
HALKIN GÖZÜ 

tt ALK 1 N KULAGI 

t!ALKIN DILI 
......_ 

......_Sene 9- No. 2989 Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 25 - İKİNCİTEŞRİN ı 938 

C Ecnebi lıeyetlerin intıbaları ~ 

Türkivenin muazzam 

Fiatı 1 kurut -
Balkan Antantı erkinı 
harbiyeleri pazartesi 

1 dd •• d h 1 • Atinada toplanıyorlar ece U am eSI Mareşal Fevzi Çakmak dün akşam saat 22.30da 
fasilaSIZ devam edecek hususl trenle Atinaya hareket etti 

Ingiliz lıeyeti, Al her Saro Çanakkaleye 
gittiler, mezarlıkları ziyaret edecekler 
Dün Fransız, Yugoslav, Macar ve Milletler Cenıiyeti heyetleri memleketlerine 

gittiler. Fransız heyeti reisi Alber Saro Atina da bir 2iin kalacak 

. 
Mareıaı Fevzi Çakmak hu ıud "agonıınun penccrum« 

önümüzdeki pazartesi günü Atinacia ya hareket etmiştir. 
yapılacak olan Balkan Antantı erkAnı- Valti ve belediye reisi Muhiddin Us
harbiyelerinin senelik toplantı.stnda tündağ, İstanbhl Komutanı GeneraJ 
memlekctimizi temsil edecek olan Ge- Halis, Yunan sefaretanesi askeri ataşe
nelkunnay Başkanı Mareşal Fevzi Çak· st ve diğer yksek askerl erkAn Ma
mak, maiyeti erkanile birl.i!kte dün g&- r~alımızı Sirkeci: istasyonunda uğur 
ce saat 22,30 da husust trenle Atina- lam;şlardır. 

Dün Ankaradan gelen lra.n h~JICti (ıotda), mMRl~k~tlerine dönen Yugoılav heyeti (sa~da) 

İran lıegeti Ankaradan ·~·····-···Af;tü;k·~;~;······-~ Romanya Kralı Karol 
dün Hitler/e görüştü 

dün şelırimize döndü amt kabir 
ııa~ Şefimizin cenaze merasiminde lannı izhaT etmiş olan ecnebi devletle
~ır bulunarak mmi matemimize işti- rin mümtaz ve kıymetti mümessll
Y~ etmek suretile, gerek Büyük Ölü- ler~ çarşamba gününden itibaren mem
i~t ~rşı son taziın vazifelerini yapmış, leketlerine dönm~ .ba~laınışlardır. 

Mil/akatta Rütenya hudadlarında vukubulan 
hadiselr de giJzden geçirildi 

<lik~e . e Türk milleti hakkında besle • Cümhurreisi İsmet İnönü, sah günü 
~ dostluk ve muhabbet duygu - (Devamı 11 inci ıayfada) 

Ankara 24 (Hususi) - Atatürk 
için yapılacak anıt kabiriçin Yan
sen ile Prost'un mütalealan sorula
caktır. 

Berlin 24 (Hususi) - Londra ve verilmesi hususunda bemfikir olduk • 
Parisi ziyaret ettikten eonra menıle • larını rnüşahede etmişlerdir. 
ketine dönmekte olan Romanya Kra- Berchtes~den 24 (AA.) - Hit • 

-·-··········-····· .................................. _ lı Karol, bugün Berhteegaden'de Hit • ler, RQmanya Kralı şerefine bir öglw 

t; 1• ·ı· F B k"l H · • B ., c ll\ 1 lere mülaki olrnuştUT. ziyafeti vermiştir. ngiiZ - ranSIZ aşve 1 ve artcıye ----, aşvekl e a Almanya ve Romanya arasındaki Son zamanlarda birçok ecnebi devlet 

Naziriarinin Parl•s mülaA katı ,·y·l netı•ce verdiı· .....J iktısacii münasebatı gözden geç~ o- adamlannın Ve askerlerinin 7jyaretle-
lan iki devlet reisi Leh ve Macarlann rinden sonra Bulgar Kralı Borisin ve 

P Bayar Ka rab u .. kte tahriki neticesinde Rütenya hududla • şiDıdi de Romanya Kralının bu ziyare-
e t F Al nnda vuku bulan hadiscleri de gözden tile iki hükümdar Hitler':le gôrüşrnüt a rıs e ... ransız • man geçirmiş ve bu gibi hadiselere nihayet oluyor. (Devamı 11 ind ıayfad4) 

nı ünasebatının tanzim i tedkikler yaptı 
Safranbolu 24 (AA) - Başveldl 

ı h ı d CelAl Bayar, Karabüke ge~ ve fab-

esas arı azır an ı rikanın inşaatını baştanbaşa tedkik et.-
A..ı • • • miş, m_üdür ve mühendisler~en lAzım 

tnan Hancıye N azın Rıbentrop hazırlanan beyan- geıcn .~zah~tı. a~ ve fabrika~ çalı
na • • k .. k d p . "d" şan Türk ışçılerının muvaffakıyetle -

ıneyı ımza etme uzere ya ın a anse gı ıyor rinden memnun ka'lmıştır. 

Macar Başvekili istifa 
etti, parlamento bir ay 
müddetle tatil edildi 

l~ Ingiliz, Fransız bll§Vekil ve haneiye nanrları bir arada 

~~ ~ 2~ (Rususi) -İngiliz Başve - Daladye ve Hari.ciye Nazın Bone ara -
tct ı.r1.,~~~yn ve Hariciye Nazın Isında bu sabah başlamış olan rnüzake-
-~ ile Fran&a Bqvekili (D111cımı ll itıci ıa]lfo.dG) 

. ' 

(Devamı 11 inci 1ayfada) 

HükOmet gösterilen 
vakardan dolayı 

takdirlerini bildirdi 

Naib Amiral Hortl islişaretere başladı, eakl 
Başvellll Betlen lle görüştil 

Budapeşte 24 (Husust) - Parlamen-I 
tonun diinkü top1anbsında ekalliyette 
kalan BaşvE:kil İmredi, Naib Horti'ye 
istifasını takdim etmiştir. Naib, bu is
tifa hakkında karar vermek hakkını 

C. B. Partisi Genel Sekreterliğin • rnuhafa1.a etmiştir. Mumaileyh bugün 
den: devlet adarnlarile isti.şarelere ba§ia .. 
.. cB~yük ~alaskar, ~illt . ?ci Ata - m1ştır. Diğer ıtaraftan parlamento 'bir 

turkur.. fAnı hayata gozlennı kapayıp kanunuevvele kadar tatil edilmiştir. 
istirahatgahına tevdii anma kadar ge - Budapeşte 24 (A.A.) - İmredi, bu 
çen günlerde yurdun her köşesinde va- sabah hükUıınet paıitisinde ibeyanatta 
tandaşlarnnız sükıin ve büyük millet- bulunarak programının umumi hatla-

(Devacı ll inci sayfada) rı_nı bir kere daha teyid etmiş ve parla
mento işlerinin tacili, Yahudiler hak • 

F ransada greveileri n kındaki kanunun tadili, ziraat işlerinin 
• • ıslahı ve halkın içtimat seviyesini yük-

sayiSI 40 btnl buldu seıtmeğe ma tur olan ~!ğer ısıahat~n bir 
an evvel yapılması luzumunu bır kc-

Paris 24 (A.A.) - Maden amelesi re daha hatırlatmıştır. 
arasmda başgöstermlıj olan grev hare- Naib Horti, mühim siyast rical ve 
keti, diğer işçilere de sirayet etmiş • bu arada eski Başvekil Bet'len ile isti· 1mredi 
tir. şar<•lerde bulunrn~tur. Bununla be - ktlmetin İmredi'nin idaresine 

(Devamı 11 inci uyfada~ raber hükfunet mahfellerinde yeni hü- edileceği ümid edilmel"tedir. 
tcvdl 



2 Sayfa 

•• '"gun 
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On günün tarihi 
\, A. ş. E.SMER _...., 

~ tamızın ölümüne ağladıjtımız 
~ on gün içinde enternasyonal 1>" 

litika hayatmda olup bitenlerin bugün en 
kısa bir hülfısasını yapıyoruz. 

* Geçmiş on günün en ehemmiyetli bl -

Makal ı 

SON POSTA 

= Çin ögüdleri = 

• 

Sözün ısas: 

lsmet İnönü 
Ta;·ih muvacehesinde! 

t E. Talu 

l Q\ tarnızın, ruhlanmızda ve yil ' 
~ reklerimizde, aziz ve mukad~ 

hatırası gibi haşre kadar taşıyacağı~ 
elemini, İnönü ve Lozan kahramanı .Bil" 
yük clsmeh in başımıza geçmiş oımasild 
ancak tadil edebiliyoruz. ' 

1 Cümhuriyet onunla en iyi bir nigeh~ 
Türk devleti onunla en mükemmel bit 
nAzım ve müdir, Türk ordusu onunla de,; 
terli ve muhterem bir ba§bu~, Türk ıni1': 
1 ti onunla kendi büyüklüğile mütenaslli 
bir başkan buldu. 

disesi olarak efkarı umumlyeyi meşgul 
eden nıcscle, Jngıliz ba~vekili Çember -
layn ilc hariciye vekıli Halifaks tarafın
dan Parise yapılacak !:ıeyahattir. Son ay
lar zarfmda Ingıliz ve Fransı~ devlet a -
damları bir ı:ok karşılıklı ziyaretler ya:ı>
mışlardır. Fakat enternasyonal müvaze
nenm Miınih anla§masını takib eden ye
nı ıstihalesi ıçinde yapılacak olnn bu zi-
varete hususi ehemm;yet atfedilmekte - A!ızdan çıkan söz kurşundan çat,uk gider, geri alınamaz. Söz silAhların en kuvvetıısımr, tent kullanmasını bilmeli. 

dir .. Z.yarefn bugün yapılması mukar • ,~~~~~~~==~==~~~~~~~~~~~~~=~~·~~~~~~~~~~~~~~;;:~~~~~ 

J Bu hükümleri veren sade biz değil~ 
i İsmet İnönünün liyakatini bizzat tariİl! 
dUgün arkasından kanlı yaşlar döketc!l 
a~ladı~ımız Büyük Kurtarıemın ıığzındııtl 
veriyor. 

~::t;;Eff."~~[?İj?:~~~g 
riter devletler arasında silahsızlanınıya 
sınır açacak olan şı1mulh.i bir anlaşma -
nın çareleri aranaca~ını tahmin ediyor -
lardı. Hatta bir dörtler paktından bile 
bahsPdenler çoktu. 

On gündenberi cereyan eden htıdiseler 
böyle bir neticeye vanlahilmesi hak -
hında beslenen uroidieri çok zayıflatrnış
tır Hitler ile İngiliz muhalefet liderleri 
arnsında uzun bir poJemik açılmıştır ki 
b:.ınun manası şudur: Nazi lideri bugün 
lngıliz ve Fransız milletinin mukadde -
tratını ıdare edenlerle anlaşabilece~ni, fa. 
kat demokrasi ıle ıdare edilen memle -
ketlerde yarından pek emin olamıyaca~ 
cıhetle Almanyayı silithsızlandırarnıya -
cağını bildirmiştir. Dün Hitler silahsız -
lanmanın şartı olarak, Alman noktai na
z.arının İngiliz ve Fr&nsız hükfunetleri ta
rafından aniaşılmasını istiyordu. Anla -
1ıldı~ına· dair Münihte kendisine teıni -
nat verildi. Şimdi ayni noktai nazan m~ 
halefetin de anlamasını taleb ediyor. 
tngiliz ve Fransız iç politikasının vazi -
~·etini bılcnler, bunun ımkansı:ı oldujtunu 
ıakdir ederler. 

* 

10 bin lira 
/{ azandıran 
IJir otomobil hazası 

Lon<ırada bir otomobil kazası netice-
sinde, sağ gözü mütemadiyen seğirdiği 
bu yüz.dM bir türlü :rahat edemediği i
çin mahkemeye müracaat eden bir İn
giliz kızı, davayı kazanarak otomobil 
şirketinden ı O bin lira tazminat almış
tır. 

r-·············~~ .................................... , 
Hergün bir fikra 
Eziyet olsun diye 

Cahil ve ayni zamanda çok aaf bi.r 
hoca, bir camiin imamlığına tayinini 
istemek için !stanbul kadısına mü -
racaat etmi§ti. Istanbul kadı.sı, hocayı 
tepeden tı~ııaqa kadar ıilzdükten ıon
ra hacayı imtihan etmek istem.if: 

- Söyle bakalım ialdmın prtl4n 
kaçtır? 

Demi§ti. Hoca gilllilmıedi: 

: - Sen bunu bilirrin amma kadı e -
: fer.dı, bana eziyet ol.ıun diye 60ni.JIOT

: ıunl 

'---·····-· .... ···········-····--./ 
Dünyanın en 
Büyük gilreş 
Organizatöril kadm 

Yün lJrgü 
Meraklısı bir 
Taksi şolöra 

Atatürkün tdrihi nutkunu açmız .. Sn'!" 
falarını karıştırınız .. Ve şu astırları ib 

1 

retle okuyunuz: 
c .•• İsmet Paşa, benim İstanbuldan lı~; 

reketimden evvel, benimle teşriki ın~ 
etmişti. Bilahare Anadoluya gelip bera ~ 
ber çalışmıştı. Erkanıharbiyei Umuınitd 
vazifesinin ilk defa İsmet Paşaya tevci -
hinde isabetsizlik olsaydı, bu bususti 
Fevzi Paşa hazretlerinin de beni ikaz c~ 

1 meleri vatani bir vazife hükmünde idi• 
Halbuki müşarünileyh bilaıds bu tııt1 
tavzifi pek münasib bulıntı~ ve kendileri 
teklif olunan Müdafaai Milliye Vekaleıi~ 
nJ pek eamiını bir hisle derhal kabul btl" 
yurmuştur. ismet Paşanın, gerek Erk.Ôt ~ 
nıharbiyei Umumiye riyasetinde ve ge~ 
bilahare birjıil cephe ku:rnandanZtğı,.dll 
gösterdiğı Liyakat ve fartı gayret kendi ~ 
sine tevcihi. vazifede isabetimi jiilcıı U" 
bat etmiş bulunduğu için, mUlete kat1' 
orduya karşı t•e tarihe karıı tama11Jl" 
müsterlhim! » ( *) 

Gene, ayni tarihi ibidcnin bir kaç safi' 
öt~ine bakınız .. İkinci İnönü zaferini ıt~· 
zanan İsmet Paşa hakkında Başkurnstlj 

ı Londranm taksi .ı;oföcl:erionı:lım Ffl - dan diyor ki: 
not, canı tez bir adamdır. Boş dunnalk- - cİsmet Paşa, 81 mart günü, muktıb~ 
tan asla ııo.1anmaz.. Onun için de işi taarruza geçti ve düşmanı ma~lOb edete 
olmadığı, mü;teri 'J:lıSidediği zamanlar 31/1 nisan geçı;>si ric'ate mecbur etti. :f31S 

tığlannı OOır ve yün örer. Resimde suretle, tarihi inkılabımızın bir sayfıı.Slı 
gördüğünüz ~bi şimdi de kendisine bir ikinci İnönü zaferile imlô. edildi. 
boyun atkı.IJ armektedir. Efendiler, düşman çekilirken garb ce?' 

hesi kumandanile ı nisan günü ccreY~ 
eden muhaberat, o günün tahassusatıW 
tesbit için vesaiktir. O tahassüsatı ilı1' 
için, müsaade buyurursanız 0 günkÜ rııtı• 
haberattan bazı telgrafları aynen oktlyr 

Horoz dövüştüren/er 
cemigeti • 

Dığer taraftan Almanya ile iki garb 
demokrasısı arasındaki münasebetleri 
ıerginle§tiren bir bAdise daha çıkmış -
ur: Geçen hafta bir Pulonyalı Yahudi 
,enci. Parısteki Alman sefaretine gide
rek katıblerden birıni öldürmüştür. Her 
ınrafta büyük teessür uyandıran bu m!
oasıı cınayet, Almanyada Yahudiler a - F ukara kalmaktan korkan 

Bugün, dünya
nın en büyük ve 
muktedir güı·e1 or
ganizatörü bir ka
dındır. Genç, gü. 
zel ve mü~etebbis 
olan Bayan Luk, 
Londrada aleHide 
bir i§çi k ız iken. 
bir gece seyretti~J 
bir güreş maçı 

kendisini ziyadesi. 
İngilte:rede ~horoz dövüştürenter oo- cağım. ('~•) 

miyeti» dtye bir ~ekkil!l vardır. Azası 1n6nD muharebe meydanında Metrl: 
e.rasında yüksek p.hsiye'tler butun tepede Garb cebhesi Kumandaoı " bir kadın neler yapar? le cezbetmiş, erte yhlnde yeni ve daha şiddetli tedbirler 

alınmasına vesıle teşkil etmiştir. Berlin 
re Münih gıbi büyük §ehirlerde halk 

si günden itibare" 
işe koyularak tu 'er tertib etmiş ve 

:HI'!~ im de 

maktadıi". Cemiyet btr ~ ve Erk6nı Hıırbiyei Umumiye Reisi 
horoz dövüşi{lrür veya horoz dövüş • lsmet Paşaya k"ahudi majtazaln~ına hücum ederek bun-

ları yağma etmlstir. Hükumet de Paris 
müdhi§ paralar kazanrnı§tır. 

Bayan Luk görülmektedir. türrneğe teşebbüs ederken yakalanan Bütün tarihi alemde, sizin İnönü rtı8f 
azasıru, mahkeme cezalanna karşı si • dan muharehE'lerinde dcruhde ett·~ıfl~ 
gorta etmektedir. Cemiyet geçenll~rde v~zife kadar ağır bir vnzüe deruh~e e~ 
2000 lira tutan bir cezaıyı aynen ö- mış kumandanlar endcrdir. M11letı'fll1 ~ 

:inayet :çin Alman Ys.hudilerindC'n bir 
nilyar mark tazminat almıstır. Bu, İngil-
ıere, Fransa ve Amerikada çok derin a • 
t:islı>r uyandırmıştır. A"merıkanın Berlin 
diri, hükumcte izahat vermek bahane-

Casus Lavrens bir defa 
intihara teşebbüs etmiş 1 demiştir. fstiklal ve hayatı, dahiyane idareniz oı , 

tında §erefle v&zifelerini gören kuın110 
1 

da ve sil~h arkndaşlarınızın kalb 'e Jı~ 1 

miyetine büyük emniyetle t.stinad ed~L 
yordu. Siz orada yalnız düşmanı de~: 
milletin mtıkıis talihini de yındiniz. :t • 
ıa altındaki bedbaht toprak:lanmızlıı be , 
raber bütün vatan, bugün müntehıı.l11~ 
na kadar zaferinizi tes'id ediyor. DiL§~ ·~ 
nın hırsi iı:tiUisı azim ve hamiyetiııi1'. 
yalçın kayalarma başını çarparak 7ıtıf 

Iile gen çağırılmıştır. Almanya da ayni 
bahane ile Vaşingtonciaki sefirini geri 

1925 senesinde muharrir Gainet'e 
ya1.m.ış olduğu bir mektubun medlO. -

;ekmiştir. İngılterede dahiliye vekili Con =============== 
Sımon, Yahudıler hakkında alınan şid _ yesinden, Tunus meselesin!n hallinden 
letl• tedbırlerin Münih anla§ntasile m _ ve Fnmıanın Sovyetlerle olan münase • 
lana gelen müsaid atmosferi de~i§tird~y- bet~erinin ~·e.ni" başta~ tanziminden bab • 
tin! bildirmi§tir. Hülasa İngiliz ve Fran- se1ıyor. G~X:üluyor kı İtalya Fransa ile 
ıız devlet adamlan arasında bugün ya • anlaşmak ıçın 1935 senesınde Laval ta -
pılacak olan müHikat, ıki hafta kadar ev- rafından verilen kons~iyonlar ile de ik
rcl bu görüşmeye karar vE>rildi~i zaman- tifa etmiyecektir. 

lünden meşhu= İngiliz casusu Lavren

sin bir kere intihara karar verdiği an -

laşılmaktadır. Bu mektubu alan mu -
harrir fena haldt! telAşa düşerek me -

seleyi fngı iz edibi Bernar Şo'ya aç -
m1ş. o da: 

Ingiltere kral fJe kraliçesinin 
Amerika segahati 

İngiltere Kral ve :K'ra3içesi, Vaşing -
tonu ziyare1 ettikleri vakit beyaz mn 
ilkinci katındaki şark clhetlni işgal e -

decekle.rdlr. Amerikanın meşhur Cfun· 
hurreislerinden Abrahmn Ltnkoln'in 

hürriyet beyannamesini tmzaladı~ o -

da da Krallçeye yatak odaS1 otarak tah
sis edilecektir. 

tinden çok başka ~artlar içinde vuku bul- * 
naktadır. Wudhed komisyonu tarafından neşre-

•Bu mesele hakkında Başvekil ne 
görü.ştüm. Şimdi de ıınektubunuzu Ba'j
vekAlete gönderiyorum. Bu yüzden 
miidhış bir· iskandalın vukua gelmesi 
mümkün olduğundan lazım gelen ted-* İtalya kralı ve Habeş-,stan imparatoru 

cezdıne Fransız cümhurreisinin sefirl 
olarak gönderilen Ponsot, Romaya var -
mış ve ıtimatnamesini takdim etmiştir. 

Fakat İtalya ile Fnnsa arasındaki müna
sebetler üzerinde bir salAlı busule getire
ce~i zannedilen bu hadise, beklenilen ne
ticcyj vermemiştir. Geçen nisanda im
zalanan İngiliz - İtalyan itildfı üzerine 
iki devlet arasında görüşmeler başlarnı§· 
tı. Fakat bu görüşmeler, Fransanın cİtal
ya kralı ve Habeşistan imparatoru:~~ nez
din~ sefir gönderrnek istememesi yüzün
den ınkıtaa uğratffiştı. Şimdi Münihten 
sonra İngiltere, Habeşistanın İtalyaya il
hakını tanıdıltı gibi, Fransa da istenilen 
sefirj yollamış, fakat arada İtalyanın an
laşmak için ileri sürdü~ü şartlar ağırlaş
m .. :tır. Relazione İnternazionale gazete
.. ransa ile anlaşmak için Süveyş kana
lının idaresinde ıslahat yapılmasından 
Cıbuti şimendifer hattının İtalyaya terk~ 

dilen rapor ile Filistin meselesi yeni bir 
safhaya girmiş oluyor. On beş ay evvel, 
Peel komisyonu Filistinin taksimini tek-

CDevamı 3 UncU sayfndn) 
birlerin alınmasını bir kartla biMir -
elim• diye oevab vermiştir. 

Kral ve Kraltçe bir gO.nlerlnl 1939 

Nevyork sergisini gezmekle vakit ge

çireceklerdii. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Çekoslovakya meselesinin en hu:tran.ı ıamanında bir kı

sım İstanbul gazeteleri Türttiyede (lt( Jellik mesleğl için 
mühım olabilecek b~r haber \'eTm1fltırd": 

- Karlsbad, Maryenbad gibi ın~him su şehirlerinin Çe -
koslovakyadan çıkıp Almanyaya r.r~rn"!i üzerine bir kısım 
Çek otelcileri St'rrnayeleri için lır.ı;ka bıı· saha aramı~lar, 

meml('kctimizi çok e1veri§li gö .. mt~~ier, buraya bir heyet 

göndererek tedkikat yaptır:n.§lardır, dı:> orlardı. 

Arkadaşlarımıza bakılırsa otelcH~·'n tedkikatı iyi netice 

vcrmışti, memleke~lerine dön~ükten sonra sermayelerini 

toplayıp hemen buraya geıt:ceklerdi, yer yer otel yapacak

lardı Fakat aradan aylar r,eçti, ne geler. glSrüldü, nede 
para getiren 

ISTER IN AN. 

D:in gazeteleri gözden ~cçmyorduk. Denizhankın bqlı -
cası Trabzonda (;~mak Uzere KaraJtır·:ı.m mühim !imanla -
rındn turistik oteller yaptırtmıya karar verdi~i, hattA te -
şebbüse de geçti~i t:nberini okuduk. Onu okurken de Çek 
otf'lcılerine aid haberi l'.amJa~ık. 
Adamların In •p P:neh::rı p-('rc;~kten .yı retleeler vermiş 

olabilır, sermayelerini Türkiyeye na..\•t:tmek arzulan ise 
aflebı ihtımal do~rudur, fr.kat bütün memleketlerln kendi 
memleketlerden yabancı ülkelere pa:-a çıkmaması için ha
tıra gelen ve l;elm.yen bütün tc~blr!P.ri almış olduklan bu 
devırlere tatbik (!dilebilmesi ıni:mJ:ün aef.i!dir. Binaenaleyh 

biz bu sahada ilk tc~ebbüsiı 1 lnizoaı k gibi gene bir Türk 
müessescsinden bekliyor ve ı:ıcnebi tc~<>hl-üsünün tahakkuk 
edebileccğıne ınanmıyoruz, fakat ry (ı~:CH'CU sen: 

ISTER 1 ANMAI 
dılmesinden, İspanya meselesinin tasf.i _ '----------------------------------------------) 

dah.li§ oldu. . .
11

• 

Namınu:ı., tarihin kitabei 't'T12fcıJııf1 r 
kaydeden "e biltan milleti ha.k]cınızcltı, , 
bedi minnet 1'~ §iikrana sevkedc11 l7V 

(Devamı 3 nct.i sayfadll) 

(*) Nutuk: S: 279. 
(U} Nutuk: S: 361-362. ,,/ ....................................................... 
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25 tkinciteşrin 

Rütenya meselesi yeni 
bir buhrana yol açıyor 

Bir ingiliz gazetesi Polonyan1n hudud boyunca 
yedi f1rka askeri tahşid ettiğini yazıyor 

'Almanya, Danziğin bir Alman şehri halini alması şartile 
Rütenyanın taksimine muhalefet etmiyeceğini bildirmiş 

Londra 24 (A.A.) - Evening Standard 
gazetesi, Avrupada yeni buhran tehlikeli 
baş gösterdi başlı~ altında yazdılı bir 
makalede diyor ki: 

Polonya Çekoslovakyanın Rütenya ka
rnında bütün hudud boyunca yedi fırka 
asker tah§id ettiği gibi Romanyanın Çe -
koslovakynya yardım etmesine mAni ol -
mak için de Romanya hududunda kırk 
bin kişi tahşid eylemiştir. Öyle anlaşılı -
ycı k\ Polonya ve Macaristan Roman -
)'ayı merkezi Avrupa ile birle§tiren bu 
Rütenya arazisini ortadan kaldırnuya ve 
~endi aralarında paylaşmıya azmet.:mt, -
lerdir. Hatta, bu hareketin tarihini de 
bu ayın 27 sine tesbit etmi§lerdir. 
Şımdiye kadar Almanya, bu harekete 

lllan i 'lluyordu. Fakat bu sabah Polon -
Yaya ve Macaristana yaptığı bir tebli~de 
Iki şartla bu muhalefetinden vazgeçece
ğin· bildirmiştir. Bu ,artıardan birisi, 
t>anzig üzerindeki Milletler CemlyeU 

kontrolünün ilgası, Da~gin kat't bir Al
man phri halini alınası ve ikincisi de, 
Rütenya Macarfatana ilhak olunduğu tak 
dirde buradan Çekoslovakyadan geçmek 
Qzere Romanya hudueluna kadar Alman
yaya demiryolu ve otostrat yapmak im
tiyazınm verilmesidir. 

Diğer bir habere göre ise 
Budape§te 24 (Hıtvu) - Rjitenyalıla

rın kendi mukadderatlanna kendilerinin 
sahib cılması için, Macar gazeteleri tara
fından bir müddettenberl yapılmakta o
lan neşriyat dündenberi umum.t bir te -
vakkufa u~a.rr.ıştır. Puter Lloyd gibi, 
yarı resmf gazeteler bu mesele hakkın
da tek bir satır bile 1azmıyorlar. 

İyi malumat alan mehafilde beyan o -
lundu~na göre, bu meselede şiddetle 

muhalif olan Almanya, dün Budape~te 
hükumeti nezdinde bir teşebbüste bu -
Iunmuftur. Şimdilik Rütenya meselesi 

muall!kta kalıyor dt>mektir. 

Manş denizinde şiddetlij Alman, itaty1n, Japon 
ftrltnalar hüküm sürüyor pakttnın yıldönümü 
Sahillerde beş kişi öldü, 
birçok kimseler yaralandı 
Londra :>.4 (A.A.) - Mail§ denizinde 

hükiım süren pek flddetl~ bir fırtına İn
Eiliz salııllerinde mühim tahribat yap -
hu~tır. Şimdiye kadar beş kişi ölmüş ve 
bır çok kişiler yarnlanmıştır. Deniz nak
liyatı intizamını kaybetmiştir. 20 kadar 
lvnpur evvelki geceöenberi limana gire -
tniyerek Southnmpton açıklarında atıl 
bir VAziyette durmaktndırlar. 

Nevyorktan gelen Queen Mary trans -
lt15ntiği Plymouthda dentidemekten vaz
geçeı ek Cherbourga doğru yoluna devam 
etrnıştir. Norveç kraliçesi Mandın cena
tesıni harnil olan İngiliz Royal Oak zırh
lısı henüz }Ola çıkamamı§tır. Bütün si -
~il ve askeri hava meydanlarında tayya
telerin hareketi menedilmiştir. 

Gatwick hnva meydanmda altı hangar 
Içlerindeki tayyarelerle birlikte mühim 
hasara uğramışlardır. 

Ra ~Jes eyaletinde 650 telefon hattı ha -
tab olmuştur. 

Hitler Cenubl Afrika 
Nazır1n1 kabul etti 

Berlin 24 (Hususi) - İngiliz cenubt 
~fr~~as.1nın :nilli müdafaa nazın Pirov, 
k Ugun Berhtesgadcnde Hitler tarafından 
ab:ıl edilmiştir. 
Bır saat süren müHikat esnasında, Al -

bıanyanın ınüstemleke talebi meselesile 
lir.ari münnsebat hakkında fikir teatisi 
~np ı lmıştır. 

Pirov, bu akşam Berline döndükten 
:onra Romaya hareket etmiştir. Pazar -
'tı.esi gününe kadar Romada kalacak olnn 
azır, İtalyan hükUmet ricalile de te -

bı.asıard:ı bulunacaktır. 

Nakil ve tayinler 
h Ankara 24 (Hususi) - Diyarbakır 
~akıflar Müdürlüğüne Bitlis müdürü 
:..?-Ydar Kılıçoğlu, Bitlise Hayseri mü
ıutıl'i' ~ ~ Nacl Atalay, Kayse:r5ye Vakıflar 

Y?1Yat muhasibl Remzi Gürer tayin 
~,l'nişlerdir. 
~tanbul Posta ve Telgraf Müdürlü -
(lj~. ~azhar Derimer asaleten tayin e· 
fett ~~tır. Posta telgraf muamelat mü
ttı 1

Y
1 Renan Onat Seyhan Posta 

t'~l~raf Müdürlüğüne, telgraf işleri 
lı 81 ~Necati Ton~r yüksek fen hey~ti 
(\ı a~gın.a, Anikara Telefon müdürü Sa
l)() Zlnır telefon müdürtlüğüne, Van 
h sta lllÜdürü Atem thker Zongulda· 
~~Ordu posta müdilril Nazım V ana, 
Cra nra posta muavini Hamid Tuncer 

uya, mua.melAt müfettişlerinden 

Bugün Hariciye Nazırlan 
birer nutuk söyliyecekler 
Berlin 24 (A.A.) - Emin bir memba

dan ötrenildiiine göre yann komintem 
aleyhlndeki paktın imzasının yıldönümü 
münasebetile İtalyan, Alman ve Japon 
radyolarında bir saat müddetle bu ha -
dise tcs'id edilecektir. Bu münasebetlc 
ltalya hariciye nazın Kont Ciano, Al -
manya hariciye nazın Von Ribentrop ve 
Japonya harıciye nazırı Arita birer nu
tuk söyliyeccklerdir. 

Bu nutuklar saat ll,30 dan 12,30 a ka
dar birbirine ba~lanan üç menrleketin 
radyosunda söylenecek ve derhal her üç 
lisıına da tercüme edilecektir. 

Sinema y1ldtzlar1nrn 
malikaneleri yand1 

Los Ancelos 2-i (A.A.) - Cenubi Ka
liforniyada 1imdiye kadar görülmemiş 
vüa'atte büyük orman yangınlan mü -
him tahribat yapmaktadır. Şimdiye ka -
dar ıki yiızden fazla ev yanmış ve bir 
çok sinema yıldızlarmın malikaneleri kül 
olmuştur. Binlerce kişinın yangınlan 
aör.dürmck için uğra§Jllasma rağmen a -
t~ gitgide büyümektedir. Bir çok mın -
taknlar ateş yüzünden mahsur bir halde 
bulunmaktadır. 

Belçika Kralı Holandadan 
Brüksele döndü 

Brüksel 24 (Hususi) - Üç gündenberi 
Felcmenk kraliçesi Wilhelminin misaliri 
bulunan Belçika kralı Lcopold, bugün 
Amsterdamdan Laheye v.armış ve bura
da Belçika itolonisini kabul ettikten son
ra, akşamüstü Brüksele dönmüştür. 

Filistin için 
konferans 

Londra 24 (A.A.) - MUstcmlekat na -
zın Mac Donald, A'Varr. Karnarasında 

beyanatta bulunarak İngiliz hükumeti -
nin, Mısır, lrak, Arabistan ve Erdün hü
kılmetlerile F!listindeki Yahudi ajansına 
Fi!istı.n meselesinin hnllini müzakere et
mek uzere toplanacak konferansa iştirak 
etmeleri hususunda resmeıı davetiyeler 
gönderildi~ini bildirml§tir. 

Hadi Erkmen Kayseri Posta Müdürlü
ğüne nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Münhal bulunan Erzurum Tapu Mü· 
dü:rlüğüne Büyükada tapu sicil mu • 
hafw Faruk terfian tayin edilmişlerdir. 
dir. 

SON POSTA 

Cümhurreisi 
inönünün 

mühim beyanatı 
Atatürk aşkındaki bu 
birlik Büyük Ölünün 

kurduğu rejimin remzidir 
Gazetemiz tntı.şar etmediRi gün

lerde Cüm'htırrelst İ.mıet İnönü, ecne
bi gazetecilerine mühlm beyanatta 
bulunmuştur. Cümhnrreislnln beya -
natını aynen dercediyoruz. 

Ankara 22 (A.A.) - Retslcümhur 
İnönü bugün saat 18 de Ankarn
dıı bulunan ecnebi gazetecilerini ka
bul ederek ıı,a~daki beyanatta bu -
lunmuştur: 

.san günlerde, bütün bir milletin c
bedi Şefinin cenazesi önündeki mü
heyylç kederine şahid oldunuz. Ata
türk aşkındaki bu birlik, Biiyük Ölü
nün kurdu~u rejlmln rem., _ Kema
llzmin hususl vıısfı deva ..• lıhğında 
mfindem1çtir. 

Türkiye, dahill slya.-ıetlnde oldu~u 
gibi harici s!yuetinde de, hattı ha
reketini olgun dU~üncelerden ve bu -
nun milletin menfaatlerine en uygun 
olduğu kanaatini getirdikten sonra 
tanzim eylemlştlr. İşte bunun için 
dünyanın en salahiyettar mümessll -
leri önündt> hiç tereddiid etmeksizin 
dlyebillrlm Id, Türkiyenin harıcı siya
setinde sulh davasına sadıkane bnA-lı
lık. Kemalist rejiminin blrblrlnl ta -
klb eden hükümetleri tarafından şim
diyE' kadar tatbik olunageldigl şeklide 
anl:ı..şma ve beraber ça~a zlhnlye
t.l, dosUuklarına ve Ittifakiarına bu -
lOs ve sadakat.. ve sulhun muhafazası 
emrinde gösterilen itinanın en bü -
yük muvaffaklyet şanslarlle 1hntnsını 
mümkün kılan kuvvet seviyesinde 
kenı11slnl mütemadl tutmak kaygLSı 
hl'ıklm olmtıkt.a devam edecektir. 

N!v.am ~ terakki lmut olan Türki
ye, ~ayretle-rlnJ size blldlrdJt!m bu 
prensipler yolunda sarfetmell-e de -
varn eyllyecek ve dünyada sulhu mu
hatoo maksadlle kendisine her mü
racaat vukuunda •rnevcudD cevabını 

vermekte kusur et.mlveoektir. Bunun
la bernber. bu yoldaki mlisaraatının 
bu a..•ıll davaya hlçblr ztıf sebebi ol -
maksızın samimlyetle ba~ılık gibi 
haklltl rol'ınasında tezahür eylemesı
ne ltina e<U!cektlr. 

Hadiselert naklederken, Türkiye -
nin haktki manzarasını tam surette 
nksettlrmen1z 1ı'ln slilercten temsU 
eylemektc oldu~unuz memleketler et
k~rı umumlyeslne, biiyük yasırnız!l bu 
de-recede do.~tane bir surette ~tlrak 
eden bfi.tiin dünya milletlerine knrşı 
burada gördfiitilnüz kuvvetli minnet
tarlık tezahürOnli bildlr.ınen1zt ve bu 
attır leederin de son derece te.9elllbahş 
bir dostlukla !hata edilmi§ olan Tür
kiye milletının duygıı!u teşekkfirle -
rtne ayrı ayrı herkes nezdinde tercü
man olmanızı bilhassa rtca ederim .• 

Haneiye Vekilinin beyanatı 
Ankara 22 (A.A.l - Hartclye Vekl-

11 B. Şükrü Saraçojflu, Atina ajansı -
nın husust muhabirlnl kabul ederek 
kendisine aşa~ıdakl beyanatta bulun
mu~tur: 

c- 'Basve.kll CelAl Bayar, Yunanlc;
tane karıjı olan hlssiyatını birçok de
fa s:ıhsen blldlnnl~tl. Ben de, Hartel
ye VC"kl'ıletlnl deruhde ederken, Bas -
vekll B. Metak.-ıasa gönderdl~m teı
graflıı. kendi hl.-ıslyatlmı bildirdim. 

Bul!'ün slz1 kabul ederken, şunu 11~
VP E>vlerru•k ıste~ım: 

Yunanlstanla Tftrkl:ve 
Ittifak paktı lmzalandı~ı 
memJalrt't zlmamdnrlan tnrarındıın 
hazırlanan. imzalanan Vl" tatbik edi
len bir veslka ldl. Bugün l~. Iki mU
lt't tararından hükfımetler1ne bir vn
zlfe olarak tahm11 edUen bir pakt ol-

Vindsor Dükü 
Çemberlayn ile 

görüştü 
Paris 24 (Hususi) - Dün Parise mu -

vasalatım bir kartla Vindsor Düküne bil
dirmiş olan İngiliz başvekili Çemberlayn, 
beraberinde hariciye nazın Lord Hali -
faks olduğu halde bu akşam Vindsor Dü
künün ikamet ettiği otele giderek, Dük 
tarafından kabul olunmu~ur. 

Vindsor Dükü !le Çemberlayn arasın -
da yapılan bu görüşmenin, Dükün İngil
tere)'e avdetile alikadar olduğu anlaşıl -
maktadır. 

Sözün k1sas1 : isınet 
in önü .tarih 

muvacehesinde ! 
(Hqtarafı 2 inci sayfada) 

yük gaıa ve zaferinizi tebrik ederken, üs
tünde durcluğuııuz tepenin ıiu binlerce 
düşman ölülerile dolu biT meydanı §eTe! 
seyrcıtirdiği kadar milletimiz ve kmdi -

e Amerikada son yapılan 
kısmi seçimin manası 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

nız için şaşaai itila ile dolu bir ufku iı "' A merika, cümhurreisi seçi • 
tikbcle de nrızır t>e. hdkim olduğunu söy -
lemek ısterim. mini, bundan bir 

Biiyük Millet Meclisi Reisi sonra 1940 yılı ıçinde yapacak 
Mustafa Kemal Geçen bir riyaset devresi zarfın -* da azlın bir iktısadi dava ile u~aşarak 

İşte, Iaycmut Atamızın yalnız bir iki bir hayli yıpranan Franklen Roosevelt 
tanesini buracığa kaydetmekle iktifa ey- tekrar seçilecek mi, seçihniyecek mi? 
lediğim yüksek şehadetlerile, inkılab ta - Tahmin etmek zordur. Fakat kısa bir za. 
riliimizin ebed:yete intikal edecek altın man evvel meb'us ve ayan meclislerinin 
sayfalarına geçF-n muhterem Reisicümhu- üçte birerlerinin yenilenmesi münaseb& 
rumuz, sevgili milletinin kendisini en bü- tile alınan neticelerle bakılacak olursa, 
yük makama seçmekle gösterdiği sevgi, Roosevelt hükumeti, 1940 senesinde, ye. 
snygı ve bağlılığa muharebe meydanın - ni cümhur riyaseti intihabatına korku 
da, siyasi ınüzakerclerde. devlet idarcsin- duymadan girebilecektir. Çünkü: 
de, hasılı telT'iz ve dürüst hayatmın her Meb'usan meclisinin üçte birinin yeni 
safhasında \'e her sahada bin defa hak lenmesi münascbetile yapılan kısmi in · 
kazanmış nedb bir §ahsiyettir. • tibabatta bugün iktidar mevkiinde bulu· 

Şınıdi, vazHeraiz onun çok kıymetli nan demokratlar yetmiş üç sandalye kay. 
varlı~ı etrafında, tek bir kütle ~alinde betmiş, buna mukabil cümhuriyetçilt-1 
toplanarak, gönüllerimizde cümhuriyet (77) sandalye kazanmışlardır. 
sevgi ve ideali ile Atatürkün bize çizmi§ Ayan med'sinde ıse gene demokratlar 
ve göstermiş olduğu ;tila ve terakki yo- (9} sandalye kaybetmiş, cümhuriyetçilet 
lundn gcı1e t-sk 'si g'bi, ayni ka vi ve azim- ıse (7) sanciaiye kazanmışlardır. 
kar adımlarla yürümektir. Rooseveldin mensub olduğu partmfn 

Bu \'azıfeyi tamamile ifa edeceğimize kaydettiği bu gerılemcye bakılacak olur· 
kani olarak, gözlerini dünyaya kapayıp e- sa 1940 yılında seçilerek reisicümhur in· 
bcdi~ete ac;rm Yüce Şefin, İsmet İnönü, tihabatınt;\a cümhuriyetçilerin kazanma 
bıze en bliyük ve en kıymetli arma~anı • ihtimalleri demokratlara nazaran dnha 
dır! !:ızla görünmekte i-se de hakikatin böyle 

- -····························································-
inniaeredeki Türk 

talebeleri and içtiler 
İngilte!'1edck.i Türk tnlebeleri Atatür -

kiin ebcdi ziyaını haber alır almaz bir 
toplantı yapmı~lar ve Büyük Şefin e~siz 
esı'rinı korumak için and içmişlerdir. 

TLirk talebelen ayrıca bir telsiz telgrafla 
Türk gençliğine kararJannı bildirmişler
d:r. 

Londra (Telsiz telgrafJa) - Atamızın 

bıraktığı e şsiz eseri canımız, kanımızla 

korumak ıçin gençlik andını içti~mizi 
yurddakı kardeşlerimize bildiririz. 

lngiltn'ede ekzeter 
Türk taZebeleri 

Hergün: On gün !in tarihi 
(BCL§ tarafı t2 inci ıayfada) 

lif etmişti. Bu taksim projesinin nasıl 

tatbık edileceğini tedkik etmek üzere Fi
lıstine gönderilen Wudhed komisyonu, 
taksimin tatbiki imkansız bir proje ol -
duğuna karar vermiştir. İngiltere hüku
meti bu karan kabul ederek, Arablarla 
Ynhudiier arasında bir anlaşma için yeni 
bir teşebbüs yapacaktır. Yahudi mü • 
messıllerinin ve Filistin Arablarile kom-
şu Arab memleketleri mümessillerinin 
yakmda Londrada i~timaa ça~ırılacaklan 
1·esnıen bildiriliyor. Fakat Filistinde bir 
scne>den beri devam eden tedhiş hareke
tinden rnes'ul addedilen müftinin çağı -
rılmıyacağı ima edildi~nd(>Q, bu Arablar 
arasında sukutu hayai uy&ndırmıştır. Fa
kat Londra içtimaı Yahudi mchafili ara -
sında dahn büyük bir hayal sukutu uyan
dırdı. Çünkü bu müzmin meselenin hal -
lınde Arab noktai nazarına daha uygun 
bır formül araoacağı muhakkak gibi gö-
rünüyor. 

* Amerika seçiminin neticesi Ruzvelt için 
bir mağlubiyet telakki edilmek lAzımdır. 
Gerçi hala cümhurreisinin lideri bulun
duğu demokrat partisinin gerek mecliste 
ve gerek ayandaki eksertyetf büyüktür. 
Fakat bu ekseriyet, seçimden evvelki ka
dar kahir değildir. Cümhuriyetçiler mec
listeki iızalıklarını yetmiş beş adet arttı
rarak yüz yetmişe iblağ etmişlerdir. A
yiınöaki mevcudları da yirmi scklzi bul
du. 1928 seçimındenberi ilk defadır ld 
cümhuriyetçiler, demokratlar karşısında 
n:.eclisteki ve ayandaki vaziyetlerini tak
viye etmiş oluyorlar. Son beş seçimin 

olmıyacağını zannettirecek bazı csbab 
vardır. Bu sebebleri tesbit etmeden evvel 
cümhuriyetçilerin terakkisini kaydeden 
avamil şunlardır: 

1 - Ha.l.kın, demokratik idarelerde, u-
zun müridet ayni eşhası görmekten bık-
ması ve yenilik arzusuna dü§mesi. 

2 - Amerikada ayfın seçiminin ~yalet 
esnsına göre yapılması ve eyaletlerin nü
:fu.c.unun nazan dikkate alınmaması. 

Mesela takriben (13) milyonluk bir nü
fuou olan Nevyork intihab dairesi ıki a
ynn intihab ettiği gibi nüfusu (100) bı· 

ni geçmiyen Nevada eyaleti de iki uyan 
int!hab eder. Cümhuriyetçilerin ~on jn. 
tıhabdaki terakkilerinin hakiknttE' geni~ 
halk kütlelerıinin tevecciihünü kazan -
rnek manasma gelmedi~ini isbat eden bu 
izahattan sonra demokratlann, daha doğ
rusu onların mümessili olan Roosevelt':n 
tekrar intihabını temin edebilecek olan 
ihtima! şudur: 

3 - Rc:'>sevelt, yeni milli iktısadi kal -
kıruna plAnının babası oldu~na ve bt 
plfmda!l baska Amerıkan sanayiin;n ge -
çirmckte olduğu buhranı izale edebilecek 
müessir bir çare bulunamadığınil göre, 
1940 senesinde demokratların tekr .:ır 
cümhur riyasetini ellerinde mu -
hafaza edeceklerine hükmedebi -
liriz. Maamafih geni§ Amerikan 
halk kütleleri nazarmda demokrat parti • 
nın ve OJ"Un ,Şimdilik en mümtaz mü -
rne:!!li gibi görünen Roosevelt'in eski 
mevkilerinden bir nebze kaybettiklerini 
göstcrebilPcek ufak bazı emareler var -
dır. O da bu partinin, son zamanda Av • 
nıpa !şlE>rine karışmak hususunda gös • 
term:ş oldu~ meyildir. Bunun haricinde 
Roosevelt'in. yukanya sıraladı~ıın .se. -
beblerin icab ettirdi~ seçlci kayıbından 
başkıl esaslı bir kuvvet zayi etmemiş ol
du~nu vaziyet bize gösteriyor. 

Amerika efkarı umumiyesi, henüz Roo
sevelt'ten yüz çevirecek kadar onun u -
sullerinden usaruruşa benzemiyor. 

Setim Ragıp Emeç 

Sald1ray denizalti 
gemimiz yak1nda 

liman1m1za gelecek 
- Almanyanın Krup tezgAhlarında inşa 

olunarak dcni7.c indirildi~ini cvvelce ha
ber verdiğimiz Sadrray denizaltı gemisi, 
ikincikanunun ılk haftasında limanımıza 
gelecektir. Saldıray, bayrak. çekme me
rasimi burada yapıldıktan sonra filomu -
za iltihak etmek üzere lz:mlte gidecektir. 

Alman - Çek hududu 
her birinde bir evvelkine nazaran zayıf. Reichenberg ~4: (A.A.) - Almanya -
lamakta idiler. Bu, iki sene sonra cüm - Çekoslovakya arasında kat'l hududun çi
hurreisliği için yapılacak olan seçimde zilmesi üzerine 'bugün Alman kıtaatı 

bu partinin muvaffa.kiyet ümidini art - muhtelif romtakaları saat lO da işgal et-
tırmtştır. miştir. Bu işgal esnasında biç bir hAdlı;e 

\4.. Ş. ESMER olmamıştır. 
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Karaköy köprüsü şimdikiiEdirnekapıda büyük Çiftçi mallarınm korunmasi için 
bir kanun projesi haz1rland1 yerinden kaldırılacak bir koşu yeri 

Projeye zirai suçlar, çiftçi maliarına yapılan zararların 
tesbiti hakkında mühim hükümler konuldu Eminönü meydanına istenilen şekil verildikten s Jnra 

köprü Halice doğru alınacak 

Emirıönü ıneydanı tanıamen açıldıktan led:yest l.nlık ~;.,nı~:r 'I hiıle alınmasını 
TC meydana ıf!emr(•n şekil verildikten istc·rr.ektt:~~ ve halılcnı.ne binasının hal ci
cnra Karaköy lı.öp:iic;ünc verilecek şek- varıncln ınşa ( l.r n u.r.ı ileri sünnekte -
ın l~:tbıkatına ı;:eçiitcf'ktir. İleri şehir dir İktısad Yc•'Jrh'pti Denizbank tarafm -
>Hinına g~re Karaköy köprüsü şimdiki ye ı d ın ıdare (·d·l!Tlesıne kc.rar verilen Ba -
·ınden k:ııdırılacak, Halıce do~ alına - lıkı.. 1 . 1 ile bal khane b 'na "ane ~~ erı cc. a,. .) ı ı -
:aktır. Emınönü ıncydf•Jrına verilecek ye- · 

l' n.n Dcn:zıı .. . nk rr i:ı~s~E'selerine yakın 
1 şeklı hazıı !atoakta o1an şehireilik mü-
cr.-: ssısı Prl)st, Ktral-cJ köprüsünün ye- b n yerde npılın: : snı muveıfık bulmak -

tadır Deniz n ı.h•u'Jt>rı k:ınunu henüz u yerını de tcımarnen tesbit edccı>ktir. 

{&raköy kopr.i::ıü şımö ıki balıkhane bi - :ıteclıste mf • .:,ılrere t>dJ merr.iştir. Kanu • 
ıa~anın ~·akinine 'k~·· dırılacak ve bu bi _ r.un müzak••Jf s.ntkn ~ıor ra balıkhane teş
ıadij.ll istıfadc ıı :ım:n Yt.c:ıktır. Balıkhane kı!atının k :nin ı.-.r~1 ı nan idare ve bi -
Jınssı ~·c:1.dcn ~ r.ptiacaktır. İstanbul be- n'anır.. nerede yar •. {Ir <.?ı bFlli olacakt1r. 

Polis le: 
12 yaşında bir çocuCa otomobil 

çarptı 

•• 
Universitede : 

Şeref sütununun inşr:sına yakında 
beşlanacak 

Universitede bir şeref sütunu vücude 

gctirileceğini ve bu sütun üzerinde bü -

yüklerimizin hayatlarının yazılac@-ğını 

yapılacak 
Şehireilik mütehassısı Prost, şehrin dı

şında büyük bir koşu yeri yapılmasını ta 
sarlamıştır. Bu koşu yerinin Edirnekapı 
civarında yapılacağını yazmıştık. Prost, 
koşu yerine giden yolların planları üze -
rinde esaslı şekilde meşgul olacaktır. Bu 
yollar şehrin her tarafından gelecek hal
kı koşu yerine en az zamanda ve kala) 
ca nakledebilecek tarzda olacaktır. 
Koşu yerine gidecek ana yolun iki ta

rafı geniş yeşil sahalarla tahdid edilecek, 
bina cepheleri arasında 60 metre mesafe 
bırakılacaktır. Yol boyunda hayvanat ve 
nE>batat bahçeleıi, limonluk sahaları bu
lunacaktır. Büyük Millet caddesi ile il· 
tisak noktasında bulunacak Muradpaşa 

camiinin etrafı ağaçlandırılacak ve bu ci
vara bir abide dikilecektir. 
Koşu yeri hazırlanırken kale cbşınm 

tam:imi He dP. meşgul olunacaktır. 
····················· ..... 

Iki günlük 
dahili haberler 

Çiftçi mallarının korunması hakkın • 
daki kanun projesi hazırlanmıştır. Pro -
jenin Meclisin bu devresinde müzakere e
dilmesi muhtemeldir. 

HPkfunet, bu mühim kanunun niçin 
hazırlandığını izah eden mucib sebebler 
layihasında, çütçi mallarının korunması 
ve zirai asayişin temini. zirai suçların 

süratle tahkik, takib ve muhakemesi hak
kında elimizde ihtiyacı karşılıyacak e -
sasları muhtevi hükümler mevcud oldu
ğuna işaret etmektedir. 

bu yüzden şikayetler tevali ettiğinden, 

bu yeni proje ne, hem bu gibi mes'ul ol· 
mıyan teşekküllerin faaliyetine nihayet 
verilecek ve hem de ba1.1 yerlerde çiftçi· 
yi zarara uğratnn fahiş ücretler önlen • 
miş ve ayni zamanda muhafaza i§inin 
muntazam bir h:ılde mes'ul bir teşkilata 
verilmesi temin edilmiş olacaktır. 
B~dema bu kabil tahsilatı, köy ve be· 

lediye idarelerinin varidatlarını cibayete 
memur olan vasıtalar VE> teşkilat ifa e • 
deceklerdir. 

Yeni projede zirat suçlar hakkında ve 
bunların tahkik usulile meydana çıkarıl· 
ması, suçluların yakalanması, çiftçi mal· 
larına yapılan zararların tesbit . olunma , 
suretlerine aid bir ~ok esaslar ve hüküm- ı 

ler de bulunmaktadır. 

Ilk demir cevherlarinin stok 
yap11 m asma başfamld1 Kl.ımbaracıyokuşunda oturan 12 yaşın -

~a lstavri isminde bir çocuk, Boğazkesen 
caddesinden karşıva geçmektc iken Ah -
nedin idaresindeki 2858 numaralı otomo
bilin sademcsL"le uğramış ve hafifçe ya -
ralanmıştır. 

yazmıştık. Bu !şle Güzel San'atlar Aka - Gazetemiz intişar etmedi~i günlerde 
demisi profesörleri meşgul olmaktadır. dahılde olup bitenleri kısaca naklediyo -

Bu projeye göre, her köy ve belediye 
hududu dahilinde bulunan zirat sahalar, 
ayrı ayrı b-ırer zirai daire itibar olunmuş 
ve her bir zirai dairede bir zirat sicil ve 
çiftçi meclisi bulunacağı tasrih olunmuş -
tur.Bu meclisler için her vilayet merkezin 
de bir mürakabe meclisi teşkil olunacağı 
gibi, çiftçi mallarının korunma esaslarını 
umumi şekilde derpiş, tanzim ve tatbi
katını mürakabe maksadile de merkezde, 
alakah vekalet ve daire mümessillerin
den müteşekkil bir konsey vücude geti
rilecektir. 

Çiftçi mallarının korunma ve muha -
fazası için yapılacak masraflan karşılı -
yrunıyan köylere vilayet ve belediye büt
çelerinden yardım yapılacaktır. 

Etibank tarnfından Divrik demir ma • 1 

denlerinin işletilmesi için muazzam tesi- • 
sat yapılacağı mahimdur. Bu tesisatın hi
tamını beklemeden yakında işliyecck o • 1 

lan Karabük ocaklarına demir yetişti • · 
rilmesini temin için bır taraftan da mu• 
vakkat tesisat yapılmakta, yollar açıl • 
ma ktadır. 

Suçlu yakalanmış, yaralı tedavi altına 
alınmıştır. 

Bir genç kız c.tomobil a:tında kaldı 
Arnavudköyünde Boğaziçi lisesi tale -

b"'sinden Leyla evvelki gün mekteb bi -
n:tsı önündeki durakta tramvay bekle
mekte iken, seyrüsefer nizaınnamesine 
aybrı olarak tramvayın sol tarafından 
geçmekte olan şoför Yasefin idaresindeki 
2421 numaralı otomobilin altında kalarak 
yanlanmıştır. 

Suçlu şoför yakalanmış, yaralı kız Bey
otlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir arnele tuOia istifinin altında 

kalıb yaralandı 

Sütlicede Karaa~aç İmrahor caddesin • 
de oturan İsmail isminde biri, evvelki 
gün Sütliccde Eminın tuğla hannanında 
çalışmakta iken, rüzgarın tesirile birden-

Şeref sütununun yakın zamanda vücude 

getirilmesi için Üniversite Rektörlüğü 
bayı arnertesi faaliyete geçecektir. Sütu -

nun inşasına İstanbul belediyesi yardım 
edecektir. 

Şehir lşlPrl: 

Şehir Meclisinin toplanti 

müddeti uzatılmıyacak 

İstanbul Şehir Meclisi toplantısı on 
bPş gün uzatılmıyacak, önümüzüdeki pa-
vrtcsi, salı ve çarşamba günleri topla -
nılarak bitirilcmiyen işler görüşülecek • 
tir. 

Toplantılar: 

bire çöken tuğla istiflerinin altında ka - Kaza Parti kongreleri topıanacak 
larak vücudünün muhtelif yerlerinden istanbul Vllll.yetı taza Partı kongrelerine 
yaralanmıştır. ayın 28 aında.n ıtıbaren ba.şlanacaktır. Ayın 

İsmail derhal cankurtaran otomobilile ~ s!Ilda Kartaı. Barıyer, Beyo~lu, ~tk _ 

Beyo~lu zükCır hastanesine kaldınlmıştır. taş 27 atnde Ba'kırköy, Eyiib, Beyk.oz, Ada

Bir kadın ve bir genç kız yenmamış ı lar, Kadıköy, 28 tnde Yalon, 29 unda ~~-
k~ mOrden bayıldaler le, Üsküda.r, 30 unda Galata, SUlvrt, Emlnö-

Beyoğlunda Yalı sokağında oturan ve nü, FaUh kazalannın kongreleri yapılacak
terzilik yapan 55 yn~larında Araksi ~ - tır. 
minde bir kadın ile, Araksinin yanında 
çalışan 18 yaşlarında Kaini isminde bir 
kız, ütüde bulunan yanmaıiUf kömürün 
tesirile zehirlcnerek bayılmışlardır. 

Zabıta bildiseden haberdar edilmi~ her 
ikisi de Beyoğlu ha:,tanesine k.aldırılmı~ 
tır. 

Bir sarhof otomcbile çarptı 

Fuad isminde 45 ya§lannda bir adam 
evvelki gece çok sarhot bir halde Sa -
raçhanebaşında dolaşmakta iken 3076 nu
maralı otomobilinin çamurlutuna çarp
mış, hafifçe yara1anmı§tır. 

Yaralının müdavatı yapılınıJ, tah'kika
ta başlanmıştır. 

ŞObhell bir 61Dm vak'ası 

Beşiktaşta oturan Kasımpaşa maliye 

tahsil şubesi tahsiJdarlarından 52 yaşla -
rında Vasfi isminde biri, evvelki gece e
vinde otururkf:n bırdenbire hastalanmış 

ağzından kan gelme~e başlamıştır. Ailesi 
taralından bir doktor çağınlmış, fakat, 
Vasfi ölmüştür. 

Zabıta tarafından celb2dilen belediye 

hekimi tarafndan yapılan muayenede 

Vasfinin fazla kan zayi ettiğinden dolayı 

öldüğü anla!fılmış ise de zabıta tarafm • 

dan tahkikata devam olunmaktadır. 

Bayram çok tatstz ve sönUk geçti 

Şeker bayramı bQytlk acm.uı tesiri altında çok sessiz, s6nilk ıeçtl .. t,ıe bo§ 1& • 

hncaklar ve ı§te bayramm asılıahibieri olan neı'esiı: çocuklar_ 

r:.ız. * Sivas - Erzurum hattının Kemah, 
Alpdumanlı ve Erzincan istasyonları a -
rasında ayın 23 ünden itibaren yolcu ve 
her türlü eşya nakliyatma başlanmıştır. 
Hattın açılış töreni birincikanunun ilk 

haftasında Başvckil CelAl Bayar tarafın
dan yapılacaktır. * Başvekil Celal Bayar bir kaç gün 
kalmak üzere Ankaradan Zonguldağa git
miştir. 

* IJa:k arasında çiçek sevgisini yay -
J!llik ve halkı çiçek yetiştirme~e alıştır

mak ilzere §ehrimizde cçiçek sevenler ce
miyeth adı ile bir cemiyet kurulmasına 
karar verilmiştir. Cemiyet icab eden yer
lerde şubeler açacaktır. 

-···························································· , 
NA TT A'nın 

(q3q 

SEYAHATLARI 
Kayıd muamelesi başlamıştır 

................................................. ! 
11 Arzu edeı:ılere grup hari- : 

cinde mDstakil seyahatler i 
L ........... ~~~~~i. ~--~!~?.~~: ............. i 

N ATTA 
Galatasaray 

1 TA 
Pera Pala• ka .. rısında 

Ayrıca memleketin bir çok yerlerinde 
esaslı hiç bir mürakabeye tAbi olmak -
sızın teşekkül eden bekçi heyetleri çok 
fazla muhafaza ücreti aldıklarından ve 

İlk demir cevh<>rleri Karabüke sevke • 
dilrnek üzere Dıvrik ile Çetinkaya istas• 
yonları arasındaki Cürek istasyonunda 
stok yapılmağa ba~lanmıştır. 

Bu hafta T A K S i SiNEMASlNDA 

ULU ŞEFiMiZ ve EBEDt ÖNDERIMIZ 

T K'ün 
Dolmababçe sarayından Ankaraya k&dar yapılan muazzam ve emsalsiz 
cenaze töreni bUtOn tarsilAtile ve tamam olarak gösteren nfillt ve 

tariht filme Haveten: 
T0RKÇE SÖZLO VE ARAPÇA ŞARKILI 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
BOyOk aı;;k ve tbtiras rilmi gösterilmektedir. 

Alphonse KARR'in meşhur romanından iktibas ve büyük Arap mugannisi 

ABDÜLVEHAP tarafından temsil edilen bu tOrkçe sözlU film 

timdiye kadar görUlen ve dinlenen di&ıar hiçbir T0RKÇE SÖZLO 
filmi lle mukayese edilemez. 

Programın uzunlutu basebile seanslar saat 12-3-6 ve 9 da başlıyacaktır. 

,--------a.------------------~ Bugün SAKARYA Sinemasinda 

ULU ŞEFiMIZ ve 
BOVOK ÖNDERiMiZ 

' 

ATAY RK'ün 
Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yöpılım muazzam ve emsalsil 

ceMze merasimini bUton tafslltltlle gösteren tariht filme ııaveten : 
Meşhur Zenci mugannlal PAUL ROBSON, ANNA LEE ve JOHN 

LOOER tarafından temsil edilen 

HAZRETI SOLEYMANIN HAZINELERI 
· Görülmemiş TÜRKÇE SÖZLÜ büyük ye güzel tarihi film. 

•• 
O ASRI EŞi 

ULU ÖNDER 
VE EBEDi 
ŞEFIMIZ 

' .. 
Ufuln üzerine lataııbulda 4000, İzmitte 1000 ve Ankarada alınan 5000 metro film arasından •eçilen 

3500 metroluk tam Ye en mufu .. J, Ankarada Ye lstanbulda yerinde ve hakiki tesli makinelerle 
alınmıt kı11mlan ihtiv eden Y E G A N E F 1 L M. 

• 
1 AS BugD AL IZ . 

ı 
ve film doayalarımızda mevcud, ATATORK' • lt bOtDn filmlerden mDrekkeb ve bizzat ATATÜRK'Dn 

TOrkiye BDyDk Millet Mecll Ind Ir d buyur9ukları nutuk. BugDn saat 11 de matine 
~----. Bu filmler lımirde ELHAMRA e YENI alnemaJarda da gösterilmektedir. ~--,. ... 
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C Vurdda Ebedi Şefi n yası ==ı 

Doğu viliyetlerimizde , lzmirde bir cinayet 
tğitmeD kursları açılıyor Bir memur kansını kaçıran 
B bir adamı karakol içinde 
k~ kurslar sayesinde bir kaç yıl içinde doğuda hiçbir ağır surette yaraladı 
oy eğitmensiz kalmıyacak, ihtiyar genç bütün halk, 

cehaletten kurtarılmış olacakbr 

'l' Doğudaki eğitmen ~kurs b1naiarıncıan biri 
ihar:~bzon (Hususi) -Yedi vilayetten gelen eğitmen okullan gündüz genç 
lıa~ bulunan doğu illerinin Gümüş - talebelerin, geceleri ise yaş1ı ki.msele
g37 : ~!"ZUrunt ve Kars vilayetlerinde rin devamına müsaid bir şekilde hazır
~te .)& ders yılından itibaren faali- 1anmaktadır ... 
t'ı, v~ge~ eğitmen okullan bu yıl Ağ- Bu okullar talebeye yalnız okuyup 
dlJıııişı9°ruh vilayetleri~ de teşmil e- yazmayı öğretmekle kalmıyor, ayni za-
~ ır. nıanda tarihi ve coğrafi bilgiler de a-
~~~ ders yılı zarfında bu bölgede şıhyor. Ay.rıc::ı Ziraat Bakanlığının da 
bir Yıl. n başlayan 1 O 7 eğitmen okulu bu okuPara fen ni surette yağ makine
tatll'ıı zarfında 35 19 talebe ile tedri - si. yayık, an kovanı ve tohum veroiril
~1'! iç~ona erdirmiştir. Eğitmen okul - me:;ı temin edilmiştir ki eğitmenlerin 
lq%ışı.n Yeni binaların inşasına baş - bu malzeme ile Ziraat Müdürlüklerin
~lip. ~7 ekseri binaların inşası ikma~ d~n aldıklan direktifler sayesinde ta -
tlıe~t~~Çtnde tedrisata devam edU - lcbelerine muhtelif zirat bilgiler de 

l3ıı ~: . aşı'!.ayacağma hiç şüphe yoktur. 
~~4> g ' bırincikanunda yeniden faali
~ Ve ~~ek olan eğitmen okulıan Ağ· 
~t~n .oruh vilayetlerine teşmil edil -
~~<a.tı] rnaada sayılan oda 107 öen 223 e 

lnegö!de yakacak buhram 

İzmir (Hususi) - Evvelki gün Do
lablıkuyu polli: karakO'lunda bir vak'a 
olmuş, Hikmet isminde bir memur, ta
bancasıle karakol içinde Mehrned A -
kın adında birine 4 el ateş etm~ ve o
nu sağ :memesi altından ağır surette 
yaralamıştır. Vak'anm sebebi bir ka· 
dın rneselesidir. Hik:m~, bundan bir 
müddet evvel LUtfiye adında genç bir 
kadınla evlenmi~tir. Karşıyakcı~n A 
tatürk caddesinde 5 7 numar" ihv 
de garsonluk Pden Ali oğlu Me .. ned .P 
kın ile kardeşi Mercan Akın, henüz na· 
sıl olduğu kat'i şekilde tesbit edilemi· 
yen bir tarzda Lfıtfiıyeyi kaçınnışlar

dır. 

Kocası Hikmet, Müddeiumum.ilılğe 

verdiği bir istidada, kansının iğfa'l e
dilerek garson Mehrned ve Mercan ta
raflanndan kaçınldığını ihbar etmiş -
tiır. 

Müddeiumumilik, bu ıjikayet üzerine 
suçluların yakalanması ve kadının lbu- · 
lunması için zabıtaya tebligat yap -
m ış br. 

Mehmed Akın ve kardeşi Mercan 'A

kın Kanşıyaka koJllisıe.rliği tarafından 

tutulmuş, tahıkikat yapılmak ü1.ere i
kisini de polis nezareünde Dolablıku
yu polis karakO'luna göndenniştir. 

Mehmed ve Mercan karakolda istic -
vab edilirken memur Hikmet karak~a 
gelmiş ve komiser muavıinliği odasın
da bulunan Mehmedt görmüş, yanın -
da bu1unJn tabancasını ani bil' hare -
ket1e çekerek Mehmedin üzerine dört 
el ateş etmiştir. Çıkan mennilerden 
biri Mchmedin sağ memesi atıtından boğ a~tır. 

t~sı~~lerinde köylüyü ceha~et ve 
.tırıaı- i .felaketinin pençesinden kur
~~en· ~ı.n devamlı ve esaslı savaşa 
~ '~Yt~gıtm;n okullan kendilerin: 
l'Qn,~ k elemanlan şimdilik Kars ve 

1ncgöl, (Hususi) - Geçen sene olduğu 
gibi bu sene de halkımız odun ve kömür 
tedarikinde çok sıkıntı çekmektedirler. 
Kazaınız odun, kömür yeri olmasına rağ
men eskiden yüz kuruşa aldığımız bir a
raba odun şimdi beş ve hatta altı lira"an 
da aşağı değildir. Şehirde perakende kö
mür kilosu beş lruruştur. Bu da her yer
de bulunmamaktadır. 

Buyük ve Ebedi Şef için memleketin 
girmiş ve arkasından çıkrnışt:r. Po'liS- her tarafmda gözyaşlan ve hıçkınk -
ler, Hikmetin elinden tabancasını al - lar arasmda törenler yapıldı. Büyük 
mı.şlardır. Yarah derhal Memleket insanın hayatı ve bütün dünyada u -
hastanesine k&ldırılrnı.ştır. Hikmet de yandırdığı sonsuz acı anı1dı, ink.ılabı -
tevkif edilrnistir Tahkikata devam 0 • nın şümulü, Türk milletine yeni<ien 
lunuyor. • . 

1 

hayat vennek yolundaki çalışmalan 
~tı.... '-<In •• 
~'lelttf'd' egıtmen kurslarından temin 
h . ır. 

~vogu. 
~~tın huıllerini kültürel bakımdan bes-
~1Yf's·nd k.urs~ardan Karsın Susuz na
~~anı ~ki cgitmen kursunu Kültür 
t h.~~at ~ Y~z yaptığı doğu seyahatin
~tı eı1:rt-eft11 etmiş ve takdirlerini be
t,_ıı. tne~ ku:s binasına bitişik bulu
tlll'stın k_ bır binayı tamir ettirerek 
1~·lie1. genışlemesini temin ettirmÜi -
~ sen .. 
ıno e}<: e •. e l~ın yalnız bu 'kursta ye -
ttı , U hu~Un.cnlerin sayısı şimdiden 

tt~di cagı kuvvetle tahmin edil -
~~· r .. 
~ l'ıeq .... 
t.. la l'· ogrendiğirne nazaran Trab -"\{ ,, \lıe 
~ .rat1ı arasında bulunan eski Ak-
ı.-: h ır e~i~kuıu binası da bu mın ta ka
tn~ bll 1tu Ine .ı kursu haline getiri1ece'k 
e~ Otdll'lrsların sayesinde her yıl kül
~n ç ~ği~na iltihak edecek olan 300 
~~71ett~n ~n doğuda Türk köylüsünii 
t-ı;ı 'i:t:eı b· urt.armak için yılmaz vE: 
~;~tır ... ır azım le mücadeleye devarn 

~ ~ l'ıl' tn h 
~1 eiH~ akkak olan bir şey vars:ı 
~ lll<:Ial'iı n. kurslannın bu verirnl' 
tt)~a hi ~~ır ~i birkaç yıl içindr 

h <ı.caı-;ttrç ır koy eğitmensiz bırakıl 
~o· . 

Ud!l birer kültür kışlası halin(' 

Pazar 

h • .' ~ ... ı· .... 

Al aş e h ir kuru üzüm deposu inşaa h devam ediyor 

Alaşehir (Hususi)- Gönderdiğim resim, J\,..,_hir kazasında 19 bin Ura
ya yaprlmakta olan kuru üzüm· deposu nu göstermektedir. Alaşehir kazasm· 
da hummalı bir imar faaliyeti mevcud dur. Bu faaliyeti valimiz Dr. Lütfi 
Ka·dar iJare etmektedir. Bir takım si malann depolanna konan ve ihtikara 
\'esi~e olan bu vaziyerten bugün için zürra kurtulmuş sayılı!'. İnşaat bit -
nıek üzeredir. 

Ola Hasan Bev Divor ki: 

."ll •• , <~on·· 
~~ ~~~lma u rneydnnı -

Ct lı sına devam ed' • 
asan B ı 

ey .•• 

... İşittiğime göre bura -
nın yeni pH1nı'" 

... İki yüz sene evvelki 
plAna göre hazırlanıyor ,. 

Hasan Bey - Tevekkeli 
açılma işi de eski usule gö

. re gitmiyor. m~··· 

sayıldı, her şehir ve kasabadaki hey -

Çal hazasında dört 
Ev tamamen yandı 
Çaldan yazılıyor: Evvelld gece bu -

rada büyük bir yangın olmuş, dört ev 
yanınıştır. Ateş, gece vakti tuhafiyeci 
Osman Kılıcın evinden çıkmış ve bir -
denbire genişliyerek diğer'lerine si.ra -
yet etmiştir. Halk, yangını söndünne
ğe çalışmış, Denizliden atfaiye celbe -
dilmiştir. 2,5 saat devam eden yangın, 
güçlükle söndürülrnüştür. Zarar beş 
bb lira kadardır. Yangının nasıl çıktl
ğı tahkık edilmektedir. 
Kazamız belediyesinin itfaiye teşki

latmdan mahrum bulunması, yangının 
büyümesine sebebiyet verm~ştir. 

Bucada bir ev çöktü, 4 k:şi 
yaralandı 

İzmir (Hususi) - Buca nahiyesinde 
Yukarı mahallede İbrahim oğlu B. İl · 
yasın evinde rnevlfıd okunurken bir 
kaza olmuştur. Evin ikinci katına fazla 
inzan dolduğu için ev, bu ağırlığa ta -
hamrnül edernemiş: çökmüştür. Enkaz 
altında kalan 60 yaşında Nerrnin, 80 
yaşında Ayşe ile 2 yaşında İlyas ve 6 
yaşında Gülsüm adlannda 4 kişi yara· 
lanmışlardır. ------

Odernişte yeni bir istas!'On 
yapılıyor 

Ödemiş (Hususi) - Devlet Demir
yolları ida~i tarafından Ödemişin 
Topbaşı mevkiinde yeni bir istasyon 
binası inşa ettirilecektir. Hazırlanan 

proJeye göre istasyon binası, elekt.ri'k, 
su ve kanalizasyon tesisatile 15,500 ll· 
raya mal olacaktır. Yeni istasyonun in· 
şasından sonra Ödemişte şimdiki is -
tasyondan yeni istasyona kadar ray dö
şenecek, yolcu nakliyatı bu istasyon -
dan yaprlacaktır. 

keline çelenkler kondu. 
Edirne, Burnova, Çanakkale, Mani

sa, Nazilli, Akyazı, Bursa, Kütahya, 
Konya, Kırklareli, Geyve, Karabükte -
ki törenler bilhassa çok hüzünlü ve 
büyük oldu. Yukarıdaki .resimler E -
dinıe, Burnovu ve Çanakkaledeki tö -
renlerden görünüşlerdir. 

Karabük ün 
En göz cl e adamı 

Karabük (Hususi) - Hesmini gör
düğünüz İz:ret Enginar, Karnbüğün bi
rkik gazetecis!dir. Bu işe fabrikanın 
temel atımilt: başlamıştır. Her sabah 
sa':lt 4,30 da kendi narnma gelen gaze
teleri trenden büyük bir süratle a !ır 
ve henitz satı~a başlamadan evvel d •r· 
hal sahifcleri çevirerek Karabüke rıid 

havadıs olup olmadığını araştırır. Kü~ 
çm: bir esnafı san'atile içinde bulundu 
ğu buray:.ı <ıid en kısa bir yazı dahi o· 
nun biitün gününü ncş'e ile geçirrn ~si
n.; kafidi-r. İ~iuin hususiyeti icabı bi.l -
tün önır~ müddetince sabah uykuc:u -
na mahrum olan İaet Enginar, henüz 
he:-kes u yk ur• ında ik~"n n-azetesini ge -
tirir ve sessizce menrez bulabilirse içe
ri, bularnazsa kapı önlerine hp·akarak 
uz::tkla~Jr. Dahs. sonraki saatleri fab -
rika kapısında ve şantiye içinde gazete 
tevzii ile geçer.. bu yorulmak bilmez a
dam işinden büviik 'Wvk a.ld.ı.IDnı söy
lemektedir. 
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6 Sayfa SON POSTA 

1 du eler Karşı mda ER F 
Son moda üç şapka 

• Ra ı um, 
9P ramvay kalabahktır. O kadar 1 O, orah değildlı. 

•• o tge 
an ser U kalabalıktır ki ayakta duran - - KontroL 

lardan te:k kişi ufak bir hareket yapsa . G?ç belA bulunan, güçlükle uzatılan 
diğer bütün yolcular sağa s<Yla sallan - bıletı alı~. N~ baltar, tekrar 
mak mecburiyetinde kalırlar. Herkes bakar, e~~· kaA'ıda bakar, tekrar 
biletini almıştır. Herkes, bir an evvel bakar. Bıleti ~.ade ederken de bir kere 
yerine varmayı arzulamaktadır. Bu a - yolcunun yüzune dikkatle balonayı ili-
rada bir sarsıntı olur. Ön sahanlıktan mal etmez. .. .. 
~1.-ilen ip arka sahanlıktaki -zili çın _ Bu bakıŞta yolcunun kondö'ktorle 
latır. anlasıp müsterekülmenfaa sahte bilet 

_ Çm. imal ed~p etmiyeceğini tesbit e;mek is- • 

Ön kapı açılır. Kasketi sırmalı bir teyen brr mana vardır. 
ba-ı görünür, pazubend1i bir kol uza - Bu arada şikayetler baŞlar: 
nır: - Bu kaç kontrol, bir tanesi ineli dn 

- 75 kağıdmı ver! ha iki dakika olmadı. 
Kor.trolörün eınrini bir an evvel ye- Bu haklı itiraz kontrolörün sert ce-

rine getirmeyi bir vazife bilen kondük· vabi1e cevablanır: 
tö:-, bilet kutusuna i1iştirilmiş, kontrol - Ne o, kontrol etmiyelim mi? 
kağıdım çıkanr. - Edin amma, daha demin ... 

- Ay nasınm. - Orası bizim biieceğimiz ~. 
- Kondoktör, kafama çarptın.. Şikavet eden susar: 
- Bıraz. yavaş geç. - Kolum; 
-- Çocuk eziliyor, dikkat etsene! - Bacağıın! 
Seslerı arasında kontrolörün yanı - - Nasınm. 

na kadar giık:-. Öteki, kağıdı eline a- - Ay sıkıştım. Patlıyacağım. Yukanda: Kenarh bir ppka s;üsil açık 

ve 
YAZAN 

Prof. Max Sgalitzer 
Oniverslto Radlologla EnstitOsO DirektörD 

40 sene evvel radium ~amın Marie 
ve Pierre Curic tarafından keşfi bizde, 
Türloyede, olduğu gibi bütün medeni 
dünya memleketlerinde tes'id edfllyor 
ve ilmi konferans1ar1a kutlulaıııyor. 
Konrad Röntgen tarafından keştedilip 
ismine izafetıenı röntgen §UA1J denfienı 
ebedi ke5;finden az zaman sonra hay -
retler içi~de kıtlan dünya radium f\18 ·J 
mm kesfile sevlndirildl. Mevcudiyetle-ı 
ri itibarlle bir~rln.e çok ben.ıiyen 
röntgen ve radiwn şualan, bu esnada 
tıbda en bÜiy{ik ehemmiyeti kazanmış, 
ve aynı zamanda maddenin teşekkiılü 
hakkındaki mal&natınuz dn fevkalAde 
artmıştır. 

lrr. Sözleri arasında kontrol işini blti • renk iyah fötr- .. Bu biUıassa radium için maddenin 
gayri ka bill taksim atomkı.rdan d~, 
fakaıt başlı başına bir Alem olan tah -
mtn edilerniyecek kadar küçük tom -
lardan ve müsbet hamulell nüve, pro -
tolı., etrafında negatif e1ektroı1larm 

- Biletler, kontrol... rir. 
- Hel.P bulayım. Ve iner. 
- CelJ me koymuştum. - Oh çok şükürl 
- Havcii efendim, acele edelim. Deme~e vakit kalmadan. 
- Ceb me koymustum, bu sıkışık va - Çın! 

.Ayette ç karamıyorum. Zil çalınmt<;hr. Tramvayın ön ka -
- Knntrol, bi1<>tleri görmem lazım. p!sı açılır. Kac;keti sırına1ı, ko1u pazu-
- Bi L ~avas yahu. bend1i bir baska kontrolör bağınr: 
.. Dik} at etsene! - 7 3 KAğıdın! İsmet Hulfısi 

ı:::. 

Hah edeb:yat1 ned·r? 
Eski halıdan 

nnlıyanlardan ba
Ql'amllP tddiasıt 
na bakılacak o -
lursa, eSki halı • 
\arda raslanan bir -~~ 
takım çiçek mo -
ri: f ıeri, an ünhani, 
münkesir çizgiler, o halıyı dokuyan 
kabile veya evin gôndereceği kabile 
veya eve ka~ı beslediği hissLyatı cşif
remsh bir surebte ifade edermiş. Bu -
nu anlamak da gayet ıxmnuş. 

* Sinema yıldızlarmm hakiki 
güzellikleri 

Sinemacia güzel yfu;lerini gördüğü -
nüz kar__.- artistler hakiki hayatlann -
da, perd deki hallerine hiç benzemez -
ler. ObjE'ktife iyi aksetsin, perdede 
güzel göriınsünler diye yüzlerine mak
yaj yapılır. Bu makyaj da ekseriya 
kırmızı, ve renkli boyalardan terekküb 
ed r. 

{ravat nasıl icad ed .ldı? 
Kravat pek es-

ki bir icad değil· 
dir. Göm1eğlnin 
ön & yrtl; olla n 
'b.ir İngıtiz yeni 
bir göm'lEk ala -
cak parası bulun· 
marlığından bo -
yun atkısını boy
nuna dolamı~, bir 
de düğüm yGpa • 
ırak, ay:ıbmı ört
müş, bu suretle 

vntl modası 

meydana çık • 
mıştır. ... 

RuzveJt ve kar1~1 
Am~rikan Cümhurreisi, mflyon1arca 

insana hükmettiği hnl~. huc;usi haya
tında Madam Ruzveltin emrinden as-
la d şanY'! çıkmaz. Umumi yerlE-de 
h<'p onunla birlikte görlinür. Zaten 
Ruzvelt'le kansının iQtikleri su yal
nız ayıı gider. 

dendir. 
Ortada: Genif 

releve 1apka. KeD-
di siyah fötrdür, 
antreslıli çcrçev 
liyen kordelAnıb 

yarısı mor k!rmızı, 
yarısı mavi. T' 
kordeol~lar r ' 
lecek elbiscn.n 
rengine göre de~f
tlrillr. 

Altta: Sivri, yük
sek tepeli, kenar
ları yukan kıvf'11 

orijinal bir model 
fiyonga hem şap -
kanm, hem elbise
nin rengine uyma
lıdır. 

Bu jki §apka bu 
senin modasına 

çok uygun bir i• 

mevcudiyet! hakkında fevkalade ehem l 
miyeth bilgiyi bize verdi. 

Bu çok şayanı hayret eazib bilJ.gt sa.-
ye!\nde tabiattaki ~'k çok elektrik ve 
optik tezahtlrat daha iıyi anla~ o -
lur. 

Fakat radium evveıoe atomün ta -
h~wvülünde esM o1arak b11inen naza • 
riye~eri de sa:ru:n mc madde o1du. Radi 
um atomunun emanation ve helium 
ve diğer bir talom madde'lere, nihayet 
kurşun atomuna inkılAbı an1aŞ1ldı. 

YukRnda dkredildi~ gibi mevcu -
diyetlcri pek müşa behet gösteren yük
s~'k ehcmmi~\ haiz ~ntgen ve ndi -
um şua lanndan burada kısaca bahso -
luna\.-akbr. Şuale.nn testtıeri hUcrele -

kilde hazırlamnı§· 
tır. Genç yüzlere 
çok iyi gıdeco?~i gi-

rln istik15.bındakl huın.ıs\yet:lere bi!lhas· 
sa, genç hücreılerl, neşvünemaya yak· 

' laşan1;.n feloe u~tmak ve nlha.yet bü 
tür. hüc.relerl harab etm~ esamıa \is-

bı orta y~lılara da gider. KordelAların 
renklerini ise rengine uydurmak fapkn
ların görünüşüne ayrı bir ,Uzellik verir. 

Her kadm bilmelidir 
Mutfa.kta üzerinde sebze vcsaire d~ -

ramak için kullandığınız tahtalnr esas 
renl:.lt'rini iade için (Eau oxygenee) ile 
yıknyınız. 

1 - Odanızm uzun müddet soğuma -
mac;mı isti)'orsanız halılarm altına gnze -
tc kağıdıarı sE'riniz. 

y nır. 
Tecrübeli hekimin san'ati <n~er en· 

siceye zarar ~emek, vücudün has -
tahldı iegayyiiratmı tahrib etmek 
suretile şuaı ku'llanmaktır. Bidayette 
~ua yalnız cfld bastabklannın tedavi • 
sinde kullanı!ırdı. Aı zaman sonra kan 
yapan uzuv1.an. dala~a, lenfa ukdcft.e -
ri:ıe, kemik bastal1klan üzerine ııua:ıa
nn "'E.'vv.elA :r6ntgen çua1annm- ~ -
kalade kuvvet1i tesirlerl dlduğu anla • 
şıldı. 

ı.fme. Curie 

ma-müşabih olarak hastalık mthraı 
çok yaklaştırı1abı1mektedir. 

Şimdi bazı kanser urlarında rıı e 
olmıyan şayanı hayret bazı şifa nt e' 

ler! de elde edilmektedir. Fakat ırıg, 
sef bır çok kanser hastalan ~e J.! 
pek yardım imkanı olmıyacak ~~d , 
çok ilerlem~ yaziyette hekime ırıı.ır• 
caat etmektedirler. , 

Birkaç hafta evvel Fen Fakültesi~, 
de verdiğim bir konferansta söy1c0

1 
! 

ğlm gibi mahiyeti m€çhul ve az te , 
et 

yap·labllen hastalıklarda heldn'le rtı' 
k~n müracaat etmenin ne kadar eh€13~ 
mi ·etli olduğunda durmak isterltı'1· t r 
nu Türkiyedt benim için m~adde5 d!!' 
vazife olduğunu daima görecek "e c:'ll' 
ima telcrarlıyacağım Du suretle h~ ~ 
lık kar~sında bir korku uyandıf1111 ~ 1 o. 
istemiyorum. Bilakis gayet nuıkU , c • 
rak herkesin kendi kendine dikk~· · 
melerinin ehemmiyetine işaret c ]11 

isterim. el J\ 
Ancak bundan sonra ınsan ' J119' 

korkunç düşmanı kanseri erken. z3 ;J 
nında yakalamak ve halldkaten ilk "g' 

.. dıt 1 ' 
ta mevzuu bahsolan cerrnhl ırıu rı1' ' 
}e 'l'Öntgen veya radium veya cC ... r ' 
hile şua tedavic;inin rnuhtelit ol c· " 
tatbikile Jyi edebilmek imkAnı ol~ 

····-·-········-· ---·······-·--························---····· ····--············-·--····················· ... 
2 - Isla~ bir fötr fClpkanm feklin 

bozmadan k u k ı. n içmı as çızgi
leı i ortaya ç ' ncı va k dar tülbend ile 
doldu.runuz. Soill'Q. da bir askıya takınız 

kurun uz. 

Rönt,..,:cn 1ıedavisi bugün umumi P -

haya p,inni.ştlr. 

Bir çok dahftt hastalıidar, kan has
tabdan muhtelif yer'lerdeki tnberkü· 
löz 1ıa-,•.a1ıldan muve.:Uakiyetle tedavi 
edileb lınişrtr. Nihayet insan uzviyeti • 
nin an u d dftşma.nına, ha b is tüınöı'!lere, 
vücudUn derlnliklerirıd.eld kanser has
tshklarına harb ilAn edflm.iştir. 

tır. 
1 

.,~ 

Atatürkün dahiyanc idaresi n! 1 tt 
modern Türlctyede insaniyetin h~iJl f 
manı hastalıklara ka~ı ber sahad:ıl' , 
cade1eye girişilm iş oldu V, unu ıe' 

Aşkta mahcuhipef 
Mersinden B. C. Y~el imzasile 

aldığım bir mektub bana, benim 
genç'lik al'kadaşılarımdan bir kaçını 
hatıtlaitı. Bunlardan bilrini bilirim 
kı, bugün aşa~ yukaru 55 yaşında 
bir kadın olımı~ olacaktı. Fakat he· 
nüz 1 7 sinde kara toprağa girdi ve 
arkasından herkesi ağlattı. Bu genç 
kız hassas, ince bir mua11imi sever
di. Tamşrnıflar mıydı, hayır.. Bir 
tek kelime olsun KOnuşmamış1ardı. 
Snbahlan genç muanim ku-mızı fe
si elinde hastonunu zallayarak Mo
dadaki evin önünden geçerdi. Genç 
kırz da ayni saatte mutiaka odasının 
penteresindf' bu'lunurdu. Biran için 
gözgöze gelirierdi Genç mua11im en-:. 
dışeli gözlerini bir ikinci defa pen -
cereye çevirir, beni belirsiz gülerdi. 
Genç kız da bu tebessUme ayni şe -
ki1de karşılık verirdi. Böylece tam 
bir yıl sevi~tiler. Nihayet on1arı Ka
laınış lrovunda tesadüf etmeğe baş
lardık Fa'kat gene yanyana değil... 
Aralarında on beş. yirmi adım mesa~ 
fe olurdu. Akşamın gurubuna, de -
nizin s· kinliğine dalar, düşünürler
di. Bazı bazı da dönüp birbırlerine 
önkarlardı. Ne erkek genç kıza yak-

l~abilir, ne de genç kız erkekte mü
said bir hava yaratabilmek kudreti
ni bulabilirdi. Böylece aşkları iki yrl 
devam etti. Genç kız da, genç mu -
allim de saurmağa, sdlmağa başla
dılar. İkisi de ötedeheride bir bulut 
gibi dÖlaşıp durdular. Nihayet er -
kek annesini ıkızı.ıı evine gönderdi. 
Fakat ki% ailesi zengin ve yüksek 
olduğu için red cevabt verdiler. Er
kek gün'lerc~ evin etrafında. dolaş
tı, genç ikız yataldara düştü ve niha
yet bir gecf', hiç beklenmiyen bir 
anda öldü. Genç muafiim ne oldu, 
bilmiyorum. Bir daha onu ne Moda
da, ne İstanbulda, ne de tıa~ bir 
yerde görebfldik. 

İşte Me:r5indeki okuyucum da bu 
genç muallim kadar cınahcub bir 
deli1<anh seviyor.. Sevdiği kız tara
fından da sevildiğini bi1iyor. Fakat 
bi:r türlü kendistle konuşamıyor. U
zaktan saıiecE> bakışıyoıfuı:r, o ka .. 
dar ..• 

Bu, 16 ncı am aşldan artık o ka
dar garib bir Ml ~ bulunuyor 
ki, genç okuyucumasadece bir tek 
tıwsiyede bu1unacağun: Meden1 ve 
mütekfunil olmağa ça1ışınız. 

"'Trr.E ...... l!-ZEY'O 

3 - Elleriniıxieki sotuk çatlaklannı 

büyük değılse limon suyu yahud soyul -
muş so!an sürerek i) ileştirebılırsiniz. 

4 - Soyulmuş elma ve armud parça -
larının az sonra renklen esnıerleşir. Bir 
kaptakl suya biraz sırke dökerek birkaç 
dakika onları içinde tutanJanız bu mah -
zurun önüne geçebilirsiniz. 

5 - Taze çOrekleri kesece~niz zaman 
bıçağı kaynar suya daldınn sildik -
ten sonra kesinlz. Muntazam kesilirler. 

6 - Na .. ,n kullanılan ince sürahileri 
:turutmak için .IÜnger kAğıdmdan bir to
mar yapıp ucu kaidesine ıelecek şekilde 
sürahinin içine koyunuz. 

gururla söyliyebiliriz. t'·ı ' 
Türk. hekimleri tarafından da bıl 

yük bir gayretle idare edilmekte d ıf 
Yerler!ne göre yalru2 rlSntgen fU - nan mitcadelede röntgen ve ra ı., ll 

alnı veya Radium vey-ahud her tkisi ıto qııa1arınm en mühim tedavi vas ,, f 
birden kullanılmıştıT. -ı- e,. 

ted\,11 etti ~ ... e bilhassa işaret etJ1'l 
Röntgen pı daima artan bir Imi- ~ 15w / 

1 h ........ bir k lk:anserH terim. • .... 
an.ış sa ası uu.ıuyor, Ç<) - -·········---········· .. •••••••••••••• .. •••• 

lerde radiumun istima'li 1Uzununıs ka- ı·"'j 
lıyor. Torbalı belediye reis ıg ce 

Bilhassa rontgen şualarının kan - Torbalı (Hususi) - BelediYe :]'l'lıf 
tankt §Ualaması denflen 8011 bir tadi - l!si Ok içtimaını yaparak azadB11

5cÇ' 
linden sonra bu tarzıda şualama da kb- Sakaryayı belediye· reiSli~ 
röntgen şuaınm ~ ndirta radiu - miştir. 

\ Bacaksıztn maskaraliklan : 
--~------------------------~ 

Dönen 
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A~K~RibÖK BAIFIIÖSib~RÖ =:1 
Almanya, müstemlekelerini geri 
alabilecek mi, nasıl, ne vakit ve 

ne şekilde alabilecek ? 
V aza n : General E. Emir Erkilet 

.P:ıki ~lman cenub batı Afrikasımian bir göMlnüi 

- 3 - ı umuıniyeyi körükliyen hizibler vardır., rıyor: c Eski Alman mO.stemlekelerini ge-
tı!u başlıkla bundan evvel çıkan tki ya- Bu meyanda askeri mahfellere fikir ter- ri vermek, 1914-18 harbinden kalan son 
Ci .da eski Alman müstemlekelerinin fa- cümanlığı eden cLa Franse Militaire• de kazançları da elden çıkannak demektir; 
~~~e n:ıe~~lc)inin mahiyetini ve h:ıl güç- tesadüf etti~im oldukça sert bir takım ayn~ zamanda; _müstemlekec.i devletı:rin, 
Ö. rını ızaha çalışarak, Almanyanın bu mütaleaların bir hülasasını yapmayı fay- Afrıkanın yerli halkı nezdmdeki nüfuz 
u:~sını, İngiltere ve Fransa::ı . tazyik.e dalı gördüm. ve i~i~:ırını da kıracaktır il~ .. i~Ah .. 
~ an bulmadan, kazanmak ihtımalinin Bu gazeten'in askerl muharrir'.lerine Butun bunlar ve evvelki iki yazıında 
lll.;~~ ve h~tta ~ok olduğu neticcs~ne ~r- göre: Alman müstemlekelerinin geri ve _ iz~ ~.tti~~ İn~liz ~dişe ve t:reddüd
t ş rn. Fılhakıka Almanya, eskı mus- rilmesi maddi ve manevi bakımlardan fa- lerı gosterıyor ki eski Almaıt_ mustemle
it~lek~lerini, ancak askeri kudret ve hiş bir hata olur. Maddi cihetten, Alman- lreleri, hemen ve gönül rızasile geri ve
"~ltvetıni, siyasetçe müessir olacak bir ya bugün Fransadan iki defa kuvvetli- rilmiyeceklerdir; ve bu yüzden yakında 
" 0nde (" t"k ) kull b"·ı·· d- "d h · lniye ;~ ~ a~et te .. anmaktan çekin: dir. Bu sebeble Fransa bir harbde, ancak u u_n unya yenı en ra atsız olabıle-
alına cegı~ı .. bır .d.aha _gos~ermekl:, gerı deniz aşın müstemlekeler.in<ien çıkarıp cektır. _ .. 
lek Yı. duşunebilır; çunku, bu rnustem - Fransaya getireceği renkli ordularla, Almanya, mustemlekelermı doğrudan 
t~lerı yirmi senedenberi istimar ve ts- Avrupada Almanlara karşı bir kuvvet <ioğ:u~a istirdad için denizlere hakim 
C:le ar ederek artrk benimsemiş olan müvazenesi tesis edebilir (Afrikadaki değıldır. O halde, ne yapacaktır? sorgu
lıi;letıer, bunları ellerinden çıkarmakta Fransız müstemlekelerl takriben 10 mil- su vücud bulur. Fakat buna irgen (müs
~u takım siyasi, askeri ve iktısadi mah- yon Km. murabbaı olup 35 milyon nüfu- bet) bir cevab vermek mümkün değildir. 
"okrl~r gördükten başka bu hususta bir sa maliktir ve Fransız hazarl ordu rnev- Zaten, biz de ancak ihtimalleri tedkik 
~ ıht• . d" tıı.a ıras ve menfaatlcrın de rol oyna- cudunun hemen üçte biri rnüstemleke e ıyoruz. ·t tabiidir. askeridir). Büyük harbde rnüstemleke Almanya batı hududlarını tahkim etti 
tıı.a~ese~~· cReuve de Paris• te eski AI- kıt'aları, 0 zaman iyice hazırlanmış ol- ve etm7kted~. Hitler . ~e, Almanyan~n 
Itiraz rnustem~ekesi Kamerun'un iadesine marnalarına rağmen, Fransaya Avrupada F~ansa ıle ~ustemleke ış~den. başka, hıç 
2-ini eden bır kısım Fransız düşüncele- büyük hizmetler ettiler. Bugün ise bun- bır meselesı olm.adı~ını soyledı. Bunların 
c:!ttt'"·okuyoruz: cFransa, buraya tevarüs ların seferl mevcudlan 1914_18 de oldu- manası şudur ki, Almanya 1870-71 den
ll'ıu gındenberi, her şeyi temelinden kur- ~ndan 10 misline çıkarılmış bulunuyor. beri olan harb planını de~iştirmiştir ve 
~)'lı;§~ur ... Fransız hekimleri ·yerli halkı Bu hale göre Almanlara rnüstemleke bun~a isabet etmiştir. Çünkü Fransa ve 
tıaık hastalığından kurtarrnıştır ... Yerli vermek yalnız Fransayı, bir harbde, mü- B~~çıkaya _ta_arruzu da~~a İngilterenin 
~isıe:akul bir idare sayesinde insanlık him bir mkidar askeri kuvvetten rnah- rnu.dahalcsım celbedebtlır. İngiltere ile 
~- une sa~ib ohnu~lardır... Binlerce rum bırakmış olmakla kalmaz, ayni za- harbe~menin ne kada: ~ena bir şey ol~u
tıı.etreuZUnl~gun-da iki demiryolu ve 500 manda Almanyanın askeri kuvvetini ar- ~u~u ıse, Alm~ı:lar kafı derecede t:crube 
b.iz ı· k bır nhtımla beraber Duala de- tırır ve bu suretle kuvvet müvazenesi ettıler. Onun ıçın Almanyanın, mustem
ltat, ıına_nı inşa olunmuştur ilah .. ·•· Fa- Fransanın aleyhinde ehemmiyetli suret- I ek: meselesinde, Fransa yı ve dalayısile 
~E!Jn· garıb buldu~um için yazmadan ge- te bozulmuş olur. İngıltf'reyi meselA, batı hududlarından 
lıar~~eceğiın ki, gene ayni yazıda, büyük Almanya, Afrikada müstemleke sahib" bazı tahşidat ve tahkimatı işgal ile mü
~ilııd:nberi Fransızların elinde ve bük- olunca buralarda yerlilerden teşkil ed~ terafık bir, nim seferberlikle tehdid_ ve 
\·e id bulunan ve Fransız mesai, zeka ceği ordularla sair devletlerin Afrika t~zyıka kaıkışması beklenemez. Boyle 
~E!tıid aresi ile istimar edildiği ve adeta müste.,..ınıu,ıorin" zapt ve istila edebilir· b~r. hareket beklenıniyen bir harbe vara
~lt.... en kuruldu~u iddia olunan bu eski bundan başka Jilmanya üst" ml k ' bılır ve bu sebeble Almanya böyle bir 
. ·•ıan ın·· m e e e e· h k k" . 

Sıletin· ustemlekesinde, Fransız ziraat- dinmekle, donanmasını arttırmak için are etten çe ınır. 
tı:ııyer~~ oradaki bir avuç cyorulmak bil- emsalsiz bir iddia sebebine malik olmu; Cenub doğu~a do~~ _herhan~ bir ~op
~elecek _çalışan, genç, canlı ve Berlinden olur. Kuvvetlenecek bir Alman deniz do- l~nma ve t_az::ı~ te, onune geçılmez oyle 
b.itıin h ışarete müntazır. Alman göç:me- nanması ile Alman hava filoları, Afrika- bır takım ıhtılatlara meydan açabilir ki 
lto:rkrn alkı harekete getinnclerinden nın batı, cenub batı ve do~ kıyılarına bunları~ sonunda hem müstemlekeler 
tız ist ~a olduklannı görüyoruz Fran- bükmedecek olan Alman .. .. 1 . . elde edılmez ve hem de askert ve siyasi 

atıstik . .. · somurge erının b" km Im . 
ttlar 

1
. lerıne gore Kamerunun Fran- sahil ve karalarında istinad nokt 1 ır çı aza saplanı ış olur. Belki de, 

~\>tu e ın'deki parçasında rnevcud 2791 malik olacağından İng"li :.rarına bu müstemleke işinde, İngiltere ve Fran-
:r;. Palıda 2 , ı z ve ansız sayı a . d k ..+ • rı:ıtlsızl n 011 i Fransız olup halkı imparatorluklarının ana vatanla deniz ynı zaman a sı t~.ırmamak ve ışe 
lto:-Jtuıa:r aleyhine kaldırmalarından muvasalalarını kesebilecek ve Avrupa :esela, evvela Fransadan başlamak Al
:r;.akat y Alnıaniann sayısı yalnız 80 dir. darülhnrbine bumlardan askert kuvvet- any~. bak~dan maslahata daha uy-
~E!t}j ha~~ının sahibi en sonda cFransızlar ler, ham maddeler, erzak, petrol ve ilh .. ın gun duşec~ktır. . . 
ı_~r efeııd~ o k~dar iyilik ettiler ki, bun- vaktile yetiştirilmesine mani olabilecek - . Bu takdırd:, asıl ta~kın İtalya üze
<tiy~tck ı de~ıştirmcği düşünemezler lerdir. rınden Akdenızde ve şımall Afrikada ya
tir. • okuyucularını avutmak "st . . ~ Fransız askeri mehafili mane--* bakı·m- pılması ve bunun için Almanyanın İtal-

ı emış vı • b"" .. k "ky 
nun dan da, Almanyaya müsaadekarlıkta bu- ya emrme uyu mı asta kara, hava ve 

llllist un gibi Fransız basınında Alın 1 1 ah 1 .. deniz kuvvetleri (bilhassa denizaltı) ver-
\r ernıE'k d , an unu masını m zur u gorüyorlar; çün- . h t 1 b"l" 
e itira e avasına dair türlü endişe kü derakab bir yeni müsaadekArlık daha ~esı a ıra ge e ı ır. Mesel! Almanya 

tnt F' zlara tesadüf edı"lmekt d" R ıle İtalyanın Akdeniz üzerinden ~imali 
t" ranza e ır. es- ister ve ulüvvücenab Ren nehrinin öte Af "k w 
blt:ir Ve kanın da bu mesele hakkındaki tarafında daima bir df eseri telakki olu- h rı t:y~~ 2~0 kş~~ bin kişilik kuvvette ve 
fı"Utıa ra~an henüz belli olmamıştır. nurmuş. Bunlara göre Alman müstemle- b~r ur: e ~ı vasıtalarla mücehhez 
~tıi'l eskj ~n Fransız efkan umumiye- kclerinin iadelerine mukabil bir taviz o- ırcr _or u geçırmeleri onların ana vata-

tı "ctiı~ lınan müstemlekelerinin ge- larak, Almanyadan bir terki teslihat ve- nı mudafaa edecek kuvvetlerini ehem-
~t ~nelerirıde h miyetli bir surette eksiltmez. 
~ Olarak ~ veya ud bunlara tavi- ya ademi tecavüz muahedesi istihsal et- B ·· 
lt\asıtar,n A~eseıa Hindi Çini veya Mada- rnek te beyhude olur; ç{lnkü Almanlar dah ug: A~~anya ~37 !e nazaran çok 

E!tfiğı taJun· anlara itasında bir beis gör- rnukavelelere riayetkAr değillerdir La a 18 ;:e ~enmlşt · Çünkü Almanya 
ın olunuyor. Fakat bu efkA Franse Mllitaire nih et ı· . evve ' vusturyanın ve Çekoslovakya-

n ay fU ne ıceyi çıka- .(Deftau 11 1DlC11 a 7facla) 
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Doktor lbrahim Zati Öget ve Ressam Hagrl 

Çizer eski hatıralarını anlatıyorlar? 
Anketi :rapan: Sabih Alaçam 

Doktor Ibrahim Za-ti çalıJ100 odaıınd4 
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Dr. İbrahim Zati Öget 
Doktor İbrahim Zati Ögte: 

- ~üçüktenberi istediğim şey, oku-1 
muş bır adam olmaktı! diye söze baş
ladı. 

Kendiını bildim hileli, mübhem bir 
şekilde de Qlsa, içimde daima bu ar~ 
zuyu duyardım. 

Sonra, aradan seneler geçti. Artık 1~ 
dadiye gidiyordurn. Bu sırada bende 
edebiyat ve kitabet hevesi uyandı. O 
zaman cEdebiyatı Cedide• doğmuş, 
Tevfik Fikretin adı dinerde dolaşmağa 
başlamıştı. ~Edebiyatı Cedide• nin bü
tün ncşriyatı üzerimde derin bir tesir 
bırakıyordu. Bilhassa Tevfik Fikretin 
şiirlerini ezberli(Yordum. 

Bu arnda, topa1 eşekle kervana kanş
mak kabilinden. kendim de küçük kü
çük şeyler yazıyordum. Hatta, edebi
yat imtihanımıza Hüseyin Cahid ile 
Ayniznde Hasan Tahsin mümeyyiz gel- Ressam Hayri Çizen 

l 

mişlerdi. Mevzu, Fırtına idi. Ben, bu~ • Böylece büyük bir nefes aldım. 
nu öyle hallandıra hallandıra yazmış Tıbbiyeyi bitirdim. Sizin anlıyacağı
idinı ki hocamla beraber mümeyyizler nız, okumuş bir adam almakla, birinci 
de beeendiler. Bana: emelime kavu~uş oldum. 

- Aferin, güzel... Çok iyi... Hakika- - Ya ... İkinci bir emeliniz de var 
ten muvaffak olmuşsun, dediler. demek? 

Artık, sevincime payan yoktu. - Elbette! O da şu idi: İyi konuş-
Bütün i da di tahsili müddetince ed e- mak ... Güzel bir hat1b olmak. Küçük

biynt hevesi devarn etti. Artık, a'ile i- liiğiimdenberi natuk olanlara bayılı· 
çinde de ivi yazı yazmakla meşhur ol- yor<:lum. Yüilerce, binlerce adamın kar
muştum. Karde!!lerirne, bu istidad ve ş ısında söz söylemek ... Diniiyenler ta· 
muvaffakiyetim örnek olarak gösteri- rafından alkışlanmak.. . tşm, bütün 
liyor. akrabalarıının mektublannı ben bunlar içimde vakit vakit feveran e-
kaleme alıyordum. den arzulardı. 

Bir arnlık, 1.3-16 yaşlan arasında i- Ya.şım ilerledikçe bitabet hevesim 
ken, cHeciaya yığım• adille küçük bir de günden güne çoğalıyordu. Nihayet 
hikaye tercü~ ettim. Bu tercümem, radyodaki, Y eşilay gün ve içtimalann
~azetede neşredi1di. Ne ynlan söyliye- daki ve mekteblerdeld konferanslanm
yim, yazıını inttşar etm~ görünce bir la da bu yola atılmadan de~il! HattA 
tuhaf oldum: Hem sevindim, hem sı~ Anupa seyahatllerimden birinde, Pa
kıldım. riste doktora yapan genç bir maliye 

- Şu halde, bugün sizi de içimizde müfettişile kafŞllaşiıın. Beni gıyaben 
görmemiz. lazım değil mi idi? tanıdığım söyledi. 

-Evet amma, Üsküdar idadisi tabii- - Nereden. dedim? 
yat muaJljmi Müştak Bey merhum - ü- - Galatasarayda talebe iken bir gün 
niversite jeoloji profesörü - olmasay- bize konferans venniş'tiniz. Hatta son 
dı ... Mti.ştak Bey hayvanat, nebatat ve cümlenL~ hala hatınmdadı:r, cevabını 
tabakat derslerini okutuyordu. Mikros- verdi ve o cümleyi de söyledi! 
kobla biyolojik tedkilder yapıyorouk. Bu te~adüf, beni pek memnun et~ 
Mes'ieğinin cidden ehli olan hocanın te- mişti. Fakat, doğrusunu söyfiilyeyim, 
sirilc, son sınıflarda birdenbire tıbbi- istediğim kadar iyi bir hatib o1ama· 
yeyc girrneğe heves ettim. Hatta, me- dım! 
zuniyet imtihanında tabil ve riyazi i- - 36 -
limlerc karşı o kadar sempati duyuyor- Ressam Hayri Çizen 
dum ki kürreiarzın güneşten kopmuş fst.anbul lisesi resim rnuallimi res-
bir seyyare <>lduğunu ve mihveri üze- sam Hayri Çizen: 
rinde döne döne şimal ve ccnub kutub- - İlk çocukluk arzulanmı tamsmen 
la::-ının basık1aştığını anlatırken kendi- hatırlamıyorum. dedi. Müreftede idiın. 
mi tutamadım: Bu sırada ilk Yunan muharebesi çık-

- Bir gün güneşin de bu vaziyete mıştı. Elime geçen h:ırb mecmualarının 
girmiycceği ne ma1ıim, dedim! içinde ordu kumandanlannın resimleri 

Bu sözü gayri ihtiyarl söylemistim. de vaı·dı . Ruı1lnrı renkli kalemler ile 
Mümeyyizin biri güldü, biri kızdı. Müş- bov~r. pek nes'elenirdim. 
tak Bey merhum da suratı asık: Nihayet, Edirne idadisine girdim. 

- Çık dışan, dedi! Resim muallirnimiz, meşhur Hasan Rı-
Benim de yüreğime indi. Eyvah! Sı- za ıneı hum idi. Onun teşvikleri sonun

nıfta ka1dırn, hay bu sözü söylemez o- da, artık iyideıt iyiye ressam olmağa 
laydıd, diye düşünüyor, adeta hüngür kar&r verrniştirn. Fakat babam (Düyu
hngür ağlıyordum. nu Umumiye Edirne vezne müdürü E-

NihayE>t, imtihan bitti. Mekiebin ka- min Bey) bu arzuma şiddetle muhale
pısında Müştak Beyi bekleıdim. Korka fet ediyordu. Annemle birlikte, beni 
korka yanma yakla~. Hocam: kal"'Şıianna oturtuyorlar: 

. - Sım~ı ~eç~ amma bir daha ken- -Ya Hulma girip ad1iyeci, ya Tıb-
dı~den buyük işlere kanş:ma, nasihati- biyeye girip doktor olacaksın, sözile 
ni verdi. (Devarm 10 ncu ıayfad4) 
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ı an ordu arı dev gibi a ı m lar la aris üzerine yürü I ... rken 
tafa 

-8- ı 
Yaptığım i§in mana ve mahiyet~i izah 
edereğimden emin olarak Rayak ıstasyo-

t · gu·· n yerlı a-nunu yaktıktan 50nra, er esı . 
halinin ate~leri içinde Baalbeke geldım. 
Baalbekte beni bekliyen kolordu kuman· 
danı Ali F-und Paşaya, şimale harekete 
dair olan emrin ifasma devam olunmak 
lazım geldiğini tekrar ederek trenle Ley
man F-on Sandersin bulunduğu cH~us:t.a 
v~sıl oldum. Gece idi, çok samımı bır lı· 
sanla Leyman Fon Sanderse, bu vazıyet 
karşısında verilmesi lfızım gelen k~a
rın bundan ibaret olduğunu ızah ettım. 
Leyınan Fon Sanders çok açık Alkanaba-

ne bir tarzda: . 
- Karar budur, dedi, fakat ben niha· 

yet bir ecnebiyim. Bu karar~ ve~emem. 
Bunu ancak memleketin sahıblen vere-

bilir. 
_ 0 halde, dedim; karar tatbik oluna-

cak tır. 
Cevab verdi: 
_ Yalnız rica ederim, benim erkfını-

harbiye reısini de ikna eder m1:;iniz? 
Leyman Fon Sandersin erkanıharbı~e 

reisi Kazım Paşa (Diyarbekirli} idi. Ka
zım Paşa hasta idi. Leyman Fon Sarıders 
lle beraber onun yattığı odaya gittık. 
Sövlenmesi icab eden şeyleri anlattım. 
KAzım Paşa derhal Leyman Fon Sanders
le beraber, benimle hemfikir oldular. Be-
nim arneli kararım §U idi: . 

(Ortada kalan yedinci ordu ü?vanı v.e 
birçok enkazı!.. Bunları Halebde, Sun
yenin müntehayi şimalisinde toplamak 
ondan sonra yeni karar almak] ve bunu 
bizzat ben yapncaktım. 

Leyman Fon Sanders müteselli bır va-
ziyette bu teklifimi kabul etti. 
Bahsellığim kuvvetleri Halebde 

topladım. En ileride bıraktıljım kum?n: 
dan fırka kumandanı Kazım Bey ıdı. 
[Kfızım Pa~a] ordumun kolordu kuman
danlan tsrnet ve Fuda Paşalardı. 

Halebde, mütemadi yorgunluKlar sebe
bile eski rahatsızlığını tekerrür etti, üç 
beş gUn tedavi olundum. 

Bir esaret hikayesi 
Yatağımdan kalktığım gün kararga

hım olan Baron oteline gittim; otP.lde o
turuyoraum; yanımda Suriye valiııi Fah
ri binbaşı Tahsin Bey vardı. Halebir. 
şark cebhesinden işgal edilmiş olouğuna 
dair karışık bir malumat geldi. Çok yak1n 
bir tehlikeyi :şaret eden bu haberi tah
kik için, bizzat o istikamete gıtme~ ter
cJh ettim. Otomobilde Tahsin Beyle ya
verim Cevad Abbas Bey vardı. Ş~hrin 
1ark medhalinı'le bir kalabalığın Jçine gir· 
dik; bunlar n:;kt:r kıyafetini taşıyan ür
han ve bedevilerdi, esir olmuştuk. Ya
nımda kuvvet olarak bir tek nefer yok
tu; mühacim bedeviler otomobilin etra
fını sardılar ve her tarafına yükleııdıler. 
Tehacümü .görünce şoföre: 

-Dur! 
Emrini verdim. Elimde Tahsin Beyin 

vP.rdiği kırbaçla aya~a kalkarak, onlara 
anlıyabilece~i lisanla sordum: 

- Reisiniz nerededir? 
Cevab verdiler: 
- Hepimiz reisiz! 
Derhal karar vermek lazımdı; kırbaçla 

vurma~a başlıyara'k: 

- Çekilin! diye bağırdım. 
Gayri ihtiyari çekildiler; emrettim: 
- Çabuk reisiniz karşıma gelsin! 
Reisieri geldi: ona dedim, ki: 
- Ben sizin yardım ettiğiniz vaziyete 

galebe ~aldım; herkes rnağlubdur. Fakat 
rizin iştirakinizi de mazur görüyorum; 
bu akşam yanıma geliniz; sizinle görü
şeceklerim var. 

- Emredersiniz, dedi. 
Şoföre: 

c- Çnbuk geriye!, emrlni verdim. Ha
lebin içindeki 'karargahıma döndüm; 
biraz sonra şeyh geldi. Kendisini onun 
anlıyabilcce~i merasinıle kabul ettim ve 
sordum: 

- Bt-nden ne istiyorsunuz? 
- ŞlmdilJc bin altm, silah, cebhane, 

dedi. 

emal "Almanlar mağ U b olacaklar ır, demişti 
Nakledenler 

Siird Meb'usu merhum Mahmud ve Falih R1fk1 Atay 
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1 
nımda ne dereceye kadar isabet edebJlıo 
miş olduğumu bundan sonraki vakayV 
den anlıyacaksınız. Ümidlerimin b<>P 
çıktı~ını görürseniz, bunun esbabını ted-, 
kik edebılecek kadar vesikaları da s~ 
tevdi edeceğim. 

Ertesi gün fene rahataıı olarak karar
gahta uzanmış, yatıyordum. Bir aralık 

Haleb şehrinin içinde bir ttteş koptu: ba!-~ 
kona çıkıp sokağa baktım: H~rkes hey~
C'~ll içindedir ve bir kalabc~.hıc otele hu
cum halindedir; herkes bana doğru ge
liyor ... 

Halebde sokak 
mu harebeleri 

Vaziyeti kavradım; kırbacımh evveıa 
kclabalığı otel hancine çıkudtm. Alt 
ko.ttaki taraçaya indiğim vakit, Haleb 
kumandanı heyecandan okuyamadı~ı bir 
raporu bana tevdi etti; sükfınetle oku
dum. Rapordan anlaşılıyordu, ki Haleb 
hür.uma maruz kalmıştır. 
Bulunduğum otelin kapısında:-ı sa~a sa

pan•k yüründüğü zaman bir dörtyolu a~
zma tesadüf olunur, o noktaya geldim. 
Bat'Un yolları tutturmuştum; düşman 
t:ıyyaresindcn atılan bombalara ba~ı 
damlardan atılan bombalar inzımam edı
vo~du. Bu beni güldürdü. Çünkü ben Ha
İeı,i muhafaza etmcği düşünüyordum. 
Akşam vakti idi, bulunduğum yerden ile
ridP. birçok adıımiarın yere serildi~ini 
görüyordum; bunlar beni yalnız zanne
dcrek hücum ecllm zavallılardı. Ben Ha
lcb şehrinde tabiri mahsus ile sokak mu
hnrebesint idare ettim. Hücum edenler 
tamamen mağlub ve münhezim olarak 
tard ve takib olundular. Şehirde vaziye
te tamamen hakim olduk ve sükunet a-v
det etti. Akşam takarrüb etmişti. Sokak 
muharebesini idare ettiğim noktanın ya
kınıncb ~oför bekliyordu. işaret ettim, 
bulunduium noktaya yanaştı. Otomobile 
binmede~ evvel Haleb kumandanına e -
mirler!mi ve talimatımı verdim. Verdi
ğim talimatta 15I'ar olunan şu nokta var-
d!: 

[Bu akşam Haleb ilerisindeki kuvvet-
leri geriye çekeceğim; yann Halebin 
garbı şirr.alisinde İngiliz ve Arablarla 
muharcbe edeceğim. Buna göre hareke
tinizi tanzim ediniz.] 

" Zavalh Viison 1 , 
Vakayi diledıiğlm gtbi cereyan etti. 

Ertesi gün sabahleyin benim kuvvetle
rimin ric'at ettiğini zanneden Arab ve 
İngilizler meserettle taarruza başladılar 
ve tarnfımızdan alınmış olan tertibat ile 
mağlub ve münhezim oldular. İşte orada 
bu zafer neticesi bir hat tesbit ve tahdid 
ettim ve kuvvetlerime emir verdim, ki 
düşman bu hattın ilerisine geçmiyecek
tir. Nitekim geçmemiştir. 

Gerek Erzurum kongresinde, gerek Sı
vas kongresinde Türkiyenin hududu mil
lisini tesbit için bir ıstılahı medeniye is
tinad etmek lazım geldiği vakit ben 
[Türk süngülerinin işaret ettiği bu hat-
tı] esas kabul ettim. Malumunuzdur k\ 
Misakı Milliyi en nihayet Ankarada tes -
bit etmiştim. Meselenin yabancısı olan 
bir takım zevat, bunda amil olmak iste
diler ve hududu milıt mevzuu bahsoldu-
ğu zaman hakikati bilmedikleri için tür
lü türlü zchablara kapıldılar. 

Itiraf ederim, ki ben de hududu milliyi 
biraz Viison prenmplerinin insanı mak
sadiarına göre ifadeye çalıştım. Hemen 
tasrih edeyim: O insanı prensipiere isti
nadendir, ki Türk sHngülerinin müdalaa 
ve tesbit etti~i hudurlları müdafaa et
ıtıisimdir. 

Zavallı Vilson, anlamadı, ki süngü, 
kuvvet, §eref ve haysiyetin müd'afaa 
edemedi~i hatlar, ba~ka bir prensiple 
müdafa edilemez. 

Halebde bulunduğum günler zarfında 
memlekettn vaziyet1 umutniyesini kendi 
kendime mül~haza ettim. Vaziyet §U idi: 
Müttefiklerimiz ve biz partiyi kaybet
miştik. Fakat Türkiye için mesele, bütün 
mevcudiyetini kaybetınek neticesine va

yurur musunuz, o sırada milli mukave
met teşkilatı için ilk irşadatta bulun
ruuştunuz, bu küçük hatırayı lll'?.edeyim. 

O zaman İstanbuldan Gazi Antebe gi
den Ali Cenani Bey cKatımat istasyo
nunda Gazi Paşa hazretlerine te.adüf et
mi,U. İstasyon binasındaki karargahında 
Gazi Paşa nereden geldiğini ve nereye 
gittı~lni 10rmuş; Ali Cenani cevab ver" 
mıt: 

- Antepte hemşirem, kayınvalidem ve 
akrabalarını var. Antep vilayeti Maraşa 
naklediliyormuş; çapulcular §ehir civarı
na kadar gelerek yağmaya başlamışlar. 
Ordu Adanaya çekildikten sonra hep 
düşman aya~ı altında kalacaklar. Onları 

' ba§ka tarafa nakil için gidiyorum. 

Leyma.n Fo n Sandres 

partiyi iade etmek olamazdı; yalnız mcv
cı..diyetimizi muhafaza için en seri ve 
kat'i çarelere baş vurmakta tereddüd et
memeli idik. Hatta bu uğurda bütün 
müttefiklerimizden ayn olarak, icab e
derse .yeniden vaziyet almak zarori ola
bilirdi. Halbuki harbi bu neticeye isal e
den o günkü kabineden böyle bir hare
ket beklemek beyhude idi. Derhal bu ka
bineyi ıskat etmek, onun yerine benim 
düşündüğüm tarzda iş görebilir yeni bir 
kabineyi mevkii iktıdara getirmek lüzu
muna kani oldum; şunu da ilave etme
liyim ki tasavvurlarımı tatbik edebilmek 
için bu yeni ka'binede mutlaka bütün 
ordunun kumandası bana tevdi olunmak 
lüzumuna da kanaat etmi~ bulunuyor
dum. 

Mustafa Kemal Paşa 
yeni bir kabinenin 
kurulmasini istiyor 

Vaziyet buhranlı olduğundan ve itti
Ihaz edilecek tedbirlerin çok ciddi ve seri 
olması lazım geldiğinden bu mütaleamı 
telgrafla padişah Vahdeddine bildirdim. 

Yeni kabine için sadrazam olarak İzzet 
Paşayı ve nezaretlere de bazı arkadaşları 
tavsiye etmiştim; ayni telgrafta kendi
min de bu kabinede harbiye nazırı ola
rak bulundurulınaklığımı çok samimi bir 
lisanla istedim; padişaha bu müracaatim
dan kab!ne için tavsiye etti~im zevata da 
ayrıca malümat verdim. 

Çok geçmedi Talat Paşa kobinesi isti
fa etti, İzzet Paşanın riyasetinde yeni ka
bine te şekkül etti. Bu yeni teşekkü !ün 
benim iş'arımla aHikadar olup olmadı~ı 
hakkında bir şey diyemem. Ancak tav
siye ettiğim arkadaşların mühimleri ka
bineye dahil idiler. Yeni kabinenin te
şekkülünü müteaki'b sadrazam paşadan 

aldı~m bir telgrafname, hatırımda kaldı
~ına göre §U cümle ile bitiyordu: [Ba
dessulh refakatiniz eltafı süphaniyeden 
memuldür.] 

Bu telgrafa verdiğim cevabda şunlan 
nnlatma~a çalı~iım: Ben sulhun çabuk 
gelemiyeC"eğini, sulha kadar çok bulıran
lı ve mühim vaziyeller karşısında kala-

cağunızı ve bu müşkülat içinde vatanı
mg ciddi hizmetler etmek kabil oldu~u
nu anladığım içindir, ki harbiye nezareti 
makamını istemiştim: yoksa sulha vAsıl 

olunabildikten sonra onun huzur ve sü
künu içinde harbiye nezareti vezaifini 
benden çok mükemmel ifn edecek kıy
metli zevat olduğunu bllirdim; buna na
zaran badessulh refakatimizi hiç te za. 
rurl, hatta lüzumlu addetmiyordum .• 

Milli mücadeleye aid 
ilk irşadlar 

Pa~a hazretleri demişler ki: 
- Memleketteadam kalmadı mı? Ken

dinizi müdafaa etmek çaresini düşüııü

nüz .. 
Ali Cenani Bey kemali hayretle sor-

muş: 

- Ne ile, nasıl? 
- Teşkilat yapın, milli bir kuvvet vü-

cude getırin, kendinizi müdafaa edin. 
Ben istedi~iniz silahı veririm. 

Filhakika o zaman Gazi Paşanın emri 
üzerine Antebe verilen silahlar meşhur 
müdafaa teşkilatının nüvesinl teşkil et
miştir. Büyük Gazi, memleketin bir gün 
mutlaka kendini müdalaaya mecbur ka
lacağını bıliyordu. Kabine hakkındaki 

müracaatlarından başka, aşa~ıda okuya
ca~ımız hatıralar bu meseleyi daha zi
yade tenvir edecektir. 

Um um Yıld1r1m Ordulari 
grup kumandani 

Mustafa Kemal Paşa 
Yedinci ordu Haleb şimalindeki vazi

yeti tesbit etmişti; 1918-1934 senesinin 
son aylarında bulunuyorduk. Bu sırada 
umum Yıldırım orduları grup kumandan
lığının uhdeme tevdi olundu~una d~r 
bir telgraf aldım; yedinci ordu kuman
danlık vekaletine kolordu kumandan'la
rından Ali Fuad Paşayı tayin ederek, 
grup karargahının bulunduğu Adanaya 
hareket ettim. 

Grup karargahı Adana şehri içinde bü
yücek bir oteldc idi; Müşir Leyman Fon 
Sandres ile erkanıharbiye heyetini bu 
otelde buldum. 

Yedinci ordu karargahından bu heye
te mülaki oluncaya kadar otomobille, 
gece gündüz, uyurnaksızın, bozuk ve fe
na yollar üzerinde mesafeler katetmiş

tim: uzun mesafeler diyorum, bu mesa
felerin ne olduğunu Katımadan Adanaya 
giden kara yolunu harita üzerinde per
kelle ölçersiniz, daha do~ bir ifade el -
de etmiş olurmınuz. 

Niçin bu kadar acele ediyordum, bunu 
izah etmek güçtür. Hatıra gelebilir, ki bu 
isticalin sebebi ordu kumand8JU bultır 
nan genç bir generalin, ordulardan mü
rekkeb bır grupa kumandan tayin edil
mesinden mütevellid meserrettir. Hal
buki bu hüküm, ancak harb lptidasında 
bu nevi tecellilere mazhar olanlar için 
musİb olabilir; zira böyle büyük kuv
vetlerle vatana şerefli ve tarihi vazifeler 
lfa etmek ümidi, insana çok kuvvet ve 
zindegi verecek amillerdir. Fakat har
bin sonunda, hezimet ve perişanlık man
zaralan karşısında, ayni hükmü yürüte
cek mantık sahibi bulunmaz %annede-
rim. 

Leyman Fon Sanders 
ile mülakat 

Milşir Leyman Fon Sandres PaşanJJl 
karargahında, büyük nezaket ve itina ne 
istirahat ettirildim. 
Şimdi yalnız Leyman Fon Sandreslif 

ben onun kumandanlık bürosundayız; :!>-
' kirniz bir masada karşılıklı ayaktayı'-

Leyman Fon Sandres, melfıf bulundu~ 
terbiye ve nezaketle, fakat çok hazin bit 
lisanla, bana şu kısa cümleleri söyliycrelS 
kumandayı terk ve teslim etti: 

- Ekselans, siz, muharebe cebhelerin• 
de Arıburnunda, Analartalarda çok ya• 

' kından tanıdığım kumandansınız. Arll" 

mızda gerçi belki hadiscler, va-k'alar d.a 
oldu, fakat nihayet bunlar bizi birbirl" 
mize daha iyi tanıtmış oldular; kalbdetl 
dost oldu~umuzu zannederim. Bugii11 

Türkiyeyi terke icbar olunurken ernriJtl 
altındaki orduları, Türkiyeye ilk geldi>o 
ğim zamandanberi takdirkan bulundtl" 
ğum bir kumandana tevdi ediyorum. B\1 
umumi felaket içinde bcdbahtlık duyiJl~ 
mak mümkün değildir. Ben yalnız bit 

şeyle müteselli oluyorum: KumandaYI 
size terk ve tevdi etmek! Bu dakikada.ll 
itibaren emir sizindir, ben sizin misafir!.,. 
nizim. 

Mareşalın hüzün ve elerole d~lu sözle
ri beni de müteessir etti. Hiç cevab ve~ 
medim; sadece: 

- Oturalım, dedim. Karşı karşıya ~ 
turduk; birer sigara yaktık ve benim rJ.ıo 
cam üzerine o, birer kahve de ikram e~ 
ti İkimiz de sakit birbirimize bakıyo~; 
duk. Bu anda zihnimden g~enler ne idı• 

Büyük harbin başlan
glCina aid bir hatıra 

Ben kaymakam Mustafa Kemal, dötC 
sene evvel Sofyada ataşemilitcr bulunıı• 
yordum. Harbi umumi ilan olundu. O~ 
manlı devleti, müttefik Alman impnra" 
torluğilc beraber bu hnrbe girdi. A1m811 

heyeti ısiahiyesi reisi muhatabım LeY" 
man Fon Sami'res, Çanakkaley1 ruüdafall" 
ya memur ordunun başına geçmiş, beP 
henüz farkında değildim. Osmanlı ordtt" 
sunda hemen seferberlik yapılması bil~ 
şayanı tedkik bir mesele iken, osman .. 
devletinin Karadenizde, halen nasıl ce 
reyan etmiş olduğunu öğrenemedi~ 
bir hadise üzerine harbe girdiğindetl 
müşteki idim. O zaman şikilyetlerim bet" 
kesçe ne kadar nabemevsim telakki oııın" 
mu§tu! Çünkü ben yalnız müştcki old~: 
ğumu söylemiyordum. Alınanlar ve /'.

0 
.. 

manlarla beraber bulunanlar mağlCtb 
lacaklar, diyordum. Bu sözlerim hakik.~; 
ten çok gayri müsaid bir zamana tesad~. 
ediyordu: Çünkü Alman kuvvetleri ~ 

6 
yük ve dev gibi adımlarla Pari<; üzerıtı 
yürümekte idiler. Bütün Alman rnütt.r .. 
fiklerinin ve Türkiyeyi bilerek veya bt • 
miyerek aldatmak için çenelerini işlete~ 
leri n, isabetli bir iş yapmış oımnkttl fl 
mütevellid neş'e ile sermest oldukltı p 
günlerde, ben Sofya ataşemiliteri çıkl ~ 
İstanbulda bazı zevata sayfalar dolll~1• 
mütalealar yazarak, yanlış bir ig ytıP ı1 
dı~ından bahsediyor, bu adam ınecnll 
de~il de nedir? . ·cl'l 

Nihayet dev gibi adımlarla j}erlıY 
9 

.. 

Alman kuvvetlerinin Paris önünde u~r 
dıkları cıkıbet herkesin malumu old.ll· fe" 

Bin altını o ~am verdim; silAh 
cebhane içln vAdettlm. 

ve ra cak kadar milhlfkti. ·O tarihte dü~nü-
Haleb notlarınun alırken, salonda hazır 

bulunan Ticaret Vekili Ali Cenani Bey: 
- Pll§a bazretleri, dedi, m\Wıade bu .. 

O halde beni çok yorgun dü§Uren bu 
acelenin sebebi ne idi? O zamanki tnhas
süslerimi olduğu gibi nakletmek müş'kül 
olmakla beraber, §U kadarını hatırlıyo

rum, ki bir an evvel Adannya vAstl ol
mak, cenub cebhelerine henUz hAkim bu
lunan kuvvetlerin başında olarak İstan
bul lle bilAvasıta konu~ak, noktai na
zarlarımı tatbik edebilmek için müsaid 
bir fırsat olacaiı zannında id1m. Bu ıan-

Biitün memleketin bence bariz bır va 
lfıkete atılmış oldu~unu görd:ikten ·kil]; 
bütün Türk ordusunun. bir muhak. it! 
felakete herçibadabad mani olmak ıÇ}(:J 
kanını dl'kmeğe hazırlanmasından J.ıB~c
çaıe ka!m:.ıdığını anladıktan sonru. itı' 

ni m h5 Iii Sofyada (kor dıpl'>rratik] i~J11' 
de rahat salon hayatı geçirmPklı~·m~ ,·c
kan olabilir mi idi? Baskuıncındanhi( Jl'l: 
kaletine bir tahriratla ~müracaat e~tıptı• 
ordu tçlntle rUtbt:mel mntenasib h01 ~iJl"Y 
ii bir vo.zifenin barı.a t~vdıini rica ct 

lecek feY, kaybettiline f{ibhe kalınıyan (Arkan var) 

[ 
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Büyük D7iman aziz ntlşını bütün dünya ıeldmlı.yc,.. 

~cu.~ n eşsıı nııraman Atatürkü Diğer taraftan Hasan çavuş adında bir lan sıyanıar g1ydller; dilsizler ve .Bel
bit, ll'ı~letile bütün dünyanın ne derin adam Kütaliyaya yollandı. Bu adam grad halkı da çullar giymişlerdi. İkinci 
lıQı) eı iÇtn.de ebediyete tevdi ettiğini hep başkatib F-eridun'un yazdığı ~ şehza • Selimin de sırtında siyah atlastan bir 
~ Ot.~z. de Selinıe ölüm haberini bildiren rnek- cübbe, başında siyah çuhad.an kavuk 
~~tekfl~. n.~siblerl ne oldu? İşte tubu götürüyordu. Hasan çavuş, ayni vardı. Cenareye doğru ile~ledi. Namaz
Siiıe en büyuğu olan Kanuni Sultan zamanda, üzerine bir iş daha almıştı: dan sonra çadınna çekHdı. İşte o anda 
~Yınıuıın, Avrupalılann !bile cmuh- Yollarda, Padişahın Zigetvar kalesini bütün orduyu korkunç bir mınltı, son· 
~ 11 

dedikleri o kudretli hükümda • yeniden yaproadıkça oradan aynlmı • ra yaygara kapladı; küfürler ediliyor, 
~n~.zesine yapılanlar: yacağıııı yaymak... tehdidler savruluyordu. Çünkü Padi • 

fıtıda ll:Yuk Hükümdar yetmiş bir ya • Hasan çavuş sekiz günde İstanbula, şah kendisine yapıaln tavsiyeye rağ • 
' bulunuyordu; buna rağmen or • dört gün sonra da Kütahyaya ulaşh. men b:ıhşiş ve zamdan bahsetme • 
~Un başında Zigetvar kalesini lku· Aradan günler. haftalar geçiyordu. mişti. 
~ tı. EylUl olmuş, bir aydanberi Sokuliu Mehmed Paşa ordu)''ll yakın Ölü çoktan unutulmuştu. Hatta 
'~dan~ yeraltınd~ ~~p~an hü • kalelerden birinin muhasarasına ve (Hammer) e inamin-sa hürmetsizlik 
llıa~ .a ragmen kale bır turlu a:ıına • Ziaetvar kulelerile duvarlarının tami • yapılıyordu. 
'· ŞSı. Padişah çok yorgun ve sabır· ri;de kullanıyor, oyahyordu. Bunun üzerine cenazenin hemen ts-
ta~a h 8drazam Sokullu Mehmed pa • Birinciteşrinin yirmi birinci gunu tanbula doğru yola çıkanlması uygun 
'n aber gönderdi: ordvda alkı~ sesleri göklere yükseli • görüldü, çavuşlara lazım gelen emirler 
~~~ u .ocak ha.Ia yanmakta devam e- vordu. Çünkü Sadrazarnın ve Padişa • veril<İi. 
tittiı-~ ~ı? Zafer davulu hala sesini i · bın çadırlan sökülüyordu. Kanuni'nin 

~i ~l:Yecek mi?. ölüsü de, diri imiş gibi, örtülü bir ara- En büyük hükümdamı bile böyle 
~~~aç saat sonra ve 1566 senes1 Ey- hava kondui Belgrada doğru yola çıka· sessizce ve acele denilecek şekilde gö • 
~~i. n S· 6 mcı gecesi son nefesini rıldı. mülmcsi, değil dünyaya bütün şehre 

* 

~Sad Parişah öleli kırk sekiz gün oluyor- bile tam manaslle teessür vermemesi 
ı;,_ rbazaın bunu öin-Andig· i zaman du. Bir tTece ordu büyük bir ormanın 

tıı..;,.,.. &"-· ,.., hiç ~übhe yok ki o saHanatın sevgi üze-
~~'ltı 51 .. ir _k~:kuya düşdü; çünkü eğer k.,.narından geçiyordu. Bel~ada dört rine, mi11ete hizmet temellerine dayan· 
~~ttıı~rnu ogrenirse kaleye yapılan kon&k kalmıştL Sadrazam birkaç hafız mam~ olmasıdır. 
t ~~~~et~tı kesecek, ihtilAl çıkacaktı. çağırdı: Aiatürke karşı gösterilen eşsiz hür· 

~~li .... ,. 
1 kurtannak için yeni Parişah - Arabanın yanında süreler okusa· 

•t-..ı:y k met, bütün milletin gerçekten çok ~ • ~ı~ e adar Kanuni'yi diri göster • nız. bnzan da zikrederek ilahi söyılese-
~ azı vil~n babasını kaybetmiş gibi gözyaş • ~d, ~T tndı. Daha önce Birinci Meh • niz Padişah pek mahzuz olurdu.. ları dökere'k hıçkırması bir defa daha 
t~b·Urad, İkinci Mehmed için de ay Dedi. ishat etmiştir ki Türk milleti cidden 

~ ~z ıre başvurulmuştu. Sabaha dört saat ka1a, karanlıkta ve vefakardır; kendisine yapılan iyilikle • 
~ ~.tı. h t~hcilere göre So kul!~· Pa di· blivük meş'alelerin mümlkün olduğu 
t t'" ıı111 ekimine güveniyordu. Ol üm ha kPdar avdınl;;ıttığ: volda ilerliyorlardı. ri unutmaz. 
l)r ·va ı ~ b Esasen bunu Atatürk de bir çok de-~ııtılltcl :Yı maması için onu hemen Ordu ara~ında ö1üme dair bazı ~ü -

Ort u. heler vok değildi. Fakat buna henüz falar açıkça söylemiştir. O, Türk mille-
~~llt"dtan sonra ordu kumandanlarına, ihtim;l verilmivordu. Yanık iUthi ses- tini en iyi anlıyan adarolann en bü • 
·ı.rı " ı h 1 ..n. 1 b' d yüğüdiir O. hakiki vatanperverin şah· ~ e""' b enüz uP,renmemiş olan ve - leri etrafa yavı ınca a:sr::er er ır an a 
~~ '\: ;oa s b w wl si'-·etini tebarüz ettirdi; yurda hizme • ı.~~~~ ş ilahtar Cafer ağanın el safları bozdular: agırmaya. ag ama • J 

~" e e b k · tin ne kadar parlak bir şekilde müka -~ ., ettı· . lllirler ıtönderiyor, orduya i - ya ba~lad•lar. Fakat u matem ço sur· 
~. l'ıy fathınclığını göstermiş oldu. Bu itibar-
'a ~ile 1( ordu. Çünkü Cafer ağanın el medi. la da btitün gençliğe, bütün devlet a • 
ı.ı~lld, b··a~~nt Süleyrnanın el yazısı Karrraşalık sabaha kadar gittikçe 
•ıll " - 1 damlarına en mükemmel örnektir. tı:ı~t li'el'id Uyuk bir benzerlik vardı. Ka- arttı. Askerler yer yer top anmışlar, ............................................................. . 

" h.ı-d unun da bu i~ gizli tutmakta bahşişden, maaşlara zamdan bahsedi • Baymdlrda istasyon • şehir yolu 
~ .. ~levıın ve sadakati görülüyoreu. yorlar; artık yiiriimüyorlardı. Sadra • 
~~ dah e !anılan hücum1ar eskilerin- zam onların aralarına giriyor, söylev çok tozuldu 
~ .... llir ~detli olarak devam ediyor- VPl'iyordu: Bayındırdan yazılıyor: - İstasyon • 
~l'ı:liv ftan kule ve mazgallara - Kardesler, yolda&1ar, niçin yüıil- dan şehre giden yol çok bozuktur. Ya· 
~"a.tta.~;~ayayarak saldınilıyor; diğer mezsiz? Yürüyelim. Bunca yılhk İslam zın tozdan, kışın çamurdan geçileme-

'ia:;>a. {Pınlar patıatılarak duvarlar Padişahıdır, bunca savaşlar yaptı, bize mektedir. Belediyenin bu iş'le a1aka • 
~~ ~tte:çu:ıııuvordu. ihsanlar verdi Kaqılığı bu mudur ki dar olması lAzımdır. ŞehtrJe istasyon 
thj>{j\ bi ~ kale zaptedildi. Sokullu ölüsünü başımızda götürmiyelim? İşte arasında işlfyen otomobiller de bu yol· 
~ 1 b'itu~ dıvan kurdu, Padişah sağmış oğlu Sultan Selim Han on yedi gündür dan geçmektedirler. 

~fet-n vaınere ve ecnebi dev'letle- ki Belgradda sizi bekler. Cümle bahşiş İkinci bir yol mevcud olduku halde 
~. ll sıranıeler gönderdi. ve terfilerinizi tavsiye etmiştir. Hepsi- seyrüseferin burada ıyapılması, yaya 
~ ~ku~da Padişahın ölüsü yıkan - ni alırız. Hemen, hafızlar, durnıan kur· gidenleri rahatsız etmektedir. Bu ara-

buıu unun emrile barsaklan ça - an okuyup yürüyelim! balara ikinci yo1un ıtahsis ediilmesi da· 
ll<luğu yere gömülmüştü. Yürüdüler. Vezirlcr ve saray adam- ha doğru olacaktır. 

Sayfa 9 

Okuyucularm kalemi ile 
~------~.m~ ............ ~ .......... .. 

Yüce Atatürk için 
Haya.tımuıın en kederll, en kara günlerin· 

de seni bir kereetle gönnek, senin kalblert
m1ze §lfa mnan, h1tabeler1n1 işitmekle bQ -
yt\k bir teselli. duyar, biltftn kederıertmlz1 u
nutur ve biltiln dünyaya da: 

- Atamn Tar, dtye 1ft1harla bakardık. 
Seninle geçen günlerimizin tatlılı~nı dü

f{ındükçe .eTtnir, sonsuz saadet bulurduk. 
Şlm~l mepleler içinde, fakat gene datma 
heybetlt, mukaddes ve rnuazze-z: nAşının 

önünden, ya"tTUlann olan talebelertmle. de
rin b1r stltQt Te yalnız hıçkınklarla bc$1 -
ıaraıı: geçiyoruz. 

Bunu bfiytıJı: ruhun duyuyor mu, bahar 
güneşi gtb1 parlayan gözlerin görüyor mu? 
Btz ıımna Ö) . cı alışmı~tık ki. en derdil zaman
larmuzın kaYbirnizde açt(~ yaralan gene 
.ııentn fetkatli eıtnle unutur, senin nuronla 
ısınır, şifa bulurduk. Hür yurdummıda, bu 
mukaddes topraklarda. ~çekler w kelebek
IeTle ba~ba,a geçtrdl~mlz o tntlt gftnlert -
mtzde ne mes'uttuk. Senin ufuliln o kadar 
yazık, 'kadar acı k1 bunun Jı:~da b1r 
mlll~>t ıı!:Jıyor, bir clhan haykmyor. 

Cevad Pal&ılclökell 

• 
Ataya hitap 

Oözlerde damlalar, gönftllerde :Y'L!. 
M1lletın ba~ı kanatsa da az, 
Gene ~ geçecek, gelecektir yaz, 
Yalnız dönmlyecek, Ben olacaUm... 

Bu mn· ~· ne bundan, ne §undan Jl)ar, 
Onu -•ntmadı bir ~ bu kadar 
oer• ı:r,.c r.amanlar geçtikçe yıllar, 
GönUller yataeak Ben olaca~ın. .• 

Vatanın daıtına, taşına .stndtn, 
Vatandan yap11mıs Tarlık gtblydln, 
Yurdunun göztınde gözbebeg1ydtn, 
Gözlerde tiiteoeJı: Ben oılacak.cnn ... 

LemaD Gkal"" 

* 
AtatOrk 

Tarih do~uşundan~ 1ft matemt tuttu 
Hor TOrktın mn~en o çıkan aynt tabuttu. 
Gözya.ıılan, tufan o da Nuh oldu çotildl 

Her Türki\n içinden yan bir ruh oldu 9&-
tıld1. 

Bir dakikada ölmü~ ctbt binierne Nıı.polyon 
Bir l~hde sokulm~ gtbt tam on yedi mn

yon. 
Kahroldu tamamen buna yetnılf yedt mtı

ııet, 

Kan atladı bir göz ıtbl tekmn ~rtyet. 
Orhan TatsaTlll 

* 
AtatUrkün ard1nda 

Hıçkırıklarla biten bir «finün aqammda. 
Bir bulut parçası yok göklerin ak~amında, 
Kalbi tek çe.rptıg.ı hergün, on ,.edi mUyon 

'Hrk 
Ebedtyyen to~acak Atatftrkün ardında._, 

Ya~syan milleti varken yaradan 61mlyecek 
Koca bir ülteyl dünya tek TiicuddGr ıöre

oek 
Btr göniU parçası hallnde yanan 11U'dtında 
Nurlana.n mlll6tJ.n1n nuru ebeci üımlye -

oekl ... 

Hep vars1n 
Bir tatlı tızıllıkla boyandı gökler ala 
Bulutlar yol veriyor uçan şnnlı kartala. 
Bir §anlt kartaı tt bu göklerde yuva kur .. 

muş, 

Aylarla, yıldızlarla., güneşlerle yo~urulmuş .. 
Gölgesinde bir şanlı millet şanlı kn.rtalın, 
Yaşlı gözlerle bugün secdeye koydu alın! 

Ey denizi. Dalgalanma, su.,, uyu, çırpınma.. 

çök: 
Çö~tü maTtll~lnt içinde toplayan gök! .~ 
Hayır ooş, çırpın, vurun, töpür, kudur, dal-

galan 
Uykudıı englnlert bir hızda esir alan 
KöpükiO. dalgalardan bugiln bin 6b1de dik .. 
Gözlerini andırsın diye bunu Istedik .. 
Atatürk öldü, fakat ölmedi Atatürklük, 
Küçülmedl göklere sı~mıyan o büyüklük .. 
Bize bir tek yeminle bir clhan ba~ladı 
Kemal Atatürk adı, Kemal Atatürk ndı .. 
öımcdtn, ölemezsln, uçmadın, uçnmıızsın . 
Varsın. hep nrsın Atam. Atam hep varsın, 

var sı n. 

B. Naliz Lembet 

* Ata m 
Sen büttln elhana bedelsln Atanı, 
Ey ~esi gökleri çınlatan Atam. 
Tarihe mal olan ~ Türk o~lu, 
Olttin btz;t bıraktın on beş yaşında 

Sonsuzlukla ça~layan gürUyen sesin, 
Kaybolmaz Atam, bu genç çn~nda. 
Dünyaya Türklti~ say..ııran Sensin. 
. Türklül'ft yükselten, yaşnt.an Sensin. 

:ıuüceııa Atatan 
-··························-································ 
C iz red e 
Atatürk Büstü 

.. 
Cizre (Hususi) - İki buçuk sene Q 

denberi kaymakamlık ve belediye re-
isliğı mevkilerini ~gal eyiliyen Bakt 

Başaran, Hükfunet mahallesinde VJ 
Dicleye nazu etrafı çevrili bir kaide 

yaplirarak Atatürk büstünü dikmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Bütün Cizreliler kendilerine yaşa .. 

mn hakkı veren Büyük Ölünün büstü 
11

· Emer lle4e etrafında toplanarak acı.Jannı dindir • * rneğe çahşmı.şlardır. 
Atama Gönderdiğim resim, hepimizi, yir .. 

Duy blra21, eevab ver Q mu T&n!'IIP mi mityonluk azim Türk kütlesini ölü• 
cana caıı katana sen eceı sundun. mile ye'se ve kedere garkeyliyen yer .. 
Yanacak bir 1lltıı. ya.ııaoat acun. ·· - iı büyük adamının büstünü 
Onu yanına alıp bizt Obilz tnydun. yuzun n en 

SW:ni: Nariye Saym ı gösteriyor. 

( Ebedl Şefin Akşehir seyahatlerine aid tarihi bir resim ) 

Akşehir, (Hususi) - Atatürkftn ölü - bedi Şef, inkılllbı başanrken Ak~ehıre 

mü burada çok. büyük bir teessür uyan- gelmiş, burada halk tarafından co~kun 

dırmış, bütün memleket çocu~dım ih- bir tezahüratla karşılanınış, şapka inkı-
tiyarına, kadınından erke~ine kadar her
kese acı gözyaşları döktürmüştür. 

Akşchirliler Büyük Şefin birçolt ha
tıraları ile meşbu bulunmaktadırlar. lt-

Iabında da Altşehire §eref vermıştn:. Gön
derdiğim resim Büyük Şefe aid çok kıy. 
metli bir hatıradır ve Şefi halkla görü
§Ürken &österiyor. 
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SON POSTA 

( MAHKEMELERDE J 
Garib bir hadise 
Kansının evine bahçe 
duvanndan girmeyi itiyad 
edinmiş olan bir adam 

muhakeme edildi 

li 
'(Baştarafı 'f nci sayfada) 

dakl Alman halkının ilhakı ile, on buçuk 
milyona yakın bir nüfus kazanmıştır ki 
bu, Alman seferi kuvvetini bir buçuk 
milyon derecesinde arttırabilir. Bundan 
başka Almanya, bağrında yakan ve bir 
harbde Alman ordularının mühim bir 

ne harbsiz, yerine gelmesini ta.cil ede
cektir. 

Musul ve civannda rüyalara ve falcılara çok inanılırdı. 
Hatta o vilayet halkından olan Ziya Paşa hazinei 
hassa nezaretinde kaybolan bir kasa anahtannın 
keşfi için Musuldaki maruf bir falcıya müracaat edil-

mesi hakkında aldığı bir şifreyi bana göstermişti 

Dün ndliyeye çok p:srib bir hadise inti
kal etmiştir. Bir calgınlığın doğurduğu 
bu tuhaf vak'arun mut.akcmesine asliye 
4 ünd ceza mehıtemn!nde bakılmıştır. 

parçasını üzerine çekecek olan Sovyet 
Rusya ve Fransa ile müttefik ve düşman 
bir. Çekoslovakya yerine bugün artık 
dost ve hatta müttefik bir Çekoslovakya 
kazanmakla, çok kuvıvetlenıniştir. 

Ne olursa olsun görülüyor ki, AiınaıtY' 
bu müstemleke işinde İtalyaya muhtaÇ" 
tır. İtalya da ancak Almanyanın müsteJll' 
leke davasına destek olmakla, yeni ınüS' 
temlekeler edinmek hedefini istUısal ~ 
debilir. Hülasa, bu hususta FranssY' 
dojrudan do~ya ve İngiltereye bU\'S' 
sıta tatbik olunacak bir tesir, a~lebi ib' 
tirnal hareketi muvaffaldyete götürece~· 
tir. Ancak İtalyarun, İngiltere ile akdct 
ti~ ilkbahar muahedesinin tatbikini be~ 
lemesi, Almanyanın da Orta AvruPB it 
lerinin tamamile bitmesine intizar e~ 
si pek tabiidir. Buna nazaran, müstelf11e
ke işinin en geç, 1939 illebahArUla doft1l 
patlak vermesini bekllyebiliriz. 

-74-

Knyholan laısa anahtan ıçm falcıya 
müracaat - Dolandınlan ferik - Sadra
zam Hnlil Rifat Paşaya bildirilen 

yalan rüyL 

racut etmeğe tarafı risaletpenahilerin
den memur olduğumu nasıl isbat ede
yim.) (O kolaydır. Şu mükalemeyi hi
kaye etmekle beraber, kırk yıl kadar 
evvel kendisi bir medreseye devam e
derken, kış gecelerinden birinde buzlu 

Batı hududlann tahkimi de Fransaya 
karşı tedafüi kullanılacak kuvvetleri as
gari bir hadde indirmiştir. O halde, Fran
sanın Almanyaya karşı ~ara'bJleceğJ 
tahmin olunan takriben 4 milyona karşı, 
A!manlann Zıgfrid hattını meselA yarı de 

Muharrem ısmınde biri bir müddet -
tenbtri Ktunk:ıpıda bacanağmın yanında 
oturan karısından ayrı yaşamaktadır. Fa
kat ,Muharrem bayramda karısile dargın 
kaln.n~ do~ru b~t.mamı~ ve bir kaç ka
deh attıktan ıonra, büsbütün efkfırlan -
m:{t.r. Bu suretle karısile barışnuya ka -
rar vererek, Ku::-ıkap1}a yollanmıştır. rec~de bir kuvvetle yani 2 milyon ile tu-

Rüya, fal ve büyü sözü açılmen mut- bir çayda abdest aldığı için kırk gün 
laka Musul vilayetini hatırlanm. kadar hasta olduğunu söylediğimi ve 

Abdülhamid II nin ve saray ile Ba- bu vak'ayı hatırıayınca erbabı ihtiyaca 
bıali ricalinin inanmalan yüzünden. muavenet lüzumunu daha ziyade his· 
zaten mahallerince pek ziyade rağbete seder, dediğimi ilave et.) 
mazhar olan fal ve rüya iptilfısını art- Bu rüyayı sadıkanın verdiği neşvei 
tırmıştır. Aha1iden falcılık ne geçi- sürur ile günlerce hayran kaldıktan 
nenler olduğu g-ibi, padişaha arzettik· sonra, emri peygamberiyi infaza mec· 
ler! uydurma rüyalardan dolayı rütbe- bur olduğumu tahattü ettim. İhtiyar~ 
ieri terfi edilmi~ zabitler bile vardı. lık ve malüliyetten başka fakrü halim 

Musula gittikten sonra gerek bizzat de böyle uzun bir seyahate müsaid ol
söylenilen ve gerek mektubla bildiri- madığmdan maalesef bu suretle arzı 
len rüyalan kaydetrneğe vaktim mü- hale mecbur oldum ... » 
said olsaydı, o havali halkının tabay- Halil Rifat Paşa merhumun, bu rü-
yül kabiliyenerine şaşardınız. yaya, resmi surette tahkike girişecek 

Bunlara ehemmiyet vennediğim şa· derecede ehemmiyet vermesi garib ol· 
yi olunca, pek az kimselerin rüyalanna duğundan, paşanın vaktile böyle veya 
girme~e başlamıştım! az çok buna benzer bir macera geçir-

O vilayet halkından olan arazii seni- miş olduğu için rüya sahibinin alıva
ye komisyonu reisi Ziya Paşa, bazinei lirıi öğrenmeğe lüzuın gördüğünü zan
hassa nezaretinde kaybolan bir kasa a- netmiştim. Maamafih yazdığım cevab
nahtarınm nerede ve kimde bulundu- da: cBuralarda, kennilerinden, mevki
ğunu keşif için Musuldaki manıf bir lerinden istifade edebilecekleri zevat 
falcıya müracnnt edilmesi hakkında a· haklarında rüya görenler pek çoktur. 
iman ~ifre telgrafı bana göstermişti. Cahil bir adam olan bu şeyh Fettalım 

Bu hale pek ziyade şaştığımı görün- da on1nrdan biri. olduğunu arzederim, 

ce, bırkaç sene önce mezkCır nezarette dcmiştim. 
kaybedilen bir kasa anahtannın da ge- O tarihten on yedi sene kadar sonra, 
ne bu adamın falile bulunduğunu söy- Kerkük eşrafından Kırdarzade Meh
lemişti! med Ali Beyle Erenköyünde Musul ha-

F k t lk 1
- · · ·ı., e ·n yolunu şa tabıleceklerini farzedersek bu takdirde 

a a , :ı. o un tesırı ... , vı -

M h 1 1 kla komşu ev 
Almanların mütebaki 4-~ milyonluk or-

şıran u arrem, yan ı~ ı • d . 
leröen birinin auvarını aşarak, bahçe ka- ulan Ue 1-1,5 milyonluk Çekoslovak or 
pısındarı ;~eriye E!·rmiştir Gece vakti evi- d~su •erbest kalmış bulunuyor. Buna İ
ne bir yabancının g:rmekte olduğunu gö- ta yanın 3-4 milyonluk askeri kuvveti de 

h
.b. B N vber de çıgwlığı katışacak olursa Berlin - Roma mihveri-

rc:ı, ev r.a ı ı ayan e . •• • 
basınca, bütün ınahalıe halkı ayaklan - nın bugünku asken kudretinin derecesi 

mi meydana çıkar. 
mış r.eye ı;~ra:lığını fiaşıran Muharre . 
çalyaka kar~kola göt!irmüşlcrdir. İşte batıda tahk.imat ve doğuda dostluk 

Suçlu, dün as.ıye. ~ :ıncü cezada yapı - prensipi sayesinde serbest ve seyyar ka-
lan muhake~~~inde: lan bu muazzam, kuvvetlerden şimall Af-

- Karımın t'dne bahçe duvarından at- ~ikaya geçirilecek bir milyonluk kısım 
lıy3:e.k girmek, m':ltaöım idi. Fakat, bu bütün flmali Afrlkayı istilA ile tehdid e
sr!e: sarhoşhıkla bcşk~sının evine gir - debillr ve ilk tehdid gar·b Trablusundan 
mışirr.. Tövheler rı.c..uf'! Bir daha içmem. Tunus, Cezayir ve Fas ile cenub batıya 
Bütün bu ışiere ~E"beb, içki oldu, demı~ - yani Fransız hattı üstüva Afrikası ile 
tır. Kamerun istikametinde yapılır ve bütün 

Muhakcme, du-u~ır.a sonunda ha'dise - tesir evvela Fransız müstemlekeleri üze
nin bır daJgınlık e~erl olduğu kanaatine rinde tatbike çalışılırsa hem İngilizlerin, 
vararak, l~\lha:r•;rni ı:E':rbest bırakmıştır. muhtemelen tarafsızlıklan elde edil~.o 

Motördan lastik calan hirSlZ miş ve hem de Fransa, eski Alman müs
temlekelerinin iadesinden başka Tunus 

bir ay hapse mahkQm ed.ldi gibi daha bir mikdar milsternleke top
Ham::li Kl·h";ıci i~m ·nde biri, Eminö - raklarını İtalya ve Almanya hesabına 

nünde Z:yaya aıd bu'tınan motöre gir - terke icbar edilmi} olur. 
mı' ve motörün yanlannda batlı yanaş- Almanyada bugün bir müstemlekcler 
m:ı !asti~i tamir t:ci' jen iki otomobil las- vali umuınHiği i~e başla1111§ bulunduk -
t!~:n; çalm:~tır. tan başka bir de müstemleke ınekte~l a
Hamdi etraftan görülaılcr tarafından ya çılmıştır. İtalyanın zaten Libya ve Habe-
kalar.mış ve zabııaya teslim edilmiştir. şistandaki işgal kolordularından başka 

DUn Su.!anahlY'cd birinci sulh cezada bu rnüstemlekeler barbierinde yetişmiş 
muhakemesi ı:öriılcn flt•mdi cürmünü in- daha birçok tecrübeli zabit ve efradı var
kiır ctmişse. c~e suç sab\t görülerek bir ay dır. Bu sebeble, bu iki devletin, büyük 
müdrl<:t!c hapse ~a3~ edilmiş ve der- bir mfistemleke ordusu teşkil ve techiz 

Ne olmak istiyorlardı, 
ne oldular? 

(B~tarafı 1 nci ~yfada) 
kat'iyycn resim yaprnama, ressaın11~ 
meslek ittihaz etmeme yanaşrmyorl81' 
dıl 

Meseleyi hocanı Hasan Rıza f3t~ 
anlattım. O, bu vaziyet ka!iısmda ı111j 
dah:ıle etti. Babamla konuştu ve oll 
Güzel San'atlar Akademisine o ıaınstY 
ki adı ile, Sanayii netise mektebi Au# 
ne devam etmeme kandırdı. 

Adeta uÇarak, Edirneden tsts.nbtJ~ 
geldim. İlk atölye bocalarım Adil ~ 
ve Her Varniya (Alınan) idi SObJ 
mc~hur Valerl (İtatyan) nin ta!e.ı;~ 
old~. Mektebi birineilikle bit~, 
Beni, Münibe yolladılar. Çalıştım. ~ 
lıştım. Bu suretle biricik emeliın" 
vuşmuş oldum. / 
·---·····--····················---·······-· .... ·--Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk ~ııb ' 
kemesinden: 'f' 

Ben Musulda iken, bir müddet ika- tıralarma dair konuşuyorduk. , Söz, 
mete memur gibi orada kaldıktan son- şeyh Fettahın rüyasına· intikal etti. 
ra redif fırkası kumandanlığına tayin Mehrned Ali Bey, bu maceradan ha
olunan bir ferik, rüyacılara, falcılara herdar olmadığı için, sözlerimi dinler-

o kadar inanınıştı ki aldığı maaşın bel· ken: 
hal tevkif edilm:sUr. etmeleri güç olmıyacak ve bu ordunun 

Blanşin, Fekke, M aks, J ak, H;rına!l il , 
Beyo~lunda Şahkulu mahallesinde 13 fl~~' 
yükhendek soka~ında 56 No. da :as r~ 
kı-zı Roza ve Aron oğlu Pepo RoteJ11~ 
alethlerine açtığı izalei şüyu da-va ·~ 
cari duruşmasında müddeialeyhlerill 1 

1,. 
rnetgahlarının meçhul olduğu davetiYe~ 
rine vermiş meşruhalından anla.şıl11185 e' 
ve mahkemece 15 gün müddetle il(ltl , 
tebligat icrasına karar vermiş oldU~~ 
dan muhakeme günü olan 15/12/938 s' • 
14,30 da bizzat ~eya bilvekale ın~~eo)' 

ki yarısından fazlasım bunlara veri· - Vay habis vay, diyerek rüyanın 
yordu. Hatta görülen rüyalara, bakılan nasıl uydurtılduğunu şu suretle izah 

fallara inanarak yakında Musul valisi etti: 

icra mUteh" SSISIO rapcru harekete gelmesi nihayet her iki devle-
tab'ett:rilecek tin milsternleke isteklerinin, belki de ge-

-

meye gelmeniz tebliğ makamına }taifll 
rr.ak üzere ilan olunur. 

-Galiba 1316 da idi. Bazı zevat ile 
~~~:nu~~~~~~ğinden pek ziyade emin birlikte ülemadan Hacı Emin Efendi Asanso··r tesı·satı ı·ıaA nı 

Vilayet defterdan Rifat Beye yazdı- ile bizim evde konuşurken bu Abdül-

lrra •şlcrimiz p·rafınn<t memleketimiz-
de tcdıdkat ) apan İS\·içreli mütehassıs 
L<'yman trırafmdan ,·erilen mufassal ra -

• t b . tl' b' t fettah ta geldi Sadrazam Halil Rifat pc.rıın '"rc:.imesi t:.•nı<"k üzeredir. Rapor, Z Id A gı c gaye ma rem:. 1şare ı ır ez - ongu ak mele Bı.rlı.gı"' ·nden .· 
Paşa.:ı-n bahs-.:ı;ıı·"'Ordt'~~ Bı'r~-ç s"'ne terclımc.n müteakib, dcrhal tabettirile -

kercde cMusul valiliğine tayin olundu- uu eu... • ,. Kd "' ıı:' guna dair ak~ama, sabaha gelmesi bek· evvel, mumaileyh Emin efendi: cİstan- rek. ali.knrlar'ara tcvz! olunacak ve fi • Zonguldakta Arnele Biriiki hastanesinin 15/11/938 tarihinde yapılaca~ı •"" 
len<>n ctelgrafnamei iili• yi getirecek buldan Kerkü~e dönerken vapur İz· kirleri •lınacaktır. gazeteler le ilfm edilmiı olan hasta, yem ek ve temiz çamaıır asansörleri ~~~: 
müvezzie bahşi~ verecek kadar parası m;.rde 24 saat durduğu için o zaman İz- tera ısl:ıhatına aiınar <k neticelere göre, na aid eksiltme müddeti 5/12/938 Salı gününe kadar uzah!mıştır. İstekli or 
bulunmadığl!ndan~ bahsederek maaşı· mir valisi olan Halil Rifat Pa~ayı vila- önümüzdckı yıl zarfmaa başlanacağı, an- ların mezkür tarihe kadnr tekliflerini bildirmeleri ilan olunur. «856~. / 

ns mahsuben bir mikdar paranın müm- yct dairesinde ziyaret ettiğini ve ken· laşılm.ıkta_d_ır_. ------- =--'j ~ 
kün olan süratte verilmesini rica et- disi paşanın nezdinde oraya İzmir na- MU f k mişti! ibi Emin efendinin geldiğini, söyledi. te crri : 1 Istanbul Belediyesi Ilanları 
Me~~ H~il RHatPa~nın ~dr~ Bi~aç gilnd~~rrnhdsı~~ından d~ Tnm~y Şirke~ murahhas~rı •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~-- 1 

ı . d .. ..
1
.
1 

b' la,·ı mahkemeye ve idare meclisine K if 1 d t t1 zam ıg, zamanın a muşaru ı ey ın .1 geliyerlar eş ).e .• eli 11.73 li:-a 17 kuruş. olan Şehir tiyatrosunun kalöriferinde yaP 
1 .ı 

· h · ı ld w · · .. devam edemiven naibe, paşa, hastalı- 1 -~er mu rı e a ıgım cernırnameı samn - İstanbul tramvay şirketinin satın alın- acak tadııa .. t._ve .ı.ı_ı_v_ eler n.ç.ı~ eks. n. tmeye kr.mulm~ştur. Keşif evr&kile şartıııı.v:ri 
d 1 

. . i kt b harf' o-mm ne oldu~nu sordu. Emin efendi, 1 1 - .. ı sır sa razam ennm resm me u U:t ı ., ması hususunda lıükumctle müzakere - evazım. muaur ugu_nce goruleb.ılir. stek~iler 2490 sayılı kanuncia yazılı .,e .• ~ 
·· 1 ·d· soğıık ru ile yıkanıp bu yüzden rahat- . /~ yen şoy e ı ı: lerde bulunacak olan şırket murahhasla- ve 87 lira D9 kuru~ıuk ilk temınat makbuz veya mektubile ~-raber 28/11 

1\f 1 
'1" ı· bch" · sızlandığ: cevabını verdi. Paşa, ben de ut: « usu V1 aye ı ıyesrne rı Be!çikadan hareket etmişlerdir. Ya - Pazartesi günü .saat 14 buçukta Daimi Encüm<.'nde bulunma.'ıa'ırlar. 

• .. kırk sene kadar evvel medrese talebesi Musul vilayetine tabi Kerkük ka- kında gelecek olan ınurahhaslarla öniı - (B.) (8295) 

Sab3sı11d., sakı'n şeyh Abdu"lfettah ı'm· iken buzlu bir çavda yıkanıp kırk gün k d ~ .. müzdeki ay başında An ara a müzake - ~ 
'} 'd } }eff b lA kadar hnsta yattığını hikfıye etti.» , . . ıJf zası e varı o up en sav ı va uyı u- t relere başlı:ınacakiır. Keşıf bedeli &48 }ıra 99 kuruc olan Üsküdar Zührcvı'ye "ı'span~.erı· bahçesif' . ..ı 

tufilerine tisyar kılınan şukkanm şte, Kerküklü Emin efendinin söy- d 'S ~.o _ ,,r~~" lediklerini dikkatle diniiyen şeyh Ab- Tunusta Veba garaJ a yc.ptırılacak tamirat ve tA.dilat pazarlığa konulmuştur. K('şif evrakile r ~ 
(mektub) mütaleasile bu zatın hal \'e Tunusta geçen &yın 7 ve 10 unda ve ınes~ 1evazım miidürlü~nde görülebilir. İst<.'kliler 2490 sayılı kanunda yaııiJ ..ı 
şam tahkik edilerek iş'an siyakında diilfettah derhal. o yalan rüvasmı yaz- v c:ukkai muhibbi terkim kılındı.• dmırak ~adrazama yollamı~. Olur şey bu ayın 8 mde bir kaç veba vak'ası gö - sikadan başka Fen İ~leri Müdürlüğünden alacakları !en ehliyet vesikıısile ... u 
" w d d rülmüştür. Bu sebeble bu liman müvari- lira 18 k ı k 'lk t · t akb 38 :ı' Melfuf meı..-tub da c:öyle idi: degn, e i' uruş u 1 

• f'mına m uz veya mektubile beraber 29/11/9 
"" 

75 
datına katşı sağlık t~Hmatnamesinin icab günü t 14 b kt D · • E - d b ı 

cMaruz daii kemineleridir ki cenabı - - saa uçu a aımı ncumen e uh.tnmalıdırlar. ( .) (8363) 

tıd GARIB RUY
.. A cttirdi~i tedabirin aimmasına başlarun~w .~ 

vabibülataya ömür ve iclaU ~daret- A t ~ 4" 

pe
nahilerini firavan buyursun, amin. Rüyanın mahiyet ve amiHerinin be- ır. . B.eher metre mur.abbaına üç lira kıyınet biçilen Aksaray yangın yerinde .iJ Ormanl2rımız ıslah edilecek d d ""'.ı 
Bu gece alemi manada ravzai mutah- nü7. tamamile keşfedilemediği ma - ıncı a a a 1213 barı ta numaralı arsa ark asında yüzsüz 59 metre- murabbBl p-

Ziraat Vek~Ueti ormanlanmızın ıslahı ı.:ık d ı .:ı ~ 1 har3 civan mübarekinde bulunan Fah- lfımdur. a 11 a ar arı &.rasınua satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şıırtil ııt' 
K. Ef d Rü.va 'hakkındaki uydunna tabirle - işlerıle esaslı surette IPPŞgul olmaktadır. 1 . d" r· w.. d - "1 bT 1 k tel1' .ı ri ainat en imizetesadüf etmek gi- Ser.ekrdenberi ihmal gören ormanları _ evazım mu ur ug':ln e goru e ı ır. ste liler 13 lira ~8 kuruşluk ilk ı:P'ıv 

bi bir şerefi azime nail oldum. re ikat'iyen inanmam. rnı.z ıslnh edilerek tekr&r eski haline so _ rr.akbuz veya mektub:le beraber 1/12/93 8 Perşembe günü saat 14 buçui37kta 44~ı 
H~·ıı· pen'sanım nazan dı'kkatı· Rı'salet Fakat, haktki bir hadiseyi ve onun Encümende bulunmalıdırlar. (B.) <

8 

u - kı.ılnuığa ~:ı!ışı!acakhr. Orman mühendis 

Penahiler'ni eelbed k (Y f ttah mevki ve muhitini o hadisenin tekev -ı ere : a e , yetiştirme işine hız verilmiştir. Mühen - 1 b 1 G 
buralarda niçin böyle sersem sersem vününden günlerce, aylarca önce rüya- dissiz hiç bir orman bırakılmıyacaktır. stan U Ümrükleri Başmüdürlüğünden ~' 
getiniyorsun) diye sual buyurdular. da gönnek nadir ve ehemmiyet!e ted • lstanhul orman mek•ebi< yalan zaman • Aşa~ıdaki iı 28.11.938 Pazarteoi günü saat 10 da pazarhkla ihale edilee'l 
(Derdı ihtiya~ ile terkidar ve di yar e- kike şayandır. da fazla ınikdarda c,mıan mühendisi ye- den isteklllerin başmüdürlükteki komis yona gelmeleri ilan clunur. 6r 
derek dolaşa dolaşa nihayet ravzai mu- YaŞ1ma nazaran şimdiye katlar bin- tiştırmclt zaruri o!dvğundan tevsi edi1 _ 1 - Başmüdürlük kimyahanesinde küçük tamirat işleri yapılması. thnle ııe 
tahhar:ılannın asitanı şerifine yüz sür- lerce, on binlerce rüya görmüş oldu - mektedir. Orman mektE•binin birinci ve li 78 lira. (8604) 
m~~~Med~~m~evvere~~l~m) ~h~d~b~~rmiçindey~n~~ ~inci~ru&nA~ara~~~~b~~--~-----------------------~ 
dedim.. tanesi pek garib bir mahiyette bulun - sür.e ba~lı olarak bulrınmaktadır. Bel _ Erzincan Defterdarlığından : ır-l 
Aramızda şöyle bir mükaleme cere- duklan için onlan hikaye edeceğim: grad ormanla~ında ve memleketin her Erzincan me ke · 4 kil t f d b<>Y'd' 1 

Ya
n etti· Dedeagwa...+" iken gördü<rnm ilk rü • r zıne ome re mesa e e Pızvan köyündeki Deb . (8) " 

· ~- "".. tarafındaki ormanlarda yapılacak staj cud olan ve l'ayyare ve diğer hassas makmelerde kullanılma~a elveriştı t,eı'"' 
(Sen burada sürünüp durma, Darül- yada, kır bir ata bindiğim ha1de biç ta· ır.üddetinin ı;zatuması tktiza ettiği d kiz bidon içinde bin dört yüz yetmiş iki kilo safi hindyağınm gayri sJl iJil 

hilfıfeye. gi:, Halilime müracaat eyle. n~ma~ı~~ bir şehr; gidiyorum. Gene Ankaradaki sınıflar yakında lst:b: kilosu Debboyda (€0) ve vagonda teslim (65) kuruş muham.men bedel 0~,6 ıf 
O, seni, ıhtıyaçtan kurtanr. \hı<; bın nı tanımadıgım karşılayıcılar nakledilecc~ orman mektebi tam teı - 11/11/938 den .itibaren 15 gün .. müddetle satıı:ı~ çıkarılmıştır. Taliblerin %.~rJ~ 

(Ha!iliniz kimdir efendim?) (Sadra~ beni takib ediyorlardı. kilatı ile lstanbulda ,.nJıcnna~ b lı os- e\Y 
7MIWl Halil Rifat Başa.) (Kendisine mü· ( Arkası yar ) caktır. ~ ~- 6a 8§ y minat akçelerıle muayyen gunde Erzincan defterdarlı~ına müracaat Ub olunur. (14.) (BUi) 



25 İkincitcşrin SON POS'l'A 

1 1 c 1 eye er n 
1 

In z- ra z ş e i ep r'ciye • ü me gösteri en 
do ay1 takdirlerini bil ·r i z1r annm Paris mülakatl iyi netice verdi ·nt baları 

(Baş tarafı 1 inci sayfa.mızda) 

1'1:ıler, öğle yemeği için saa1. 1 3 te tatil 
edilerek, saat 1 S te tekrar ele alınmış 
Ve saat 1 8 de sona e~ir. 

Bu ımüzakerelerin esasım Fransız • 
Alman deklarasyonu teş'kil eyleırniş • 
tir. 

Fransız Hariciye Nazın Bone, bu 
de-klarasyon projesinin ıtanzimine mün· 
cer olan rnüzakere1€ori anlatmıştır. Dek· 
larasyanun esasını her iki memleketin 
miltekabi1en şimdoo hududlannı ta • 
nıma..:n ve herhangi bir ihti1Af takdirin
de istişarelerde bulunulması t~kil ey· 
leJnekted ir. 

İngıliz Bnc:vekiH Ç'ernbE'rlayn. me-z· 
kUr rniiz3kereler'n muvaffakzyetle ne

. tit'E'lenrniş olmasından dolayı İngi~tle
re hükumetinin memnun oldu~nu bil· 
dimıiştir. 
Müteakıben müz.akerelE>r Franc;"z • 

lıı iliz askerl te~riki mesaisi üzerinde 
cereıvan eylem; t r. 

Daladve, Frrını:;•z nokta' nazarını ve 
~mb€"r;Rvn dP İnmliz n '·tai nazarını 
F'ransız ~enel kunnaz ba«kanı Gene • 
ral Gam !'n ile de ~örü~üştür. 
Zamanın kıcıa olması dolavısile fs • 

'Panyol m(""o}ec;ine de ancak 5Ö ere 
tt"ınas e-1 miş ve Vtak ark mesf'lesi de 
kt>~ sathi dıa--ak tedkik ~unınuş • 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) 

Londra 2.ıf (A.ıA.) - Bütün bıgiliz öğleden sonra Atıkarada, ecnebi heyet 
matbuatı, Pari~ müzakereleri'le meş- reisierini kabul etrni.ş1ir. 
gul olmakta ve ayni münasebetlıe ya· Dün sabah Ankaradan -1elıriııılzıe dö
kında imza edilmek üzere pro~ ha • nen Yugoslav, Bulgar, Macax, l"ramız 
zırlanan Fransız • Alman deklarasyo • İngiıliz ve Minetler Cemiyeti heyetleri 
nunu tedkik eylemektedir. kısmen öğle üzeri, kısmen de akşam 

Dail Telegraph, billıassa Fransanın memleketlerin~ hareıket etmişlerdir. 
dahili vaziyetini tahlil ederelk bütün ü· Fransız heyeti reisi Dahfllye Nazın 
midlerini Fransa ile Büyük Britanya Alber Snro, Haydarpaşaya muvasala • 
ara~ında müessir b!r 1ıeşriJd me9aiye tından sonra, doğru Fransız kruvazörü 
bağlanu, olanların cesaretleri kınlmak cEmıl Bertran• a rakiben Geliboluya 
üzue olduğunu yazıyor. hareket etmiştir. 

.A1ber Saro ve heyetin d:ğer aza\an, 
Fransnnın İngiltereden istediği • Geliboludaki Fransız mezarlığını zi • 

Dnii Mail ıtazetesinin mütaleasına yaret ettikten sonra Yunanistan tari • 
(YÖrE'. Fr:Pı~a hükUmeti !m~iltereden i· kile memleketlerine döneoeklerdir. 
c2.bında derhal harekete geçmek Uze • Yunanistan Başvekili Meıtırltsamı da· 
l'f' kuvvetli bir kara ordusu hazırlama- vetini kabuıl etm~ olan Al"oer Saro, ağ· 
sı"'ı ist<'mi~ir. Bu ordu. kırk bin mcv- lebi ihtimal bir gün Atinada k~acak • 
c•dlu bir rıi7.amiye kıt'asile mühim tır. 
yvıtktıırd~ iht'vat kuvvetlerinden iba - Dığer taraftan İngilb; büyük elçisi 
rE't olnrnktır. Sir Pel'Si Loren de, Akdeniz filosu ku· 

I .on d ra ı 4 ( A.A.) ~ Stefaırl: ı mandam Amiral Sir Thrdli P?und•un 
davetini kabul ederek, beraberinde as· 

tngiliz :na~r1annm Paris scyahatii kerl ataşe binba~ı ROSI! ~ diğer sefa· 
hakkında tefsir1erde bulunan Times ga- ret erkAnı oldu~ halde, cMalayu 
7Rtesi, nazırıarın Fransız arkadaşlan kruvazörline rdkiben dfuı Çıanakkale
ii .. er ndeki bütün nü!uzlanm kullana· ye hareket etmiştir. 
rak bunlann Fransız • 1talıyan müna • Amiral, büyim elçi ve diğer e:rkAn 
S<'betlt-rinin ivileşmesine m~ni olma • Seddülbahi'rdeki İngili:ı rnez.arlıklanm 
mıı1arın• t<'mine çalışacaklannı yaz • ziyaret edeceklerdir. Büyük e!çi Sir 
maktadır. Persi Loren bilAhare ,ehrimize d.lSne • 

(Ba.§ta.rafı 1 inci saıf1adtı) lduklan derin ve içten teessürleri muh-
1~ Y.a~~ vabr içinde derin tees- telif vesHelerle göstermişlerdir. 
surlerını ızhaır etrnqlerdir. Bugünler · Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek • 
zarfında bü~ vatan çocukları alçUye reteri Dr. Refik Saydam, yaslı günl& 
sıbnayan demı teessürlerlni isti6118sız rlmizde vazife alan bütün valilere ida· 
ve farks1z surette hezo tarafta muazzam re Amirler~ ve zabitn memurlanmıza 
~f'r .. halinde ~ inkrtasız sureite büyilk teessürün izharında bile göste .. 
A~tur~ ma~evi hU%Ul'Ulla ar.z:eyle • ri1en vakar ve sükUndan dolayı hükii· 
m1flerdır. Değil sade Türkiye, lhudud • metin takdirlerini Parti ve HaMtevleri 
lan içinde, haricde de herkes Türkiye- teŞKflıltma t(e!zekkiltıerini 'b' dirmiş J 
nin bu millt mateminden dolaYJ duy- tir.» 

Romanya Krah Krol 
dün Hitlerle görüş ü 

(Ba.rtarafı 1 inci sayfada) 
Kral Knrol bugün ö~leüzeıi Berchte

gacren istasyonuna gıe1mi.ş ve doğruca 
Hitler'in k6Şküne gitmi.ş)ir. K~e, 

derhel Ram.an~ b~~ çelCMıiştiT. 
Hitler, Romanya Kralını Peronda kar· 
şılamı§ ve sonra iki devlet adamı Hari· 
ciye naz.ın von Ribentrop da hsıır ol· 
du~ halde umn bir mülAkatta bulun· 
muşlardır. 

Fransada grevcilerin sayıst 
40 bini buldu 

(Ba.,ıa.ra.fı ı ltıci ıa.yfa.d4) 

Başvekil Celal Bayar 
Karabükte · 

tedkikler yapt1 
(Bcı§tara.fı 1 inci sayfada) 

Başveldl CelAl Bayar, fabrikada göl"-' 
düğü intizamdan ve mesaiden dolayı 
fabrika müdürüne teşekkür etıni.§ ve 
Zonguld$ hareket eylemiştir. 

Demir ve çelik fabrikasının büyük 
bir kısmı lkmal edi1miştir. Bu yıl ba• 
şında top fabrikasının ve gelecek tcm .. 
muz ayında da diğer kısımlarının ta " 
mamen biti.rilmesi bekleniyor. 

Resm~ tebliğ' neşrcdildi Fransız Raşvckillnln beyanatı cekiir. 
Müzak(> lerln bitannndan sonra Parls 24 (A.A.) _ Franmz Başveki· Diln Ankaradan .şehrlmize mtl'VMa· 

tur. 
Halen gn!1V etmiş olan am~leniıı M • 

ym kırk bini bulm~. Valıı.nsiyende 
bf.r fabrikayı ~gal eden grevciler, mu· 
hatız kıt'alan tara!mdan da~ş • 

Valiler arasında 
nakil ve tayinler 

Ankara 24 (Hususi) - Dahiliye Ve-
kflleti tarafından vali ve idare tunirle-

n~şredi1en resmi t(>bliğde, Fransız ~ u Daladye, gazetecilere aşa~da'ki be • lat eden İran, Romanya ve Po1onya 
İngiliz nazırlım aırasında tam bir f!h.~ yan:ıtta bulunmu~: hPyetlen pazar günü, Belçika ve Sov· 
"e görfiş birU~nin mevcud olduğu te • yet heyetleri ~ bugün mem\eketle • 
barüz et1iri1mtştir. cFransız hükt1met1, Çemberlayn ve rine dönece1derdir. Efgan. İspanya ve 

İngiliz Ba~ekiH Çemberlayn, bfllha· Lord Halifaks'ın dostane ziyaretlerini Arnavudluk heyetlerinin de birkaç gü· 
~ gazetecfleri kabul ederek, demi~tir büyük bir memnuniyetle k~8.IDIŞ • ne kadar lıare'.ke't edecek'leri an:1qı1 -
ki: tır. Fransız milleti mümtaz niliafirle· makiadır. 

lardır. 
Hükfunet, ~n &ıfuıe geçmek için ri ~rasında yeni bir tayin ve nakil lis· 

azimkflr bir hareket takib etrneh.'"iedir. tesı hazırlanmaktadır. 
Yann 2~ 'bin yeni am~lenln grev ya· 

pace~ sendib tarafından blldirilm~ • birçok müşkülata uğramış ve polis kuv· 
Ur. Bir g(bl!lftk umumı ~ nAn edU· vetleri ancak ikinci derecedeki bir ka9 
mm de muh~ldtr. fabrikayı greveilere .tahliye ettire'bil -

Paris 2-4 (A.A.) _ iBugün ilAn edilen mi§tir. 

Atatürkün ~naze mensimindfll dos't grev ı~ticeırtnde amele tarafından iş- Polis kuvvet: mühim surette takviye 
ve milttefi'k Yugoslavywyı temstl eden gat edilen k:ırlt fabrlkanm tahtiyesi ~ olunmu~tur. 

•- Siyasetimizin gayesi sulhu temin rimize gösterdi~ coşkun tezahüratla Yug~Ia• Harbiye Nuırm.m 
"~ muhafaza etmektir. Bu uğurda eli • mil1etimizin şükranım lıibat ~ • beyanatı 
mizden her geleni yapmnktayız.~ tit'. 

Almnnyn • Frnnsa Bütün meseleler t\zerin'de tam bir 
anlaşmaya vardık. M111t müdafaa hu • 

Paris 2.ıf (A.A.) - Havas ajansı, susunda oldu~ gibi bilyük enternas· 
~ansn Ue Almanya arasında yakında yonal mese1elerin tıedkikfnde de iki bü· 
üniıte Httler ve Çooiberlayn tarafın· yük demokrasinih tepiki me58is1 sul • 

~n imza edilmiş olan beyannameye hün nef'ine olıtrak mazid~ oldu~ gibi 
nıer bir be vanname imza edilece • istikbalde de en iyi neticeleri vermek • 

~ni resmen te~d eyleme-1--tedir. Bu be· te devam edecektir. 
~ıınname ile iki me~leket bilhassa ara· 
8~ndakt dostlu$1 teyid edeceWer, 
~~.teknbil hududlannı tanıyaca1dar ve 
b 11Af halinde birb1Tl(>rile ı istişarede 
Ulunmayı taahhüd edeceklerdir. 

Çemberlayıa dönüyor 

Paris 24 (A.A.) - Çemberlayn ve 
Lord Hıtlifaks, yarm Mbah Londraya 
döneceklerdir. -------

anisada Ak la pamugu 
yetiştiriliyar 

heyetin ba~mda bulunan Harbiye ve =-=====~-===-==--===-===-=============== 
Bahriye Namırı ~ Nediç, Tn-rk 
matbuatma a§SA'ıdakıi beyanatta bulun· 
mu4tur. 
c-Yugoslav heyeti, Türlciyenin yüce 

eviAdı ve Yugoslavyanın büyük &mu, 
anlı K~l Atatil~e karşı Yugos'lav 

devleti ve ordusu namlanna 8011 vazi· 
fei t.ekrlmi ifa, ve bu elim an1arda 
dost ve müttefik Türk mi.Tietine tAzi • 
~ttni beyan ve Onun matemine tama· 
roon i.Jtirak etmekle Q7A!rine a'Iını4 ol· 
duğu kutsal ödeıvi kema1i tehaHik ve 
sarnitniyetle ba~rmıştn'. 

Bu günler zarfında, Tnrk mmetinin 
Ulu Şefinin gaybubetinden dotayı bi • 
laLc;tisna inar eylemi~ bulundu~ tçten 
kopm elemin man7.8.TMile son derece 
müt has!;is olduk. Fakat ayni zamanda 
anladık ki. bu elemi duymakla bera· 
ber, yeni Türkiye, Atatürklin en yakın 
ve en büyük mesai arkadaşı, Yu~slav· 
yanın büyük dostu ve BaThan fttnıa • 
dımn büyük pifUVası, Cümhurrei!i ek· 
selans İnönünUn yilksek fezaftinden 
kuvvet alarak, terakki, huzur ve şan 
ve şeref yolunda gene ll)'ni sannbruız 
azim ~ irade ile yüT'Ümektedir. 

Bunun içdndir ki, Tür.kiyenin muaz
za.rrı. tcceddüd hamlesi fasılaS'l.Z devam 
edecek ve Türk mil'letinin hayrma e • 
beJI kalacaktır. Ve bu barikulAde eeer· 
le beraber, Onun ~a~ ve lAyemut ya· 
ratıc.llan da f!~lebed ya§'lyacakl&rdıır. 

Yunan Dapekilinin beyanatı 

Kurulut tarihi : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

~ube n ajans odedl: 262 
Zirai ve ticari her nevi b nka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

lira 

Zirap.t Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en aı. 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki ,plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 • 500 " 
4 • 250 " 

40 " 100 " 
100 " so " 120 , 40 " 

4,000 
2,0JO 
l,OJO 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 

" 
., 
, 

160 n 20 n 3,200 n 

DİKKAT! Hesaplarındak1 paralar bir sene içinde SO liradan aşa~ 
düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektlr

Kur'aJar .enede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birinci k&ııun, ı Mart ve ı Buiran 
tarihlerinde çekileceldlr. 
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Adeta arkasından biri kovalıyormu~ 
gibi daima, acele acele yüriırdü. 

Bundan mfida, Karp Polikarpiç Pod
leşçik. fcvkalade nazik bir delikanlıdır. 
O, her rastgeldi~inden, sebebli sebebsiz 
özür cliler, ve daima karşısındakinin sıh
hatte olup olmadılıını sorardı: 

- Afiinizi çok rica ederim efp.ndim; 
inşallah a!iyettesiniz?. İşleriniz nasıl gi· 

1 diyor?. Oh oh çok memnun oldum .. 

•• 

lifUlU .... Çeviren : H. A laz Al .. lllliffi 
jin ve daha buna benzer hastalıklara ayı· derim aziz Karp Polikarpiç! .. dedım. Si
ralım. Bu ikisinin mecmuu 30 + 20 = 50 zin bu nezaketinizi asla unutamıyacağım!. 
eder Bu 50 günü 365 den çıkarırsak 315 Polikarpiç hayretle bana baktı: 
gün kalır .. Polikarpiç'le günde en aşağı - Hayrola, ne var?. diye sordu. 
10 defa karşılaştığımıza göre bu 3l:i ra- Karp Polikarpiç'in bu sunlinden daha 
karnını 10 ile darbedelim: 3150 eder. De- fazla müteheyyiç olarak, adet! kekele
mck ki Polikarpiç senede vasati olarak rneğe başladım: 
3150 defa işlerimin nasıl gittiğini sorar. - Karp Poliknrpiç!. Azizim!. Sevgi
Biz kendisite 8 senedir ayni müessesede lim!. Dostum!. dedim. Bir de cHayrola, 
çahşıyoruz. 3150 yi de 8 le darbedeli.m: ne var?.» diye soruyorsunuz!. Sekiz se-
3150 X 8 = 25200. ııelik verimli ve müşterek vazife arka-

lkinciteıpiu IS 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I-Yeni yaptırılacak çektirmeye cTekne~ ye konmak üzere satın alınacalt 

8/XI/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1 adet makine şartnanıe!i deA'işU· 
rildiğinden yeniden açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Montaj da dahil oldu~ halde muhammen bedeli 4300 lira ve muvillat 
teminatı 322,50 liradır. 

III- Eksiitme 2/XII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesmdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Muaddel şartnamele: parasız ol:ırak her gün sözü geçen şubeden ah'lı -

bilir. 
V- Makine 30 ton hamftle ile.tekneye 7 mil sür'at temin edecek kuvvette tam 

dizel olmak şartile Şulster, Vidop, Doyçe, M. W. B., .Doyçe Verker, Emayen. 
Skandiya, Elva markalanndan biri olacak veyahud ayni evsafta bulunan muh • 
telif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve ro 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiitme için tayin edilen gün ve saatte yuıtanch adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c7600~ O, bu sözleri daima gider ayak söyler 

, ve söyledikten sonra da hemen uzakla· 
> şıp giderdi.. 

.Afiyette ve sıhhatte olup olmayışınıı 

Yani sizin anlıyacağınız bu adam, be- ciaşlığunız esnasında bana gösterdiğiniz 
nimle tanıştığı müddet içinde yınnl beş fevkalade nezaketten ötürü, gerek na
bin iki yüz defa sıhhatimi ve Işlerimi sor- mıma, gerekse karım ve çocuklarım na
muş oluyor. mına size bütün kalbirole teşekkür ede-- --- -onu zerre kadar alakadar etmez; işleri

ı nizin iyi gidip gitmesi de onun zerre ka
ı dar unıurunda değildir. 

lialbuki ben- söylenınesi ayıb. bir de- rim .. etrafımız baştanbaşa, münhasıran 
fa bile onun bu sorgularına cevab ver~ kendini düşünen kaba ve egoıst ınsan
miş değilim .. büyük bir edebsizlik, deği) lar:ia çevrili .. bütün bunların ıçinde, be
mi?. nimle, sıhhatimle, işlerimle candan alA-

ı O, bütün bu sualleri, münhasıran na
~ zik ve terbiycli bir insan olduğunu gös-
1 terrnek için sorar. O mutlaka nazik dav-
1 ranmak mecburiyetindedir; aksi takdir
' de rahat edemez!. 
= Muntazam taranmış ve iki müsavi kıs-

ma ayrılmış saçlarla, sonsuz bir nezaket, 
Karp Polikarpiç Podleşçik'in en mühim 
iki hususiyetidir. 

Halbuki, hiç olmazsa bir defa olsun ce- kadar olan yalnız siz varsınız!. Trene a
vab vermek lazımdı.. fakat ne yazık ki, cele ettiğinizi görüyorum: Fakat za .. ar 
bir türlü uygun bir zaman bulamadım.. yok, işiniz ne kadar da acele olsa, işlerim 

Geçenlerde dairenin paydosundan son- ve sıhhatiın hakkmda vereceğim kLo;a 
ra Poliknrpiç'e dairenin koridorunda izahatı dinliyeceğinizi umuyorum.. her 
rastladım. Bir elinde tıklım tıklım kA~ıd şeyden önce, kısaca hal tercümemden 
ve gazete dolu bir portföy, d.i~er elinde bahsetmekliğime müsaadenizl rica ede
muazzam bir karpuz vardı.. bundan ma- rim. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarınızı derbal keser. 

- - Icabmda iÜDde 3 kaşe alınabilir. - -
Bundan bir hayli zaman evvel, lıer ö

niine gelene: cNasılsınız, efendim, iyi mi
siniz?. diye soran barikulade nazik bir 

~ adııma dair çok enteresan mizahi bır hi· 
c k8ye okumuştum.. Karp Polikarpiç, ba~ 
1 na bu hikAyenin kahramanını hatula
t tırdı .. 

da, sırtında da şu avcıların kullandı~ Karp Polikarpiç'in sol elinde tutmakta 
kocaman ve ağzına kadar dopdolu bir olduğu karpuzun titrediğini farkettim. 
sırt çantası bulunuyordu.. Polikarpiç, korku dolu gözlerle duvar 

Knrp Polikarpiç sayfiyede oturdu~u saatine baktı ve bana bir şeyler söylemek 
Için, akşam trenine acele ediyordu.. istedi. Fakat ağzını açmasına imkan ver-

v8l'j ruhlu bir insan olarak doğmuşum..l nereye çevirdlıiem, birbirine biç dunn&· 
hayır hayır, sözümü kesmeyiniz!. Yarım dan ateş eden insanlardan başka bir tf'1 
saatte, nihayet kırk dakika içinde bütün göremedim .. ben bu gürültü içinde barbe
hayatımı anlatacağun!. Allaha şükür hal demezdim. 

Derhal hatırladım: medim: tercümem o kadar uzun değildir! İşte bu andan itibaren hayatıının en en• 

r Karp Polikarpiç'in komplimanlarma 
en ziyade hedef olanlardan biri de ben· 

8 dim: Çünkü biz onunla ayni binanın 
ayni katmda çalışıyorduk. Ben eko
nomi müdürlüğünün dağıtma şubesinde 
çalışırdım; o ise toplama şubesınde. bu 

ı suretle onunla sık sık karşılaşırdık. 

cSevimli ve nazik Karp Polikarplç'e - Aziz Polikarpiç, bir tek kelime söy· 
işlerimin nasıl gittiğinden ve sıhhatim- Iememenizi rica ederim. Tevazuunuz 
den malumat verecek en muvafık zaman, cümlemizin mah1mudur. Onun için ha!t
bu zamandır, dedi,m.~ kınızda söyliyeceğim iltifatkar sözlere 

Polikarpiç tam hiza.ma gelince tahmin kulak tıkamnyınız!. Sizm.le gayet açık 
ettığim gibi: konuşmak istiyorum .. hayır, hayır, sözle-

- Sıhhatiniz, işleriniz ne ilemde?. di· 
ye sordu. 

:Muhatabımın sol elindeki kocaman teresan hadisesi baş gösterdi.. çok ricl 
karpuz sarsıldı; elinden kurtularak yer- ederim aziz Karp Polikarpiç sözümü kes
lere yuvarlandı ve iki gayri müsavi kıs- meyiniz!. Aksi takdirde hikiyemin tnsi• 
ma ayrıldı.. ben, daha sıkı blr surette camını kaybederim.. siz benim batib ol• 
Poliknrpiç'in düğmesini yakaladım ve he.- madığı.mı çok iyi bilirsiniz!- Ne?. Neo
yecanundan titriyerek, müessir hikAye- reye?. 

Knrp Polikarpiç, her yanundan ·geçi-
1 §inde mutlaka: 

rimi kesmeyiniz!. Ben, yani karşınızda 

gördü~nüz şu abdi aciz, anasız - baba.c;ız, 

bir öksüz olarak büyüdüm. Fakat sizin 
de haklı olarak tahmin edeceğinız üzere, 
aziz Karp Polikarpiç, ancak muayyen bir 
yaşa kadar büyüyebildim; ondan sonra 
da büyürnekten vazgeçerek şu gördüg.l
nüz boyda kalakaldım .. yani, on dör' ya
~ıma basar basmaz, her nedense, büyü
rnekten vazgeçtim.. tabi! boyumun k!sa
Iıgı sizin de dikkatinizi çekmiştir .. boyu
rnun kısalığı, aziz Polikarpi.ç, bana birçok 
fenalıklar getirdi .. ben haddi zatında, sü-

me devam ettim: Polikarpiç birdenbire ~nümden fırla 
- Evet aziz Polikarpiç, ben ruhan bir dı.. paltasunun düğmesi elimde kaldı.. 

süvariyim.. hemen hemen her gf'ce rü- kaş göz arasında merdivene atılarak, fl· 

yama en cins Arab atlan çıkardı .. ben çer • dörder basamak atlamak IUI'Ptile •· 
bunların üzerinde, bayırlan. çayırlan, 

. - Grigori Yeflıniç, diye sorardı. Işler 
nasıl?. 

Ben, işte sekiz senedir Karp Polikar
piç'le ayni binada çalışıyorum. O, giinde 

Ve hemen yürüyüp gitmek ıstedl .. fa
kat artık ona karşı kaba davranmarna~a 
karar vermiştim. Öyle ya, şimdiye kadar 
yirmi beş bin iki yüz defa sorduğu suale 
cevnb vermemiş, kaba davranmıştım. Ar
tık kAfi!. 

şa~ıya indi .. 
bir kuş gibi geçerdim.. halbuki Çarlık İ§te o günden itibaren aziz Karp Poli• 

• vasati olarak 10 defa (bu rakamı unuı
mamanızı rica ederim) işlerimi ve sıhha· 
tfmi sorar. Bir yıl 365 gündür. Bu raka
mın 30 gününü mezuniyet ve tatil günü 
d!yP çıkaralım. Hesabımızın doğru olma
sı için 20 giınünü de, ikimize aıd grlp, an-

Gayet nazik bir eda ile gülümsiyerek 
sevimli ve nazik Karp Polikarpiç'jn ya
nına koştum ve paltosun·un düğmesinden 
yakalıyarak: 

devrinde beni askere aldıkları zaman, bo-
karpiç Podleşçik, sıhhati.me ve iflerıJJl' 

yumun kısalığından ötürü beni süvariye 
almndılar .. piyadeye verdiler_ ve do~ru
ca Alman cebhesine sevkettilerH cebheye 
sacahieyin erken geldim.. ilk bakışta o

dair bir tek sual sormaz old'u .. 
Onun paltosundan kopan dü~t-yı tseı 

hayatıının en kıymetli bir hatlrası olarak 
- İltifatlarınıza çok, çok teşekkür e- rası benim hiç ho~uma gitmedi.. başımı sakladım .. 

- Ulan, artık bırakın be! Yetert 
Kim kime? Muzaffer boğa güreşcisini 

ta~lyanlar bu şe
reften kolay ko • 
lay mahrum kal -
mak istemiyor • 
lardı. Bir çiçekçi 
dükkanının ve .. 
yahud ki bir pen· 
cere önündeki çi· 

SON .. fOSTANIN 
EDEI? QOMAN\ 
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çek saksısının hi· - Toka! Çin çin!. rıştırdı .. söyle, edep-
zasına geldikce Haydi, gittiği yer sizlenmesin, tepele -
halk coşuyor, derd görmesin! Çek, rim al 

ıtaptığı çiçek, yaprak, her ne ise, Tori- babalık!. Muiz Şalom: 
ğin üzerine atıyordu.. Derken, birisi da· - Yok! dedi. Es· 

- Eviva!. ha geldi. Bu, galiba panyolca biliyor mu 
Artık, kurtu!~tan tamamile ümidini ~tekinden de, mev • sun diye sordu. 

kesen Torik N cemi kendini, taşıyan o - kian büyüktü. Zira - No, müsü! İs· 
muzların ü-zerinde kapıp koyuvermiş- J görünür görün .. panyolca mafiş .• ko-
tl Bir dönernede Takvoru da gözden .nez, Toriği ihata e· bones!. 
kaybetmi~, bundon sonra mukadderata :len halka genişledi, Yahudi, hemen e-
teslimi nefs eylc.m işti. Bu adam elinde bil' teğine sanlıp çek .. 

- Ne olursa olsun! İş olacağına va • mahfaza tutuyordu. ti. 
nr. Belki gavuroğlunun sözleri doğru- Toriğin yanına ge - - Aman, aman! 
dur da bu sayede öbür mesele örtbas o- lince malıfazayı aç· Sakin soylemayiniz: 
lur .. diye düşünüyordu. tı. İçinden, san .. 'A.yiptir!. · 

Yol açan zabıta memurlannın him- kırmızı kordelalı bir Torik kızdı: 
meıile alay limana doğru geldi, rıhtım altın madalya çı • - Ben babam .. 
boyundan geçip ileride büyük bir cad· kardı; ve bir şeyler dan öğrenmedim a! 
aeye ssptı, askerlik şubesinin önüne söyliyerek, göğsüne Gene bu ~rifler 
vanncP. Toriğin yüreği: cHop!:. etti. U- taktı. Torlğin şaş • öğrettiler. 
kin alay orada dunnadı, ilerledi. Hüku- kınlığı devam ediyordu. Bütün bu ce .. \ret etti: \ Kalabalık bir türlü dağılmıyordu.Ak· 
met, yahud ki belediye dairesi olduğu reyan eden hadiseler ona rüya gibi gel· - Yahu! Sen Türkçeyi · ıereden bill- şama da bir .şey kalmamıştı. Dışarıda, 
anlaşılan bir bınanın kapısında Toriği mc>kte idi. Maamafih sarı~kırmızı kor4 yorsun? diye sordu: guruba yaklaşan güneşin son huzmeleri 
omuzlardan yere indirdiler. İte kaka delayı görünce, kendi kendine hitab - Biz, aslinda Edernt &iyiz. Buriya basık evlerin camlarını tutuşturuyor· 
içeriye soktula,.., büyük bir salona gö • ederek, fakat yüksek sesle: ticaret içun yeldik, kald.il:. du. Bir yandan da Toriğe dunnaha şa-
türdüler. Susu;ı;luktan dili damağına """7'" Vay köpoğlulan! dedi; bunlar da - Adın ne, senin? rap sunuyorlardı. O da hiç bir defasm-
yapışıyordu. Elile işaret ederek su is· Galatasaraylı!. Bizim klüp burada da - Muiz Şalom. da reddetmedPn, çekiştiriyordu. Der -
tedL Hemen st>ğirtip bir şişe şarapla nam vermiş .. aşkolsun! -O ne biçim isim, be? Yavnım Edir- ken içine birdenbire sıkıntı bastı. Başı 
kadeh ı!e!irdil<'r. Yüksekce makam sa· Kalabalığın arasından kopan kısa • neli! Sen Edirnenin yanından geçmişin dönmeğe, şakaklan zonklamağa başla· 
hi'bi olduğu tavrından belli birisi şişeyi boylu, kızıl saçlı, çil yüzlü, çipi! gözlü sade. dı. Buraya niçin geldiğini, ne bekledi· 
açt1, kadehleri doldurdu. Bir tanesini biri, karşısına dikilip, çetrefil bir Türk- -Neden? Biz musiviyiz. ğini merak ediyordu. HattA başından 
Toriğe uzattı, ·ötekini de kendi eline cc ile: - Ha! Kekerez.. geçen maceranın mahiyetini daha he-
alarak heyecanlı bir hitabe irad etti. - Hayir pa§am! dedi. Bunlarin Ga • Torik bu ckekerez•i telaffuz eder et- nüz kavrıyamamışb. Belediye reisi, me-
Torik afal afat bakıyordu. Hitabe bt - Intasaraylan alişvi~leri yok. Bu yor- mez, oracıkta kulak IDisafiri olan biri murlar, halk, boyuna yanına geliyor, 
tince, öteki adam kadehini onun kade- dtığun sari kirmizi renkler Espanyanin atıldı: bir şeyler söylüyor, bittabi cevab al -
b.ine yaklaştlrıp: haçan kindi renkleridir. - Seonor se habla Espanyol? madan uzaklaşıyorlardı. Torik bunla-

- Eviva! dedi. Torik, verilen bu izahattan ziyade, Torik, Muize dönüp sordu: rm kendisine iltifat ettiklerini gerçi 
Torik ~vab verdi: onu verenin Türkce konuşmasına baY... - Ne diyor, aval? Abla, mabla ka· anl.tYordu c:mma, gülümsemeden gayri 

mukabelede bUlunamıyordu. Nihayet, 
yeni ahbabına başvurdu. 

- Kuzum, Allahını seversen, beni 
buraya ne diye getirdiler?. Niçin ko " 
yuvenniyorlar? diye sordu. 

- Espanyanin, buyunki yunde eıı 
~rinci toreaduru oldunuz içun yetir' 
mişler .. merasim yapiyorlar. 

- İspanyanın en birinci nesi :lJnişirn. 
ben? 

- Toreadoru. 
- Leppey? .. Keskısa kısa toreado • 

ra? 
- Haçan uykUz vurdunuz .• uldurd11" 

n uz .. 
- Ulan, bizim İstanbuldaki Kara " 

ağaç salhanesinde, Tanrının günü 6]ciiı 
öldüren tümen tümen kasab var. J3t! 
d!l marifet mi sayılıyor? Ne biçiJll 
memleket burası, be? 

- E, ııe yapalum? Oyledir. Er mertl' 
leketin bir adeti var. 

- Peki! Ne olacak, şimdi? 
- Size para verecekler. 

H "k.. .. "ld" d'"k, hem de ilS" - em o uzu o ur u i' 
telik mangiz mi uçlanacaklar? AlA ıa· 
do6rrusu! Yaşadık desene! Daha ne 0 

cak? • 
- Siz1 şimdik, buranin en buyuk ~ 

damisinjz .. Bir soytersaniz eki yapJll.!l 
lar.. ~ 

- Ben .. öyle mi? MeselA, ~ 811<1' 
desem ki: cBeni bir vapura koyun 
İstanbula gönderin!.:. Yaparlar ını! 

- Untı zanetmem. 
- Sebeb? de!J 
- Boyle meşhur bir toreadortı el 

kaçinnaya istemezler da onun içutldı.JH 
K b b idi a - uzuın ay.. ay .. ne 

ulan? 
- Muiz Şalom. ~ 
- Nafile: K.ıvıramıyonım. San.ıt ini' 

nu soracağım: Saatiardımberi beF ıe • 
geveleyip duruyorsunuz: Torado~erııe>' 
rator .. Teodor .. her ne ise .. ne 
bu? 

- Biı.miyorsunuıT 
(Arktııı f1111) 

1 

~ 
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SON POSTA 

-
adın casusu 

Yalanci bir lspanyol güzeli 
~en de bu i~c girerken, içimde-büyük ·......,...-----:: 
lt se . 

fa 'd vınç duyuyordum. Memleketime 
"'.a.'i alı. olacak, bir şeyler yapacağımı 
tr nnedıyordum. Desenize, büyük bir 
l'lıJCı~karalıkla karşı karşıya bulunuyo • 

nı. 

~s~kloıun çchresinde, derin bir te • 
l~r 0kunuyordu. Dalgın dalgın yü • 

e bakıyor ve söyleniyordu: 
ta '"i,~e Yaparsın kızım. Sen .. ben .. !hat· 
~lu ızden büyükleri.. hepimiz, emir 
lı~. Yuz. Bir kere, yakamızı kaptırmı • 

Başıını iki tarafa salladım: 
bi~ 'Y~pamam. doktor bey .. ben, öyle 
~ s·er?ıye aldım ki; hiç bir zaman böy 
bir ~S! tesirler altında kalmaya.. adi 
dıın al~vuk gibi yaşamağa alışma • 
Xtıüht E:g~r, bana verdiğiniz paranın 
lıtrru nı bır kısmını, bu işe hazırlanmak 
&~· ?da feda etıneseydim, derhal hep· 
li'ak l:de eder; vazifemden çekilirdim. 
t.i~e~t ne Yapayım ki, bunu yapacak va 
bir ake değilim ... Şimdi, lütfen bana 

ıl ~-
~ket ogretlniz. Ben, ne suretle ha • 

edeyim -s . 
~ ,_ ana, bir baba nasihati vereyim 

. ~ıtını_ 

- L'Utfen. -aa ~ \' Yle, isyan ifade eden fikirler • 
1'\!ktit azg~~rsin. Sana vereceğim .?i -
lece d dahılınde hareket edersin. Boy • 
tatzn. tı, Vicdanındaki vazife hislerini 

ın ~Ylersin. 
ltoaır. ..... 

''\J!'iC BİR KAPlDAN GiRMEK 
LAZlM 

tıua 
tbıı ı._ Y~nehaneden çıkarken, gözle • 
~1l. ~arıyor, kulaklanın uğulduyor-

l3u . 
~ lla ~. ne parlak ümidlerle girmiş· 
~,lbukı daha ilk attığım adımda, 
tll! tim_ Üstüne sert bir yumruk ye • 

~k~~ndükçe hfikmediyordum ki; 
~li v bana, hakikaten bir baba nasi • 
~ ~,~?nişti Ancak tu var k-i; ben bu 
~1!i}'ettı, kolayca hazınedebilecek ka • 
endtrrı ~ değildim. Onun için, kendi 
....._ ~ t şu karan verdim: 

lst~iıtt~.ki böyle istiyorlar .. ben de, 
li'ak. e~ gıbi 'hareket edeceğim. 

~dıllıı da : liaydarpaşada ileri attığım 
h l'ar~geti çekmiyeceğim. Eğer ta • 

taYıtğıl: d eder de, günün birinde o ka 
'r."s'uıi elikaniıyı ele geçirirsem; cey 
~ Y~tt · Ibe, o bij en korkan efendiler!.. Işte 
~ol'ltnı. YÜk suikasd.in failini teslim e .. 
tı i Yiikn Aı:tık, omuzlannızdaki ma • 
~i~ bır tarafa atınız. Unutu1ma
~1i olanı 0lınıyan o hailevi felaketin 
u~ğiırı. :~ caniyi cezalandınnız.~ di· 
"~Jattle • 0Ylece de, onların acız ve 
~ ~al'ib egı~~eceğim. 
~n. aYni değiı mi? .. Bu kara n verir • 

bıt se ~manda içimden gelen şöy .~ 
......_ 'h s ~ıt.rn;ştim· 

ta ı._ •vıeıekt · · . 
ltı ~l>ılıv ... O kadar tuhaf bır guru-
l'ı etl(tire; 0l'sun ki ... Bütün hayatı, şi • 
~ a~ınd raylarile makas manivelala • 
~U l'llak~ geçmiş olan cahil ve basit 
~Jlelin ının görü~lerine ve düşü • 
~11 a~asıı inanıyorsun?.. Bu boş 
~ tilkıtyenı ; acaba 6eni, bir çıkınaza 
~ lııde k ez rni? .. Böyle mühim bir iş 
~ daha ~ak için, o makascıdan da· 

lllı geı~stt \'e daha kafasız olmak 
-ı Ini? .. 

tt ~ltto * 
~ttı buhrı ~Verdiği isimleri n sahible· 
~ında : gectkmedim. Bir hafta 
~~at ~lar hakkında çok esaslı 

til(! thb b ~tUrn. HattA bunlardan 
~ ltn, ~ olduın. 
~~~ol Old int ~ıyan bu genç kadın, 
~ "'4tten d U~nu iddia ediyordu. Ve 
~~~ ~~Y~ enfes btr İspanyol güze· 

Onunla ah bab olmakta mÜ§ kiltat çekm.edim. 
-Niçin? .. 
İşte, bu suale cevab bulmak için 

Luna ile ahbab olmağa karar vermiş • 
tim. Bir İspanyol kadar Ispanyolca bil· 
diğim içi!ı onunla ahbab olmakta müş
külat çckmedim. 

Ahbablığımızın daha ilk saatinde, 
Lunanın İspanyol olmadığını anladım. 
Halis rnuhlis (Madridli) olduğunu id· 
dia ettiği halde, bu şehrin büyük cad • 
delcrini, meşhur semtlerini, belli baş • 
lı mağazalarını bile Uıyikile bilmiyor· 
du. Nitekim bu şehri, benim iyi tanı -
dığımı hi.;scder etmez, güya kendince 
bi;- zekavet göst€rmek istiyerek: 

- Madriddc· doğup büyüdüğüm hal
de, şehirde pek az kaldım. Hayatırom 
büyük bir kısmı. evvela bir Fransız 
manastırında, sonra da Mis Morlu'nun 
paRSİ) ontında geçti. 
. .miünüımedutcM md md md mdm 

Demei!e mecbur o!muştu. 
Mis Moıli pansivonunu, ben de bi

liyordum ... Bu yaşlı jngiliz kadıl}ı kü· 

çük bir ( arneli hayat mektebi) açmış • 
tı. Burada genç İspanyol kızıarına li · 
san, ev idaresi, metod üzerine terzilik, 
şapkacılık vesaire gibi bir takım ~ey ~ 

ler öğretiyordu . 
Lunanın sözlerini, olduğu gibi kabul 

ettim. Onu şübhelendirmemek için, 
suallerimde ileri gitmedim. Fakat ken· 
disinin, Fransada doğmuş, uzun zama
nını Avrupanın muhtelif yerlerinde 
geçirmiş ve seferberlik ilan edilir e • 
dilmez, casusluk için İstanbula gönde· 
rilmiş olduğunu mükemmelen hisset • 
tim. 

Fakat Lurıa, takındığı İspanyol mas
kcnsini kendisine çok iyi yakıştınyor • 
rlu. Mükemmel ispanyolca söylüyor. ve 
tspanyol kadın larının jestlerini taklid 
etmektc de cidden meharet gösteriyor
du. Hiç şübhesiz ki bir miiddet de İs -
panyada ikamet etmişti. Belki de böy • 
le iki üç lisan bilmesi, {)nu bu rnesleğe 
sürüklemişti 

(Arkası var) 

Çünkü ASPiRIN seneferdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarırıa ve ağ· 

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilaç.ı 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPiR i N in tesirinden emin olmak için 

.lütfen Eİ3 markasına dikkat ediniz. 

POKER 
traş bıçakları en sert sakalı bile 

yener ve cilcü yumutabr. 1 'll1larıyoı' 
8Yni zamanda mü k em • 

t ~ ·~ıı c:likk ca konuşuyordu . 
~!t ltı, "reı ate ~a'Yan olan cihet şura • 
~~ll.ırıllı 1:St soka~da, blr Rum 
t~ ~t ~ti~ l'e etti~ bir pansiyondal 
)~ ı,l'int T halde, haftanın bir çok 
d~ akatUyan otelinde geçiri -

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla lsteylniz. 
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SARKA AlD KAYNAK~ARI. 
~ ..... Jfi/UI piJ'flf- f•81ae ed eD ı :J//Utg""t f!altit 'fl o.f(}Uf 

1860 Ilkbaharında Sariyede müdhiş k_arışık .. 
lıkların patlak vermesi, sefarethane/erin tahrib 
olunması ve Şamda 11 h1riftliganın katiolunması , 

İngiltere, Avusturya, Fransa, Prus
ya, Rusya ve Sardunya • artık 
Osmanlı imparator I uğunun wtikla
lini ve tamamiyetini tekeffül edi
yorlll.l'dı. Buna halel verecek mahıyette· 
ki bütün hareketlerin bir Avrupa men
faatı meselesi gibi telakki edileceğini ilan 
etmekte idiler. Türkiye ile muahedena
rr.eyi imzalayan devJe1.:uden biri arasın
da bir zorluk çıktığı takdirde, kuvvete 
müracaat edilmeden evvel, muaherlena
meyi imzalıyanların tavassutuna müra
caat olunacaktı. Devletler bu suretle Os
nıanlı imparatorluğunun siyasetine dai
ma karışacaklar demekti. Suriye katHa
mı onlara Paris muahedenamesin\n alı
kamını tatbik için çok geçmeden ilk fır· 
saLı temin eyledi. 

15l6 da, Suriye Türkler tarafınaan 
Memluklerden zaptedildiği vakit, Sultan 
Selim o zaman Lübnanı idare eden emir
lerin yardımını temin etmeğe ehemıniyet 
vermişti. O emirleri imaretlerinde ibka 
etti, imtiyazıarına dokunınadı ve kendil~
rinden hafif bir v('rgi aldl. Memleketın 

zını teklif eden refiklerini vesveseye ka· 
pılrr.akla itharn eL-nişti. Kıtaldan sonra, 
Ahmed Paşanın hıristiyanlar aleyhinde 
hiçbir tertibata iştirak etmediğini iddi..'l 
eden yalnız o olmuştur. Bu rneseledc 
Londra kabinesinin kendisine rnüzahtr 
olduğunu biliyordu. 3 ağustos 1860 dıa, 
Sir J. Fergusson Avam Kamarasında, bü
tün meclisın alkışlan arasında, bütün 
kabahatın hıristiyanlarda olduğunu SÖY• 
liyerek, Lord Palmerston'un zımni su
rette beraetini temin etmemiş mi idi? 

Maamafih, devletler, Fransanıı;ı dave
ti üzerine ve Paris muahcdenamesi ahkA· 
mına tevfikan, bir konferans ahdettilel\ 
5 eylul 1860 da, bir fcreıgat protokolü im· 
zaladıkları gibi, sultan ile müttefikaıı. 

bir mukabele gösteıımeğe de karar verdi
ler. Biz Avrupalıların murahhaslığını al· 
feriye, General Hautpoul veb Beauford'un 
feriye, General Beaufort d'Hautpoul'un 
kumandası altında, Suriyeye gönderildi. 
Askerler Lübnanda dolaştılar. Fakaı 

mü<.Iafaa etmek ve Şarna gitmek için biJ 
fırsat bulmadılar. 

sair kısımları ise birbirinden farklı üç Fransız heyetinin Suriyede ancak altJ 
vilayete ayrıldı ve İstanbula tabi Türk ay kalması kararlaşmıştı. Bu müddet ~ 

d d "' d d ~ haziran 1861 tarihine kadar uzatıldı. O memurlan tarafın an ogru an o&ru-
ya idare edilme~e başlandı. Lübnan e- tarihte, İngiltere bizim kuvvetlerimizin 
mirlerine bahşolan salahiyet ve imtiyaz. geri çağırılmasmı temine muvaffak oldu 
lar 1840 şark buhranına kadar devam Zaten asn.y~ş iade ~lmi~ti. M~amafih 
etti. Fransa hariç olmak üzere sair Av- cezalar kafı gelınedı. Türk _hukCımetf 

a devletlerine istinad eden Türkiye müslümanlara karşı pek tarafgır davran
rup İ ·ı· 1 · .. " · Lübnanı nüfuzundan mahrum bıt'akmak dı. Her şeyden evvel, ngı ız en goze...,. 
ve doğrudan doğruya otoritesi altına al- rneğe çalıştı. Böyle olmakla beraber, AJı.. 
mak içln bu fırsattan i'stifade etmek iste- med Paşa kurşuna dizildi. Hurşid Paşayı 
di. Lübnan emirini tevkif ve nefyetti. İstall'bulda zehirlediler. Nihayet, 9 hazi· 
Entriknlrırınd .1 devam ederek Dürzilerle ran 1861 de, milletlerarası bir komisyou 
M~·n·uriniler arasında rekabetler uyandır- Berutta yeni bir Lübnan ana yasası im~ 
dı. Sonra, bunu bahane ittihaz etti ve zaladı. Bu mukavelename Lübnan muh· 
devletleri, Fransanın ;nuhalefetine rağ· tariyetini iade ediyor ve hıristiyanları 
men, Emir Ş~habm tebdiline ve Lübna- müessir bir himaye temin ediyorou. Mü· 
nın iki büklımete tefrikine razı kıldı. zakereler esnasında, İngilterenin mümes. 
Hükumetierin biri şimalde hıristiyan o- sili olıın Lord Duffer Lübnan arazisi• 
lac·ak, diğeri C(·nubda Dürzi olacaktı. nin genışlemesi tekliflerinin kaffes~ 
Bu tertib miu.ll''"le Maruriniler arasında muhalefette bulundu. Onun müdahalesi 
hakiki bir dahili harbin mukaddemesini üzerinedir ki komisyon Akkar ve Bekaa 
vücudc getirdi. 1860 kıtali esnasında aza- ordularının ve Berut, Trablus ve Sayda 
mi derecesini buldu. limanlarının Lübnana raptına mürnanaat 

H<lçlı seferlerinden birinde Marurinile- etmiştir. 
rın ramısi olan Fransa işin başlangıcındaeı 

Di~er taraftan, şurasını da kaydetmeli itibaren enerJ'ik surette müdafaa etti. 
icab eyler ki bizim Suriyedeki icraatıllll3 Fskat onun hareketi Dürzilerin dostu o-
Dürzıleri Lübnanı terke sevketmişttr. 

lan İngilterenin hareketi ile tearuz edi- Bunlar, külliyetli mikdarda, Horanda 
yG:du. Dürziler, lf:45 de, İngiliz konsolo- yerleştiler. Sonraları orada İngiliz ajan., 
su Rose'un zımni tasvibile, Marurinileri 

larının devamlı himayesinden müstcfid 
katliam ettiler. Louis Philippe hüklime- Osman -

oldu!ar. Ingiliz ajanları • 
ti şiddetli bir mukabele gösterdi ve B~- lı memurları huzurunda Dürzi • 
bıa!ıyı Suriyeye müdalıale ile tehdit etti. lerin davalarını müdafaaduı hit 
Nihayet Türkiye tarafından kabul eddlen geri kalmadılar. Bizim müdahalemiz, J%Ül.r 
bir .Modus vivendi sayE-sinde, sükun mu-

atteessüf, rakiblerimizin Suriye halkı • vakkaten avdet etti. Fakat düşmanlar 

b. b ' len'le barı~dılar. Sonraları, ı~ r~sında müslümanlara ~ü~an bir hıri~ 
ır ır _ :ı-·:- tıyan Fransa menkıbesını neşre muvat 

gih ajanları Türkiye sultanınm, 1856 da, f k 1 1 . +..... tti 
.. . hı . t' 1 a o ma arını m~ e . 

Fransanın talebi uzerıne, ns ıyan ara (Arkası var) 

balışettiği fevaidc:ien dolayı müsltim.an- --········-·············································--.. 
lar nezdinde bi~ mes'ul gösterdiler. 

Bütün bu tahrikler 1860 ilkbaharında s 
müdhiş bir katliAma müntehi oldu. Her o D po s ta 
tarafta, Berut civarında, Saydada, Has- l===============l 
biycde, Zahlede, Rachaya'da, Deir-El-
Kamer ::le, Dürziler, o~manlı ır.emurla-

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevınt, Slyaat, Havadl.l ve Halk ıazeteaı 
rının ve l.ııhassa Berut valisi Hurşid Pa- tS TA N B U L 
şarıın tejvik.i üzerine, Marurinilere hü • 
cıım ve onlan katlettiler. Az zaman için
de yedi bin ki~i kurban gitti. 

Temmuzun ilk yansında, Şamda ba~ka 
karışıklıklar zuhur etti. Orada TUrk va. 
lisi Ahrı·ed Paşanın parma~t vardı On 
bi .. den fı.ızla hırstıy:ı ı1 katlolundu. Di· 
ğerleri ancak eski dü~manımız EmiT Ab
dülkadirin şiddetli müdahalesi. netleesin
de kurtuldular. Müslümanlar yer1i hıri,_ 
tiyanlar aleyhinde oldu~ kadar Avrupa
lllara du dü§manlık gösteriyorlardı. Fe -
Iemenk konsoloru öldürüldü. İki devlet 
mümes~illeri kaçmeta muvaffak oldular. 
Fakat ikametgAhları tahrib edildi. Yal
nız İngiliz konsol08U Brank tam bir em
niyet içinde kaldı. Kıtal esnasında, dostu 
müslumanların ııazôrlan altında, 

şehirde serbest surette dolaşabildt. 

Bütün İngiliz muhiblerinin emlAkine el 
sUrülrnedi~ gibi İngiliz komııoloshanesi
ne de hiç dokunulmadıı.. Şayanı dikkattir 
ki M. Brank evvelce ve çoktanberi ya
kında kargqalıklar zuhur edece~lni söy
liycrek thtiyatl ve mılni tedbirler ittlha-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

-····-ABONE · FIATLARI 

TüRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

aoo 760 400 
2340 12;!0 710 
2701) ı 1400 800 

Abone bedeli pe~indlr. Adres 
de~iştirmek 25 kuruştur. 

·1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilme~ 
Ilanlardan mea'aliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvesi l~zımdır. 

t•··;;~;;;·;;~;~·~·74i"!;i~~b·::ı·· "\ 
·~· Tclgraf : Son Posta i 

Ttlefon : !0203 • 
\ ..............................................• -~ 
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eniz Şey an1 

Deniz ortas1nda bir h1rs1z 
Pazartesi günü bezelye, salı günü 1 

fasulye, çarşambaya -değişiklik ol • 
sun diye- san bezelye, perşembe gü
nü barbunya fasulyesi, cuma günü cma 
vi Hanri• denilen ve gayet küçük bir 
rıevi fasulye, Cumartesi günü sığır eti 
konservesı, pazar günü -kutsal bir 
gün oimak münasebetile- bir nevi ha-
mur yemeğiJ.e erik kompostosu .. bu lis
te hiç değişmeden böyle devam edip gi
öiyor ve karnımız da hiç bir vakit doy
muyordu! 

Pek ala! Smutje, sen hakikaten yü .. 
reği arıklıkta mümtaz bir adamsın am
ma. bu meteliği avucunda sıkıp da 
yumruğunun kenannı yalayan cimri 
kaptan. senin ~ibi bir gemi aşcısının 
yüzünden, gemisinde bir chinoğlu hin• 
meydana çıkarmış oldu, sen de bu hi • 
kayenin kahramanı oldun! 

Bir gün, gemi serenierinden birinin ' . 
lstif, i.•tif kekleri tepsiden aşı.r dım ı•e hepsini koynu.ma doldu.rdu.m 

üzerinde oturuyordum. Smutjenin ge • 
mi mutfağınd2, 0 vakitler pek söyle - - Allah kahretsin bu hırsızlan!.. - Ne söyılüyorsun Smutje? Keyk mi? 
nen. cKalbi.m bir an xcvanı gibid~ di- 1 Aşçwın bu bedduası beni hayrete Nasıl keyk? 
ye başlayan bir şarkıyı terennüm et .. 

1 
düşümıüş gibi ~renden b~ğırdım: - Sana söy1iyebllirim Phelax, çün-

tlğini işitiyordum. Ben de ıslıkla ona - Ne 0 Smu~Je, hırsız .~~! kü sen bu gemide en namuslu bir ar -
refakat edivordum. - Sana demıyorwn.. çunku sen o .. kadaşsın! 
j E t k İb· b' k "b' 'd" 1 rada, direkte işliyorsun. Fakat benim - P~ki bunu anladık .. fakat devam 

k 
'C
1 

a 1~d"l ır a.n
1 

?vdanı gıb. ~ ıd 1 1 keykleri bir kimse alırken olsun gör - et! 
;ve ız ar an ı ı er, ıç erın en ın e d" ., Ph 1 1 B - b" · k ta d 
ckralıçe an•. nun tam arşım a a • H k' . .. ed" ·· w - - b d b k b "d 

· o k d h lme ın mı. - eax. ugun ızım ap nın o 
- . . •• .. .. w.. .• •. . - ayır, ımseyı gonn ım, gore - gum gunu.. en en aş a u gemı e o-
ıYal gıbı gorundu~unu mu~a?ea: edı .. mezdim de .. zira aşağıya bakmıyorum na bir hediye verebilecek durmnda o -
yorum. Evet, o, N!obe gernısıle ılk de- ki... lan kimse yoktur. On dört tane keyk 
.niz sefc.rimde Kanarya takım adalan - Bu cevabı vermekle beraber der - hazuıiamı.ştım, ona .sunayım diye ... O -
pm Fuerteventura ceziresi önünden ge- hal halattan aşağıY.a kaymış'tım. Bu nun doğum günü şerefine bu kadarcık 
~er~en, geminin püvertesinden hayalen kadar açık denizde taze, sıcak -hem bir şey yapmak çok mu 
\·e sonradan da rüyalanmda gördüğüm · çok sıcak- keyklerle karşılaşmış bu - - AsLi, Smutje .. hiç de çok değil! 
peri prensinin ayni idi! lunmakJa du~:cı.r olduğum hayretten - Keyklerin yanına bir de ala reçel 

Benim peri prensesim bu tropik a .. hala kenciirni kurtaramamıştım. Bina- hazırlamıştun. 
~anın dalga dalga palmiyeleri arasın- enaleyh aşcıntn kend~ile ~onuşarak - Reçel mi Smutje 
liaki beyaz evlerin birinde yaşıyordu bunun sebebini anlamak istıyordum: (Arkıuı tıar) 

~ İşte ben bem, yüksek ıslık tonile 
Smutjenin şarkısına refakat ediyf>r, 
bayalen de meşgul bulunuyordum. 

cKalbiın bir an kovanı gibidir.• 
-Fakat o ne? .. 
Gözlerime inanarnıyorum .. Evet iki 

kolun, mutfağın tepe penceresinden u
zandığmı görmüştüm. Bu bir çift kol 
Clış:mya bir tepsi çıkarmıştı. Tepsinin 
içi büyük bir istif halindeki keykle do
lu idi. N ... e? Karalardan binlerce mil 
uzakta, koca Okyanus ortasında keyk!. 
Hem de taze tnze, sıcak sıcak? .. 

İ pt en kaydım ve ayakla rımm ucu .. 
na basarak mutfağın üzerinden yürü • 
tiüm. İstif istif keyk1eri tepsiden aşır .. 
Clıın ve hepsini koynuma doldurdum. 

Jrekrar serene çıkıyordum. 
~ · Fakat, vay vay! .. bu keykler ne ka-
1aar sıcaktl .. aman Allah! Sıcaklığı ta 
kern "klerime iş!emişti, yanıyordum. 

/
Daha direğin yansına gelmiştim ki 
iwyklerin sıcaklığından düşeyazdım. 

1 
Fakat kendi ke-ndime: 

- Ulan Phelax, diyordum, sen ar -
1 dık bir gemiclı:in ve gemiciler öyle u -
fak te.fel{ acılardan perva etmezler! 
;yürü! 

Sereni."l üstüne vardığım ,;aman 
kcyk1eri çıkardım ve direğin üzerine 
aizdim, ondan sonra süratle atıştırma -
ğa başladım. Yerken de saymağı ih -
mal etınemiştim: Tam on dört tane idi! 

1 Smutje hala mutfakta, tutturduğu 
ayni ~ark!yı mınlaanıyordu. 

i - Eh, diyordum, dur bakalım. Bi -
rnz sonra kalbinin ne çeşid bir an ko
vnnı okluğunu görürsün! 

Çok geçme<kn iki kol, tekrar mut -
fağ:n tepe penceresinden göründü ve 
büyük bir itina ile teosiyi aldı, ağa.şı -
ya, mutfağ:ı indirdi. Indirdi a~a nr· 
kasmdtın da uzun ve keskin bir ıslık 
\•e boğu"k bir ses işitildi: 

-Vay başuna gelenler .. hani benim 
keyk1erim? 

1 2 8 .. 6 6 7 8 9 10 

ı 

2 
- - 1--• • - - ~ - 1--
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SOLDAN SAÖA -.e YUitARD.Ul AŞAGI: 

ı - Aydınlıfln nddı. 

2 - Yürürnde yarayan uzuv • Kınru -

zıya benzer rent: - Kamer. 
S - Tren yolu - Atlı olan. 
4 - Beyaz - cınsı l:ıymctll tq. 
5 - Akaretin gellrl - Olmam~. 

G - Lt\t - Bir nota. 
7 - M. sıcak - Evlerln ilstii. 
8 - Tartıda tart1 hartel tutulan. 
9 - Kırmızıya benzer renk - Almak mas-

danndan rabıt sign.sı. 
10 - Baygın kalmnt. 
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Evvelki bulmacanın holZedihniı ıekli 

.............................................................. 
·smutje tel~la mu'tfakian çıkarak 

onun üstüne tırnıand~ 01ab0irdi ya~ •---• Doktor 
Geminin yalpa yapmasile Smutjenin /brahim Zatl Ögel 
kcyklcti tepsideki yerlerini değiştir .. 
mi~ bulunurla!'dı! Belediye arvısında. PiyerlotJ 

caddesinda 21 numarada herill.ıı 

u~ aonra ııastaıanm k&bw Keyklerin, düşündüğü şekilde, yer 
deRiştirmediklerini kendi gözle.rU. ~r 

dük·en sonra, kalayı basııııştu -..ı----~ edo 

Bir doktorun günlük 
notlarrndan 

Amudu ftkari 
Mafsalları ve 
Romafizma/arı 

Omuz. arka, bel ağnlarında, btllıassa 
bunların muannld ve sık sık tekerrür e
den ıztırablı veealarında bütün amudu 
fı1ı:arinln ve elvarının muhakkak bir 
defa radyoğraflslnl, yani röntgenlnl 
yaptırmayı ~'ımal etınemelldir. Ekserl -
yetie ya amudu fıkarlnln mafMl.larında 
ve yahı:d yan çılontılanndıı roma.tizma
ııır ve yahud dl~er sebebler tahtı tes! -
rinde bir takım gayrltablliikler görültu. 
Vt bu 8uretıe sebeb vazıh olarat anl~ı
lır .. 

Müzmln romatlzmalarda odrdonal .&u
yu Iyi gelmektedir. 
Y~lı yemek yememek, rurtıbetll oda

larda oturmnmnk, üşümemek, vücudü 
kolony& ile frlkslyon }'apmak y&ZJD kum, 
güneş, kaplıca tedavilerini tatbik etmek 
lll.zımdır. 

Cnalt liteyen okwyweul&nDWııa ... ,. 
Jlll• r•l.iamalannı rtea t'CIIriıı. Abi taJı. 
(J.rde uteldwl makabel•u k&labUU. 

. 

Nöbetci eczaneler --····--Bu ceee nöbetçi olan ecuneleı- I'UD
Iardır: 

istanbul clbetlndekller: 
Aks:ırayda (Şeref). Alemdaroa (Ab -

dillkadlr), Beyazıdda (Haydar), Bıunat
yada (TeofDos), Eminönünde (Hüseyin 
Hüsnü), Eyübde (Hikmet Atıamaz), Fe
nf'.rde (Em.llyadD, Şehremininde (Ham
cm, Şehzadebaşında (İ. Hakkı), Kar& -
1ümrükte (Arif), Küçükp&Za.rd& (Nt -
ra tl Ahmed), Bakırköyde (Merkez). 

İstanbul efbetlndekller: 
İstiklAl cadcleslnde (Galatasarar>, Te

petıqında (Matkonç). Galatacıa (İki -
yol), Fındıkhda (Mustafa Nail), Hay -
darpaşa caddesinde (Kilrkçlyan), Kal
roncuda <Zaflropulos), Firuza~ada. <Er
tugruı>, Ş~llde (Asım), Beoilt~ta (Sü
leyman Receb). 

Bofaziçl. Kııdıköy Ye AdaJardakfler: 
tİsküdarda <İtUhad), Barıyerde (0, - . 

man), Kadıköyilnde (Moda, Merkez), 
Biiyükadada (Şlna&i 'Rıza), Heybellde 
(Tanq). 

İki nd 

Karac-iğer, böbrek. tq ve 
dan mütevellid sancılarınız, eti' 
sertlikleri ve §tlrnanlık §ikiyetl 
nizi U B t N A L ile geçiri.Ili%· 

~ 
Vücudde toplanan asid ürik ~e v 
salat gibi maddeleri eritir, ks.Jll 
mizler, lezzeti ho~, alınması 
dır. Yemeklerden sonra yarıftl 
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZLIJ( 
ECZANESI 

BEYoGLU - ·İSTANBvt 

Hangi Renk 
Sizi Me sud Eder 1 

10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkte bir pudra. yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızi oldu~ • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygo.ın renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzüniL"Ün bi: bra!ında 
bir renk ve di~er tarafında bıJ· 
ka renk pudn tecriibe <'tmek ~ 

tir. Bu tecrüb~yi hemen. bugün, 
size parasız ciarak verilccek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkleti• (.Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vaı;ıtasil.P karıştırıl

mıştır. Sihranıh bl: göz, tam ve 
kusursuz bir ineelikLe rt'nklerJ 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyaji! 
bir yüz görünrniyeı:ckUr. l'oka· 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde cKrema kö.oü~ih ile 

PARASIZ 
Bu silıramiz yeni 
" pudra renkleri , 
tecrübe edilebilir. 

o ıl' 
karı§tınlmıştır. Bu aayedf! l' sııı' 
ranın saatlerce sabi.t kal.JTU1 • 
temin etti~i gibi pııdranll1 cil i 

din yağlı tabii lfraubnı ıı~B~ 
setmesine ve Lu su!'etle cil _ .. 

: .. e "" kurumasına ve sertleşmes... , 
binnetice buraşukluklarm ı~t 
buruna da mani olur. Her~~ 
krema köpü~ile kanştı ıtoi
meşhur Tok:ılon pudrasını d' 
lanmız ve birkaç gi.in zartJtleJI" 
teninizde yapacağı cazlb teiC rı' 
mülü göriinüz, daiMa kutul~ 
üzerindeki Tokalou tsmine er) 
tat ediniz. Teninize uygu rı t _ıt' 

·ıtıJJY 
intihabında tcreadad ettı.ı; ~ 
de lutfen İstanbulda 622 N°· ıcı" 
ta kutusu adresine ('f~JcBoJJ' 
pudrası 6) ruınuzile vA~ ctl' 
cak talebde size llıemnunıf eliJ 
muhtelif renklerde nü~u;erır 
altı ufak pake! pudra goıı 
ceğiz. 

Kazan T uzlannı Kırma ve Temizleme rJl1-~ 
1 t<J" Gemilerimizin kazan tuzlarını kırma ve temizleme ifl fbi"' 

1939 terihinden ftlbaren bir sene müddetle ve pazarlıkıl ts ;yel 
edilecektir. Pazarlık 1~/12/938 günO aat on b~ft& Mate 
mlzde yapılacaktır. 

Şartnamesi Tophanade Denız lianı binasında Materyal ş-' 
paresız olarak alınabilir. 

• 
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Kahızlı k 
On binlerce 
kişi memnu

niyetle 
MAZON kullanıyor n tavsiye ediyor. KABfZLIOI defeder, HAZ~U dOzeltir. MIDE ve BAHSA K"LA Rr 

boşaltır. VOcode terahlık verir. IIAZIMSIZLIK ve EKŞlLlöl giderlr. Alınması gnyet lAtittir. 

MEYVA TlJZU MAZON iaim ve HOROZ marka11na dikkat. 

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

Son ç1kan son derece müessir AŞELBBi Uşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA'{~h:~p~Tı 
• 

~ V't' ~- ~g.~';L;~/u./__;,~",.J~. 
. ~,, 

Odeon- No. 5 Odeon- No. 1 Odeon- No. O 

[ __ E_M_,L_A_K_ve_EY_T_A_M __ B_A __ N_K_A_S_I_lL_A_N_L_A_R_I_I 
Esas No. Yeri 

352 Beyoğlu Te~vikiye Mah. Yeniyol S. No. 2/4, 12, 10 
353 Beyoğlu Teş\•ıl--iye Mah. Yeniyol S. No. 2/5, 12, 10 
354 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 2/6, 12, 10 
355 Beyoğlu TPşvikıye Mah. Yeniyol S. No. 2/7, 12. 10 
356 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 2/8, 12, lO 
359 Beyoğlu Teşv:kiye Mah. Yeniyol S. No. 4i4 
360 Beyoğlu Teşv;kiye Mah. Yeniyol S. No. 4/5 
361 Beyoğlu TeşvıJ.-:iyc Mah. Y.eniyol S. No. 4/6 
363 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 4/2 
36.'> Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 6/5 
366 Beyo~lu Teşvıkiye Mah. Yeniyol S. No. 616 
367 Beyoğlu Teşvi~iyc Mah. Yeniyol S. No. 6/7 
3G8 Beyoğlu T<'şvıkiye Mah. Yeniyol S. No. 6/8 
369 Beyo~ln Tı>şv;kiye Mah. Yeniyol S. No. 6/9 
!~~ Beyoğlu Teşv;kiye Mah. Yeniyol S. No. 6j4 

Beyoğlu Teşv:kiye Mah. Yeniyol S. No. 6i3 
3'72 Beyoğln l'eşv'kiye Mah. Yeniyol S. No. 612 
373 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 6/1 
374 Beyoğlu Teşvikıye Mnh. Yeniyol S. No. S/3 
37

5 Beyoğlu Teşvıkiye Mah. Yeniyol S. No. 3/2 

!~~ Beyoğlu TE'Ş"Jikiye Mah. Yeniyol S. No. 8/1 
Beyoğlu Tesvıkiye Mah. Bostan So. No. 6/7 

;:: Beyo~lu T<'şvikiye Mah. Bostan So. No. 6/8 

390 
Beyoğlu 'l'e~ikiye Mah. Bostan So. No. 6/9 

391 
Beyoğlu Te§V:kiye Mah. Bostan So. No. 6/1C 

Kıymeti 

T.L. 

4584.-
49U6.-
5650.-
7938.-
5362.-
4400.-
3464.-
3787.-
8325.-
4224.-
227-t.-
2189.-
2105.-

26J2.-
2700.-
3503.-
~502.-

3181.-
3362.-
4880.-

4620.-
4280.-
38~2.-

4172.-
3270.-
7072.-
3354.-

Nevi 

Ar sn 

• 

, 

ll 

J 

~ 

~ 

~ 

lt 

~ 

lt 

Harita 
No. 

2 
3 
4 
5 
6 

lO 
ll 
12 
14 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
29 
40 
41 
42 
43 
44 

M es aha 

573 M2 
779 M2 
565 M2 
667 M2 
383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 
1183.50 M2 
832.50 M2 

1508.50 M2 
947.50 M2 
912 M2 
877 M2 
940 M2 
675 M2 
625.50 M2 
625.50 M2 
994 M2 

1401 M2 
1220 M2 

1155 M2 
535 M2 
479 M2 
521.50 M:o 
511 ;M2 
520 M2 
279.50 M2 

Depozfto 
r.L. 
SH6.80 
W1.20 

1130.-
158'7 .6<\ 
1072.40 
d80-
692.80 
757.40 

1665.-
844.80 
454.80 
4.~7.80 

421.-

526.40 
540.-
700.60 
500.40 
S:i6:20 
ô72.40 
976.-
924.-
8\).-
766.40 
834.40 
ö54.-

1414.40 
670.80 

Beyoğlu Teşv kiye Mah. Bostan So. No. 6/5 
392 Beyoğlu Teşvikııe Mah. Bostan So. No. 6J4 
393 b 

396 
oeyoğlu Tesv k ye Mah. Bostan So. No. 6/3 3330.- ~ ~5 277.50 M2 666.-

397 Beyoğlu Teşv 'kiye Mah. Bostan So. No. 6/6 3310.- • 48 591 M2 662.-
3<18 Beyoğlu Teşvıkiye Mah. Bostan So. No. 8/7 444: •. - » 49 694.50 M2 889-

399 
Beyoğlu Tcsvıkiye Mah. Bostan So. No. S 3 7483.- ~ 50 719.50 M2 1496 61.1 

400 Beyoğlu Teşv.k;ye Mah. Bostan So. No. 8/4 6202.- lt 51 646 M2 1240.40 
Beyoğlu Tt•şv kiye Mah. Bostan So. No. 3/5 8701.- :ıı 62 385.50 M2 740.2tJ to1 

402 Beyoğlu 'l'cşv"kiye Mah. Bostan So. No. ô/6 78!2·.- , 53 651 M2 1562.40 
•oJ Beyoglu TeJ-v,kiye Mah. Bostan So. No. 8/2 6516.- » 64 492.50 M2 1103.20 
lOt Beyoğlu Tcşv kiye Mah. Bostan So. No. 8/1 7154.- ~t 65 526 M2 1430.80 
tos Beyoğlu Teşv 'kiye Mah. Yeniyol So. No. 8/4 ı 15.- ~ 56 36.50 .M2 23.-
ı\dr Beyoğlu Tcşv'kiye Mah. Yeniyol So. No. 8/5 288.- » 57 240 M2 57.6{) 

trıe\li es \'e ~afsilntı yukarıda yazılı arsalar açık arttırmaya usulü ile ve :faizsiz sekiz taksitle ilki peşin geri kalanı yedi 
ıra \>e nı.usavi tak~itte ödenmek üzere satılacaktır. 
lsı ~a~ede 5/12/938 Pazartesi günü sant onda başlıyacaktır. 

l~ri}: ~ılerin bizalannda yazılı depozito akçesini veznemıze yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarmda nüfwı tezkere-
~r fotograf ı~eotirmeleri. (747) (8389) 

ALMA N 1' ZENITH 
\VEs FALY KOKU 

Kalariferler ve diğer tesbin vasıtaları için 
en mükemmel ve elverişli koktur. 

B RÜ 
I-Jer sobada zahmetsizce yanan çoR temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

~~GO STINNES REDERAY A.G. 
~ta G~mr~k binasının karşısında 6 ncı Vakıf 
.an 3 uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

En eski ye halihazırda en 
mntek!mU ve dDnyımın ber 
tnratında en fazla aranan 
radyodor. Y alnıı Beyo~un
da BAK ER MaRazalannda 

aatılmaktadır. 

Dr. HAFll CEMAL 
(Lolmıan Hekim) 

DahllJ,ye mMehMPI!ı .PazudaD muda 
heriiln <2 - tl) D1vaDJ"()lu zııunara 101. n ıa
lefonu 12!DS - t106C 

BAY ANLAR IÇlN Y0Nı.Ol.ER 
Yü w lı: F antul ve 

PARis '" LONDRA'D111 
.. II!efhur fabrikalanı:ıdaa plme 
,Wiü lı::umqlar. Deıeı:ı •• dı:ı&ri 

7.ınıı: BAKER MAeAZALARINA 
aiinha1ırdır. Her J•rd&a aeas 
prtlar n fiatlarla 1atllıaaktadu. 

Vücut kırgınlıkları Siyatik Ağrılan 
Romatizmalar, Kulunçlar 

Baş ve Bel ağrıları Aybaşı sanetiarı 

NEOKÜRIN 
Kaşeleri almakla beriaraf edilir. 

Lnzumunda gtınde 2 kaşe alınabilir. 

N E O K O R 1 N mideyi bozmaz ye kalbi yormaz. 
• 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. 
Her eczanede bulunur 

~ ........... : .............. .a ............ ~ 

Her türlü yanıkları, 

Kan çıbanları, 

Traş yaraları, 

Meme iltihablara ve 

çatlakları, 

Koltuk altı çıbanları, 

Dolama, akneler, 

• 

Ç O C U K LAR 1 N ve 

BOYOKLERIN her türlD 
DERI ILTIHABLARINI 

En çabuk ve en emin 

bir aurette 

TEDAVI EDER. 

A • 
1 

F enni ve sıhhi bir 

CILD MERHEMIDIR 

ANNELER SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• Bili.nl% ki çocuk yalnız meme 
için aAlamaz. Çoi: iyi bilirsiniz 
ki: Çocuatı hırçmlatan aebebler
den birUi de apq aralannın ter 
ve saireden pişerek, Jmararıık 
çocu~ rılhatsı% etmesidir. Bu 
itibarla günde ii:l defa çocuiU 

İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA); ~ 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 

Oe pudralayınız. Ne ldl tuvalet 

pudralan v~ ne de çok ıtina lle 

hazırlanmıt pahalı pudralar 

PER TEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerlırl tutamaz. Bu pudra bllhu
a yavrularm cildieri ve i!ra
utı nazan ltibara alınar&k ya • 
p~tır. 

• 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatanclaki Şubelmt 

SELANiK-ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servlsi 

Dr. IH AN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Bel•of1ıldatu n ibtllatlanııa b'lı pek 
te~irli •• bM &fldır. O.n•Johı Sultaa 

Me\mad tiı•be•i No. 1 U 



!6 Sayfa 
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Hakiki dostu n tavsiyasi budur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

.'urdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

ÇOnkO c Radyolin • in terkibi yO.k
aek bir kimya şaheserldir. 

Çnnkü btıtlln • Radyolin • kulla· 
nanların dişleri temiz, su~Jam ve 
güzeldir. 

dı~ için mntemadiyen taze plya· 
saya çıkar. 

Çnnkn c Radyolin • di {ter macun
lar s nazaran çok ucuzdur. 

Aı ttk bntnn bunlardan sonra 
c Radyolin • kullanan on binlerce 

Çnnkn c Radyolin • emsalsiz ra~· kişinin ne kadar baklı oldu~u 
beti dalayıslle hiç stok yapma- anlamaıt kolaylaşır. 

Sab~h, öğle ve akşam her yemekten sonra 
• • : .. . • • ·~ l" 

Tabi b alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kınkkale, Küçükyozgat ve Erzururnda i:,tihdaın edilmek üzere üç tabib alına

CAktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer istidaya ba~lıyarak Umum Müdürlü~e müraca. 
ntlan. c838h 

PAS 

B O N POST A - _ __ 

JNı 
KENAN 

s . 

~ .......... -.......................................... -
·nan T arifemiz 

Tek ırUtun aantıml 

Birinci sahile 400 kunıı 
Ikinci •ahil e 250 )) 

O çüncü salıile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 )) 

Iç •ahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfmda 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar aynca tenzilatlı tarifemizdcn 
istifade edeceklerdir. 'ram, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilaniarına 

aid i~ler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bimcıhk Kollektif Şirketi 
Kalıramanzade Daa 

Ankara caddesi 

.............................................................. 
Son Posta Matbaa.sı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

ı S_ Ragıp EMEÇ 
SAHİPLER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

İkincitqrin ~ 

K T . • 
1 

Daima kanunlarina sad1kt1r. 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak bakktJıl 

v~tir. Her türlü &uiistimal ve tabiat kanunlanna aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini göı· 
den geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal faaliyete geç. 
Kendinde dü~künlük, halsizlik, i'tahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel· 
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Ça • 
buk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
içmiye başla. FOSFARSOL tababetfıı esasını · teşkil eden bütün doktorlaf 
taratmdan takdir edilen en mühim ilAçların gayet fenni bir surette ~· 
kinden yapılmq emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, lftihayı açar, hifıza ve zekayı yükseltir. si.alr 
leri, adateleri sağJamlqtınr. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kod .. 
retleri uzviyette tophyarak ömrtl tabiiyi bütün neş'elerle geçirir. FOS· 
FARSOL güneı gibidir. Girdip yere sa&' lık dinçli.it ve gençlik saçatı 
her eczanede bulunur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~-
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HAFIF -LATIF 


