimarın çok yaşadığı ve hattll 
bir asırdan fazla muammer olduğu riva
yet edilir. 

Camiin elli yıllık kayyumu anlattı: "Bu öyle bir 
mabeddir ki içini gezen /renk seyyahlardan bazılarını 

bilirim, hayranlıklarından müslüman oldular,, 

Vefat tarihini bUiyoruz. Hicrl 986 -
M. 1578. Bu tarih mevsuktur. Fakat vila
det tarihini kat'i olarak bilmiyoruz. Ger
çi tarihlerde bazan 895 hicri receb 9 -
M. 1489 olmak üzere bir doğum tarıhi 

gösteriliyor. Fakat bunu tevsik etmek 
mümkün olamamıştır. 

Mavi kubbesile küçük çapta ve mu • J 
kaddes bir kfıinata benziyen bu yerde dü
§ilndürücü bir sükun var. 

İnsanın, keneli içine gömülmeit insiya -
kını arttıran bu sükfrn içinde dındar gü
vercinlerin kanad sesleri duyuluyor. 

Kubbe, bu küçuk sesleri koynunda bü
yütüp bestelenmiş bir uğultu halinde ko
ca mabe<lin her köşesine dağıtıyor: 

Süleymaniye camiindeyiz. .• 
Mabedin ilahiliği, tam elli yılını bu 

kudsi sükun ıçınde geçiren lh ti yar kay -
yumun yüzüne de sirayet etmiş. 

Bu camide, yanın asırdır, bir derviş 
ömrü süren kır sakallı kayyum: 

- Şu güvercinler, diyor, çok müslü -
man hayvanlar ... Cami kubbesinlıı altın
da kınlmış camlar var. Yakında hepsmi 
tamir edecekler. Fakat kırık bir tek cam 
kalmayıgörsün: İçeri dolmak için bir -
birlerini gagalıyorlar ... Zaten cam da ua
yandıraınıyoruz ya? Bir taraftan yapılı -
yor, bir taraftan gagalarilc kırıyorlar!.. 

Kayyumun en masum eğlencesi, gü -
vercinleri ürkütmek. İki avucunu hoş -
landığı bir sahneyi alkışlar gibi ş::ıklatı -
yor. Kubbe, bu iki avuçtan, çıkan seda
yı, bir Karadağ filintasının patlayışm -
dan çıkan ses kadar büyütüyor. Ve bu 
ı;es, biçare güvercinleri, avcı çiftesınin 

patlad1ğını duymuş birer bıldırcın gıbi 

ürkütüp kaçırıyor!. 
O zaman, kanat çırpınışları çoğalıyor. 

Ve kulaklarını, derinden gelen bır mu -
sikiyi duymıya çabalar gibi kabartan 
kayyumun yorgun çehr<?si tatlı blr nınni 
dinliyen çocuk yüzü gıbi gülümsüyor: 

- İşte ... diyor ... Bizim konserimiz de 
bu! .. 

* Camiin heybeti, insan ruhunu, bütün 
küçük arzulardan, küçük ihtiraslardan 
tasfiye ediyor. 

Mabedin neş'eli uğultusunu, yabancı 
bir sesten korumak ister gibi, ayaklan -
mm ucuna basarak yürüyorum. Ve kay
yum, fısıldar gibi anlat::ı,.ak arkamdan 
geliyor: 

- Şu kubbenin bir tarafında durup fı
sıldayın ... Öteki tarafındaki insan ne söy
lediğinizi kolaylıkla anlar ... Radyo b!1e, 
insan sesini bu kubbe kadar büyütemez 
sanının! 

Unutmayın, bu kubbe, yer yüzündeki 
kubbelerin en büyüğüdür. Bu cami ya -
pılmadan evvel, dünyanın bütün mimar
ları: 

- Ayasofyanın üzerine o muazzam kub 
beyi oturtmak bir mucizedir ... derler, ve 
iddia ederlermiş: 

- Yer yüzü yıkılıncıya kadar, hiç bir 
mimar, hiç bir mab din üzerine bu bü

yüklükte bir kubbe oturtamıyacaktır. 
Fakat Selimiye kubbesini yaptığ: za -

man, bu iddialara: 

Yazan: Naci Sadullah Bu tarihlere göre Mimar Sinan 91 se
ne yaşamış olur. Halbuki bazı tarihlerde 
110 sene yaşadığı yazılmıştır. Ömrü 110 
sene ise vefat tarihi 986-1578 olduğuna 

göre 876-1471 tarihinde doğmuş olması 
15.zım gelir. Bu zaman ise Fatih devridtr. 

Bu da imkansız gibi birşeydir. 

Devşirme ola bilmek için azami on beş 
yaşının içinde olmak icab eder. Bu he -
sablara göre Selim devrinde üstadın 23 
yaşı ile 40 yaş arasında olması iktiza e
der ki devşirme çağını çok geçmiş demek
tir, kendi ifadesi ve devşirm~ esası ka -
bul, vefat tarihinin sabit ve muayyen (l}
duğuna nazaran üstadın bir asırdan ek
sik bir zaman ynşadığını kabul etmek zıı
ruriclir. 

Rivayet ve tahminlerden sarfı nazar, 
koca mimarın kendini tavsıf ehiği ese -
rinde yazdıklnn, kendi hakkmdakı ma -
Jfımatın en doğrusu olacağında şüphe 

yoktur.. Onun için bu esas üzerinde~i 
Sıileymaniyenin nefis bi.r manzarası daha. Ve Koca Sinamn bu büyük eserinin mallımatı almak istiyoruz. Üstad birinci 

uanında imzasını hatır latan mütevazı türbesi 
l1 Selim zamanında devşirme olduğunu ve 

sofyanın kubbesinden altı kadem fazla Şimdi elektrik var. Üç buçuk saatlik i~ acemi oğlan olarak hizmete girdiğıni 
eyledim! cevabını veren Mimar Sinan, yarım dakikada görülüyor. kaydetmiştir. Hayatı cariyesine nazaran 
Süleymaniye kubbesine c!e göz kamaştı- Beni Sinanın türbesıne götüren kay - da birinci Selim, Süleyman, ikinci Se _ 
rıcı bir azamet ve zarafet vermiştir! yum, cami hakkında son sözünü söylü - lim ve Murad zamanlarında, yani dört 

İçinde geçirdiği elli yıl içinde, Süley - yor: devirde hizmet etmiştir. 
maniye cnmiini kendi babasının ocağı gı- - Bu öyle bir mabeddir ki bayım, içi- İlk acemilikten sonra miman hassa ta-
bi benimsemiş olan kayyum, yaşaran 1 ni gezen frenk seyyahlardan bazılarını yin olunduğu zamana kadar geçirdiği ha
gözlerini, Süleymaniyenin heybetli du - bilirim ki, hayranlıklarmda!l müslüman yat ve yaptığı hizmetler tedkik edilirsf:, 
vt1.rlarında dolaştırarak devam ediyor: oldular. koca Sinanın hüviyeti meydana çıkar. 

- 393 senelik cami bu ... Sinan bunu, Sonra Dökmeciler hamamını gösterip Van gölünde gemi inşa eımesi, Buğdan 
tam 7 senede tamamlamış! Bunun inş:ı · gülüyor: seferinde nehir üzerine, köprii yapma-
sına 59 milyon 800 bin de sarı lira har - - Bu hamam da Sinanın eseridir. Si - sı ve Zemberekçibaşı tayin edılmış olma-
carunış. nan camiden evvel, bu hamamı yaptır - sı, askerlikteki sıfatını tayin eder. 

Geçende muayene ettiler, bina tama - mış. Malum a? Cami inşasında, müslü - Devşirme çocuklardan teşekkül eden 
men taştanmış. Bana sorarsam?., daha dün man olmıyan, abdest almıyan amele ça- Yeniçeri ordusu, askerlikten ve ona ta -
yapılmış kadar sağlam duran bu muaz- lıştırılmaz, günah !>ayılır. Sı~an, bu ha -j alJuk eden talim ve taallümden başka hiç 
zam bina, İstanbulun üç günde çatla1~ mamı, çalıştıracağı nmelEJerın abdest al- bir işle meşgul olmamağa mecbur ecil -
veren kübik apartımanlarını eskitip yı _ malan, işten sonra da yıkanmaları için 
kacaktır. yaptırmış! Fakat işe bakın ki muvakka -

Zaten, bu binayı bitirdiği zaman, Mi • 
mnr Sinan, Kanuni Sultan Süleymana: 

- Padişahım, demiş. öyle bir bina ey -
lcdim ki, Hallacı Mansur, yevmı kıya -
mette dünyayı hallaç pamuğu gibı sa -
vurdukta, Süleymaniye camii havayn uç~ 
sa bile, kubbesinden ayrılmadan arza 
düşecek ve yıkılmıyacaktır. 

Kayyum, kubbeden sarkan bir zincir 
ucunda sallanan ve koca bir abajura 
benziyen tahtadan topu gösteriyor: 

- Bu da Kanuninin cihsan topu> ... 
Sultan Süleyman, her ay, bu topu ağzı -
na kadar altınla doldurur, camie gönde
rirmiş. 

Ve camiin bütün masrafları, bu altın
lnrla görülurmüş! 

Fakat camiin masrafı dey~p de geçme
yin .. Bu camide tam .2926 tane kandil var
dır. Elektrik çıkmadan evvel, bız, sade 
bu kandillerde, bir gecede 1000 okka zey
tinyağ yakardık!.. 

ten yaptırılmış olan bu hamam, bugün 
hala, İstanbulun bir çok yenı binalarını 
çürüğe çıkaracak kadar sağlamdı:. Si -
nanın türbesi önündl? duruyoruz. Kay -
yum bir şey söyliyemiyor. Ben sormuyor, 
bakıyor, ve düşünüyorum: 

İstanbulun ilk su yollarını yapan, 400 
den fazla mescid ve bina kuran, tam 81 
cami inşa eden koca Sinan, en kocaman 
eserinin dibinde, adını taşıyan sokağın 

başında, şu küçük mezarda yatıyor ... 
Bir şair arkadaş, bu mezardan bahse -

derken: 

- Sinanın, küçük mezarını, koca t-se
rinin dibine mütevazi bir imza gibi at -
masmdn çok deı in ve felsefi bır mana 
gizli değil midir? diyordu. 

Ben o arkadaşa hak veriyorum. Fakat 
Sinanın imzasından bahsettikten sonra 
kendi imzamı atn ak m.?cburiyetindc ka
lırken, tabıi ve derin bır hicabla kızarı -
yorum: 

Büyük Sinan 

len neterattan mürekkebdir. Bunun ha• 

ricindeki işlerde istihdam olunan böiük" 

lere (martoloz) namı veri!ir. işte koca 
Sinan bu kısımda askerliğini jko1. 

mal ettikten sonra mimarlıkta nam al • 

mıştır ve serınimarı hassa Acem Ali ve• 
!at edince yerine tayin edilmıştir. 

Mimar Sinandan ~vvel yaşanışı ve eser 
yapmış olan mimar İlyas bin Ali, minllltı 
Hayreddin, mimar Ayas, :?umar Kema "' 
leddin, mimar Ali gibi zevnt yaptıkları 
eserlerde asırlardanberi süruklenip I..ı 

miş şekillerden ve muhitinın tesirinden; 
kurtulnmamış oldukları hald~ üstad ml" 
mar Sinan, kendini her türHı kayıdd~ 
kurtararak çizgilerine öyle bir \'llzuh\ 
vermiştir ki onun kaleminden çıkan 1c ~ 
ferrüat, resimlerine göre işlenen parçalar. 
yerlerine konulunca vüs'atı, manzara, 
sadelik ve azameti itibarile ems.lhnin 
fevkinde olduğu derhal tasdik olunmu~ ... 
tur. 

Mimar Sinan Şeairi inşaiycıye sahih~ 

fukarapcrvcr, cömerd, herkese iyilik c• 
der, hoşsohbet, ahbab canlısı imiş. Ak • 
saray civarındaki konağıncıa hn gün oiı 
çok misafiri bulunurmuş. Dairesi hcrkt:.S~ 
açıkmış. Mimarbaşılığa mahsus muay • 
yen hassından aldığı varidatı ve gör• 
düğü işlere mukabil kazanç, vüzera ve 
padişahtan aldığı ihsanlar ile mürcfieh 
bir hayat yaşamıştır. Ancak çok scmiJİ 
bir zat olduğundan vefatınd:ı terekesi 
çıkmamıştır. Gerçi ailesi yoktu. İki defa 
teehhül etmişse de evladı olmadığı an • 
laşılıyor. 

Elhasıl büyük üstad bir asra yakın b~ 
zaman yaşamış, mevcudiyetim ebediyyen 
tanıttıracak eserler bırakmış ve göçü; 
giUniştir. 

- Ben bu kubh.min kaddin Kandillerin yakılması üç saat sürerdi. 
(•) Aya - Ve bu müddet zarfında tam 12 tane sıracı, 

yalnı.ı bu :işle meşgul olurdu. 

Nasıl kızarnıııyayım ki, onun kurduğu 
san'at eserinin azametini, ihata ve tas -
virden bile Aciz kaldım! 

Naci Sadullah 
Süleymaniye camiinin dışarısı imana ne 1eadar hayret ve huşu verm:e içerisi 

de harikulade man.zarası ve ıe.ıyinatı ile o derece heyecan verir 



9 Kısan 

Mim r ın nın 
lô.gemut eser er 

tığı 

Büyiik Sinan Türk san'atını Türk kaf asile kavramış 
ona Türk olmıyan hiçbir yabancı unsur ilave etmemiştir 

Y87.Bl1: Müzeler ıniınan Kemal Altan 

inceliği ve maha-reti seçilmektedir. Gene 
bu Sarıgüzel semtinde yeni açılmakta o
lan stadyom meydanına karşı koca Sina
nın kendi hayrına yaptırmış olduğu1 lfon· 
di adını taşıyan (Sinan ağa mescidi) var
dır. Yıkık ve harab bir halde olan bu 
mescidin gövde sathı sekiz köşe üzerine 
ve başlığı da destekçc tabir ediien zanf 
süs kemerciklerini havi kapalı §erefeli 
bir minaresi durmaktadır. 

Mescidin yıkılmış duvarlarının temel • 

SON POS!'A 

Güzel san'atlarımızda, mimar Musa ta
rafından 1378 tarihinde Çandarlılı Hay
reddin Paşa jçin İznik şehrinde in~a edi
len cYeşil camii>, yeni bir örnek olarak 
çok temiz bir esas teşkil etmışti. Mimar 
Musa; bu eserile Selçukilerden alınan 
tarzlardan ayrılmış, ienni kaidelerle bü
Yilk kubbe teşkilatını meydana koymuş, 
Ytıvarlak maktalı sütunlara ciddi bir ziy
net veren Cevherintraş şekillerle Türk 
Üslubuna mahsus - elyevm sütunlarımız -
da şekli muhafaza edilen - başlıkları icad 
etınişti. 

leri, betonla şeridvari ihata edilerek et- Minuır Sinanın, ta Budapeşteb Bağ-

Bundan sonra Konyalı mimar Alaed • 
dinin, daha ziyade Selçuk tarzına yak
laşan eserlerinde ise, kalın ayaklar vn · 
sıtasile müsavi taksimatta müteaddid 
kubbe teşkiline mahsus usulü, diğer ik:n
ci bir şekil olarak cami planında uzun -
luk gösteren sahayı iki murabban ayıran 
Yanyana ve çifte kubbe e.;asını buluruz. 

Bilahare klasik üstadlarından mimar 
Kcınaleddin ile Yavuzun İran sefer~ dö
nüşünde beraberinde getfrdigi Azer1 
Türklerınden olup Acem lakabı verıl. n 
mimar Alinin vücude getirmiş olduğu 
kıymetli eserlerde de bu ciddi esasl:ır 
tntbık olunmuştu. 

rafının taflan gibi yeşilliklerle tanzim e- dada ve Mekkeden Kınma kadar koca 
dilmesi, minarenin de ufak bir tamirle Osmanlı imparatMlttğunun her tarafı-
meydana çıkanlınası, Sinan ihtifalinde na inci gibi dağıttığı harikuliida eserle-
Sinana gösterilen kadirşinaslıktan ziyade rinden 1stanbulda bulunan bi,.kaç camii. Yukanda oolda ,Şehzadeba.şı; tıağdtJ 
hatırasını anmağa en samimi, en ebedi, Edirnekapı; ortada ıolda Atikalipa§a, soyda Ahmed pCl§a; "§ağıda KasımpCl§a 
bir cemile olur. Piyale camii.şerifleri 
................................................................................................................ 

Koca Sinanın Selimiyesi 
Büyük mimar bu şaheserini yapmıya başlad ğı zaman 79 

yaşında idi. Bitirdiği zaman ise 85 yaşına varmıştı 
Bugun bü~ük Tiirk 

mıınarı koca Sinan 
merhumun öHımü • 

Mimar Ali 1534 tarihinde öldüğü za -
man hassa başmimarlık mevkiini alan 
koca Sinan: kendinden evvelki Türk mi
ın.~rlnrmın hazırlayıp meydana koyduğu n~n .~5~ ınci yıldö • 
Turk san'atını Tü' k k f .1 k • numunu yoşıyoruz. , r a ası e avrıyarc.ıt . . . 
ona yabancı hı·,. b" .1• t . t 1 O Mımar Sınan kı :r ır şey ı ave e memış ır. 
Yalnız yeni b' ta tak . h 16 ncı asrın kılıçla ~ 

ır rzı sıme ma sus b" 
1

.. d" 
planlarile en " 1 kili . . d rına u un unynya 

guze şe erını mey ana b ııtd' . k Tü k 
koymuştu. aş c6 ınr en r •, 

Sin · . lerin, kültür ve san'· 
anın mşa ettiği cami1eri içinde ban- t d b" r· "h 

gi güzel bir eserini tedkik edersek onnn : çt: a ldu ~m cı a.~a 
kurul us un o ugunu gcs-

u~ manzumesine hakim yü ksck termek içın Edirne 
kubbesı etrafında geniş r..ısıf kubbeler, d S l' . t 
Yanın küçük küreviler, daha alçak s:ıtlh- ğe .~.ımı!,e npı~~ • 
larda süs zümreleri halinde mütevazin ı gı 1 ~·c~ a~ı "RJ 

~ekil gösteren konturforla&, ayakfar des- yapım ışk. ur • gucu '· 
tek l h ll ne ıer ese parmaq . Ç: er epsi yer · yerinde tertib cdıl - ısırttı.rmıştır. 0 Mi· 
lnışt.ır. Ayni zamanda iı;teki tertibat, mar Sinan ki Budin 
t~~Ymat ve teşkilatın mükemmeliyeti cie den (şımdiki Buda 
boyledir 

· peşte) Bağdada, Mek 

Ayasofga 
Sen Piger 

Sayfa 9 

Ve Süleymaniye 
K dıköyünden gelirken; lstanbu! sırt

larında Ayasofyanm muhakkak azametli 
bir görünüşü var· 
dır. Buyük bir ha· 
cim, büyük bu 
mikab üzerinde 
bulunan büyük hir 
kubbe! 

Fakat tram\ 
yolundan aynı e
sere doğru gider • 

ken bakılınca, eseı 

büyüklüğünü kay 

beder. Şöhreti ne 
mtıtenasib bir fev

kaladelik göze 

çarpmaz. İçeriye 

girilince fş ge."1e 

değişir. Geniş bir 

kubbe, bu genişlik, Şehuıde camiinin 
bu yükseklikt~ki minare tezyinatı 
iç şekli, duvar kaplaması, z.ıyanın saha 
içine intişan, renkler, her şey insanın 
içinde hayranlık hisleri uyandırır. 

Gerçi kubbenin bir köşesı kamb laş
mış, bazı kemerler tebdili şekiJ cıLmış, 
yamn, yumru olmuştur. Fakat bunlann 
hiç birini, iyice dikkat etmedıkçe gör • 
meğe umumi güzelliklerin verdıği h~j c
can manidir. 

Gotik baziliklerin en mütekıimilindcki 
snn'at, en çok tafsllatta kendim gösterir. 
Binanın dışı çatılı, içi mütekatı tonozlu 
olur. Sık sık direkler üzerind·~ küçük n· 
çıklıklı kemerler, az geniş tonozlar, çok 
yüksek bir hacim, kimi yerde çok ay • 
dınlık, kimi yerde karanlık kö~c.>ler, ç şıd 
çeşid, ince ince taş oymalar, elhasıl lJır 

anda çok emek, çok hünere muhtaç ~j • 

ler göze çarpar. 
Sen Piyer, 44 metre kutrurd:ı bir kub

be, dört tarafı dört yüksek d Jılızden nıu

rekkeb ve inşası yüz sene sur n bir eser
dir. Yüz seneden sonra da g~ne bir çok 
ilaveler yapılmış, önü açılmı1, kolonnd • 
lar, antik mimariyi tafsılati'' taklia c • 
den silmeler, kornişler iliivP cdilmi:;.tır. 
1çeriye girince uzun bir dchlı d n :>~riı
nür. Kubbe altına gelince, kubbPyi göre
bilmek için başı havaya bak cak kadar 
kaldırmak lazımdır. Ve insand yaptığı 
tesir, büyüklüğü ile mütenusib değildir. 

Süleymaniyenin uzaktan silu tı yuh. • 
rıdaki eserlerin hepsinden güzeldir Z.:?· 
minin biraz yüksekliğinden ba~layıp orta 
kubbeye tedrici ve ahenkli çı'<ı'?, ne Aya· 
sofynda, ne Gotik katedrall rınde, ne de 
Sen Piyer ve emsallerinde olmıynn bir 
hususiyettir. 
Yaklaştıkça bina daha büyür; ç 1kü 

cephesinde insan mikyasmda küçük eli • 
l rekler ve kemerli bir revak vardır. Bun· 
)arın yanında göz kıyas ed bilir ytik • 
seklik ve genişlik daha sarih görüniıı. Bu 
hiç bir eserde yoktur. 

Koca Sinanın yüksek san'at bilgisi, yal- keden Kırıma ka · 
nız camilerinde değil, sivil mimoriye dar ulanan Türk ım. 
mahsus her biri asnn mimarisine birer 
" paratorluğunun elin-
0rnek teşkil edebiJen diğer eserleri üze-
rinde de çok kuvvetlidir. de olan illerde binden 

İçeri girince yalnız çizgilerdı ki nı!.bd, 
ziyanın müsavi intişarı ve d cesi ln&:ı • 
nı hayran etmeğe kafidir. Kubb ıçl ri ve 

Büytik Sinanın son şllheseri olan Edirnedeki Selimiye cam~f.§eri!i. Koca ~in:1n bu son ştttıescrine bütün saha tamamen gözönı.:nd.! frrnhlı· 
79 ytı§tnda iken baslamış ve 85 11asında ılcen ikmal etmıştır ğı, açıklığı gösterir. Koca Sinanın böyle yüksek plana ma- çok cami, mabed, 

lik kıymetli eserlerinden Topkapı sara- medrese, köprü, imaret, mesken, kütüp.o 
yındaki mutfaklar, Haseki semtindeki hane, saray, kervansaray, sebil, çeŞ1l't" 
Haseki imareti ve medresesi ve HasC'ki 

1 

su kemerleri, hamam inşa etmiştir. 
timarhanesi var~ır. Fakat maalc>sef bu Osmanlı imparatorluğu bugün tarihe 
sonuncular, bugun bakımsızlıktan harab I karıştığı halde onun eserlerin;n çoğu M
bir halde bulunmaktadır. Jü o dehanın ne kadar yüksek olduğunu 

İstanbulda mevcudu ancak üçe baliğ anlatmak üzere bir taşı bile düşmeden 
olan; Davudpaşa, Yenicami kasırlar.ıe yaşamakta, gözlerimizi kamaştırmakt'l • 
beraber koca Sinanm inşa ettiğı Bakır -, dır. 
köyünde Çavuşbaşı çiftliğinde_ bulunan Mimar Sinarun Edirnedekl eseıkrini 
Siyaveş Paşa kasn da harab bır halde -, burada sayalım. 
dir. Bugün bir kireç deposu olarak ~or 1: Ediı nenin su yollan, 2: Rüstempaşa 
ellerle kullanılan bu eşsiz kıymettekı e- 1 hanı, 3: Alipaşa çarşısı, 4: Sokuilu Mch
ser, Sinanm tersim çeşnısinden çıkmış medpaşa hamamı, 5: Defterdar camii, 
bir san'at pırlantasıdır. Siya~~ş P~ia 16: Ali~a~a cami~,. 7: Ma~m~dpaş~ camü, 
kasrının dış zemin ihatasınd:ı dort koşe 8: ~elımıye. c~mıı, 9: Sc>l.ımıye medrese • 
fizerine bir havuz duvarı yapılmıştır. Bu lerı, 10: Selınuye mektebı, 11: Taş odaları, 
hnvu d b l nan kasır al- 12: Selimiyedc>ki sebil, 13: Şeyh Çelebi zun tam ortasın a u u • .. . . . • . 
tına k' • ·n eden a- camıı, 14: Sarayıçıne gıden Kanunı kup-a ı sulann cereyanını ~emı 
çık kcımer menf ezli temeller tlzcrine ku- rüsü. 
tulmuş, zarif bir fıskiye gövdesi gıbı çık- Bunlar kc •'l Sinanın y lnız Edirnede 
ınıştır. olan eserlerıdir. Edirne He İstanbul nra

Bulgarlann kilise yaptıkları Mehmcd • Gerçi• Ayosofyadaki mo:r.eikler, gotık 
paşa camii de Sinanmdır. Belgradda, Ma- eserlerdeki mebzul taş oyn•alar, Sen Pi· 
caristanda Bosnada, Makedonynda, Kı - yerdeki tezyinler, heykeller v ktur. Fn· 
rımda, Su;iyede, Mekkede, Irakda da ni- .kat mihrnb tarafının müstC'. n1 ç:nıleri, 
ce eserleri yaşamaktadırlar. menberin hendesi şekilde yor t.ulmuş taş 

Aslen Kayserili olup babasının adı Ab- oymalan, som taş kısımları, ~ırek baş • 
d-ı an dedesinin adı Yusuf idJ. De- lıkları, kemerleri en ince san at, en te • 

u :~~alis Türk oğlu Türk idi. Dayısı- miz bir işçililc mahsulüdür. 
:~ ta~assutile acemi oğlanlar kışlasına Mimar, e.n ~üyük tesiri, buvtlk çiz• kr 
getirilmiş, o zaman Harbiye mektcbı oinn ile halletmıştir. 

kı l da tal sil ve terbiye gör- Tezyinat muayyen noktalı rda tcksıf C• 

~üş, ş :an'at ~ğrenmiştir. Sonra 51_ dilmiş, bu suretle her birıni"l değen te· 
rasile orduya çıkarak Yavuzla be- barüz ettirilmiştir. Hülfısa <:\.ııeymaniye, 
raber Çaldıran Mıs~r seferlerin • uznktnn görünüş. yakındrın göruntlş, 
de harbetmiş, Ka~uni devrinde Belgrada, içeriden görünüş güzelliğin~ ce~_den, 
Rodos, Mühaç, Bagdad, Buğdan seferle- m~ma~ ve inş~i . ~usuru as a oımıyan 
· d b ı l · 1 d" mımarı ve şehırcılık bakımın~·ın antık e· 

rın e u unmuş, savaş ara gırm ş, uş- . • 'lmi k .. , k. 'l l 
man)a dövüşerek ad, san almış, yavaş ya- ser~ere ıl~ve edı ş ço .mu a~ı 1U• 

b'tl'ğ k d -ı 1 . 'd' s· susıyetlen bulunan en yuks k b.r (' <>r. vaş za ı ı e a ar yu tse mış ı ı. ı - . 
nan san'at gücünü ilk önce Bağdad se- dır. 

Belediye imar sub0 c;i mudüiü !erinde Van gölünde yaptığı gemilerle ZİV i\ 

göstermiş, Buğdan seferinde ise Pirüt ır- -···-·····-··· .. ••••••• .. •• .. ••••••·· ............. 
mağmın üstüne kurduğu büyük köorü Si nanın en büyük dav::ısı ruı kün her 

Sın nın şuraya, buraya s0 rpti i kı,~
lnetlı kUçuk san'at incilerinden, Sü!ey • 

sında Sinanın bugün yaşamakta olat e
serleri, Havsada, Babaes..'<id", Sinanlıda, Eiımıl• 

ile tanıtmış idi. İşte bundan ı;onradır ki 
Sinan mimar olmuş ve yaptığı 1000 ka -
dar eseı i 50 sene içine sıkıştırmıştır ki 
buna şaşmam k elde değıldir. Sinan en 
büyük eserlerim artık kocamış olduğu 

yaşlarda yapmıştır. Mesela Edirnede!d 

şeyde üstün olduğunu bütün m 'a • 
nıtmak idi. O, ömrü oldug ı, • dı ka· 

?nan· s· 1 ıye camii yapılırken koca ınan!!l 

berab r çalışarak su yolları inşaatına me
lnur edılen mırmır Neccar Mehme.iin, 

:Fatihte Sarıgüzel semtinde, san'ntki'lra 

btrıa?sus san'atkarane yapılmış bır tür-
esı .... 1- · b· goru ur. Bu türbenin sade ve temız 
~ iş~iliği olmakla beraber içerisincjc se-

koşeye eeçen teşkilatında bir s:ın'at 

çorluda, Silivrıde, Büyükç, kın c<>d fl"· 
lip geçenlere, büyük ustadın bi!r,ı inin 
ve dehasının ne kadar yiıks k olduğ r.u 

haykırmaktadır. 

ı t buldan Bağdad, Şama doğru dn 
san l · d d h 

yollnr boyunca ~nadolu iç erın ~ . n 

b .. .. k eserleri de vardır. Sınanın nice uyu 
.. -illi sınırlarımız dışında kalmış 

buguJl •·· 

Büyilk mimarın ebedi Türk Edirnesintlc 
diktiği ebedi Türk anıdı Sclımıye 

camiinin, nefis si!üeti 

eski Türk sınırlarında da bir çok eser • Sclimiyeyi yapmağn başladığı zaman 79 
leri mevcuddur. 

Meseıa Sofyanın ortasındaki Seyful -
lah Efendi camii onun eseri olduğu gibi 

yaşında, bitirdiği zaman 85 yaşında :di. 
Selimiyeyi yaptıktan sonrn da ölünciye 
kadar gene durmadan çalıştı. 

dar bwıa çalıştı ve diled' ptı. İ te 
biz büyük Sinanın 350 nd mu u • 
nü yaparken istediğimiz ş v c:-ınanın tll· 
küsünü gençlerimize aşılnn .. 1;: onl rın 
yiireğinde zaten olan Türk'tıl: Türk üs .. 
tünlüğü kıvılcımını ya1ın' ndmmıi<tır. 
Rahmet koca Mimar Sinan:ı 

N. PEREMECİ 



to Sayfa 

ç ozı 
Bir varmış bir yok 

muş, evvel zaman 
içinde bir köyde fa
kir bir adamcağız 

\'armış. Bu fakir a -
darncağız küçük bir 
kulübede oturur, ba-
2an ötekinin beriki -
nin işini görürmüş. 

Bazan da köye ya -
kın olan bir ormana 1 
gider, nkşamn kadar \ 
odun keser, sonra on
ları de.met demet sır-
ında köye taşırmış. 

Fakat zavallı odun • 
cu bu işten o kadar 
az nara kazanırmış 
ki, ancak sade suya 
çorba ile, odununu 
taşıdığı köylülerin 
verdiği bayat ekmeği 
yer, karnını doyur -
rnıya çalışırnu~. 

BON POSTA 

•• n cezası ı __ Me_ra_kh __ ve_F_ay_d~_h _ı 
Sarı ve mavı 

Bir sinema perdesi üzerine ayni zaman
da san ve mavi ışık aksettirilirse perde 

beyaz bir aydınlıkla aydınlanmış görü • 

nür. 

• 
Doksan bin çarkı olan saat 

T 

Gene böyle bir gün akşama ka.dar o- - Öyle ise aç kapnğını da bak. 
dun kestikten sonra baltası elinde, yor - Fakir oduncu buna hiç inanmamış ama 
gun argın eve dönerken, ormanda ağaç - kızın dediğini yapmış, kfıscnm kapağını 
!arın seyrek olduğu bir yerde, güzel bir açınca ndnmın gözleri de hayretten açıl
kıza rast gelmiş. mış. Çorba kasesi ağzına kadar sapsarı 

Bu güzel kız bembeyaz tillden uzun bir altınla dolu imiş. Altınları görünce iyi 
elbise giyiyormuş. Ay ışığı altında elM- kalbli, kanantkar oduncunun ahhikı san
sesinin üzerindeki pul işlemeler pırıl pı- ki birdenbire değişmiş, aç gözlü oluver -
rıl parlıyormuş. Fakir köylü tcrblyclı bir rniş. Kendi kendine düşünmüş, ceğer e
adamrnış, bütün yorgunluğuna rağmen limde daha büyük bir kap bulunsaydı bu 
güzel kızı selfunlamış ve ona yol ver - .kız onu da ağzına kadar altınla doldura
miş. Güzel kız bir peri imiş. Bu terbiyeli bilecekmiş. Ah ne yazık, acaba ne yap
ada:ru 6elamladıJ...-tan sonra billQr gibi se- sam?. Başını kaşımış ve birden uklın.ı 
..sile: gelmiş gibi peri kızına da dönmüs: 

- Gecenin bu geç saatinde, yorgun ar
gın nereden geliyorsun böyle? diye sor -
muş. 

Oduncu cevap vermiş: 
- Ormanda akş.:ı.ma kadar odun kes -

tim, ancak şimdi işim bitli eve dönüyo -
!I'um. Ben her gUn bu işi yaparım, ama, 
zahmetine değmiyor doğrusu. Karnımı 
güç doyuruyorum. 

Güzel peri kızı gülümsemiş: 
- Biraz daha fazla kazansaydın mem

nun olur muydun? diye sormuş. Kanaat
kAr oduncu: 

- Hem de pek az fazlası beni çok se -
vindirirdi, demiş. 

Bunun üzerıne kız adamın elindeki u
fak çorba kiiscsini göstererek sormuş. 

- Mesela elinde tuttuğun kabı altın'a 
doldursam sana yeter mi? Memnun o -
lur musun? 

Bovedeki büyük kilisenm saati hiç bir 
- Sana çok teşekkür ederim, ama, e-

limdeki kap 0 kadar küçük ki, içinde al- saate benzemez. Bu saatin elli tane kad
tınlar az zamanda bitecek. Ben rahııta ram vardır. Ve bunlnrın bir kısmı ayı, bir 

alıştıktan sonra tekrar bu gü; ışe başlıı- kısmı haftayı, bir kısmı günleri, bir kıs
mak zor gelcceğ. Eğer müsaade edersen mı da seneleri gösterir. Bu saatin çarkln
eve gideyim, bundan biraz daha büyi.ık nnın sayliı doksan bine yakındır. 
bir kap alıp geleyim. Zannederim onu da ............................................. _ ............ _ 
altınla doldurmak senin için güç bir şey ki bir taraftan çıkar da gelir diye ümidle 
.olmaz> demiş. beklemiş ama bakmış ki beklemek boşu-

İyi peri kaşlarını çatmış, adama: na. cBari çorba kasesindeki al~mla:-:ı alıp 
- Nasıl isbtersen öyle yap demiş. gideyim. demiş. Altınları cebine boşalt -

Fakir oduncu tabanları kaldırınca S()- rnak için kapağı açar açmaz şaşırmı1 kal-
luğu kulübede almış. İçeri girmi~. etrafı- mış. Çünkü kasenin içinde altın yerine 

na bakınmış. cAcaba ne götürsem• diye bir nvuç yosundan başka bir şey yok -
düşünmüş. Bir kenarda kuyudan su çek- muş. 

tiği kova duruyormuş, hemen cnu kapın

ca koşa koşa periyi bıraktığı yere gelmış. 

Sevinçten etekleri zil çalıyormuş. Fakat 

- A .. Bütün ömrümce size dua ede - oraya gelince ağzı açık kalmış. Çünkü or-

Hiddetten ne J apacağını şaşırnn adam 

evine dönerken yolda açgöz!üiüğünün 

yüzünden, bir avuç altından da olduğu 

için ağlaıruya başlamış ama, ne fayda. 
rim. tada ne peri varmış, ne de başk.ı biri, bel- ** 

ŞiŞMAN AMCA PARKTA 

if.r 
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Örümcek av' 

Yıldız temlzllğl çok .se
verdi. Onun evinde bir toz 
tane&! bulmak blle kabil 
değlldl. Bir gün Yıldız ta
vanda blr örümcek ı~r

milştU. 

Gene boyu kısa kalmış
tı. Bu sefer de masanın ü
zerine bir sandıı.Jye koydu 
ve üzerine çıktı. Örümcek 

gene çok yukarlarda idi. 

Onu oradan almak ve 
atmak isteml§tl Faka\ 
bo711 tn vana yetl§mlyor
du. Muşambalan fırçala

dılı fırçayı aradı. bult\u 

Yıldız kendi keı~dlne: 
- Blr sandalye daha 

koyarım! dedi. Bunu da 

tecrübe etti. Fakat neden
se artık örümceği göremı
yordu. 

Fırçanın sapı da pet a
zun değildi. Yıldız tırçaf• 
la da örümceğe 1et11em ... 
ylnce bir masa gctlrdJ. 

Çünkü o, masanın üze
rine blrblrl üstüne konul
mu~ Ud sandalyeye çıkıp 

örümce~ aradığı zaman 
örümcek ta vandıı. değildi. 

onun yanınıı. tnnıt.ou. 

Yıldız örümceği nlhaye' goreblldl. Onun 
t-Ok yakınında, sağında duruyordu. 

Fslı:at birdenbire müvazenesln1 kaybetti 
ve sandalyelerle masayla b!raber yere yu
varlandı. Örümceği gene yanında g5rdt1. 
Fakat. elini uzat.1p onu tut.abllecet taırnU 
kalmamıştı. 

- Hah, şimdi tutarım!. 
Dedi ve elini uzattı. 

Yeni 
İşte dört tane u

lak çocuk .. ve bir ta· 
ne de köpek .. onla
rın resimlerini ya· 
pan ressam çok us-: 
taymlş.. resim çok 
güzel olmuş. Fakat 
ressamın işi çokmuş, 

bilmecemiz Bir kol saati 
veriyoruz 

Şişman amca o gün çok kt:yiflı ldı. 

Her ndıw ntışta bir çubuğu tüttürüyor
du. 

Parka girdi, bir kanapeye oturdu. 
EvvclA etrafına neş'eli neş'eli baktı. 

Sonra gazetesini okumıya başladı. resmi yapmış ama 
Biraz ötede çocuklar top oynuyorlardı. boyıyamamış, Şim

İçlerindnrı biri şi man amcayı gör A 

dü. Gözunu ona dikti, baktı. 
Şişman amca kolay kolay sinirlen -

rnezdi ama bu sefer nedense sinirlen • 
di. 

- Neye durdun bakıyorsun! dedi. 

Çocuk cevab verdi: 
- Kallonanızı bekliyorum şişman i 

amca.. Kanapeyi yeni boyadılar da 
kalktığınız zaman pardesllnfizün ne 
lıale ıeldi~inl aörece~irnJ 

di iş size di.işüyor. 
Resmi kesin, uy

gun gelen renklerle 
boyayın ve sonra bi
ze gönderin. En iyl 
boyıyan bir kişiye 

bir kol saatı, diğer 
yüz kişiye de SON 
POSTA'nın küçük 

, 

okuyucuları için ısmarlayıp yaptırdığı güzel ve kıymetli hediyelerden vere
ceğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti on beş gündür. Bilmece cevabını bize 
gönderdiğiniz zarfın üzerine bilmece kelimesini ve bilmecen~n gazetede çıt<-· 
tığı tarihi yazınız. Bilmecede kazanan 1arm isimleri her pazartesi günü gaze' 
telerde çıkar. 

Bilmecede kazanan talihli okuyucularımızdan istanbulda bulunanların 
• ·ı hediyelerini pazartesi perşembe günleri öğleden sonra bizzat idarehaneını ' 

den almaları lazımdır. Taşra okuyucularımızın hediyeleri posta ile adresle ' 

rina iönderilir. 
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Balkan Ekonomi Konseyi 
.ve matbuat konferansın da 

Ekonomi konseyinin encümenleri f aaUyette 

Jıatbuat konferauınnı encilmenleri faaliyette 

Ekonomi konseyi azalarına verilen ziyafetten bir intıba 
(Baştarafı l inci sayfada) ;k! münasebetlerde tam bir görüş birJi-

~e Saıhib ıolduklarını memnuniyetle 
nıuşahede ettik. Nitekim dün öğleden ev
vel toplanan muhtelif komisyonlar ara
sında siyasi büroda bu fikir birliği mü
~ede edildiği gibi komisyonları mütea
kıp Serkl Doryanda kongre reisi Bay Yu
n~s Nadi tarafından verılen öğle yeme
ğınde muhtelif delegasyon başkanlan ta-
rafından söylenen nutukhırlıı da, bu a
henk bir defa daha teyid olundu. Yani 
Yunan, Rumen, Yugoslav, Türk delegas
yonları, başkanları ağzından, memlekl·t
lerini alfıkadar eden istihbarat işle-rinde 
takib edilmesi lazım gelen usulleri tasvib 

etmekle beraber şimdiye kadar takib o
lunan hattı hareketin isabetinde de itti
fak etmiş bulunduklarını .:ınlattılar. 

Günün şayanı dikkat tezahürlerinden 
biri de Rume>n matbuat heyeti azasından 
Universol gazetesi muharriri ve eski Os
nıanlı nazırı Bay Besaryanın kendme 

nıahsus samimi eda ile irad t?tmiş olduğu 
nutuk olmustur. Muhtelif noktalan!lda 
alkışlarla inkıtaa uğrıyan bu nutkuı:da 
sabık vatandaşımız ve lfıhik meslekda

§ıtnız, garib bir tecelli neticesi olarak, 
bugünkü siyasi taksimata göre Yugoslcıv 
arazisinde doğup bir Yunan papazı tara
fından vaftiz edıldiğine ve elyevm Ro
:anyalı olduğuna, bu bakımdan yani 

nı ve halis bir Balkanlı sıfatını haiz 
buı"~d k. 
0 
~ uğuna i§aret ettikten sonra es ı 

k Slnanlı idaresinin milli zümrelere do
Y~lllnıyan insani muamelesini şükranla 
sa detnıış ve bir Türke el uzatan her in-

nın, namu lu ve dürüst bir insana el 
U~atnuş old ;; • ld·-· tıi .. U6unu bilmesi lazım ge ·gJ-

soyliyer k Tü. k.. b. . b. .. ba deJrn r ·un, ır nevı asu -
evtc rna-t. · · · · da LJıarıyetı mucıztsını mey -

na getiren Atatürkün yüksek şahsiyeti
ni tebarüz ettirmiş, bu sırada: 

- O, bir Makedonyalıdır. O Makedon
ya ki dünyaya büyük İskenderler gibi 
büyük insanlar hediye etmiştir. Bu sc
beble menşeini bilerek deha kudreti:ıi 

daha iyi kavramış oluyoruz, demiştir. 

Şiddetle alkışlanan bu nutkilc ve 'I'ür
kiyenin ebediyen yaşaması temennjsi.le 
kadehini kaldıran Bay Besarya, Türk de
nilen asil, kıymetli ve yü!.<sek cevhere 
saygı v.e sevgisini iblağ ederek sözünü 
bitirmiştir. 

Şu hal, Balkanlı gazeteciler arasında
ki yuksck tesanüd fikrinin ve birbirine 
karşı olan büyük sevginin ne derece ileri 
olduğunu gösteren en beliğ bır bürhan 
değil midir? - Selim Ragıp Emeç 

Dünkü f anliyet 
Balkan Antantı İktısad \onseyinin ko
misyonları dün öğleden evvel ve sonra 
Yıldız sarayında toplanarak çalışmaları
na devam etmişlerdir. 

Matbuat konferansının siyasi, teknik 
ve kültürel komisyonları da öP,leden ev
vel P<>rapalas otelinde toplanarak, müza
kerelerde bulunmuşlardır. 

İktısad korıscyine iştirak eden misaf1r
lcrimız şerefine Perapalas otelinde bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Matbuat kor.f"
ransı azaları şerefine de ayrıca S rkldor
yanda bir ziyafet tertib edilmıştir. 

Matbuat ve İktısad komisyonları bu
gün tekrar toplanarak mesailerine de
vam edeceklerdir. 

Misafirlerimiz bugün öğlede.'1 sonra 
hususi vapurla Yalovaya hareket €derek, 
geceyi orada geçirdikten sonra, yarın 
Büyükadada şereflerine verilecek olan 
ziyafette hazır bulunacaklardır. 

Pazar akşamı İstanbula ıfönecek olan 

SON POS .. A 

Celal Bayar, 
25 Nisanda Balhan 
Merkezlerini 
Ziyarete gidiyor 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Öğrendiğimize göre seyahate Atinadan 

başlanacak, Belgrad ile Bükreş ziyaret
leri bunu takib edecektir. Seyahat tarihi 
25 nisan olarak kararlaşmıştır ve her üç 
merkezin ziyareti 12 gün kadar süre
cektir. 
Başvekilimizin İstanbuldan Pireye han

gi gemi ile gideceği henüz mallım de~il
se de, bir habere göre Büyük Şef Atatürk 
yakında limanımıza gelecek olan Cum
hurreisliği yatını başvekilin Pire seya
hatine tahsis etmek arzu ve llıtfunu iz
har eylemişlerdir. 
Başvekilimizin Atinada bulunduğu sı

rada tecrübeleri tamamlanmış ve mayıs 
başında neşriyata başlıyacak olan yeni 
radyo istasyonu vasıtasilc dost Yunan 
milletine kısa bir beyanatta bulunması 
ve bu beyanatı Yunan başvekili General 
Metaksasın beyanatının takib etmesi 
şimdiden kararlaşmıştır. 
Sayın Celal Bayara Atina, Belgrad ve 

Bükreş ziyaretlerinde Harıciye Vekili 
Dr. Aras ve bir gazeteci grupu refakat 
edecektir. 

Bir say/avımız 
Vazife başında 
Vefat etti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Merhum 1882 senesinde Selfınikte doğ

muş, hukuk ve maliye tahsil etmii değer
li bir saylavımızdı. Evli idi. Arkasın•1a 
beş çocuk bıraktı. Saylav seçilmeden ev
vel istanbulda maliye murakıplığında 
bulunmuştu. Vazüe başında öli.ımü An
karada derin bir teessür uyandırmıştır. 

Türk donanması, 
Mısırı ziyaret edecek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İlk seyahat Türk - Mısır dostluğunun 

inkişafı münnsebetile İskenderiyeye ya
pılacaktır. 

Seyahate mayıs ayında çıkılacaktır. 

Seyahat günü ve seyahat programı Tev
fik Rüştü Arasın Mısırdan dönüşünden 
sonra tesbit edilmiş olacaktır. 

Yunan gazetelerinin 
Türkiye halıkında 
Dostane neşriyatı 
Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı bildıri

yor: Bütün Yunan matbuatı, Rüştü A
rasın dün yaptığı kısa ziyareti hakkında 
hararetli makaleler neşredeTe.!r, A tina 
halkının Türk nazırını daima fevkalade 
bir memnuniyetle ve büyilk bir sempati 
ve samimilik ile karşıladığını kaydedi
yorlar. 

Gazeteler: cGüzide Tü:-k nazırının her 
geçişi Yunan efkan umumiyesi için müt
tefikimiz Türkiyeye karşı olan sevgi his
lerimizin bir kere daha tezahürüne vesj
le hazırlamaktadır> diyorlar. 

Filistinde taarruzlar 
Londra 8 (Hususi) - Filistinden 

gelen haberlere göre bugün Nablusda 
bir Arab polis ve bir sivil öldürülmüş
lerdir. Ayrıca bir İngiliz polısine karşı 
da pusu kurulmuştur. 

murahhaslar, pazartesi günü çalışmala

rına devam edeceklerdir. 

Belgrad ve Atina gazetelerinin 
neşriyatı 

Belgrad 8 (A.A.) - Bütün Yugos -
Javya gazeteleri, İstanbulda toplanan 
Balkan Antantı ekonomik konseyi ve 
Balkan Antantı memleketlen Basın 
konferansı etrafında geniş rnalCımat 
vermekte ve Balkan Antantı memle -
ketleri gazetecilerinin Türk r.ıeslekdaş
ları, resmi makamlar 'Ve halk tarafın
dan gördükleri sıcak hüsnü kabulü bil
hassa tebarüz ettirmektedir. 

Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı bil -

diriyor: 
Bütün gazeteler, Balkan Antantı 

memleketleri Basın konferansının İs -
tanbul toplantısını çok büyük bir alA -
ka ile takib etmekte, içtima hakkında 
geniş malfımat vermekte ve konferans 
mesiıisinin Balkan milletleri arasında -
ki münasebetlerin gittikçe daha sıkı 
bir hale getirilmesi bahsindeki ehem -
miyctini bilhassa tebarüz ettirmekte -
dir. 

Fransada kabine buhranlle biri lkte 
grevler de arttı 

(B~tarafı 1 inci ıa~fad4? . J re soğuk kanlılıklarını muhafaza etme-
rafından yapılmış olan mumasıl tekhf- !erini tavsiye ederiz. Sosyalist partisi 
leri de reddetmiş olduğunu tasrih eyle- gurubu, halk cebhesi birliğini idame 
miştir. etmek ve ayni zamanda Fransız mılle .. 

Blumun nutku tinin meşru isteklerini bazı sınıf hod-
Müteakiben söz alan başvekil Blum, i- hinliklerine karşı muzaffe: kılmak en

ki saat süren hararetli bir nutukla pro- dişesi ile hadiseleri çok yakından takib 
jelerini teşrih ve müdafaa ederek, bu pro- etmektedir. 
jelerin reddedilmesinin milli birliğir. ta
hakkukuna bir darbe teşkil edeceğini 

söylemiştir. 

Neticede projeler reye konarak, 49 a 
karşı 223 reyle reddedilmiştir. Bunun ü
zerine :meclisteki sosyalistler arbedeler 
çıkarmak istemişlerse de, önüne geçil
miştir. 

Tedbirler 
Bugün, daha sabahtan itibaren fıyan 

meclisi binası kuvvetli asker ve polis 
kıt'alarının muhafazası altında bulunu
yordu. Binanın civar meydanlarınd-ı da 
inzjbat tedbirleri alınmıştı. 

Kabinenin istifası 
Faris 8 (Hususi) - Ayan meclisinde 

verilen red kararını müteakib, Blumun 
riyaseti altında toplanmış olan nazırlar 
müşterek bir istifaneme tanzim ederek, 
akşam saat 8 de Cumhurreisine vermiş
lerdir. 

Yeni kabine kuruluyor 
Cumhurreisi Lebrön istifayı kabul e

derek, milli müdafaa nazırı ve radikal 
partisi reisi Daladiyeyi, yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. 

Daladiyenin, kısa bir zaman içinde ye
ni hüktlmeti kurmağa muvaffak olacağı 
tahmin edilmektedir. Mareşgl Peten'in 
yeni hükumete girmesi kuvvetle nıuhte
me1dir. 

Grevcilerin sayısı 50 bini buldu 
Faris 8 (Hususi) - Kabine buhra

nının başladığı şu sırada, Fransada grev 
ilan etmiş olan işcilerin adedi 50 bini 
bulmuştur. Diğer binlerce işcinin de 
derhal greve iştirak edeceği söylen -
mektedir. 
Tunusda Fransa aleyhine niimayişler 
Diğer taraftan bugün Tunusta Fran

sa aleyhinde büyük nümayişler yapıl -
mıştır. Nümayişciler hm<flmet kona -
ğına hücum etmek istemışlerse de, der
hal vak'a mahalline yetisen askeri kuv
vetler nümayişçileri dağıtmışlardır. 

Bu arada çarpışmalar olduğu ve ba
zı kimselerin yaralandığı haber veril
mektedir. 

Hükfunet konağı önünden uzaklaş -
tmlmış olan nümayişciler, bilahare bir 
protesto mitingi tertib etmişlerdir. 

Radikal Sosyalistler 
Faris, 8 (A.A.) - Radikal Sosyalist 

partisi grubu ile icra komitesi bürosu, 
yarın saat 11 de toplantıya çağrılm1ş -
tır. 

Sosyalistlerin tebliği 
Faris, 8 (A.A.) - Sosyalist partisi 

parlfımento grubunun bu akşamki top
lantısı neticesinde neşrettiği bir teb1ig
de ezdimle deniliyor ki: 

Memleketteki bütün ciımhuriyetçile-

Havasın tebliği 
Paris 8 (A.A.) - Havas bildiriyor: Re

isicumhurun yeni kabineyi kurmak vaı.i• 
fesini tevdi eylediği B. Daladiye, filhaki .. 
ka, parlamento gruplannca bugün buh"a .. 
nı nihayete erdirebilmeye en salfıhiyetll 
olarak telakki edilen devlet adamıdır. 

Son seçimdenberi, B. Daladiye daima 
her türlü politik mücadelelerin haricinde 
kalmış ve gayretlerini yalnız milli müdcı
fnaya hasrederek bu sahada herkec; ta~·a
f ından takdir olunan bir eser vücude ge
tirmiştir. Bu suretle kendi:il, gerek harici 
güçlüklere karşı koymak, gerek dahilde 
milli kalkınma için lüzumu olan sükunPti 
temin eyliyecek bir hükumetin riyascti':ıe 
getirilmesi için iki cihetten de lAyıktır. 

Az azalı bir kabine 
Bir milli birliğin vücude getirilmesinin 

henüz daha kabil olmamasına müteessif 
bulunan B. Daladier, sanıldığına göre, sos
yalistlerden demokratik ittifak partisine 
kadar genişlemiş bir ekseriyete dayanan. 
az azalı bir kabine kurmaya gayret ede .. 
cektir. Bunun için de maliye nezaretini B. 
Rcynoya vermeyi düşünmektedir. 

Fakat esas meselelerden bir tanesi, sos .. 
yalistlcrin hükumete iştirak edip ctmiyc-
cekleridir. Sosyalist partisıni!l milli mec .. 
lisi, yarın için toplantıya çağmlmıştır. E .. 
ğer sosyalistlerin kabineye iştiraki aley .. 
hinde karar verilir ve bu suretle Daladier& 
sosyalistlerin iştiraki olmaksızın bir kabi .. 
ne kurmak mecburiyetinde kalırsa sosya
listlerin bu kabineye müzaheret eyliyece~ 
leri herhalde muhakkak gibi gözükmek• 
tedir. 

Netice yann belli olacnk 

B. Daladier, kabinesini kat'i surettE 
teşkil etmeden evvel, pek muhtemel ola~ 
rak sosyalist partisinin milli meclisini!I 
vereceği kararı bekliyecektir. Bu takdir
de kabine buhranı ancak pazar günü ni· 
hayete erebilecektir. 

Daladiyc'nin beyanatı 
Faris 8 CA.A.) -- Saat 23,10 da Ellza sa ... 

rayından çıkan B. Daladlye, sazetecllcrc §ti 

beyanatta bulunmuştur: 
Relslcumhur, yeni kabineyi kurmak va ,. 

zifeslni bana tevdi etti. Ben de bu vazifeyi 
kabul ettim. 

Enternasyonal politikanın 1nl.:1şaflnrı 'e 
dahili ve mali güçlükler sebebllc, knblnenln 
en nihayet pazar sabahı kurulmuş olm~ 
lüzumuna kanı bulunuyorum. Azmim bu yol .. 
dadır. 

cumhuriyetin ve vatanın menfaati namı< 
nn bütün Fransız enerjilerinin aıılaşınnst 
hakkındaki hltnbımın her muhitte müsaiti 
akisler bulacağını ümld etmekteyim. 

Bugün yalnız protokol icabı, fiyan vıS 
meb'usan reisleri ne B. Blumu ?.!yaıct eyll .. 
yeceğlm ve bu gece başka herhangi bir ıstı .. 
şarede bulunmıyacağım. ............ ------------

Bugün bütün memleket Koca Sinan 
için ihtifal yapıyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada) f dar eski Türk mlmnrlarının yapbğı eserle~ 
nan) adına çevrilmiştir. Şimdiki Mimar- hakkında konferans, 

.. .. . .. .. 3 - Slnanın bayatı ve san'atı hakkında, 
sinan koyu ıle Buyuk Çekmece arasında 4 _ Büyük Türk yapılan üzerinde ko .. 
koca üstadın cÇekmece Cis.rine bir takı nuşmalardır. 
muallu çektiği> çok san'atlı meşhur köp- Konferansta projeksiyonla Binanın vesı ... 
rüsü bulunmaktadır. knlaıı ve Binandan evvelki Türk Clbidclerl 

A . d b k.. .. .. b d gösterilecektir. 
ynı zaman a u oprunun aşın a • gene Sinanın yapılarından bir kervans:ı

rayln Sokullu Mehmedpaşa meseldi bu
lunmaktadır. Bu mescidin yontma taştan 
süs kc.merciklerini havi çok zarif şekil
de kapalı şerefeli bir minaresi vardır. 

Çatalcalılar, Büyük Çekmecelilerin iş
tirakile (9 nisan cumartesi) Sinan günü, 
Sinanın Büyük Çekmece köprüsü üze
rinde büyük bir ihtifal yapacakfor, Ça
talca orta okul direktöril Hüseyin Temo
çin koca Sinanın hayatı ve eserleri hak
kında halka ve gençliğe bir söylev vere
cektir. 

Halk.evlerinde Sinan ilıtif nli 
Fatih Halkevinden: Cumartesi günü saat 

21 de büyük Türk mlman Koca Slnanın ölü
münün 350 ncl yıldönümü dolnyıslle bir 1h
tlfnl düzenlenınlştlr. İlıtlfalln programı: 

ı - Açış nutku. 
2 - Binanın eserleri ve Sinan devrine ka-

Şehremini Hıılkevlndcn: 

Mımar Slnanın 350 inci yıldöniimU mü .. 
nnsebet.ııe Emlnönu Halkevinln Slnnnm Sü-ı 
leymanlyedekl mezan başındn yapaca~ı lh-ı 
tıralden sonra buttin üyclerimlzln saat 17,80 
dn Şchreminl Hnlkevinde toplanarak Sina .. 
nın ı;evremlzln biricik eseri olan Ahmcdpaşa 
cn.mli ziyaret edllecek ve burada arkndn!da13 
tarafından söz söylenecektir. D:ıvettyc yok .. 
tur. Herkes gelebilir. 

Adliye teftiş hey'eti reisi 
Ankara 8 (Hususi) - Adliye teftiş 

hey'eti reisliğine müfettişlerden Seuıı 
Bilge tayin edilmiştir. 

Kastamonu belediye reisi 
Ankara 8 (Hususi) ·- Kastamonu 

Belediye Rcislığine avukat İzzetin ın • 
tihabı tasdik edilmiştir. 
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BİR ASK TECRUBESI 

Yazan: Çeviren: 
Steve Fisber Leman B . 

Erkek, ürkütmerneğe çalışarak kadının 
yanına biraz daha sokuldu; ve oldukça 
uzun bir müddet oturacakmış gibi yeri
ne biraz daha yerleşti. Ve şapkasın. geri 
iterek: 

- Dinle! dedi, sana bir iki şey soraca
ğun. Ondan sonra serbestsin; beni dinli • 
yoı musun? 

- Buyurun sorun! 
Erkeğin beklediği cevab buydu zaten .. 

Kadına daha dikkatli baktı. Üstündeki 
sade ve gri elbisesile, sararmış yüzü ·ve 
dalgalı sarı saçlarile fevkalad~ güzeldi. 

- Soracaklarım, Larry Stevensle ala
kadardır. Dün akşam neredeydin? Ne 
yaptın? • 

- Nerede mi idim? Ne mi yaptım? Ne 
olacak? 

- Bilmem lazım bunu.. Bak yavrum, 
ben polis hafiyesiyim. Ürkecek bir ıey 
yok. Ne yapalım benim vazifem bu ip. 
temizlemektir. 

- Ne demek istiyorsunuz? Hanai ip 
temizliyecekmişsiniz? 

- Larry Stevensin işini! 
- Larry'yi alakadar eden iş nedir ki? 
- Larry öldü .. 
- Ne diyorsunuz? 
Polis hafiyesi kelimeler üzerind~ dura

rak tekrarladı. 
- Öldü .. Hem de öldürüldü, anladınız 

mı? 

- Söylediklerinize inanmıyorum. 
- Rol yapmıyalım kızım! Larry öldü-

rüldü, hem de senin elinle. 
- Yalan!. 
- Öyleys" .. 
- Ben Larry'yi öldürdüğüm için kaç-

madım, ki dün akşam ... 
--: Pekala. bana şunu anlat; ilk dela 

Larry'ye ne de rastladın? 
- Roominq Hourede. Orası insanların 

birbirlerine ısınmaları için müsaid bir 
yerdir de. 

- Anladım .. Sen New-York:ı iş buJ -
mak üzere qeldin. Aradın, taradın bir 
şeyler yok. O ara Larry'ye rastıadım. Sa
na, birlikte :vaşamağı teklif etti. 

- Hayır, öyle bir şey teklif etmedi. 
Eı kek sözlerine daha keskın bir eda 

vererek devam etti: 
- Ya .. D mek birlikte değil mi idiniz? 

Larry'nin karısı olduğunu bilmiyordun .. 
Peki .. NevyMka gelip acents acenta do
laşım; ne ovnamak, ne de şarkı söylemek 
jçin seni kabul edecek bir sahn~ bulama
dın! 

- BulamAdımsa, giremedimsc kabill
yetsizllğimdcn değildi. 

Evet .. l3ulamadın. Çünkü henüz yü
~iin yırtılmamış, tekrar eve dönmeği gu
ruruna yedirrmediğin, ve aç ta kalamı -
yacağın için Larry'i seçtin değil mi? 

- Hayır .. I la yır, Larry'yi seçmedim. 
- Öyleyse onun yanında ne işin vardı? 
Kadının sı>si perde perde vükseliyor -

du. Erkek biraz daha sokuldu. 

• 
-------

İt kanununun hastalık ve malCillyet vo
tuunda tatbik edilecek hükümlerine aid at
lık nizamnamesi henüz tekemmlll ederek 
tasdikten çıkmadığı clheUe kanunun bu lcas
mına dair hükümlerinin tatblklerfnde mU.. -
kfillta tesadüf edilmektedir. Bunlar da baş
lıca şunlardır: 

1 - Hastalık vukuunda lşclye kBç gün 
yevmiye verllmelldlr? 2 - Hastalığın aon 
müddeU ne teltllde teablt edllınelldir? 3 -
Hastane ücreti kime ır.lddlr? f - Mal{Utyeı 
vukuunda lıciye ne mtkdar tazminat verll -
melidir? 

Bu cihetler 1' yerlerlle lfcller arasında bir 
çok ihtilAfiar doğurmakta ve tı dairesini de 
meşgul etmektedir. Hatıl bazı ışcuer mese -
IA fıtık illetine duçar olduklarını Heri türe
rek ameliyat parası ve tazminat. istemişler -
dlr. Buna mukabil müessese aahlblerl, bu U
letln o lşcllerde evvelce mevcud olması lh -
Umallnl llerl sürmüşlerdir. Bu vaziyetler, sa
nayide çalışan bütün i§C1lenn tekrar mu -
ayeneden geçirilmesini bir saruret hallne 

c- Larry öldü!• koymuıtur. Bunun içln bütün lfcller blr te-
- Birbirimizm tanıpnamız çok i\izel - Onu söylüyorum JL. Orada kalay • re muayeneden geçlrllecettlr. 

oldu. önce birbirimizi tanırdık ama de - dın bunları öjrenlrdbı.. Haatalılt ve maUWyet Tllkuunda eter bu 
hldiseler !§den müteveWd ise flmdiki bal -

rin ve uzun görüşmek ııasi::> olmamıştL Kadın hıçkırmağa baflıyarak: de bunlann tedavi ücretleri maeaaese ma-
Yavq yavaı anlaştık. - Doğru, dedi. Keşld kaçmasaydım .. tından verdlr1lmektedlr. Patat 1'f!Vm1ye ber 

Zavallı Larry_ Onun öldüğüne inan - Ne yapayım. Dövüş, kavga, yaptırdı .. Aşa- müesseseye göre ayn ayn YUlyettedlr. n-
mıyorwn. O bana.. ğı yukarı katlardan inen halk bızirn o - aerW vermemdttedlr. 

besi di d ' E ' Sallık nizamnamesini de dmet atıorta 
- Sana baktı, seni e · eği! mi. v daya toplandı. Utandım, sıkıldım, kaç - teşkliatı ltmal edecektir. DeYlet :dgorta da _ 

sahibi kadının seni kapı dışan etmesine tım. Şimdi anlıyorum; Larry ildının id- iresi hükümleri mer'iyet mevkllne ıtrlnce 
mani oldu değil mi? diasını çürütecek vakit bulamadı. Ahh. bundan blr müt!Qeseye ballı olarak fikren 
Kadın başile tasdik işareti yaptı. Ya - Onsuz kaldım.. Hep benim abdallığım yü- çalışanlar da istifade edeceklerdir. Bir tab 

naklanndan aşağı yaşlar yuvarlanıyor - zünden.. müessesesine merbut olarak çalışan muhar -
du. rirJer de ayni çerçeveye girmektedir. 

- Hayır .. Larry ölmedi, ki 
- Birlikte bir dans revüsü yapacaktık. 
- Dün Nevyorka gelen kadının oda-

dan çıkmasını bekledik.. Sonra içeri da
lıp .. 

- Hayır. Ben kadından evvel çıktım. 
- Nereye gittiğini, ne yaptığını an -

lata bilir misin? 
- Tabii anlatırım. Larry hayatta bağ

landığım yegane adamdL Bu kadını oda
sında gördüğüm zaman tavan başıma yı
kılıyor sandım. Hele karısı olduğu idcia
sına da Larry'nin red cevabı vermediği
ni görünce kaçtım oradan. Bütün gece so
kak sokak dolaştım. Maksadım çok u7.ait
lara kaçmaktı. 

Erkek alaylı alaylı sordu: 
- Demek Larry'e aşıktın? Onu sevı -

yordun? .. 
- Ben mi?. Ben .. Evet onu seviyor -

dum. 
Erkeğin sesi keskinleşü: 
- Bu ne biçim sevgi .. Onu pyed sev

seydin çabucak uzaklaşmağa, oralardan 
kaçmağa bakacağına, kalır da işin neti -
cesini beklerdin .. o kadının da Larry'den 
nıahkeme ilimile boşanmış olduğunu ö~
renirdin .. 
Kadın alıklaştı: 

- Ne .. Ne demek istiyorsunuz? O ka -
dınla Larry'nin alakası yok mu? .. 

- Yok. Qik gençken o kadınla evlen
mişti. 

- Demek Larry evli değildi ha? .. 

-Ne? 
- Ölmedi diyorum.. Ölmedi. Sağ sa -

lim .. Hem de şimdi buraya bize yakın bir 
yerdedir. 

- Demek dolab .. 
Kadının bayılmak (lzere olduğunu gö

ren polis hafiyesi kuvvetli kollarile onu 
tuttu. Bu sırada balkon kap!.51 hafifçe gı
cırdıyarak Larry girdi. Hafiye kadını ona 
uzattı. 

Yaptığı işten memnundu. İşi iyi be -
cernJJ.şti. Ötesi onun <11eyine lazımdı İki 
genç bahtiyar olmuştu. 

Arkaya itik şapkasını öne çekti. Ba.,.ırıı 

pencereden uzatarak bulunduğu onuncu 
kattan aşağı şöyle bir baktı. Midcsı bu -
landı. Böyle aşağılara bakmak onu dai
ma hasta ederdi. Bunlacı düşünedf'k ve 
babacan babacan gülümsiyerek yürüdü. 

Köylülere bedava ipek böceği 
tohumu verilecek 

HilkfUnet memlekette lpelt bocekçUlltnl 
teşvik etmek üzere yeni tedbirler almakta -
dır. Bu pıeyanda fakir çlftçılere parasız ı -
~k böceği tohumu verilmesi .,kararlattınl -
mıştır. 

Ayrıca sermayesi az olan ipek böcelt Je
tlştlrlcllerlne de mühim mıtdarda meccani 
tohum tevzi olunacaktır. Tohumlar mullte • 
Uf yerlere gönderllmiş bulunmaktadır. 

Bursa tutüncU'eri valinin 
riıasetinde toplanıp görUştUler 
Bursa <Hususil - Tutan müstahslllerlle, 

tutun ti.ıccarları, Halk partisi salonunda vall 
Şefik Soyerin başkanlığında b!r toplantı 

yapmışlardır. İnhisar idaresinin aallhlyet
oar bazı memurlan lle zitaat bankası mtl
dilrü de bulunmuşlardır. 

Vali, tütünlerlmlzln kıymeUnJ ar~ı:ırmat, 
mustahslller eline değerll para geçmeatnl ~ 

.--------------- min etmek, bunun için de aılıcı Ye ısabcılann 
YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kuruntu 
Muazzez Tahsin. Berkand 

dia,üncelerlnl birleştirerek, yettşttrme n 
satma hususlarındaki usulleri tedklk etmet 
ve faydalı tedbirler almak ic;ln toplanıldıtı
nı söylemiştir. 

Söz alan müstahsil, tüccar n memurlar ·----------------.J tarafından mütalealar serdedilmiş, bllhaua 

Aleni teşekkür 
Kıvmetli alle relsimla Fazıl Kayrarın ö -

lllmü münasebetlle cenaze meraslmlnde ha
zır bulunarak teessürümüze iştirak edenle -
re ve bizzat, telgrana, mektubla tadyet 
edenlere alenen te~ekkür ederiz. 

Kayral aile namına otla: Nt'Cde& Kayral 

ınüstahsll lehine çok ehemmlyeUl tararlar 
verilerek toplantı dağılmıştır. 

Ceyhanda arpa mahsulü idrak 
edilmek üzere 

Ceyhan CHususl) - Tan tereyatınm tı
losu 100-120, taze peynirin tllon 15-20 ku
ruştur. Bu rıatıar geçen aeneJt nlsbetle 

yüzde 35-40 fazladır. Bunun aebebl bu een• 
hayvanı mahsullerin az oluıu. milbQeatUl 
da toptancılar tarafından yapılarak mah• 
sulün civar tehirlere sevkedillşldlr. 

Çırtçl yazlık tohumunu etmete bqlamlf 
bulunmaktadır. Kışın ekilen mahauller ba• 
şaklanmıştır. Arpa maıh.sulüniln nisan so
nunda idralı: edileceti umulmaktadır. Ban• 
lann 1yl gitmesi çl!tçtyt sevlnd..lrmlfUr. 

Gebzede bu yll enginar bol 
İzmit (Hususi) - OebF.e ve Tuzlada bu yıl 

enginar lstlhsalatı fazladıt. Mahsul oot lyl· 
dlr. 

Bigada bir çncuk suda boğuldu 
Biga (Hususi} - Bahklıçeşme kö -

yünden Hasan karıSl Fatma, tarlasın -
da bakla çapalamakta iken iki yaşla -
rında Yusuf ismindeki çocuğu dere 
kenarına inip sularla oynamağa başla· 
mış, bir aralık cereyana kapılarak bo· 
ğulmuştur. 

Soğuk algınlıklan her 
türlü hastalıklara yol 

açabilir. Fakat bir kaşe 

GRiPiN 
Muhtemel rahatsızlıkların hepsini 

önlediji gibi nezle, grip. bl'ODflti de 
kısa bir zamanda izale eder. Harareti 
sür'atle düşürür. 

Gr!pin. ağrıların amamız düfJDBnı • 
dır. Diş, b&§, sinir, adale, romatizma, 
mafsal evcaında kat'iyetle tesir göste • 
rlr ve günde üç taneye kadar emniyetle 
alınnbilir. 

IC'abında günde 3 ~ alınabUW. 

Posta'nın edebi romanı: ;35 
teksiz bırakmış olmuyordu. Padışahın iki elile dizlerine vurmağa başladı: dolaştıran, kitab okutmıyan, arkadat 
en memnun bir gününde vermiş olduğu - Eyvaaah .. eyvaaaab• topluluklarına n;ı.eydan vermiyen iğ· 
fındık içi büyüklüğünde bir inci tesbihi renç idarenin lfaranlığından kaçarak 

Ah, Şu Hayat! 
ona bırakıyordu. Bu mücevher bir in- e yabancr bir diyarın mütevazı bır köşe-
sanı bir kaç yıl yaşatacak kadar değerli sinde sevgili memleketlerinin kurtulu-
idi. Koynundan ayırmadtğ1 hiyanet ve FEDAi MÜNiR PARls'DE §U için çalışan bu münevver ve iradeli 
katil planları da ona bir mevki temin . . .. .. .. .. genç Türklerin, bu coşkun ve par;ak = edecek kadar mühimdi. Cumh~rıyetın yıl~onuın:ınu kutlulı- ,gecenin zevk ve neş'e kaynağında, zu-

Yazan: Nezihe Muhittin 
t · · b. h i r ır sevınç e ışı ar ıçın e. ynaşıyor sevgili yurdJ.arının acısı derinJ-;yor ve 

Hürriyetin bol bol içki içip bir tımarhane kaçkınının arkasında di- pur yarım saa ıçın ır şe r n ımanına k du Rep blik m danı _. . ve amaşıyor . c u • ey - ·ı .. 1 .. Ik 1 . . bö" 1 b 
Şişman Elenilerle yatıp kalkmak lini, ınsanlarını tanımadığt yabancı bir girmişti. Cevher yavaşca giyındi. Ar- nın her avuç toprağından fışkıran par- ·0 ası • ~W:~ u ~ erını~ . Y e ir kur-
demek olmadığını söylediği zaman Mü- memlekete gitmeğe kalktığ! için ken- kadaşı akşam içtiği şarabın kabusu al- lak hüzmeler muazzam bir ışık siklo- tuluş gunune erışmesi tçın çelik irade
ıririn bu sözler bir kulağından girip ö- dini daha çılgın buluyordu. Dilediği tında horul horul, sayıklıya sayıklıya nu halinde, ay ve yıldızlan çok lf1ldı- leri gergin bir yay gibi atılmaja hazır-
bür kulağınrfan çıktığı halde sanki mü- servet ve mevkii bu yarım vücudile uyuyordu. Masanın üzerine evvelce yan gökyüzüne yükseliyordu. Danton- lanıyo.rdu. .. .. 
him şeyler dinlemiş bir tavırla: ona kaptırırlar mıydı? Ne derneğe ra- hazırlamış olduğu iki satırlık bir yazıyı ların Robespiyerlerin ebedi timsalleri Parıs halk\ buyuk meydanlarda co-

y ' b k h 1 d. b k lt h t kl lt lm t ' ·· ·· 
1

d h lk 1 k dan k bir sup ka,.•nacırken Şanzelize'ntn •an so-- a... a e e .. - ıye ıyı a ın- a mı aya ar a ına a ış ı. bıraktı ve çantayı kapınca kapıdan dı· onun e a a anara can opan ~ J -s • • _ ., 

dan gülüm~eyip ince alaylar yapacak Cevher böyle uzun, ezici ve işkenceli şan fırladı.. heyecanla nutuk söyliyen. yurd şarkı- ~~!a~~ıı.\bı~~nde c:;-afe· lnl'iirk;~ıdn
kadar kurnazlaşıyordu- neler oluyor düşüncelerden sonra silkinerek kendi- Bir buçuk saat sonra oğuştura oğuş- larile ruhları taşan grup grup halk ara- a .. t uçud .. ır ~ay.~n~ -~nu: 
muş da bizim haberimiz yokmuş eren- ne geliyor, başka tasavvurlara dalıyor- tura gözlerin· açan Milnir arkadaşını sında, yüzlerinin asil çizgileri ve iri si- mu ev~zı oş.~nmış 1 

Ç 
ler .. sen mPrak etme! Söylediklerinin du Bu yeni ~şünoelerinin kararını -

1 
. yah gözlerinin mahzunca bakıcılarile il- bir daırede turkce konupn insanlar 

· . . . . yanında goremeymce her zaman oldu- ':I t 1 t s 1 d ı.a. altı ,_. ·11k, 
hepsini kulaklarıma küpe diye asıyo - vermış gıbıydi: İçınde bulunduklan va- w • • çer, beşer dolaşan gençler vardı. Bun- op a~mış 1• a on a ~ a.ışı 
rum. Hele bir ihvana kavuşalım .. ö. !e pur, Marsilyaya varmadan evvel en gu gıbl - . Dışa!1 çıkmıştır • dıye uzun lar henüz harbiye ve tıbbiye mekteble- kendı aralarında konuşan gruplar, ve 
konferansla .. \·ereceğim ki ağzın bir ka- münasip bir limana girince sıvışacaktı. uzun gerı~ege başladı. Kulaklanna rini bitirmeden, sevgili yurdlanna mu- masalarda dalgın dalgın yazı yazan 
n.ş açık kalncak. Fakat yalnız değil! Cevherin yanında kahvaltı zıli gelince yerinden kalktL sallat olan hain ve gençlik.düşmanı to- gençler vardı. 

Dört gün üç gece bu minval üzere yol küçük bir el çantasının içinde mühim Küçük masanın üstündeki kiğtda ev- ~ıl bir hükümdarın seyyie ve işkence- Siyah redingotu yepyeni, çizgili gri 
aldılar. Bol bol yediler ve bol bol iç- bir servet vardL Padişahın Münire ver- veli şöyle bir baktı, aonra eline alıp o- sinden kaçarak el diyannda yurd has- pantalonu muntazam ütülü, panl parıl 
tiler. Münir 0 kadar ne.ş'eleniyor, öyle diği kıymetli mücevher hediyelerle kudu: reti çeken genç Türk zabitleri idiler. En rugen iskarpinleri hafifce bir gıcırtı 
coşuyordu ki Parise kadar sabrı tüke- ihsanlar hep bu küçük çantanın için- Erenler! Beraber ylylp içeceğimiz su müsbet fen kitablarının başında padl- çıkaran orta yaşlı, sivri siyah sakallı. 
nerek vaptn un gtivertesinde konfe - deydiler, onu da beraber nlacak, Afri- buraya kadarmış. Arkamdan çok gil- §aha mutabasbıs ve kelbane dualarla göbeklice bir zat içeri girip kürsüye 
ranslar vererek tayfaları etrafına top- kaya geçecek, oradan da Mekkeye gi- rültü yapıp ruhumu rahatstz etme! Ve temiz nıhlannı uyuştunnaAa çalışan. yaklaşınca, kon~.şanl~rla kendi ~de 
hyordu. derek ömrünün sonwıa kadar ibadet beni duadan unutma! sevimli bir şaka kelimesi lçin aylarca yazı yazanlar yuzlerinl kürsüye dogrU 

ll4nir ne kadar coşkunsa, Cevher de ve saadet içinde yaşıyacaktı. . Cevher zindanlarda çürilten, en mahrem bu- çevirerek vaziyetlerini dilzelttiler. 
o kadar yeisli ve düşünceli idi. Bö7le l Münire gelince; onu da bOsbUtln du- Mürur tezkereyi 1alr tarafa futa~ caklanna kadar gizU...ve llflh bır peaçe ( Atba ..,. J 
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'ifşa eden idam olunur!·., 
Fotoğraf tahlilleri 
'---------... ~~_..._,,.'IJ&ira ~ 

Harb sanayi casualan araoındakl mUcedele 

Olanda'nın bacaklarında parlak çizmelerini görünce şiddetli bir ürperme 
duymaktan kendimi alamadım. Bu parıltılı çizmeler, her zaman olduğu gibi, 
gene teh:ikeli, akibeti meçhul, korkunç hadiselere girdiğimize bir işaret idi 

Lit Gece birbiri peşine, acayip 

11 
Vanyalnun esrarengiz p:ınsiyo-

J:1da g~en hadiseler, .sonra garit 
te;~un zı~arcti, Fransız askeri casus 
k· 1 atı şefı Kolonel Ladunun bizi ta
k~p etınekte olduğunu öğrenmemiz, 
rı::unç Dolçiyefin Londru fabrikala
be 

1 
a .Yer yer tedhişlcre başladığ• ha-r erı m .. h. 

Yakı ' u ım hadiselerin etrafımıza 
Yor a~?1akta olduğuna şüphe bırakmı
et~c bı.r. an evvel ve mir'aGe hareket 
"a dmızın elzem olduğu kanaatıni u
J n ınyordu 

ol~l~ndanın °parlak çizmeleıiru giymiş 
du ugunu görünce şiddetli bir ürperme 
rıır~a~tan kendimi alamadım. Bu pa
aıa1 ~ çı~~ler, benim iç;n, her vakit 
rne ~gu gıbı, gene tehUkeli, ~ıbetı 
ter! ~1 '::.cesaretle yürünecek hadise-

N gırdıgımizin bir işareti idi. 
ıare~ Olanda, ne de ben ltonuşmıya ce-
Yern .. edemeksizin henüz kahvaltımızı Ben ise son derece me§gtıınm~·ımı gibi gayet kısa cevablar veriyordum! 
et ... 7ge başlamıştık ki en çok endişe . . . 

tıgııniz acayip Litva 1 M.. .. M ' - ı yecan duyuyoruz!.. dedı. Acaba kara- Olanda bana aynı zamanda tanınmış 
tel boz bir kürk giym·ny~ 1 V~sylo 1

1
_ dan gitseydik daha muvafık olmaz mıy- bazı siyasi adamlardan Felemenk hü-

lta n b ış o_an ıeopos 'd uht dk k. t k . ı· ı· .. a·· 1 . ı e irlikte geldiler M .. s .. M" 1 -j ı, m crem o lor cenabları?. ume mer ezı va ı ve po ıs mu ur e-
lind · 0 yo ışe e B t 'dd. b" ·· l · t · k bl ld .. ·· l . e, ne otel garsonuna otel vestiye- en gaye cı ı ır yuz e cevab ver- nne avsıye mc tu arı a 1gını soy e-
l'i~e bırakmadığı bir ba~l taşımakta dim: di. Yeni ve tedbirsiz gidilen bir me:.rı-
idı. Fakat Mösyö Mişelin yüzüne ba ~ - Hangi karadan, Mösyö Mişel? .. U- le'ket için bu ihtiyatı elzem görmüştu. 
b~r h bakrnaz bu müstekreh r:ıahlukun ~utuyo.rsunuz ki asıl yolumuz denizden . İki dakika sonra büyük ?ir otom~~~) 

utun geceyi hiç uyumadan geçirdiğir.e ı~a~cttır. Bu mc~simde ne 1\ianş deni- b~.zi Bourget tayyare rneyaanına gotu
~n: kadar şüphe edilemezdi. Zira yü-ı zının, ne :1-.tlantik Okyanusunun fırtı- ruyordu. 
bi nun rengi adeta kireç gibi bembeyaz nalan ç~kılır. H?lbuki tayyare ile fı~- Otomobilde uyku sersemi Litvany~l. 
~ ha~ a.lmış, b~ruşuklukları yüzüru:? tı.n~ ~a.hı olsa, hıç olmaz~a çabucak gı- ile Vielopolskanın Paris caddeler!nm 
d·.: Çlzgıler halınde derinleşip alabil- dl\ erlrız. 

1 
sabah kalabalığına, fabrikalarına gıden 

ıgıne sarkmışlardı. Mösyö Mişel: işcilerine merakla bakınalarınöan isti-
Litvanyalının ilk işinin bankaya uğ- - Ooo, fırtına mı? Bu fena .. deniz fade ederek Olanda kulağıma eğildi. 

~amak olduğuna, bankaya sabah sabo.h, bizi çok tutar .. diyordu. Zihninde mühim bir meseleyı bir türlü 
a~a açılır açılmaz ilk müşteri olarak Ben bu kabil muhaverclcıle gerek o- halledememiş gibi: 
~osyö Mişelin girdiğine yemin edebi- tel garsonunu ve gerek Mösyö Mişeli - Ku~, bunları Irlanda yerine 
lırdim Nı'tekıın' k d" · d oyalamakla beraber her an Kolonel La-. en ısıne son erece Holô.ndaya götürmiye nastl ikna ede-
ciddiyetle: du'nun adamlarından birinin bir m üna-

- Banka • b t . l 'k cek !;in? .. . ya ugradınız mı Mösyö ı sc e sız 1 çıkarmasından, ani bir zi- - Arkası VaT -

Mışel?. ' yaretinden de endişe etmekte idim. Ni- -·--·---- ~ --

istidadı derecesinde muvaffak 
olabilecek bir tip 

Bnkı,.köy-

den Ôzbaşaran 
ıoru.yor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Kendisini mu • 
bitin bazı lüzum
ıruz kayıdlarından 

uzak bulunduran .. 
Iar, her yerde is -
tidadl.an derece -
sinde muvaffak olmuş sayılırlar. 

• 
Neş'eli bir tip 

Anka·radan Con 
Kaya soruyor: 

- Muvajja1;. o -
lacak mıyım? 

İsraf edilmiyen 
neş'e, muvaffaki -
yeti kolaylaştıran 

sebeblerln başın -
dıı gelebilir. Yal -
nız mevsimsiz 
macera arzulan -
nın hadiselere meydan vermemek yolun
da idare edilmesi lazımdır. 

• Muayyen bir plAn dahilinde 
çalışmak ve muvaffakiyet 

Eskişehirden S. 
S. S. - R. A. sor•ı-
11or: 

- Muvajfak o -

lacak ·mıyım? 
Ciddi mevzular 

üzerinde ve mu -
ayyen bir plan da
hilinde çalışmakla 
muvaffaklyeti ycı 

rat.mak lazımdır. 

Beyoğlunda 
bir eroin tekl<.esi 

bulundu .. Diye sorduğum zarnan kıllı eJler"ni tekim henüz yaı:ım saat kadar b:le geç- ~ .. 
oguşturarak: meden kapı birdenbire açıiınca korktu- }danbul f::. orsası kapanış Beyoğlunda Tutkal sokağında oturan 

1 
- Elbette, muhterem doktor cenap- ğumun ba~ıma geldiğini zannederek I f ı·a'la,.ı S _ 4 • 1938 marangoz Vehbinin evinde yapılan ara-

Gümrük terde: 

.~rı, d~di. Teşekkürler ederim!. Bıı de heyecanla kapıya doğm yürünıüştüm. l 1 rnada bir mikdar afyon, Ensekder ıslmli 
\ttlnanule hazırız!. Fakat gelen Olanda idi. Olanda, tc- =---=----- 1 bir nevi uyuşturucu madde ile, mahiyeti 
Vielopdıska ise . lllşlı bir tarzda: Ç E K L E R meçhul bir takım beyaz tozlar bulun-

kemikli ·· ~ne 0 esraren[' ız, - Her şey hazır! .. Hemen hfıreket e- ---- - - -- Arııı-,-K-.tt-p-;;;- muştur. Ayni evde uyuşturucu madde 
~ınd vbe guzel yuzile sarı kehribar d b·ı· .. ? d d' 627.7;;. 2 kullanmak u··zer"" toplanmıı: bulunan karmaan ir heykel gibi, hiç sesini çı - e ı ır mıyız. . . . e ı. t,ondra .. 6 8. .... ~ 
duru dan, vurdum duymaz tavrile Paristen avladığımız ve dünyanın en ~e.•·Yorl o,780J o.78'0 ı Yorgi, Yovanoviç ve Zeyneb de bulun-
l:Jlr {?rdu. Babasına seyahat için Mç büyük esrarını buruşuk ve çarpık et- :

0 
~~::~o ;~:~~o muşlardır. Vehbi ile karısı Sultana hak-

oldu .. tn-azd~ bulunmadan derhal tabi lcri içinde sakladığına emin oldu~m Brtibel 4,69b5 4.6938 kında kanuni takibata başlanmıştır. 
bera~na şuphe etmemiştim. Bununla bu haris Litvanyalıyı g.:me Parisin elb- Atına 87.0570 87,0220 

kayı~r, onun bu taş gibi donuk ve den kurtarıp bir an evvel havalarda, cennre ~:!:~ ~:!;:~ 

Irlandaız b~kan gözleri bana babasının bütün ihtirasların en büyük serbesti ile Bofya ·ıs3 83 
h- b'l ... h 1 d Anuıt.erdaıa J,·ı J,42 Gümrük ve İnhisarlar Veldlinin 

lllış 
1 

Ukfuneti namına satın alın- çarpı~a ı ecegı ava ar a tam hakimi- p_, ~.os 22,6s 
hiss· 0• acağına pek inanmamıs olduğu yetimin altında bulundurabilmek içjn vı1anı -. - , tedkikleri 

ını verınekt ·a· Olandanın sözüne büyük b;r tehalükle NaıJr~d _ 12.7440 12 7388 Şehrimizde bulunmakta otan Oümıilk ve 
1fö .. e 1 1• k b B Berlln J,97 :o J.97:i3 1 İnhisarlar Veklll Ali Rana Tarhan dün 1n -

Jni i s!o "Mişel, etrafı birer ur gibi şiş- mu a ele etmiştim. enim sevincimi Vart0n 4.1942 4 1942 hisarlar idaresine giderek .ıcct vakte kadar 
k kş rı gozlerile yan mecnun, yarı kor- gören Mösyö Mişel de uykusuzluktan audapeıte s.9825 s 9840 meşgul olmuştur. 

O
al bir halde yüzümüze bakarak gerek bitab bir halde oluşuna rağmen, belki Bükret 106.21 J06 :.ıı İnhisarlar umum mt1dilr vekllt Milnlr ve 
. anda ve gerek benim yüzlerimizdeki de cebindeki 15 bin frangın verdiği di- Beıırad 3-4,6476 :,.ı,6337 Hüsrıw ve gümrük başmüdürü Mustafa Nu-

~ldd Yokohama 2,13b3 2,7356 rt dun vekili ziyaret ederek bazı 1..ahat ver-
iyeti ve hiçbir şey konuşmadığımı- riliklc, bir genç gibi ye:inden fırlamış- Mo.5kon :.3,.,5 23 85 mişlerdtr. 

~ görünce mütereddid, ürkek bir halde tı. J.< .. akat Vielopolskanm evveıa garib etothoun s.11896 3 v89b vekil bu hafta içinde illınrüt mu:ımele-
ır tarafa oturmuştu. Bense bu işin bu bir tereddüd duyduğunu görmemek ka- •---------=-- ----- - - lerlnı teft.iş eder.ektir. 

'kadar kolay halledilmiş 'llduğuna içim- bil değildi. Fakat pek kısa sürdü. Sonra ES HA l\J Y c ıi gümrük tayinleri 
den son derece sevinerek kendilerine o da babasının arkasından yüriidü. Ben --~---- oümrüklerde yeniden bazı ta:,1nler ya -
derhal birer kahvaltı getirttim. geride kalmış olmamızdan istifade ede- AçılıJ "•p• 11

' pılmıştır. İstanbul gümrük Başmüdür mua -
O ek Ol An&dolU tnı. ,. IO vlni Rüşdii Erkuş Başmüdilrlük birinci fUbe 

nlar kahvalblanm ederken Olanda r andaya merakla niçin telftşh bir peıın - - miidürHiğüne, posta gümrüğü müdürü Ne§-
bana bir göz işareti yaparak yerinden halde olduğunu sordum: A. şm. ~ eo .adılı - - et Yucellr başmüdürlük 1kincl ıube mildür-
kalktı. Pasaport muamelelerini yaptır- - Bir şey mi var, Olanda? somonu - Nektar = : lüğüne, Edirne gümrük müdürü Zekeriya. 
?nağa gitti. - Yoo .. hiçbir şey yok!... Yalnız NJan çlınento 98 50 98 60 1 Çankaya İstanbul posta gümrüğü müdür -

h gece Dr"v k" .. d Merkea bankUJ 1,. "" 10 60 ıüğür.e, oalata yolcu salonu müdürü Cevad 
llU rnu""ddct zarfında Mo··syö Misel'in .. es ıye gon erdiöim habere ı- Rankaal v"" 

b ~ b b h h t>· ti 50 _ Ulusoy ldhnllit gümrüğü mlldfir muavlnU -
'-ana her hangi bir sual sormaması için u sa a enüz bir cevab gelmemiş. Telefon ı2 7., - Cine, sırıtecl gumrük müdürü Salih özer Oa 
~en • • a pek _-:;-, ~~:.. ~~~mmiyeti var?.. lnınııL " oetır. 1 ıu _ lata yolcu salonu müdürlüğüne, ~mrük 
a\. garsonu odaya çagırmış, guy .. ~ ~ . -·----·---- "'ark ue&lrmeoı 
"-'letrı i ·· ·· ·· n Y ı - bıışmudürlu{iü satış müdürü Enver Onur Bir 
d illl Yetli imiş gibi gözümun onu: lSTANBUL Tırkoa tecl gümrüğü müdürlüğüne, Ankara güm -
; duran valizlerimizi düzelttiriyor, bı- Ticaret z ı s T i K R A z L A B rük müdürü Mahmud Süer İstanbul satıo 
dl'inurdeıı çıkarttığım eşyayı diğerine koy: ve ~ire Borsası 1 

1 
n uğu müdürlüğüne tayin eduıa1ş1erdır 

Uy d 1 1 g ınr k • b' k ıld . ~k .or, bir taraftan kahn yarım er 8/4/93 8 A .. .,1ı, Kapao•ı Gümrü te yenı ır ura aç ı 
\ etırni giymekle kitablarımı ve evra- =-:-=---=---..._,-1 ftrk bOrn ı p11ln 19 40 19 50 İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü gfm -
.. :ını istif etmekle' gayet meşgul görü- FİATLAR • • ı ndılı - -

1 

rükte çalışan memurlann bllgllertnı arttır -
"UYord F---~-=·-J • • U ndeı. - - mıık üzere yeni bir kurs açmıştır. Bu kursa 

t. Utn. C 1 N S I 1 l 1---------='------- 1 _ Aşaı-tı Yukarı 20 memur iştirak etmektedir. 
an ıtvanyalı bana bu müddet zarfında ----- ---·- T A H v ı L A T Bundan evvelki kursa iştirak eden me -
tıı ca~ havanın fırtınalı olup olmadığı- K. P. K. P. murların lmtıhanlan birkaç güne k:ıdar ya-

' gıde - Buğday yumuşak 5 28 Açılıı Kapaıııı pılacak, imtihanda muvaffak olanlar esti 
ll} olu Cegiıniz yere akşama kadar va- Buıı.cıııy sert 6 20 vazifelerinde ipka edilecekler, muvaffak o -P ol rt u & 4 Anadoııı ı pt. - -
~ 1 anuyacağımızı, pasapo m - ArP:l Anado' 6 • 1 udeU ıamıyanlar yenı kursa devam etmele mec -
h e elen · • ·b· • ss - -avat nın yapılıp yapılınadıgı gı ı çavdar 

4 34 
• u pe. - _ bur tutulacaklardır. 

:S SUaller sorabiJmişti. Yulô.f ruvaıı· 7 10 • u n. - ::- Bakırköy • Yenimahalle lstMyon 

gay:ı~e son derece meşgulmüşüm gibi ~~1:1ufal s ADadol\l mil. ,,..sa - - inşaatına başlandı ı 
- n ısa cevablar veriyor: susam 16 20 16 21> p ABA LA B Bakırköy - Yenimahalle ı.stasyonunda es-
" er şey ha H h · Peynir beyaz 32 lS 36 Sli ti oıırk ıtmendlferlerl kumpanyası tarafın -"e"· . zır. er şey azır .. · · 4 1 Alı S tı lv!·· ., ıp işı g ı .. t• B" 1 k z. yağı yemeklik 39 3 20 =' a ş dan ısta.syon diye konulan ngonlar taldı -
Osyij h1· eç~ ıriyordum. ır ara 1 

1 ltıOO 1800 ı • TO.rlı: aııım - nımıı ve yerine 'Devlet Denılryolları idare -
- 'b ışel dedi ki: Sansar deris51 1000 1330 ı Banknoı OL a - sınce dUnden 1Ubaren 7en1 istasyon binam 

) ~-.e ben Kunduz deri 
'~ ile ' ne de Vielopolska hiç tay- Tilki derisi 300 .coo ..._-•••••••••••r inşasına baelanmıştır. 

seyahat etmemiştik. Bavağı he-

Muayyen hedefler muvaffakiyete 
ulaştırır 

Hadlmköyün • 
den M, Gökalp ıo· 
ruyor: 

- Muvafjak u 

laeak mıyım? 
Muayyen hede .. 

fe ve müsbet ha
reketlere koru -
yucu tedbirler ilA
vc edilirse muvaf
fakiyeti beklemek 
bir hak olur. 

• Kendisine güvenen bir tip < 

Küc,.'Ük Yozgad· 
dan M. lkier de fU 
nu soruyor: 

- Muvaffak c -

Iacak mıyım?. 
Neş'enin mu • 

haf aza edilmesi 
ve kendine gü -
venme mahiye • 
tind 1.;.i hamleler, 
(heyecan) mace -
ralarınn fazla yer vermediği takdırrle 
muvaffak olmuş ı;ayılırlar. 

• 
Samimi dilekler sahibi bir kUçUk 

H. Ôzkoç da fit· 

nu ıonıy01': 
- JAuvafjak o -

Iacak mıyım? 
D il e k l e r l n· 

deki samimiyet, 
muvaffakiyeU va· 
deder mahiyet -
tedir. Bu duygu 
ve çalışmanın mu 
bafazası hedefe 
ulaştıracak en kısa yoldur. 

Bu eller ne 
yapıyor? 

işte yaptıktan... -™ 

Almanyaya ısmarlanan cankurtaran 
motörü getiriliyor 

Tahlisiye Umum Müdürluğfınl\n Alman
ya tersanelerine ısmarlamış oldu~u büyük 
cankurtaran motörü bu ay sonlarına doğru 
ıımanımıza getirllecelı:tlr. 

Bu motör t.ayfa ve mürettebattan başka 
44 kişi almakta ve en son sistem evsafı ha
lı bulunmaktadır. Canturtarau oır,törü mcm 
lelı:etımlze getlrlldikten ıonra yeniden 1h • 
tıync; görüldiiitü takdirde bir veya lld tantı 
daha 1smarlanacattır. 

Yugoslavyalı ıan'elkarın 
talebe konseri 

iki ıündenberl ıehrlmlzde buhm:ı.n ve A
merika ve Avrupada biiyük takdirl~r kaza· 
nan Yugostuyalı aan'atkA.r viyolonist Zlat
ko Baloko•lç Çarıamba akşamı saat 1'1,5 da, 
iinlve.rslte n konse"atuar talebesine mah -
sus olmak tızere Fran.sız tiyatrosunda. bil 
tonaer verecetUr. 

Ban"attlr, Peroembe gUnU e<?hrlmlzdch 
ayrılacaktır. 

..;...------~--------------.....,.·----
Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Eeledlye karflsında, Piyerlotl 
udde6lnde 21 numarad1 bergno 

Öileden 5onra hastalarını kabul 

~----~ eder. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Ür1fil SPOR 

Su sporları progra 1 

Yazan: Ziya Şakir 

Timur saraya döndüğü zaman onu kapıdan karşıhyan saray nazın Boğam Noyan, 
o kadar büyük bir telaş eseri göstermişti ki, Hakan merakla : " Ne var Boğam.. 

Şimdiye kadar çok ihmal edilmiş olan su sporlan içiC 
bu sene çok güzel bir program hazırlandı 

Bu telaşın ne ? ,, diye sormaktan kendini alamadı 
Endcan üzerine yürüdüğümüz tak- Diye, mınldanmıştı. en değerlisi idi. Şimdiye kadar onun 

dirde, kolayca (Nahşeb) e ine- Boğam Noyan, derhal mahir bir ak- verdiği malfunattan hiçbiri şübhelere, 
biliriz. ve orada da, Zincir sa- tör hali almıştL Büyük bir heyecanla zanlara ve vehimlere istinad etınemiş
rayda ikamet eden, Timurun hemşiresi söylemiye başlamıştı: .ti. Gittiği yerlerden ne haber getirdi 
Kutluk Türkan Ağayı esir ederiz... - Ne olsun?. Daha, ne oisun?. Kut- ise, kısa bir zaman sonra, aynen zuhur 
Onun esir olınası, Timurun üzerinde luk Türkan Ağabigüm hazretlerinin etmişti. Bu hale nazaran, şimdi getir
cok mühim tesir h'usule getirecek. Bel- sarayını basarak, onu esir etmek isti- diği haberin de, birkaç gün sonra, ha-
ki de yüreqıne inerek, ölümüne sebe- yorlar. kikat oluvermesi çok muhtemeldi. 
biyet verecektir. Timur, o kadar sersemlem~tı ki; bir Kendisine hükümet ~)erinden bah-

Kamer Ma-n yerinden fırladt: anda çeneleri kilidlenerek bir şey söy- scdildiği zaman şiddetle. titizlenen Ti-
- Aşkolsun, Bahadır noyan!.. Sen, liyememişti. Ve sonra, k!i~lnrını çatıp mura, birdenbire bir sükCınet gelmişti. 

hakikaten çok değerli bir adamsın. başını Boğam Noyana doğru uzatarc:.k: I Boğam Noyanın yüzüme bakmakta de-
Diye bq0ırdı. - Ne dedin? .. Kutluk Türkfını esir vam ederek: 
Hatay Bahadır, Kamer Hanın sözünü mi etmek istiyorlar?. - Ne cesaret.. bu, ne büyük cesaret. .. 

kesti: - Evet, hakanım. Bu adamlar, çıldırmışlar. 
- Durunuz cclfiletmeap! Daha, b~t- - Kim istiyor?.. Dedi. 

medi... Kutluk Türkan elimizd~ bir - Kim istiyecek .. malum olan düş- Boğam Noyan, Timurun en eski ve Geçen mevsim yapı.um garpf müsabakalarından birinden bir intıba 
rehine olarak kalır. Tim ur yaşasa bile, manlar ... Evvelii; o mahud üç boz atlı.. en sadık bcndelerindendi. Düşünce le- İstnnbul su gporlar aJanlı~ı tarafından 1 İstanbuldan omuzladıkları şa.rpilerıe -pi 
bu kadın vasıtasile Timuru ~stediğımiz sonra da, bunların sözlerine uyan, Ka-' rini, apaçık söyliyecek kadar imtiyaza ~~zırlanan yeni mevstm faaliyet programı l lın olimp1J1:dında Kieldeki müsııbake.1nt1 ~ 

"b' t hd"d d · M ıA • d H ·ı y f Sof 1. t' ş· . . . . §oyle bir gözden Keçirllecek olursa yenl sene- iıst eden, Isveç, Fransız, Portekiz. jtşl) 
gı ı e ı e erız. ese a, .ıer şey en mer an ı e usu u... ma ık .. ı. ımdı Tımurun bu _vazıyetın- ye çok zengin bir şekllde glrmtı olacağımızı bandıralarını taşıyan yelkenler! peŞler 
ev,·el, Dilşad Bigümü derhal bize iade Timur, hayretler içinde kalmıştı. Se- den cur'et alarak cevab verdı: derhal kabul etmek rn.zım geUr. takan denizc1lerlmiz biraz himmet. ufa~ 
etmesini isteriz. dirin ortasına oturup ellerini iki tarafı- - Hakanım!.. Onlara bu cesareti, 1 Memleketlmlztn her tarafı su He çevrm yardımla beynelmilel sınıfa lrolayııklıı ~ 

Sarıboğa atıldı: na dayamış .. dikkatle Boğam Noyanın bizzat siz verdiniz ... Sizin, birdenbire olduğu halde şimdiye kadar bilyük bir lh- bilecek kuvvet ve kudrettedlrler. ~ 
- Ya, Suc;en Bigüm ... Onu da, ayni yüzüne bakmıştı: hükumet işlerile alakanızı kesmeniz, male uğrıyan su sporlan, bıı mevsim pek ismını yenl duyduğumuz Vater p01o .. tJ 

ıehdid ile nerj getirmez miyiz~.. - Ay, bunlar tekrar birleştiler mı'? .•. b'0 t'" d"' ı h k t t' eli geniş bir programla tatbik edllecelc bir hazır- topu) bizde tatbik edilen c;ı>ılrların ~ 
t-ı u un u.şman arınızı are e e ge ır j tık içinde bulunmaktadır. k ü dlr ~.... d .. ~ 1 taW' 

Şu .. phcsız." .. h . Evet U d • t •. d Aks D" t l 'b' b' k.. . geçme zere . ııu sene envcr - . şup esız... - .. r agının e egın c.. a- un, avşan ar gı ı ırcr ·oşeye sınen- Karpuz kabuğunun suya dlişmesinl bekle- başladığımız bu spordaki muvaffakl.Yet 
:Ju mesele etrafındaki müzakere, sa· .kal köyündeki Kamer Hanın yazlık ler, bugün birer aslan kesildi. Yarın, bu meden denize girenlerin ml\vslm sonuna k.a- gösterdiğimiz kabll1yetı. İstanbula gelell 

< tlerce devam etti. Ve nihayet, günler köşkünde birleştiler. hain ve insafsız düşmanların her tara- dar balık gibi yüzdükleri bir ııehlrde mun- car takımı takdirle karıııladı. 
hesap edilerek, tam yirmi yedi gün son- - Ne zamandan beri?.. fa saldıracaklarını düşünün .. o zaman, ~ş~:~ !:!_rp~~:!~:z~e, tilr~~· -r,V:lken ~a- MemlekeUmızı ziyarete gelen İngu.tı ~ 

· ·· On b - l b 11 t b h · ı k? .1~ ' emen ç r mev m nanması ktlrekcilerl bahrlyelllerlmtz ~ ı n .. aynı gun ve ayni saatte, nem Ilar- - eş gun o uyor. u zava ı e aanızın an ne o aca . .. esaslı bir programın evvelden hazırlanmamış . · tıcfl 
h d S ? o l kim k k' tından mağlub edildiği zaman bu ne 

ı:em ve em e Kiışgar ordularının bir - onra. .. n arı, oruyaca ... olmMından ileri gelmekte ldl. biz de~il nı h t ttil 
d h O d b . leştikt b k Ti b K kul k k.ad bü - " ' 0 ar ayre e er. :.tn a areketine karar verildL - ra a ır en sonra, u ara- mur aşını pencereden tarafa çe- or aca ar yut masrafa ihtiyacı ı 
Harzem ordusu, sanki Horasan taraf- rı verdiler . virmişti' Neml' g·· 1 . • kt .. olmıyan, açık deniz mUsabaknlarının bazan Zuhurata tabi bir hazırlıkla. YenitnP1 li1 

.. . ı oz erını, ~za . an g?- günlerce yarış yerini tesbtı için mü~akaşa- hlllerlnde kürek sallıyan, Moda .1eı:ıı ~' 
(arım istilaya gidiyormuş gibi, (Cur- - Bu haberi kim getirdi?.. rune~. (Keş) o.vasın~a gezdmnıştı. Bır lan yapıldığını ve bu suretle en güzel mev- mnmlarında yüzme oğrenmeee çalışan. P 

::an) istikametine doğru ilerliyecek.. ve - Son zamanlarda oraya gönderdiği- şey soylemek lstemış .. faka: dudakları simin nahak yere heba olup gittiğini bu işin lamışla, Moda arasında pupa yelken t'(ı 
>Onra, birdenbire geri dönerek Semer- miz, Yuca Oğlan... yalnız titremekle kalarak, 'ıiçblr söz i- tışinaları pek Alil hatırlarlar .. 'I'ablatin bize eden denlzcllcrlmiz bugünden bnlerıne ıtJI 
kand üzerine yürüyecek ... Ur dağının Timur başını eğdi... Yuca Oğlan, o- şitilmemiştL bahşettiği bu geniş denizlerde, alaturka 1sm1- n~n mevsimlik programı ellerine aldl t 

1 l d b t'şt' d.ği 1 k. (A k ) le kulaç atarak yüzenlerin, şimdi en makbul gun elbette geçen günlerden çok dabtı. ,. 
ray a ann a ulunan Knşgar ordusu nun ye ı ır ı casus arın en ze ı ve r .ası var bir yüzme tarzı olan kravl usulüne ne kadar dereceler alacaklar ve elbette kJ muvaffll~ 
ıia büyük bir sür'atle dağlardan ine· r --, 1 _

1 

çabuk ünsiyet peyda ettikleri maıümd:ıı:. Mo- ycUer1 de O nlsbctte bQyQk Ol<ıcaktır. 
"ek .. Ceyhun nehri vadisinin düzlüğü· Bir Do torun (R ~ fF9\ y o da deniz hamamında. yetişen yüzüciilerımı- su sporları mevslmlne şlm<!lden ha.zır!• 
rıü bir hamlede geçecek.. doğruca ~ l!::::9 ~ zln bu sahada geçen mevsim festival müna- mış zengin bir programla kavuşacak o: 
'Nahşeb) i basarak, Kutluk Türkan a- G .. n ı ·· Cumartesi sebet11' İstanbula gelen beyr.elmile! bir şah- sporcularımıza bu müjdeyi verirken, orıl 

Bugu··n u·· program rete sahih olan Macar ytlzücillerlnt nasıl yeni mevsimde candan muvaf1akiyetıer r/ 
ğayı €Sir edecektL OflBrtnd&ft " maelO.b ediverm!.J olduklarını henüz unut-ımenni etmeği de bir borc bllcillt. 

8 Nisan 1938 Cum:ırtesl madık. Ömer sesltıl • 
BİR TFK CASUS, KOCA BİR 

ORDUYA BEDELDİR .. 

Daha hala (Keş) şchıinde buluna~ 
Timur, camide, kendine mahsus olan 
mahf elde cuma namazını cemaatle kıl
dıktan sonra, artık bitmek üzere bu
lunan türbesinin son şeklini görrniye 
gitmiş .. mimarbaşıya bazı emirler ver
dikten sonra, sarayına avdet eylemiştL 

Saraya avdet ettiği zaman onu kapı
dan karşılıyan saray nazırı Boğam No
~ an, o kadar büyük bir tellş eseri gös
termişti ki, bu hal Timurun derhal na
zarı dikkatini celbetmiş: 

- Ne var. Boğam .. bu telaşın ne? .. 
Demek lüzumunu hisseylemişti. 

Çok zeki ve kurnaz bir adam olan 
Boğam Novan, hükümdar Ülerinde bu 
tesiri husule getirdiğine memnun ola
rak, ona biraz daha heyecan vermek 
ictemiş .. kula~ma eğilerek: 

- Fena .. çok fena bir havadis aldık, 
hakan. Fakat burada söylenemez. 

Demişti. 

Timur, kendisini takib eden saray er
l·anının önünde, ağır ağır yürüyerek 
aehlizleri geçmiş .. odasına girmişti. Ve 
birdenbire geri dönerek, kendisini bir 
gölge gibi takib eden Boğam Noyana, 
lideta öfkeli bir sesle: 

- Boğam!.. Eğer hükUmele aid bir 
işden bahsedeceksen, sana çok fena 
muamele ederim. Yok; başka hır şey 
söyliyeceksen, söyle... 1 

Demişti. 

Boğam Noyan, derhal belindeki han
çeri çekmiş .. demirinden tutarak kab
zasını Timura uzatmış: 

- Hakanım! .• Al şu hançerl. tek, ben 
'·azifemi ifa edeyim de, istersen beni 
öldür. · 

Diye bağırmıştı. 
Timur, kendisine sadık olan bende

ganının en ileri gelenlerinden olan Bo

ğam Noyanın bu hareketinden, söyle
necek sözlerin ehemmiyetini anlamışt1. 
Elinin tersile hançerin kabzasını ite
rek: 

- $jyle •• ne var? .• 

Kadınlarda 1 S T A N B U L --
Beşiktaş mı, Güneş mi kazanacak? Be/soğukluğu 

Belsoğukluğu mikroblle a§ılanan kadın
larda iki cihazda tezahürat yapar. Hem 
idrar yollarında, hem de rahim yollann
da. İfrazat kadında da tıbkı erkekte ol
duğu gibi ilk zamanlan tazın ve s-..ırı ye
şil bir renktedir. Kadınlarda rahim tari
kile yumurtalık borularından ntl!uz ede
rek iltihabı muhiti rahim husule gelir. 
Ve kadınlarda da hakiki ve c!tldl cihazı 
tenasüll llt1hablan meydann gelir. Bu 
lhtlllıtları yapan kadın belsoğukluğu da 
çok uzar ve çok uzun ve devamlı b!r te
da viyl istilzam eder. Bu iltlhabl:ırın bı
raktıfı bir takım gayri tabii neticeler ve 
1lt1sat.nt dolayısile bill\hare ameliyatı bi
le 1stllzam eder. Yumurtalıit b•Jruların· 
dn 1Jiddetl1 belsoğukluğu iltihabı ge~lren 
kadınlarda çocuk olmak 1htınıall çok aza
lır. Bir nevi akamet meydana gelir. 
Kadın belsoğukluğu esnasında gebe ka
lırsa doğum esnasında bilhassa. çocuğun 
gözleri için çok tehlikeli olur. Ve diln 
söylediğimiz gibi yeni doğan çocuklardaki 
belsol\lkluğu körlülünü meydana getı
reb111r. 

Akşam neşriyatı: 

12.30: Pllıkla Türk musikisi. 12.60: Hava-
dls. 13.05: Pllıkla Türk musikisi. 13.30: Muh- -ı 
teli! pli\k neşriyatı. Mlllt küme maçlarının hatırı sayılı oyun- en çok yardım göreceklerin sahayı g:aUb ~ 
ötı~ neşıiyntı: lanndan biri olac:ığına hiç ıllbhe e~mediğl- etmeleri milmkün olacaktır. 
18.30: Konferans: Eminönü Halkevl namı- mlz Beşlktaı - Güneş arasındaki oyu:ı pazar · Mlll1 küme ş:ı.mpiyonluğunun bir döfl~ 

na Kemal Altan (Mimar Sinan>. 18 50: Eml- günil Şeref stadında yapılaeaktır. nokta.at olacağını hepimizden zlyado uı~ 
nönü Halkevl gösterıt kolu tarafından bir Mllll küme maçlarında fimdiye ka~ar yaP- edecek olan oyuncuların bir nefes ve ıatıtı 
temsil. 19.15: Konferans: Üniversite naıoma: tıkları oyunlarda şampiyonluk yolunda gl- mü! mücadelesi ile baştan sona kadar sat~ 
Doçent Galib Gültekin CHavatı ucuzlatmak den bu takımların maçı, Beşlktaşın geçen decekleri gayret neticesinde klm k.ızaıı1 
için ne gibi tedbirler almalıdır?). 15.ES: Borsa haftaki ma~lüblyetine rai'men ötedenberl kazansın güzel bir oyun seyredeceğimize ıı.: 
haberleri. 20: Necmeddln Rıza ve arkadaş- beklenen allıkasını lrnybetmtş dcflldir. Her şübhe yoktur. 
lan tarafından Tilrt musikisi ve halk ,arkı- sporda n bilhassa ıutbolde vukun gelen cll- G 1 t G b e 
ları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza velere inanmış olduğumuzdan bu maça veri- a a asaray - Uneş irleşrn 
tarafından arabca söylev. 21: Beıma ve arka- len ehemmiyeti geçen harta Be~•ktaşın ma~- dedı'kodUSU 
daşları tarafından Türk muslklsl .,.0 halk lübtyetUe büsbtltün büyütüyoruz. 
tarlolan, (saat Ayarı). 21.45: Orkestra. 22. Muhafu:gücüne mühim bir farkla ma~lQb Ankara {Husus!> - Go.latasarayla oont~ 
15: Ajans haberleri. 22.30: Plllkla solo!ar, o- olan ve .stadı boynu bükük olarak terkeden birleşmesi üç sencdenbert ara sıra mef%\lıı~ 
pera ve operet parçaları. 22.50: Son haoerler Beşlktaı, o zaman gallb gelseydi, bu hafta bahs olur, ynmu, çlz1llr, faku neticede 
ve ertesi f(lnün programı. sahaya kendisine güvenerek çıkacak ve bel- birleşme olmaz. . 

* k1 küçült gedlklerlnl kapamağa lüzum gör- Bu cümleden olmak üzere son günleb~:. 
ı Nisan 1938 cwna.rtesl mlyecektı. haftalık bir spor mecmuasında gene w, 

Halbuki bugün nzlyet tanı~mııe d~~iş. benzer bir habere tesadüf edildi. &al~ 
A N K A R A şampiyona yolundaki puvan arkı bir hayli rayla, Güne§ b1rleşiyormu§. Mecmuarı 

Öfle neşriyatı: açılmıştır. Ve nihayet ma.ğlüb ta~ımlar sıra- yazdığına göre birleşme lşlne önavak ol~ 
sına girmiş olan Beşiktaş. işte butün bu he- bir zat Ankarada bulunan OalatasaraY 

12.30: Karışık plA.k neşriyatı. 12.50: PlA.k: sabları ciddi olarak gözönilnde tutmak mec- Güneş kiübleri erkft.nını davet ederek bir d.,si 
Türk musiklsl ve halk §arkıları. 14.15: Dahi- bur~etlnde bulunduğunu bir haftadanberl toplantısı yapmış ve aradaki ihtllliflı no~: 
li ve hıırici hnbeıler. dfişunOp sahaya öyle gelIT.lş olacak ve dok- lan aÇlkca. teşrih eder~ her 1ld taratın d• 
Akşam neşrlyııtı: snn dakikalık bir müddet zarfında aradaki noktal nazarlarını sormuştur. Dostca ınO : 
18.30: PIAk neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka- bu hendikapı kapamağa çal1$ackbr. nakaşalar yapılmış ve bir anlaşmaya "ıırıl, 

Cevab lı;teyen okuyucularımızın posta 1 rngöz <Küçük All). 19.15: Türk musikisi ve Yerli takımlanmız için en çok ıruvvctlne mıştır Her iki teşekkül de Al1kara ve tsuı1' 
pulu roli:ımalannı rica ederiz. Aksi tak- halk şarkıları (Servet Adnan ve ~rkadn~larıl. güvenerek maç yapan Beşiktaş geçen haf- · t uıd'' 
dirde istekleri mukabelesiz lı:alabflir. 20 :Saat liyarı ve arabca neşrtyat. 20.15: tak! dağınık oyunlle herkesi hevrete düşür- bulda tek. kllib haline gelecektir. stanb e•ıJ 

Belsoğukluğunun 1htilA.tlan ve şekilleri 

hülA.sntan bltU. Yarın tedavisinden bah
sedeceğiz. 

·----------------· ı Türk musikisi ve halk şarkıları <H·ımı t R dü T kı lOm ı fiş 0 ki teşekkül Galatasaray, Ankarndald bl.rl iı1' 
--- ••• ·--· - ·----···· ·- • ·- ·- 1 S ö k d ı ) 21 H c ıza J . a m ma ormundan d m ş, içer- de Güneş klfibll isimlerini alacaklardır 1' esg r ve ar a aş arı . : ukukt konuşma: de işin Ahengini temin edenlerin haleti ru- · 9 .. tı-.., S- A 2 . Stil - küme maçlarında iki sarı kırmızı takım ı , ureyya namur. 1.15. dyo .. alon orkes- hJyesl bozulmuş hülA.sn öyle üç beş gün için- Ull ,.. '"l ~ 

trası 22· AJ h b 1 r1 22 ' ayrı çalışacaklar, m kume sonunda µo Nöbelci 
Eczaneler 
Bu rece nöbetcl olan eczaneler şunlıır
dır: 

İstanbul cihetlndckller: 
Aksarayda: (Şeref>. Alemdarda: (Ab
dülkadir) . Beyazıdda: (Haydar). Samat
yada: (Erofllos). Eminönünde· mensa
son). Eyübde: (Hikmet Atlaml\z). Fener
de: CEmllyadl). Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzadebaıımda: et Hakla). Karacfun
rükte: (Fuad). Küçilkpazardn: fHlkmet 
Cemil). Bakırköyünde: (İstepan). 
Beyoflu clhetlndeldler: 
İstıkll\l caddesinde: (Dellasuda). Tepe
başında: (Kinyom. Karaköyde: (Hüse
yin Hüsnü). İstlklAI caddesinde: (Llmon
clyan). Pangaıtıda: CNarglleclyan l. 
Boğaziçi, Kııdıköy Te AdalArdakiler: 
Üsküdarda: (Selimlye). Sarıyerde: <Os· 
man>. Kadıköy{inde: (Moda. - Merkez). 
Büyükadada: (Şlnasl Rıza). Heybel1de: 
(Tannş). 

. . ans a er e . .15: Yarınltl de eski parlak .vaziyetini elde edebllmek ga- kım tek kadro haline elecekttr. 
Program. llba da mümkün olamıyacaktır. g o•' 

BALK OPE ETi 
Hakikaten takım son günlerde clddt idman Bu son haber üzerine burada bı:lunan ıtO' 

yapamamış ise, tam mevsim içinde bir haf- latasaray ve Güneş klübü ileri ceıenlerUe ,t 
talık idman herkesi lmkln dahlUnde ht'.zır- nuştum. Bunlar bu hususta ademi maıOJJl 

Pttzartesi akşamı lamata Ufldir. beyan etmektedirler. 
9 ct8 Kadıköy Sn- Yok, ortadaki fena havanın bizce malfun Güneş klübilnden bir zat: 
reyya Si.nemHsında olmıyan sebebleri varsa maçın galibini ştm- ~de' 

BAY BA 
diden ilAn edivermek lşden blle de~ildJr. cı- Kiübfunüz, vaziyet! bir tebll~ ne ~~, 

• YAN Güneş takımı müdafansUe, muavin 11e bil- telerde UA.n etmiştir, bundan sonra fil 
BUyOk Operet cum hattne hep bir arada teşriki mesaisi ye- söylemtye her halde lüzum yok!11 demiştir· 

3 perde rinde bir haldedir. izmtrdeld kendUerlnin bl- oaiatasarayın ileri gelenleri ise: 
Yazan Mahmud Ye· le pek ummndıklan sıkıntılı neticeler, İzmir bW 

c- Bu haberi gazetede okuduk. Başlta .. sari Beste Seyfettin takımlarının parlak oyunlar yaptığına delll- rtl" 
Sezai kardEışler dlr. Sıkı müdafaa karşl81nda zorluk çeken bir malO.mabmız yoktur. Spor mecmuas~ 

Güneş hücum hatt, Hüsnünün buıunacaA'ını bu haberi durup dururken uydumıad l$' 
-----Ö----------- zannettiğimiz Beşiktaş müdafaası ile karşı eminiz, bu olsa olsa iki klilbü blrleştırrne1' -"' 
ERTU BUL SADi TEK karşıya kaldıA'ı zaman, rahat ço.lışııbilmek: tcyenlerin; zemin hazırlamnk 1ç1n yaptıJd"'. 

imkAnını bulamıyacaktır. bir harekettir!• demektedirler. E D J R NE Birbirinden ince oynamağa çalışan Güneş Selim Tezcıı" ~ 
hücıım hattııe Beşiktaşın ı1alıcı muhaclmle- ·----.....--
r1 o.rasında b1r maharet yarışı o!acak olan 
bu maçta. en güzel müdafaa hilcumdur diyen Yordda.ş: Balık yiyenin beyni Cumhuriyet 
tarafın glrl.şUğl 1şden caUb çıkma ~'Olunu mllderl ımvvetll olur. 
bulmuo olacağına nazaran müda:taasından1.,.---------------= sinemasında 



Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve evsafı aşağıda yazılı iki gurup malzeme 

her gurup a~m ayn ihale edilmek şartile hizalarında yazılı gün ve saatlerde 

llaydarpaşada gar binası içindekı satınalma komisyonu tarafından kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaike ve resmt gazetenin 
1.7.1937 tarih ve 3645 No. lıı nüshasında intişar eden talimatname dairesinde 

alınnıış ehliyet vesikası ile hizalannde. yazılı muvakknt teminatlarını muhtevi 
teklif mektublnrını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver -
melen lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 41 kalem muhtelif cins ve miktarda tersim malzemesi muhammen ' bedeli 
8111 lira mu~akkat teminatı 608 lira 33 kuruş olup 14.4.1938 Perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla. 

2 - 32 kalem muhtdif cins ve miktarda kırtasiye malzemesi muhammen be -
deli 9831 lira 25 kurus muvakkat teminatı 737 lira 35 kuruş olup 14.4.1938 Per· 
§cmbe günü saat 15,30 kapaiı zarfla eksiltmeler! yapılacaktır. (1561) 

T ... rk ava ({urumu 
• 
1 

6 ncı keşide 11INisan/1 J33 dedir ..• 
Bu keşi dede: 

200. ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.0JO, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
kendi menfaatınız iktizasıdır. 

[--~~---------------------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
------------------------------------~ 127 kılo yamalık kanaviçe 

1125 > ıskarta > 
1065 > > Çuval 

41 > > Çul 
6 > > Kıl çul 

I - Cins ve mikdarı yukarıda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
ll - Paza.~lık 15/IV /938 tarihine rastlıynn Cuma gün il saat 10 da Kabataş Le

'Vazım ve Mubayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
Ill - Satılacak mallar Ahırkapı Bakımcvinde hergün görülebilir. 
IV .- İst.eklilerin pazarlık için tayin edi1C>n gün ve .saatte 5"c 15 teminat pa

ralarıyle bırllkte yukarıu;ı adı gaçtn komisyona müracaaUarı ilii.n olunur. el 767> 

~ 

1 
- Cibali fabrikasında Ağustos 938 nihayetine kadar çıkacağı tahmin edilen 

0 500) aded boş bobin sandığı pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık 15/IV /1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kaba taşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda ynpılacaktır. 
lll - Satılacak mallar Cıbali fabrikasında hergün görülebilir. 

1:' - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-

~yle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. (1794) 

TÜRKiYE_ 
CuMHV RİYETi., 

~9. :;'._ 
- - -- -· ~ -- -

SON POSTA 

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

Tesiri Meta sihirli oldu. Birkaç 
gOn zarfında yllzllmdeki kOçük 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonrı:ı kendimi adeta on yaş geno
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti kt, cBioceb cevheri bir Vi
yana Oniversitesi proresörQnQn 
bllyOk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
lıer akşam yalınazdan evvel kul
lanınız. Sabahları da beyaz ren
giııdeki Tokalan kremini sürü
nüz. lki kremın tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik vE>rJr. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü
tnn buruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığını?: TokaJon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiiııize iade et

tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan T okalon müsa
bakasına iştirak bakk;nı veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Yalnız günde 2-3 saat şoförlükte çalışa -

bilecek bir şoför aranıyor. Tnlıb olanların 
Hasan deposuna müracaatları. 

• 

Sayfa l:S 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 1--------Haseki hastanesi için lüzumu olan Rontgen filmi açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Bunların hepsine 1409 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım mü-

dürlüğünde görülebilir. İsteklile: 105 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 19/4/938 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (İ.) (1799) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için yaptırılacak olan 930 çift yazlık iskar
pin açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu Komisyonda 13/4/938 Çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiatı: Bir çift iskarpin için 460 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 320 lira 85 kuruştur, 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Çeınberlitaş civarında Fuadp:ışa 

türbesi karşısında Leyli Tıb Taıcb0 Yurdu merkezinde görebilir. Ve şartnameyi 
de parasız olarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vcsikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti, makbuz veya Banka mek~u -
biyle birlikte belli gün ve raatte Komisyona gelmeleri. .ıl627> 

Dahi iye Vekaletinden: 
ı - Vekalet binasında yaptırılacak 8355 lira 80 kuruş keşif bedelli bir tecrit 

ve şakuli boru tamiratı işi açık eksiltme ye konmuştur. 
2 - Ekstilme 16/Nisan/938 Cumartesi günü saat 11 de Vekalet binasında top. 

lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 626 lira 69 kuruştur. 

4 - istekliler bu işe aid fennt ve hususi şartnamelerle keşifleri Levazım bü· 
rosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin 2 ci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralnrlle birlikte 
Vekalet Satınalrna Komisyonuna gelmeleri ildn olunur. cl764> 

Belediye Sular İdaresinden: 
Elektrik şirketi tarafından Taksim terfi üzünümüzdeki Transformatörlerin 

temizlrnmesine lüzum görulme~ sebebiyle bu üzünden su alan yerlerden Tak· 

simden Tünele kadar olan saha ile Sırnserviler, Cihangir, Ayazpa~a, Gümii u
yu semtlerine 10/4/1938 Pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar Terkos Suları· 
nın hafif tazyikli ve az akacağı sayın halka ilan olunur. (1945) 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
Muvakkat teminat Keşif bedeli 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

102 50 1366 75 
llnu ... nan keşfine göre Prevemorıum ve Sanatorium arazısinde mevcud su 

kuyusunun tamir, derin!eştirilmesi ve suyun yükseltilmesi işi 12/4/938 tarihine 

tesadüf eden Salı günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mcktebler 
Muhasebeciliği binasında pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Bu kuyu inşaatını yapmak istıyen müteahhidin münakasa gününden bir giın 
evvel sant 15-17 arasında Yüksek Mcktebler Muhasipliğinde müteşekkil komıs

yona müracaat ederek bu gibi işler }apabıleceğine dair vesika göstererek ve pa
zarlığa girmek için bir ehliyet vesikas? alacaktır. 

İsteklilerin pazarlığa başlanmazdnrı bir saat evvel depozitolarmı mezkur ınıı
hasiplik veznesine yatırmış bulunacaklardır. 
Keşfi görmek ve daha fazla tafsilat almak için Direktörlüğe ba~ vurulabile-

ceği ilan olunur. (1920) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimliğinden: 

Adnan Özçellğln Kasınıpaşnd:ı Yahya Kil.hyn 
mahallesinin Yağho.ne sokağında 21 N. da 

Ahmed zevcesi Zehra aleyhine nçtığı 24 Ura 
alacak davasının cari duruşmasında müddei 
konturat vererek müddeialeyhin konturattn-

kl imzasını ink~ halinde 1sUktap Jstendiğı ve 
gelmediği takdirde lstlktaptan kdçınarak im
zasını kabul etmiş sayılacağına dair gıyap 

haseblle gıyab knrannm on beş gün mild -
delaleyhln ikametgahının meçhul olm:ısı 

hascblle gıya bkararının on beş gün müd-

deUe ilanen tebliğine karar verllm1§ olduğun
dan muhakeme günü olan .28 - 4 - 938 saat 

14.SO da mahkemeye bizzat veya bllvekft.lc 
gelmeniz muameleli gıyab karan makamına 
kalın olmak üzere llln olunur. (1050) 

Satıt rart raıııı:ı ı 

J.~Rw 
ISTlNBUL. Bırcitu .I" 

TDaıl n111dan• 12 lb, 11>. 
e~aıanu•• dyeret edtnfı ... ,. 
U'> Ho.ıu tarlleınlrl lıurtıW 
Fı1atı•""""'• ııa1u uu ııı. 

-- ...... ·~ ·---~ •LA•••lll Mili' .. 1 j:!'S 1 _ • ....._ 

Son Posta 
Yevmı. Siyası. Havadls ve Hallı: Gazete.il 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün baklan 
mahfuı ve cazetemlze aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

ı--·ı---ı------
TÜilKİYE 1400 750 400 150 
YUNANiSf.A.ı~ :.!3-10 1220 710 271) 
ECNEBİ 270J 1400 hOO ŞOO 

----------~ ........ 
Abone b~d Ii prs!rdır. Adr J 

değı~mck 2:> &uruştur, 

Gelen evrak gui verilme~ 
lldnlardal' mes'uliyet alınm~ 
Cevap için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımöır. 



r6 Sayfa SOM ro•~· -- . 
111 u h arat erin 

Çok yüksek nefasetini temin maksadile HASAN ve NESRiN kolonya ve losyonlarında stok bulundurmak mecburiyeti yüzünden 
ancak bu ayın sonunda fiyatlarında tenzilat yapılması mümkün olabilecektir. 
HASAN kolonya ve losyonlarına meftun olan saygılı müşterileri ihtiyaca göre sahn almalarını ve toptancılarla satış yerlerine ve 
acentalıklara farkı fiyat verilemiyeceğinden mezkur güne kadar mevcut olan mallarını sarf ve istihlak eylemelerini rica ve 
tavsiye ederiz. 

• •·•.:· :lt~~ . .. . -. ..- ': ·r :, - : ·.· .. :•· . . , . . • 

ezeli bir bahar gibi Güzelliği 

muhafaza eden 

RAOYOLIN 

A§ız hıfzıasıh· 
hasının en bl· 
rlncl tJiılrtldır. 

oı,ıerJn •al· 
lamhftını, gU· 
zelllOlnl, par• 
lakhQını temin 
ve idame eder. 

GUnde iki de· 
f• onunla f1r· 
çala nan dlşJ er 
ve dit etf ~rl 
butUn mlkrob• 
lardan masun 
kalır, anız da 
bula,ık hasta· 
hk!ardan ko· 
runmuş olur. 

• 
aıma 

bir iksirdir. 

Radyolin 
~ .. 

Şirketi Hayriye ve Usküdar - Kadı-
köy ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: 

MÜŞTEREK iLAN 
Şirketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvaylarmda 

muteber müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
Kısıklı • Karacaahmet Te cıvan. aylık abonman kartJan 

fiyab: ikinci meYld 607 1/2 kurUf Te birinci mevki 675 kurut 
(vergi ve rüsum dahil). 

Bu kartlar 11 Nisan 938 aabahından itibaren mer'idir. 8 Ni
san 938 tarihinden itibaren Şirketi Hayriye idarei merkcziyeai 
Kontrol Müdiriyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Boğaziçi itıkele
lerinde sahlacaktır. 

Çamlıca ve civarına gidecekler için aynca müşterek günlük 
gidiş ve dönüşlü biletler fiyatı : İkinci mevki 22 112 kuruş, bi
rinci mevki 25 ku~ ( vergi ve rüsum dahil • ) 
işbu biletler 11 Nisan 938 sabahından itibaren Köprtl, Knbataş ve 

" Beşiktaş iskelelerinde satılncaktır. 

#'* w 

• 
p A T ı 

iç ve dış basur memelerinde, basur me:nelcrinb her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
latersenlz ? 

Dfinyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi braştan ıonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanını:ı. 

Eski HA YDEN, yeni 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 
mükemmel olan bu magazada 
muhtelif mobilyalann en :zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. S~LON. 

YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat· 
larla tedarik edebilirsinız. 

--------------------------. 
JIEYNEU\IİLEL MUHABERE 

KLÖBÜ 

Muhabere yollle muarefe peyda etmek 
isteyen Bayan ve Baylann klöbtimilze 
Aıa ol'Tlaları şayanı tavsiyedir. 

1''a7!3 malUnıat almak isteyenler, ad· 
resll b!r zarf ve beynelmilel blr posta 
kııponu lle aşağıdald adrese müracaat 
edeblllrler: 

P. O. B. 285 

La llaye, Hollande 

[Verilecek malOınat almanca, 
tnglllzce Yeya transızcadır.] 

Dr. 'RFAN KAYRA 

1 

Röntgen MUtehaaaısı 
Hergtın öğ.eden soııru saıtt 3 ten 
7 ye kadar Belediye, l3inbirdirck 

Nu:-i Conkcr sokak No. 8-10 ..A . ..,, 
•--· DİŞ T ABiBl -. 

RATIP TÜRKOGLO 
Si·kecl : Viyana otelı sırası. 

No. :.!6, Kııt 1 de hergDn öğleden 
sonra saat 14 den 2u ye i\nctar 
hustaıarı kıthııl eder. 

RtJK 
lCIN-

BE5İR KEMAL.! 
~MUTCbV.l\ 
FC~A.N&:>( 

MUSTA~ZAR~TINDAN~ 

P E KTO R 1 ~\Jt.L~ 
. -·-------- ..... -.. _ -.-.-

ilan Tarifemiz 
Birine! •ahile 400 huuı 
ikinci $ah:le 25ti )) 

Üçüncü ı.ahi'• 200 )) 

Dördüncü w.hile 100 )) 

J, sahifeler 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen 'Jir nıi.iddt' zarfındo. Cazla· 
ca mikdarda iliin yaplıra ~nklar ayrıca 

tenzilatlı tar•femi1dcn istıfade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve ~eyrek sayfa 
fllmlar için ayrı b.r tarife derpJı 

edilmiştir. 

Son Post.a'nın ticari ilanlarına aid 
işler fc:;in şu ııdrt>se müracaat edil,. 
mehdir: 

lıint'ıJık KollekUf ŞlrkeU,, 
Ka.hramanzade Ba11 

Ankara caddesi 

--- • ·~ • .._.... . ... - •:ta - •• _ • .__ _ _ _ ~ .. ::::.a..--

Son Poslü Motlıaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim R.cgıp Emq 

_ - 1: S. Raflı:p EMEÇ 
SAlllBLt .. R . A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Basan deposu 5ahibi: Hasan Hassan 

KOMOJEN 
SAÇEKSiRi 

&açlara elzem ola• 

bir gıd•d1r. 

Saçların köklerini kunetıendi.rlr. 

DökOJmesfnl keser. Kepekleri ta .. 
mamen giderir ve bnynme kabili· 
yetini artırarak saçlara yen.iden 
bayat verir. Kokusu ıaur, kullıuuşı 
kolay bir saç eksiriclir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU • IST ANBUL 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet binasının ön cephesinde yaptırılacak 4306 lira 41 kuruı kqlf bttw 

dellJ harici projektör tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme ll/Nisan/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Vekfllet blnasuıda 

toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 322 lira 98 kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe aid resim ve fenni ve hususi şartnameleri ve mukavelt 
projesiyle sair evrakı levazım Bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede yazılı gün ve saatte teminat paralarile birlikte 
Vt'kakt satmnlmn komisyonuna gelmeleri ilim olunur. •1622 .. 

arma il ti eri 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: 
'J'rnınvay şebekelerimizde aktarma surntıle seyahat eden yolculBra 

ıntıddf lılr menfaat ve kolaylık olmak flzere yalnız bir aktarma için 
tenzillltlı ttktarma biletleri ihdas cdi.ınlştır. 

l ı N.san 1938 günQndeo itibaren tatbik olunucak bu biletlerle yol
cular, arnbn değiştirmok suretile. gitmek istedikleri yere k11dar, şimdi 
iki detada vermekte oldukları bilet Ocreti yerine, ilk arabada alacak
ları tenı.iHUlı bir biletle, ikinci arolıayo ıki hattın ilk telQki yerinde 
binmek şurtUı=ı, gnnnn herhangi bir saatinde gidebileceklerdir 

Ba bllettere ald lcreUer vergllerlle beraber: 
lki tıat Uzerinde 3--i mıntaka için 9 kuruş 

• » • 6 » •11 it 

• ~ • 6 :t " 18 » 
• » • 7-11 11 » 15 » tur. 

Yalnız ikinci mev:kl için muteber ol•m bu biletlerle birinci mevki 
arabaya binildiği takdirde aynca fark aranı! cttktır. 

Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kuyaş ve Küçükyoz gatta çalıştmlmak üzer<! iki tabib alı· 

nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü ak§&• 
mına kadar Umum Müdiırliığe müracaatları. cl646. 

,.,.. _ _. .. HAZIMSIZLIK 
llttyatın zevkinden lıısıını mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çol< tt·m i'I. bi- Karborıattıın ve toz karbonat almHktaki mOşkUlAt göz 

'1 ,. önllnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sntı ır. 

Akçakocada 

Pehlivan Güreşleri ve. At Yarışları 
23 ve 24 Nisan 1938 Cumartes! ve Pazar günleri T. H. K. menfaat.ine pehlıv;ın 

güreşleri ve at yarışları tertip edilmişt•r. 

Güreşte : Başa (75), Ortaya (25) ve Ayağa (15) lira ikramiye verilecektir. 
At koşularında : Birinciye (75), ikınciyc (20), üçüncüye (10) lira verilecrktir. 

Koşuya yerli yarım kan ve saf kan Arab at ve kısrakları girebilir. (1936) . 


