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Fra a gr 
yüzünden siy!lsi • 1r 

- Dahiliye Vekaletinin ·nazarı dikkatinal

Bu gazetenin Türkiyeye 
sokulma masını istiyoruz! 

buhran bat.gösterdi 
Cümhuriyetçi ülkemizde Fransız krallık tarafdar lannın 
naşiri efkan olan ve Atamızadil uzatmak cür'etinde 
bulunan Canidde paçavrasının veri yoktur ve olamaz 1 

Sosyalistler Daladyenin çekilmesini 
istediler, 500 kişi tevkif edildi 

:Fabrikalar talılige ettirilirken çarpışmalar oldu, 
zabıta memurlarından 80 kişi yaralandı 

Ccındide paçcıvrasının OCI§'ıgı 
[Yazau lt :ncl ıWı.llecle, (Söriln AasasıJ dtuııaad..tır] 

Leh - Çek askerleri 
hududda çarp1ştllar 

Iii C..evcil..-e karıo fldde!U tedbirler olan FroiiN bqtıeldll Dalocl!l<""' ~.~~~:~---- ...... _ 

ransa da çarşambagünü Fethi Okyar 

Londradaki Çek elçisi, Ingiltere de dahil olmak Üzere 
yeni tesbit edilen Çek hududlannın garanti albna 

alınmasını dün Ingiliz hükumetinden taleb etti 

llmumi grev gapılacak Londradan 
~~ g~~ı:teleri 1919 senesin~enbe.~.F~ansada bukadar Ankaraya dönüyor 

Londra 25 (Hususi) - Rütenya bu - Lehlilerin iddiasına göre, mevzuubahs 
dudund-. Leh ve Çek askerleri arasmda mıntakada iki Polonyalı öldürülmüştür. 
bugün bir çarpı§tlla olmuştur. Akşa.pı geç vakit, Leb ve Çek makam-

Leh askerleri, ancak gelecek perşembe ları arasında yapılan bir anlaşma mu -
günü işgal etmeleri lazım gelen bir mm- cibince hadiee kapanmış ve mevzuubah!l 
takaya daha bugünden ' girmişlerdir. Ma- ınıntakanın Lehliler tarafından işgaline 
carlar da ayni ınıntakanın di~er budu - muvafakat edilmiştir. 

llıuhım grevler kaydedılmedıgını yazıyorlar 
~•rıa 
~ di! 25 (Husus!) - Maadin, rnetalürji tır. Trade-Unionlar kongresinin verdiği 
""~er a~ır sanayi arnelesinin başlamıt karar mucibince, önümüZdeki çarşamba 
~~ lrev hareketi, gittikçe gni§ bir günü Fransadaki bütün ~ler 24 saatlik 
~ltgu t iktisab etmektedir. bir protesto grevi yapacaklardır. 
~ tt ~a kadar grev halinde bu- Hüldlmet, fabrikaları işgal eden grev-

ij:ı;;~i=n~W k~m;~j'~;~;·dan 
toprak istiyorlar b .. 

:ra Sofyada Üniversiteliler tarafından nümayiş 
'Pıldı, nümayişciler polis tarafından dağılıldı 

t.:~f 
~i\•/-.. 25. (A.A. )-Bugün yüzlerce hede ile bazı ık~u memleketletıl ge-
~\lrı ;:ıte talebesi halen parlamento· çen Bulgar ekseriyetli yerlerin geri ve
rrtqtrı0l1~iye komitesinin topland:lğı rilmesi lehinde tezahüratta bulunmuş
iai'H ~nto binası önünde toplanarak lardır. 

l'l1uahedesinin tndili ve bu mua- (Devamı 11 inci sayfada) 
~~============================================= 

Şuşnig deli olmuş! . 
~ 
~;rizden eski Avusturya Başvekilinin muhakeme 
tla~ lllemesine, serbest bırakılınasına karar verilmiş 

~ıı1rn.Y lierald gazetesinin elde ettiği ı ~----..... -.=a ...... IAIII!~='-=iı 
~ ~tıır ~a göre, eski Avusturya başvekili 
l~ia U§nig muhakeme edilmiyecek, 

L Şı.ı!tli s~rbest bırakılacaktır. 
~ bırgın nı.uhakeme edilmemesi, ser -
f ıı rtı~ltılnı.nsı, Mussolininin rivayet e -
l r ~UnUda.halesinden ileri gelmiş değil-
~ g11.Ye:n Yegıine sebebi eski başveki
Ş'~§IJ.i ağır hasta olmasıdır. 

' ~~la~ Yalnız, sık sık tekerrür eden is
~ rıf!ti:· ve uzun süren mnhpusiyeti-
~ oını si olarak maddeten zayıf düş
~ ~e~ ay~p, a~ ni zamanda akll bir ma
~U' ~tc Ugramıştır, asabıiclir. Her gün 
~~~ ba~urmakta, dalgın bir halde ö-

lttı il aktadır. Şu~nig koltuk de~ • 
e Yürümektedır. 

dunda askeri tahşidat yapm~lardır. Dığer taraftan Çekosiovakyanın 
Lehliler, yeni Çek - Polonya hududu • Londra elçisi Masarik de, dün Harici

nu tayine memur komisyondaki Leh Aza- ye Mezaretine müracaat ederek, Çe -
lan üzerine Çek askerleri tarafından hü- koslovakyanın yeni hududlannın kat-
euro edildi~ini iddia etmektedirler. Gene (Devamı 11 inci sayfada) 

Casus Lavrens. bir Türk kumandanina 
2.000.000 ingiliz lirasi rüşvet teklif 

etmiş ve red cevabi almiş ! 
Meşhur ingiliz casusanun y eni neşrolunan 
hatıra/arından şayanı dikkat bir sayfa 

FPthi Okyar 

İngiliz gazetelerinden Sandey Dispeç, 
meşhur İngiliz casusu tavrens'in -şimdiye 
kadar ncşredilmemiş olan hatıratını neş
rc:tmckte, bu arada Türkiyenin de bahsi 
geçmektedir. 

Gazete bu münascbetle şunları yazıyor: 

cTürkiye, İngilizlerle harbe tutuşmu~
tu. Lavrens harbıye nezaretinde co~rafya 

(Yazısı ll inci sayfada) 
........ .................................................. .... şubesinde ça1ışmakta idi. Bu sırada, 

Amerikanin her 
tarafmda tipi 

halinde kar yağdi 

Kahircde bir Entellicens servisinin ku
rutınası icab ediyordu. Buraya da iyi e
lemndar lazımdı. Harbiye nazırı Kiçner, 
Sina heyetinin buraya gelmesini emretti. 
Bunun üzerine de l.avrcns, Mısıra geldi. 
Casusun, Kahircdeki \·azifesi harita üze
rinde çalışmak, ve Türkiye ordusu hak
kında malumat toplamaktı. Yakın ve or
ta şarkta gezerken fakir kütlelere dair 

Londra 25 (Hususi) - Amerikanın he- elde ettiği malıimatın artık beş para bir 
men hemen her tarafında, bugün tipi ha- kıymeti kalmamıştı. 

(Devamı ll inci sayfada) Lavrens. çok garib bir adamdı. Kendi-

R•b t p . sinden ıütbece büyük olan sübaylara as
I en rop azartest la ehemmiyet vermezdi. Onların konuş-

p • •d• malarına müdahale eder, fikirlerini bazı günü artsa Ql lyor kere!er cboş, manasızı ..• diyerek hüküm-
. ıs lendirirdi. O, kendisıne emredileni değil, 

Berlın (Husust) - Fransız ~ Al- aklınca en :nünasib olanı yapardı. 
man deklarasyonunu imza edecek olan 

(Devamı U iMi ..,-fada) (De\8mı 7 nci aayfada) .uıvrens Rrab kıyafetıle 



2 Sayfa 

• •• ergu 

Ateşe devam 

- Yazan: Muhittin Birgen 

D
a ki gündenberi Ankaradayım. Ata.tür

kün ölümiindenberi, ilk defa olara!; 
Ankara etrafına bakıyor ve bizler de iki 
gündenberi etrafunıza bakıyoruz. Anka
ranın çehresinde değişf'n hiç bir §ey yok; 
yalnız bir şey: Hüzün ve neş'esizlik. Ata,. 
türkün kayboluşu Ankaraya hüzün ver
mış. Fakat, bunun haricinde her §ey yerli 
yerinde duruyor; Atatürkün kurduğu 
sağlam temelli bina, küç-::ik bir sarsıntı 
değil, her hangi bir titreme bile geçir -
r:ıeksızın, bütün heybet ve vakarile duru-

SON POSTA 

Resimli = Kuvvet ölçüsü .. Makale: --

• yor. Yeni devlet ıe·sımiz İsmet İnönü, 

vazife başına geçmiş, siyasi hayatın na- AzimkaAr ve ı"rade .,ahibi bir adamm muvaffak olanuyaca-
CelAl B Ata Büyük Aleksandr mühim bir harbe çıkarken yerine bir • 

zııclığını eline almış. a ayar, - .lh hiç bir iıı yoktur, fakat azim ve ırade de nisbid.ir, her 
·· k k fe n yapar yapmaz, vckil bırakacaktı. Ayni meziyetlere sahib olan üç kişi ara- r;• :r d 

tur e arşı son vazı sı ı §ahsa ve işe göre derecesi değişir. BirjsindE: fazla, diğerin : 
milletin ışlerlle uğraşmıya başlamış ve sında tereddüd ediyordu. Hocası Arıstodan nasihat istedi, ek.siktir, bir adamın ıızim ve iradesinin ne derece kuvvetlı 
bayramdan istıfadc ederek, çok kömür iU cevabı aldı: olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz, onu kendi zayıf te-
vermesi matlub olan Zonguldağa gitmiş. - Her üçünün de en fazla müptela olduklan hususl mayüllerini durdurup durduramamak bahsinde tecrübe 
Bayram tatılini müteakıb tekrar çalış - zevklerini ö~cniniz, buı_üardan vazgeçmelerini .!Stcyliniz, i ediniz, zira kendi kendine karşı gaJebe eden bir adam kar-
mıya arnade duran devlet makinesi, Bü- hangisi vazgeçebilirse onu tcrcih edıniz. şısında mukavemet edebilecek hiç bir kuvvet ·yoktur. 
) iık .Montörun kurduğu sağlam ıruıkine- ~;;;,~~~~;;;;;;~;;~;;;;;;;~;;;,;;;,========~~~;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;,;;~,;;~;:::::~~::=::=::=::=:~ 

;}:::;:~::~~~::ı~:~lü~~~ 
nevı devir değişme hadisesi idi. Devir 
değişmış, fakat hiç bir şey değişmemiştir. 
Siyasi muhitte mutad nisbette dedikodu 
bile yoktur. Herkes, Atatürkün etrafında 
topl.ınmış olan birliğin bu defa da hükU
met, kanun, meclis ve İsmet İnönü etra
fında devamı lüzumuna kani ve bunu 
yapmak için de canla, başla çalışmıya ha
zırdır. 

Bu manzara insana ferah ve neş'e ve -
riyor. Demek oluyor ki on beş sene için
de, bu memleketin munevverleri Ata -
türkün verdiği dersten en tamam mana
sile istifade etmişler ve Onun kurduğu 
an'ancleri benimsiycrek, Türkiyenin müt
tehid bir millet kütlesi halinde hayatını 
ıslah ve ~stikbali:ıi' ternın için bütün kuv
Vf'tile çalışması lüzumunda müttefik kal
mışlardır. Muvaf!akiyetin, her şeyden 
evvel milli birli~in devamına bn~lı ol -
duğunu ve bu uğurda her nevi şahsi fe
daknr1ığın kabulü zaruri bulundu~u 
herkes anlamıştır. Şu halde, Türkiyenin 
yapacalı iş meydandadır: Milleti ileri 
götürmek· yolunda yapılan mücadelede, 
ateşe devam! 

* Atatürk Türkiyeyi çok mükemmel bir 
vaziyette bıraktı: Dahilen ve haricen son 
derece sağlam bir vaziyette ve Türkiyeyi 
daha ileri götürecek olan bir sürü işler 
de tezgahianmış olduğu bir halde. Ata
türkün tabutu arkasından giden cenaze 
alayı, Atatürkün büyi.ıklüğünü oldu~u 

kadar Türkiyenin de vaziyetini ve on beş 
sene içinde dahil olmuş bulunduğu yük
selme mertebesini de pek güzel gösteri
yordu. Bu tnbut arkasından, başta Türk 
milleti olmak üzere, bir çok millet yürü
dü. Türklerin kalblerınde bir tek duygu 
vardı: Atatürke tazim ve Türk birliğine 
lman ile dolu olan bir vatan ve rejim duy
gusu. Öteki milletler C:e Atatürke ve o-

Zlynet ve ihtiş~mı 
Terkedip sahneye 
Çıkan mihrace kızı 

Dünyanın en büyük .ı:enginlerinden 

biri olM Kapurtala mJhracesinin güzel
liği ile şöhret bulmuş olan kızı, bütün 

şaşaayı, debdebeyi, serveti, incileri, el· 
masları terkederek Londraya gelmiştir. 

Herhangi bir İngiliz km gibi hür ya§a
mak arzusundadır. Bu istekle de sahneye 

intisab etmi§tir. Şimdi cKalb yanmadh 
piyesinde esir bir ku rolünü oynıya-

caktır. 

Mihrace, kızının bu serkeşliğine fena 

halde kızınıştır ve onun sahneye çıkina
sına asla ratı olmamıştır. Fakat genç kız 

21 yaşına basar basmaz, sarayı terketmiş, 

r·······················································-~ .. 
Hergün bir fıkra 

Kendimi methetmek· 
adetim değildir 

St:'n Postada çahşan arkada§lar a
ra~rıda bir tane d€" Kayserili vardı. 
Bır gün 1smet Hulusiyc bir yerde ye-

• ni tamdıfıı bir ;:at sordu: 
- Sizin !Jazctede çalıtan fiZanca da 

lıenim hemşerimdir, kendisini tanır 

mı~ımz? 

- 1 anırım, demek aiz de Kayserili- . 
&i niz. 

- E1:et, kmıdimi methetmek ade
tim değildir de onun için Kayserili 
olduğumu lıerke3fl ıöıılemem, bilmez
ler. 

'-··························-··························./ 
ister Çemberlayn1n 
eski gömlekleri 

Dikkat ediniz, 
Hakalım bu adamı 
1'anıyabilecek misiniz? 

Bu zatı tanıdınız mı?.. Belki hatır
lıyamazsınu.. 1906 da Zulu isyanında 
Hindistancia Natal'da, Salırbiahmer teş
kilatma ~ olan bu zat, şimdi yan 
çıplak dol8§811 Gand.i'nin tl kendisidir. 

Nevyorkta Alman konso
loshanesini Yahudi polisler 

bekliyor 
Nevyor.kta bir binanın on dokuzun

cu katında, Alman konsolosluğu bu -
lunmaktadır. Nevyork belediye reisi .. 

nun eseri olan Tür~iyeye karşı derin bir Madam Çemberlayn 
Prenses !ndira, iki .sene tiyatro san'atı 

ingiltereye gelmiştir. 
nin mfmidar bir jest ve emrile, Alınan 
konsoloSluğu me:rnurJBıuru. muhafaza 
için Yahudilerden mürekke'b bir polis 
kıt'ası bu dairenin önünde nöbet bek
lemektedir. 

hürmet ve dostluk duygusunu temsil edi- İngiliz Başvekilinin eşi, gazetecilere 
yorlardı. okumuş bulunmaktadır. verdiği beyanatta, vAlci olan taleb üze-

Dahili sa~lamlı~ımızı yukanda tasvir Prensesin saf altından bir elbisesi var- rine kocasının eski gömleklerinden bi-
ettim; tekrar o bahse dônmiyeceğim. Ha- dı. Öğle ve akşam yemeklerini 100 kab rini Aınerikaya yclladığını söylemiş - 1685 de yazılan vasiyetname 

-------

ricl sağlamlı~ımıza gelince, Atatürkün yemekten seçer, emrinde 500 köle bulu- tir. yeni bulundu 
cenaze alayı onu çok mükemmel bir su - k1 ğ" 

nur •. Kapu .. rt·a·l~n·ı·n ~o ka arı, o geçeec ı Şarlo _qen ı· bı·r fı"lm yaprıcak t rette gösterdi. Bu memleketin imp:ırator- .. _ 14 yaşında bir mekteb talebesi, n-
luk tarihinde hiç bir hiikümdann cena - vakıtler supurulurdu. Ncws Chronicle'in yazdığına inanı - gilizlerin tanırım~ edibJerlnden Con 

zesinin arkasından bu kadar millet ma - leşmiş olan Tiırk mılletinin yegAne dü _ lacak olun:rrsa ~rl?, İngiliz ediıblerin- Banyin'in kendi el yazısile yazılın~ bir 
tem tutmadı. Ankara topraklan Dara za- .. . b emleket" daha güzel onu den Wells e yenı bir senaryo hazırla- v<:siyetnarne bulmuştur. Bu tarih! ve-

ı şuncesı, u m ı ' k ·· ·· t ım· f si!tanıH sahte olrruıdıg·ı tahakkuk ettiği manındanberi hiç bir zaman ran .aske - daha iyi feyizlendirmek ve kabil olduğu maB uzere modurackaa de .. ~ dı~.kt ı·· 
rini görmeınişti. İranı temsilen ilk defa .. _ . u senary a. en ısını ı a or sa- takdirde, genç talebenin gayet mühim 

kadar süratle ileriye doğru goturmektır. kın b" y h d" · h t b" ld -...ı • • 1 ktad olarak Pehlevl askerleri Anadl:>lu toprak- nan şaş ır a u ının aya ı ve ır servet e e cuecegı umu ma ır. 
!arına geldiler ve At~türkün arkasından Daima ileriye, daima ileriye! maceralan tasvir olunacaktır. Bu rolü Vasiyetname 23 birincikanun 1685 te 
matemle yürüdüler. Şu dakikada Avru _ Muhittin Birgen de tabiatile Şarlo oynıyacakhr. yazılmıştır. 
panın hiç bir büyük ölüsü. hiç bir büyük ~;::;:;;::;:;;::;:;;::;:;;::;:;;=::;::;:;~~;;i;;~~~=~~~~~~~~~~;;;:;=::~=:;;;;:;::~§~~~==;::;:;;=::;::;:;;::;:;;::;:;:;:::=::;' 
milleti, peşinde bu kadar enternasyonal 
bir teesslir ve dostluk toplantısı vücude ' 
geldi~ini gönımezdi. Bunu Atatürk gör
dü; Onunla berabru- biz de gördük. 

* 
Şu halde Türkiye cahilen sağlam, ha -

ricen sa~lnmdır. Bütün kuvvetile ve bü
tün dikkatile, Tlirk mıııeti istikbaline ba
kabilir ve 1stikbalde elde edeceği, etmiye 
rn~'cbur ve namzed bulunduğu muvaffa-
1 __ tıere doğru yün.iyehilir. Her §eY yer
li yerinde ve herkes vazife başındadır. 

Aziz bir vatan etrafında ebediyen bir -

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Bir sabah matbaaya gcliyorduk, beş on arnele toplanmış, 

Çemberlitaşın önünden Dıvanyo!unun bir kenarını kazılı

yor bulduk. Derin bir çukur açıldı, bu çukur Ç~mbe.rlitaş
tan ta Beyazıd meydanına kadar uza'"ldı, içınden terkos bo
rusu, hnvagazı veya elektrik tesisatı mı hilmeyi~ bir şeyler 
geçirildi, sonra kapatılmasına başlandı. BUtün parke taşları 
sökülmüştü. tekrar birer birer yerlerine yerleştirilmelerine 
çalışılıyordu. Bize de bir merak gelmi§tl, sabah akşam ge
çerken bakıyor, sökülcn bütün taşların aynen yerlerine 

ISTER INA N, 

yerleştirilip yerleştirilmiycceğine dikkEt ediyorduk, -yer 
leştirilmedi. Bir haylisi arttı, artanlardar §urada burada 
tümsekler yükseldi, dc11ken bunlar da ortadan kayboldu, 
bari cadde düzlük itibarile eski haline gelseydi. o da olma
dı. Çukur veya tümsek clAn dıı!udur. Bir sokak ihtiyaç gö
rününce kazılabilir, altından şu, bu geclr"lebilir, fakat tek
rar aynen eski haline getirilmesi mecburıyeti yerleşmedik
çe biz caddelerimizin muntazam tutulab!leceklerine inan -
mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 

ikinciteşrin ~ 

r-I Sözün .... Kısası 
Dahiliye Vekaletinin 
Ve Türk gençliğinin 
Nazarı dikkatlerine 

E. Talu 
c:::;p ürkün sonsuz yasına İzlanda~aıı 

U Çine, Moskovadan Cibutı ~ 
kadar, bütün bi~ ciha? ~ürmet~~· ~ıı1~· 
yetle iştir~ c.ttı. ~~ıhı~ en. Buyuk ~W 
mma yedi iklım dort koşenın en ınu iJI 
rem simalan son vazifei tekrimi lfa lÇ 

aralarında müsabaka ettiler. , 
Milli hayatımızın bu en eleinli nnlB ı, 

nnda, arkasından ağladığrmız muazıC 
mukaddes Şefin, bizim gönüllerimizle ~ 
raber, bütün yer yüzünd~ki insan~arırı d\J' 
gönüllerini feth ve tcshır cylemış ol 

1 
• 

ğunu görmekle mağrur ve müteselli 0 

duk. . ndeP 
Bizim kayıbımz bir devlet re?.sı··ıtıle 

ibaret değildi. Kemal Atatürk b1lCU ·ıiJ 
milli rnuknddesatımızın sembolü, flll tJJl 
idealimizin müşehhas timsali idi. OP bıl 
tabulu huzurunda cğilen yabancılar, 

1 

nişanei !htiramı Türkün maddi ve rnıı. 
nevi varlığına da tevcih çdiyorlardı. bl• 

Dünya matbuatı hem Atamıza, heJll ııtl 
ze bu elim münasebetle sütun dolul n· 
yazı tahsis eylediler. Bu dostane tezabııt 
ratın kıymetini bilerek, sahibierine ~· 
suz §Ükran ve minnet bağlarile ~~ı d1.fl 
dık. Matemimize !ştirak edenler Türle 
kalbinde cbedi yer kazandılar. . iJd 

Bu necib tezahürat arasında, bit 'f 
nnho~ sadanın da yükseldiğini esefl~ }ta~ 
detmek mccburiyetindeyiz. Hususı~e ·ıı 
bu - en hafif tabiri ile - terbiyesııl~~ 
cür'et edenler memleketimizde, §irnd~. 
kadar, eşsiz rağbet gören, efkan uınu , 
yemize oldukça nüfuz eyliyen }drnscıer 
dir. -·~ 

Tasrih edeyim: Pariste, açıktan ll!i'D, 

krallık taraftarı değiJsP. de, önemli s\J , 
rette sağa meyyal, haftalık bir kaÇ g;ııt 
zete çıkar. Bunlardan bir tanesi, meŞ all-" 
Fransız filozofu (Voltaire) in kahra~·de 
larından birinin adına izafeten Ca~ ~e: 
ismini taşır. Candide Frenk Iehçcsıfl e
cEnayh ye pek yakm bir mnnn ifade <tl 
der. Mezk<ir ccride bu ismi seçmekle Il~. 
bir gaye gütmü§, onu bilmem. L§.kin, ~~ 
di anlıyoruz ki, asıl cenab her Jıa te" 
bu gazetenin (7000) nüshasını keınaliıııtJ 
halükle kap1şan biz, Türk okuyucu 
imişizi • b~ 

Evet! Candide, tahkikatıma nazaran 
memlekette 7000 nüsha satıyormu§! 6 .. }ıilll 

Ve Türk karılerinin bu teveccu 11~ 
şükranla mukabele edecek yerde, {t' 

mürteci ruh lu varakpare geç~ }lll ıı ~ 
gelen 16 teşrirusani ve 766 numaralı 6gıı• 
yısında, Atatürk hakkında en adi, c~,t 
liz, en şeni tabirler kullanıyor, ;ı:nııl bit 
namı altında sania ve iftiradan ibare~ ~ 
takım safsatalar neşretmekten utafl 
yor. iPI' 

Fransız dostlarımızın f1tıi asaletler ıP' 
kibarlık ve nezaketlerini bilmemiş, rr;r . 
matbuatının ekseriyetle vakur ve h tltı 
metkdr yaz1larını, bu elim münascb~ıtl~ 
yakından takib etme!Iliş olsaydık, iht~U • 
ki bizleri Fransız seeiyesinin yükSC bil~ 
~inden şüphe etmeğe kadar sevkede 0şı' 
cek mahiyette olan bu bezeyarı 
aşırı merlebede müteessir olacaktı!<· ~ 

Lakin bereket versm ki, Candid.~t 1 

h:b ve muharrirlerinin hakild · ınahl oııf' 
leri bizce çok yakından ınal~ctl' 
M:ütereddi bir krallık hanedanına ~ııtlı.ı 
sub döküntülerin kötü dnlkavukl~lClııfı 
kendileri için şeref sayan bu ınahl ıı' 
dünya y:.izündc mukadrief; ne var "~ 
olabilirse, onun dilşmanıdırlar. J3ı.ı hesetA 
lerin tapındıklan tarihi sirnaları J1l! te' 
VIII Henri ayarında, namus ve şer~rD ~ 
Iskkilerinden uzak kalmıg esafil gı.ı 

(Devamı 4 üncü ı;ayfııd~! • .l 
······················································· 
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İlci..nci teşri n 

e A 

g z- a s z as er 
ittifakı takviye ediliyor 

- Fr ns1z 
dostluğu 

Makdonald, karnarada 
Yahudiler için yurd 
vadedilmediğini söyledi e Siyasi ufuk gene 

bulut/anıyor 
Yazan: Selim Rngıp Emeç 

Lon<ira 25 (A.A) - B. Makdonald, 
dün Avam Karnarasında Filistin me -
sı.:lcsı hakkındaki beyanatında bazı . G uı.ün tı5.ö.isclcri ınsana hayret 

Fransız Bahriye Nazırı Ankarada propagandacıların lngiliz kıtaatının hattJ hareketı· ale'-fhindeki ithamlarını verecek bir süratle inkişaf et. 
Frnnsız askerlerine hararetli bir ih· " 

Iki memleket har b endüstrileri arasında sıkı bir teşriki 
mesai vücude getirilmesi isteniyor 

~ndra 25 (Hususi) - Başvekil ki memleketin harb endüstriyelleri a
li . bcrlayn ile Hariciye N azın Lord rasında sıkı bir teşriiri mesai arzu et ~ 

+.,~bı·h ett=n ....... n sonra demı·şıır· kı··. mektcdırlcr. Bundan bir hafta kadar ev· 
timarn gösterildiğini bildiriyor. """' l:l\.LÇ \. .) c Filistin meselesi, as'kerl değil, po - vel bütün dünya, rnılletlerarası münase-
""--------------~- 1itiktir. Kıtaatunız nizarnı temin ede- betlerde sül\.un ve huzurdan bahsediyol 

Paris 25 (AA) - Bahriye Bakanlı- bilir. Fakat sulhü temin edemez. Bu ve bunu:ı tahakkuku için, bizzat lngıl;ı 
alıfaks'ın, Pariste Fransız naz:ı.rJ.ari- tiklerini kaydediyor. 

lıe Yaptıklan temaslar neticesinde in - Gazeteler ayni zamanda birçok ha -
gillz Hava Nazırı Sir Kingsli Vud'un diselere sebeb olan grevler hakkında 

ğından tebliğ edil.ııilijtir: vuıüe hükümete ve meclisinize teret _ başvekili dahi İngiliz - Alman müza.kera-
B. Sarraut, Fransız hükUmetinin A· tüL eder. Filistinin zulüm gören bü - tının başlaması hususunda sabırsızlık 

tat~rkP son ilitirarn ve Uızi.mini yap - tün Yahudiler için bir yuva yapılaca- gösteriyordu. Şimdi ise, Jn(!iliz ve Alman 
tıktan sonra yanında Visamiral de La- ğı kat'iyyen vadedilmemiştir. Orta Av- mılletlerı mü~ase.batına yeni b.i: buhran 
borde ile Türkiyedeki <ieniz ataşerniz rupa rnuhacirleri meselesi Filistinde arız oıınuş gıb dır. Ha~ta 1ngılız parla· 
olJuğu ~ald~, 24 teıjrinisani saat 12 de halledilınez. Bu mesele, daha geniş bir rnento mehafilinde Almanya ile İngilte-
1sta!1buldan Emile Berlin kruvazörü aıazi Ülerinde halledilme1idir. re arasında hcrhaY.gi bir müzakerenin 
ile hareket etmiştir. Arablara gelince, bunlar korkuyor _ yapılamıyacağın~ iddia edenler meydana 

tıgelecek hafta Parise gitmesi kararlaş- da uzun yazılar neşrediyorlar. 
n.lınıştır. Daily Mail gazetesi, Fransız - İngi-
Sir Kingsli Vud, tayyare inia-latını 1h: müzakerelerini yakında genel kur

~~ıı:nak üzere Fransız alakadar ma _ may müzakerelerinin takib edeceği 
1\ilTnıal'ile temasa geçerektir. kanaatindedir. 

B Londra 2 5 - Times ga:retesi, bir 

1
. aşvekil Çemberlayn ve Lord Ha -

ı~1faks, bu ve milli müdafaaya müteal- Paris telgrafında ezcüm1e diyor ki: 
ı ~ d - e:)Aüdafaa meselesi sıkı müzakereyi 

h' .ı r.,er hususlarda Fransız erkB.ru - icab etmiş ve iki ~rafda da zorluklar 
h ar~ıye reisi General Gamelin ile iz - teferruatile ıizah edilm;...+ir. Fransaya 
an görüşmelerde bulunmuşlardır. .....~ ka~ı değil, ingiltereye karşı bir taar-

Hnrb endüstrileri 

Londra 25 (A.A.) - Reuter ajansı· 
nın Paris muhabiri, İngiliz nazırlan -
nın ziyareti hakkındaki tefsiratında, i-

ruz vuku bulması şıkkının müzakere 
edilmi~ olması ~k muhtemeldir. Böyle 
bir halde, ro1ler hiç şüphesiz değişmiş 
olacaktır. 

Frans1z -Alman beyannamesi mevcud 
gerginUöi ortadan kalduacak 

Gönderilen Fransız zabitleri ve müf
rezesi Aııkarada Türk makarnlan ta -
rafmdan hararetli bir ihtimam ve ala· 
ka görmüşlerdir. B. Sarraut, Çanakka· 
lcden Umumi Harbte ölen Fransızlan 
setemlamadan geçmek istemedi. Kru· 
vazör Boğazda teval:kuf ederek saat 
19 .da Gelibolu yanm adasındaki abi • 
denin önünde B. Sarraut denize bir çi· 
çek çelem~i attı ve deniz za'bitleri bir 
dakika sükut ettiler. Bu müheyyiç me
rasimden sonra vapur Fransaya doğru 
yoluna devam etmiştir. 

lar. Öyle bir an §ielmiştir ki, Arablar çıkrr.ış, fikirlerini açıkça söylemeye :!;)aş
sonradan gelenlerin politik ve ekono· lamışlardır. Bunun sebeb:, diplomatik 
mil: bakımdan kendi memleketlerine değildır. Dnha ziyade rnanevidir. Ve Al· 
hükmetmek üzere olduğunu gördüler. manyanın Yahudilere kar§ı yeni yenı 
Arnh olsaydım ben de telaşa düşer- tatbik ettiği karariann bir aksülamelidir. 
dim. ' Bu reaksıyon o kadar şiddetlidir ki bir 

Nazır bununla beraber bir Yahudi ~aç g-:.in evvel Fransız nazırlarile görü
yuvasın~n müteşebbislerinl tazimle ya· şerek umı.:mi .v<ıziyeti gözden geçinneye 
detın~: kunr .:eren Jngıli~ ı:.azırl~rı, Almanya-

Fakat burılat 600 bin Arabın İngiliz nın mustemleke ta.ebıne aıd esaslara te
idaresı ve memleketin Yahudiler ta • ır.as etmeyi bile reddetmişlerdir. Şimdi. 
r::ıfı!'ldnn inld~af ettirilmesi sayesinde hc·r iki devletin gayreti, Almanyayı bir 
bir milyona çıkacağını bilmiyor1ardı, t~rafa bırakmak ve Avrupayı ayıran bü
demiştir. tur. mesele!erde İtalyanın noktai nazarı-

!'tlcmleketimize gelen Bulgar ve 
Yugoslav kıt'alan 

nı kale almak suretile 0nu tatmin etm!!k 

Ingiliz- Fransız Nazırlan Pariste ltalyan- Fransız 
münasebabnın ıslahı çarelerini de ardılar 

Sofya 25 (A.A.) - Bulgar ajansı bil -
di riyor: 

"r.arist"nda 
Yahudi düşmanliğı 

ve böylece Roma .. Berlin ır.ihverini orta· 
sından parçalamaktır. Yahudilere karşı 
Almanyanın aldığı tedbirlerin Romada a
lınan kararlarla müvazi gittiği nazan 

li P~ris ~S - Çemberlayn ile Lord\ rl alınması lazım geldiği ıtasrih edil -
alıfaks Ingiltereye avdet etmek üze- mekteydi 
~ Paristen hareket etmişler ve istas· Uzakşarktald vazıi.yet de İngiliz ve 
~oncta Başvekil Daladye ile Hariciye Fransız nazır1armca dikkatten uzak 

1 
azın Bonne tarafından uğurlanmı~ • tutulnı~br. Görüşme'ler esnası!nda 

k,dır. İngiliz ricali saat on yedide Amerikanın muhtemel bir iştirakile i· 
ndraya varmışlardır. ki memleketir. mütekabil menfaatleri· 

ni koruyacak çarelerin a~tırılması 
keyfiyeti <ie tedkik edilmiştir. Görüşiilen meseleler 

Atatürkün cenaze merasimine işt!rak 
etmiş olan Bulgar ,ve Yugoslav heyetleri 
saat 13,40 da ayni hususi trenle Sofyaya 
vannışlardır. Heyetler garda kralın ve 
başvekilin birer mun:essilile demiryol -
lan nazırı Avranof ve Yugoslavya ve 
Türkiye orta elçileri tarafından knrşı p 

1anmışlardır. Yugoslav harbiye nazırı 

Nediçe askeri merasim yapılmıştır. Yu -
goslav heyeti bu akşam Belgrada hareket 
('dccektir. Şerefine bugün harbiye nazın 
tarafından bir öğle z~yafeti verilmiştir . 

BudapeştP 25 (A.A.) - Yüzlerce tale • dikkate alınacak olursa Londra ile Pari
be sabah liberal gazeteJerle sosyalist or- sin tahakkuk e:tirrr.eyi düşündükleri ma
ganı önünde Yahudi aleyhtan tezahürat- nevranın muvaffak o)ması biraz güç gö
ta bulunarak bu ~azete idarehanelerinin r'..inür. Malum oldu~ üzere birçok esas
camlarını kırmışlardır. Ayni talebe yarı larda iyi aniaşan Fransa ile İngiltere, sa· 
resmi gazetelerin cnünde bir İmredi ka- hibi bulundukları tılemşümul menfaat
b"r.csi lehinde tezahüratta bulunmuştur. lcrin mahiyetindeki fn!"k j:tbarile hiçbir 

Dil!er bir talebe grupu da büyük bul- zaman miişterek bir harekete karar ve
,·arlarda tezahürat teı tib ederek büyük re bilmiş değillerdir. Bunu bilen karşı 
bir kahvenin ve mıit~addid mağazaların taraf, davasını her zaman \'e muvaffaki· 
camlarını kırmıştır. Polis, tezahüratın yetlc yürütmek ı:nkanmı bulabilmiştir. 
şiddetli bir mahiyet aldıkı yerlerde hal- Fransız - İngiliz nazırıarının teması, neş
kı dağıtmıştır. redile:n tebliğe göre, bütün görüşüten me· .. Paris 25 (A.A.) - Fransız • İngiliz 

gorüşmeleri hakkındaHavas Ajansı ta· 
l'afıııdan vel'ilen tafsilflia göre Fran -
~ı - Alman beyanname projesi Çem • 
~~layn taraf•ndan tamamile tasvib 
til~lrnektedir. Bu yeni diplomatik ve -
s ·ıs· .. vaziyctteki gerginliğin izalesi ve 
~ hun istikrnrı yolunda çalışan iki 
u ernıeket için yeni bir teşl'iki mesai 
li~uru mahiyetinde te1fıkki edile~i -

İki büktırnet mümessilleri, tedkik c
dilen meselelcrin mevzu1an etrafmda 
sıkı bir şekilde teması muhafaza et -
rneğe karar vermişlerdir. 

Alman gaı:ctelerinin mütalea1an 
Berlin 25 (A.A.) - Deutche Allgemei

ne Zeitung gazetesi, FranS1z - Alman 
müşterek deklarnsyonunun yakında Im
za edileceği hakkındaki habere dair tef
siratta bulunarak diyor ki: 

Fransız - Alman deklarasyonunun ya -
F" Mau müdafaa sahasında İngiliz - kındn imzasını bütün kalbirnizle selam • 
lara?sı~ teşriki mesaisine gelince, an • lıyoruz. Mu dekHirasyon, ha.kiki bir iyi 
~ı dı~ına göıe, bu teşriki mesainin komşulu~n temellerini atacaktır. Al -
l> §'l~ca hatlan çizi~miştir. Bun~ardan manya ile Fransa arasında artık hiç bir 
e ta tık netice1er çıkarmak i§i askeri engel mevcud değildir. Münih te Çek me-
~rlere aiddir. selesinin hallinden sonra son şuriş unsu-
~ Akdeniz meselesinin Fransız - İtal- nı da ortadan kalkmıştır. Fransa hakiki 
ta~ ~phesi hakkınQa 16 nisan tarihli P.mniyeti bizim komşuluğumuzda bul -
i;!

1
11iz - İ~lıyan itilafının Frans~z.- m~ştu.r. Fr~nsız- A~~n dek~arasyo~u. iki 

lll) Yan muna~tlerinin ıslahı ııçın mılletın, bır zaman !Çı:ı galıb hangısı o
h: dereceye kadar bir esas te~kil ede- lursa olsun her 1kisinin de: yaln12. ırlırab 
ıleceği keyfiyeti tcdkik edilmiştir. İki çektiği bir maziye nihayet vermek arzu
~?rnleket ~n~sındaki rnünasebetlerıin suna uygundur. Bu sahte vaziyet iikl mil· 
Yıleşmesini Fransa ka<iar İngiltere de leti, hakiki vazıff'lerinin ifasına kendi za-

,arzu etmektedir. rarlnrına ve Avrupanın zararıanna ola • 
i isp . rak mfıni olmuştur. 
t • nnya ve Uzakşark meselelen Führer, Sar havzasının tekrar işgalin-

di~r:.nya ~ec:oel~i~e .. gelince, z~e _ .. den sonra Fransa ile hiç bir toprak ihti
dah gıne gore ikı hukumet Ademı Mu- lHımız olmr-dığını senelerdenberi müte
ikr:le komitesinde lbası'l olan itilafla roadiyen bild irmiştir. Politikası bugün 
lt.i{• a etmeğe karar vermişlerdir. Bu muvaffak olmuştur. Fransızları Dalad • 
h:ı~fnaınede Frankdnun mcl.ıarib yen in şahsında kendisine 'uzatılan eli· tu
~v arının tanınması için 'her şeyden tan bir .devlet adarnma malik olduklann-

v~ı bütün ecnebi gönüllülerinin ge- dan dolayı tebrik ediyoruz. 

Cek Hariciyesinden 
çahnan gizli evrak 

ııı1!rag 25 (A.A.) - Hariciye Nezare
;tllat~ aJıiivlerinden çalmarak ecnebi 
·~~atı tarafından neşredi1en gizli 
'hiti . ~ıeselesinde mes'uliyetlcrin tes
~ıçın yapılan tahkikat hakkında 

lilll<ıktl"ess gazetesi ezcümle şöyle yaz • 
ad ır: 

: ~ Bu .evra_k Beneş Reisicümhur1uk
Sl'si rkılmege karar verdiği esnada 
~· v erden çalınınağa başlanmışbr. 
fb.~akın bulunduğu sandıklar 'birçok 

Edirneliler Ebedl Sefin 
hat1ras1n1 taziz ettiler 
Edirne 25 (A.A.) - Edirnenin kurtu -

luşunun yıldönümüne rastlıyan bugün, 
Edirneliler, Atatürk anıtı önünde bir top
lantı yapmakla iktifa etmişlerdir. Top _ 
lantıda bir nutuk söyliyen vali, yurdun 
diğer köşlerinin olduğu gibi, Edirnenin 
de kurtuluşunu Atatürke borçlu olduğu
muzu anlatmış ve bu münasebetle Ebedi 

Şefimizin aziz hatırası bir kere daha min
net ve şükranla yiıd ve taziz edilmiştir. 

da bu şehirde bir karar verilmiŞtir. 

Komünizme 
karşı mücadele 

Dün Alman, İtalyan ve 
Japon Hariciye Nazır1arı 
birer nutuk söylediler 

B~rlın 25 (A.A) - Saat 11,50 de 
Almanya Hariciye Nazın tarafından 
radyoda söylenen bir nutukta ezcüm
le şöyle denilmektedir: 

c 25 sonteşrin 19~6 <ia Almanya ile 
Japonya arasında komünist enter:nas -
yon:ıline "karşı bir itilaf irnzalamıştır. 
Bu itilaf bir sene sonra daha şuroüllü 
bi-:- :şekil alarak Almanya, İ'talya ve Ja· 
P'"~nya arasında komintern aleyhinde 
bi:- itil5f haline gelmiştir. Bu itilafın 
hedefi komünist enternasyonalinin 
muzır faaliyetine karşı müşterek bir 
mücadele açmaktan ibaretti. Bugün 
üç devl~t tarafından komüni7.me karşı 
a~ılan mücadelenin pek jyi neticeler 
verdiğini görüyoruz. Fithakika koroü
ninn aleyhtarı devletlerin tesanüdü ve 
üç miUet arasındaki sıkı teşriki mesai 
sayesinde komünizm ne İspanyada, ne 
Çinde, ne de ('.ekoslovakyada yerieşe -
bihniştir. Berlin • Roma - Tokyo mü -
sellesi bugün dünyada yalmz bir nizarn 
arnili ve nizarn garantisi değil. ıayni za· 
manda dünya siyasetinin de arnili me
sahesindedir. 

İtalya ve Japon Harkiye Nazırıarı 
d::ı ayni mealde birer nutuk söylemiş-
lerdir. 

Cümhurreisinin Bulgar 
Krahna teşekkürleri 

F ranstz Naz1r1 Al b er 
s~ro At!nadan geçti 

selı:>lerde mü~terek bir görü~ beraberli~ 
kaydetmiştir. Fakat bu formül o kadar 
umumi VP. klasiktir ki bundan, arneli bir 
netice çıkacağına hükmetmek biraz güç
tür. Bundan dolayı, gerginleşen siyasi 

Atina 25 (A.A.) - Atatürkün cenaze vaziyetin naS1l bir ınkişaf knydedece~ini 
mernsiminden dönmekte olan B. Sarraut, 
Emile Bertin kruvazörü ile buraya gel
mi§tir. Yanında amiral de Laborde var
dır. Atinayı tamamen hususi mahiyette 
olarak ziyaret eden nazır, eski Yunanis -
tan harabelerini gezdikten sonra ayni 
kruvazörle Fransaya hareket etmiştir. 

Pazartesi sabahı Pariste olacaktır. 

lspanyol tayyarelen 
4 İngiliz gemisini 

bombardıman ettiler 
Londra 25 (Hususi) - Savaya tipinde 

beş F.rankist tayyare, bugün öğle üzeri 
Valensiy~ limanını bombardıman etıniş
ierdir. 

Limanda demirli bulunan dört İngiliz 
gem;si, ntılan bombalardan hasara uğra
mı~tır. Rıhtımda dolaşan iki ldşi de ya -
ıalanmıştır. 

Bar~elon tekrar 
Bombardıman edildl 
Salamanka 25 (AA.) -Evvelki ak· 

şam umumi karargah tarafından neş .. 
redilen bir tebliğde şöyle denilmekte
dir. 

c Mu'htelif cephelerde kayd~ değer 
bi~cy yoktur.» 

Hava kuvvetlerinin faaliyeti: 
Barsclon limanının askeri bedeneri 

bombardıman edilmiş ve birçok ma -
ğa1..alarda yangın çıkmıştır. Barselon· 
da Publo Nuevo istasyDnu ile askeri 
hedefler<" ve cephane yüklü vagonlara 
birçok .bombalar isabet etm~tir. 

anlamak kolay olmuyor. Biraz daha bek. 
!emek ve Fransız - Alman itilafının husu
le getireceği kıvama göre ahvalin alaca -
ğı vazı ve şekle intizar eylemek herhalde 
faydalı olacaktır. - Selim Ragıp Emeç 

Vindsor DükD 
ingiliz hükümetinden 

hizmet istedi 
Londra 25 (A.A.) - B. Çemberlııyn ile 

Vindsör dükü arasında Pariste yapilan 
mülfıkattan bahseden York Shir Post ga
zetesinin hususi muhabiri bu sabah ya -
zıyor: 

Dük ile Çemberylaynin mülakatı, İn • 
gilterede büyük bir alaka uyandımıak -
tadır. Kuvvetle zannedi1iyor ki, Dük, ha
Jcn yaşadığı işsizlik hayatının kendisinin 
pek te hoşuna gitmediğini bildirmiş ve 
hizmet teklif etmiştir. Dükün İngiltere
yi ziyareti meselesme temas edildi~i ha
ber veriliyor. Çemberlayn bu meselenin 
kendisi Londraya döner dönmez tedkik 
edılece~ini vadetmiştir. 

Maraşhlar bayram 
yapmadiiar 

Sofya 25 (A.A.) - Bulgar ajansı bil • 
diriyor: 

Kaliforniva orman 
yangınında 700 ev yandı 

Kral saat 11 de Türkiye orta elçisi B. 
Berkcri kabul etıruştir. 

~ malnlarla evvcl~ BratıiSlava'ya 
nra d K"" , l'ld a ostenceye nakledilerek bu-
an nereye sevkedilecekleri hakkın-

Gazete bu skandala sebeb olanlArın 
şiddetle tecziyesini istemektedir. 

Elçi krala, büyük Türk matemine iş p 

tirakinden dolayı Cümhur Başkanı İs -
rnet İnönünün teşekkürlerini bildimıi§ • 
tir. 

Nevyor.k 25 (A.A.) - Kalifor:niya· 
mn cenubunda1d onnanlarda çıkan 
yangın 50,000 cakr» genişliğinde bir 
sahaya yayılmıştır. 700 ev harab ol -
nıu~tur. Binlerce kişi yangım tecrid 
ctmeğ<! çalışmaktadır. 

Mara~ 25 (A.A.) -- Bugün bayramın 
ikinci günü oldu~ ~alde sokaklar ve u
mumi caddelcr her günkünd~ daha ten
hadır. Büyük Atalarının 'ziyaı dalayısile 
kendini gösteren büyük acılar gitgide 
artmaktadır. Hiç '!.>ir kimse kendi yakın 
akrabalarının ziyaretine bile gitmemelo
tedir. Milli mücadelenin ilk günlerinde 
Atatürkün yolunda yürüyerek düşmaru 
ilk defa yirmi bir gfın süren kanlı bir 
muharebeden sonra çıkaran kahraman 
.Maraşlılar, Büyük Atalarına hürmet ve 
içten bağlılıklarını göstemılşlerdir. Bü. 
yük Atatım ufulü kar§ısında müteınadi
ycn göz yaşları dökmektedirler. 
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Harab olmıya yüztutmuş Yereb~tan ile . 

k. I . d•J k Nuruosmanıye arasında 
es ı eser er ta m ır e ı e ce geniş bir cad de açılacal< 
Saltanat devrinin ihmali yüzünden toprağa gömülmüş 

ve harab olmuş tarihi eserlerin tesbitine başlandı 

İki sene içinde tamamlanacak yollar • 
dan ilk planda yapılacaklar tamamlan
dıktan sonra Yerebatanla Nuruosmaniye 
arasındaki geni~ caddenin inşasına ge -
çilecektir. Nuruosmaniye ile Yerebatan 
arasındaki yolda istimlak zarureti var -
dır. Belediye imar şubesi müdürlüğü bu 
yol üzerinde islimlak edilecek yerleri tes
bit etmiştir. İnşaata geçilmeden evvel is
timlak edilecek yerlerin sahibierine teb
ligat yapılacaktır. Bu inşaat esnasında 

Yerebatanla kimya laboratuarı arasında 
bulunan ada ortadan kaldırılacaktır. Bu 
işler bitinciye kadar Yerebatan sarayı 
civarında belediye tarafından satin alı

nan binalar yıkılmış ve Yerebatan sara
yının üstü tanzim edilmiş olacaktır. 

tstanbulun her tarafı tarlht abidelerle 
doludur. Saltanat devrinin gqrmüş oldu
lu ihmalden dolayı bu abidelerden bir 
çoğu toprağa gömülmU§ veya harab ol
muş bulunmaktadır. MaıM"if Vekaleti, ta
rir.i bir şehir olan İstanbuldaki harab ol
mağa yüz tutmu~ eserlerin tesbit edil -
mesini ve icab edenlerin derhal tamirle
rine geçilmesini istemektedir. Vakıflar 

idaresi lüzumlu olmıyan vakıfları sat -
makta olduğundan bu arada tarihi eser
leri de tesbit ettirmektedir. 

Şehir işll'rl: 

lstanbulun Imar plAnı eyiOie kadar 
ikma edilecek 

İstanbulun imar planı eyhlle kadar 
Prost tarafından h:mrlanm~ ve tafsilat 
pr.ojeleri tanzim edilmiş bulunacaktır. 

Bundan sonra İstanbul vilAyeti kazalan • 
nın imar plAnları tanzim edilecektir. Be
lediye teşkilAtı bulunan kazaların imar 
pltmlannı yapacak mütehassıs, mahalli 
belediyeler tarafından t~bit olunacaktır. 
Istanbul fehrinin planını Prost hazırla -

mış bulundu~und.an ve kazalann planla
rının da ayni stilde olması iktıza edece -
tfnden, kazalar da planlarını P.rosta ha-
zırlatacaklardır. Bu arada kazalan birbi
rine ba~lıyn yolların tanıimi de Prosta 
verilecektir. 

Harab Bizana surları yıklacak 
!stanbulun etrafında bir çok sur bu -

lunmaktadır. Bunlardan Yedikule surla
n, Topkapı sarayı müzesinin duvarlan ve 
Hisarlar Türk eserleridir. Türk eserleri 
sağlam olarak bulunmakta i.se de Bizans 
surlarının bir çok yer!eri yıkılmış, çök • 
mn~ bir haldedir. Şehireilik mütehassısı 
Prost harab olmu~ Bizans mırlannm yılul 
masını tasvib etmiştir. Yalnız bu surların 
kuleleri muhafaza edilecek, tamir oluna -
eaktır. Yıkılacak Bizans rurlarını tesbit 
tt.rr.ek üzere belediye, müzeler ve vakıf
lar idare!i mütehassıslarından mürekkeb 
bir komisyon teşkil edilecektir, .komisyon 
turları birer birer gezecek, yıkılacak ve
ya tamir edilecek yerleri tesbit edecek -
Ur. Sur kapıları yıkılmıyaca.k, restöre e
aaslarına göre tamir edilerek muhafaza 
olunacaktır. Ayrıca Bizans surlarını plA
m vücude getirilecek, mtl:ıede muhafaza 
edilecektir. 

MUzeler idaresi mınıariarı şehrin her 
tarafını dolaşarak harab olmağa yüz tut
muş tarihi abideleri tesbit edecektir. 

Şehireilik mütehassısı Prost, şehir pla
nını hazırlarken tariht abidelerin muha
fazasına ehemmiyet vermektedir. Maarif 
Vekalett, müstakbel İstanbulda tarlht a
bidelerin temamen meydana çıkarılnu~ 
olarak gösterilmesini istemekte, abidele
rimizin etrafının aı;ılmasını ileri sürmek
tedir. Prost, tafsiHitlı projelerinde bu nok 
talara ehemmiyet verecektir. 

Kültür işleri: 
PoUsl~ t 

Mekteblerin tedris ve ceza 
tallmııtnamesi hazırlanıyor 

Lise ve orta mektPblerin tedris ve ceza Bir adam kadın yOzOnden rakibini 
yarala dı 

şekli talimatnamelerinde yapılacttk tadi-
lfıtı tesbit etmPk üzere Maarif Vekale - Beşiktaşta Yıldız Posta sokağında o -
tinde bir komisyon teşkil edilmişti. Ko- turan Artin isminde biri evvelki gün Ga
misyon mesaisini henüz ikmal etmemiş- latada Necatibey cadde~inden geçmekte 
tir. Talimatnamedeki tadilatın önümüz • iken, bir müddettenberi bır kadın yüzün
deki ders yılına kadar hazırlanmasına clen araları açık olan Muzaffere rastla -

mıştır. Muzaffer, Artini görür görmez ya-
gayret edilecektir. 

Y Ib d B x
1 

H•lkev·ınde kasına yapışmış ve ağzına geleni söyle -
ı atın a eyow u .. rr.eğe başlamıştır. Muzaffer bilahare bı-

bir kitab sergisi açılıyor 
ça~ını çekmiş ve Artinı yaralamıştır. 

Beyoğlu Halkevi bu yıl da bir kitab Suçlu kaçmışsa da bir müddet sonra za-
sergisi vücude getirecektir. Sergi 939 yı- bıta tarafından yakalanmıştır. Yarası ha
lı başında Tepebaşındaki merkez bina - fif olan Artinin müdavatı yapılmıştır. 
sında açılacak ve Q.18 yılı içinde yapılan 
bütün neşriyat teşhir edilecektir. Bfr çocuk karpille yOzDnden 

Sergiye iştirak edeceklerden hiç bir su- yaralandı 
retl bir ücret alınmaması ve serginin Üsk-Jdarda Robyar mahallesinde A -
bütün işlerinin Halkevi tarafından· ic - rablar soka~ında oturan on yaşında Er -
rası karariaşmış oldu~ndan bu yıl ser- cümend ve Emin ismınde iki çocuk boş 
giye iştirak edenlerin mühim bir yekün bir arsada oynarlarken ellerinde bulu -
tutaca~ı tahmin edilmektedir. nan bir teneke kutu fçındeıki karpitler 
Yalnız sergiye iştirak edenlerin ziya .- patlamış, orada bulunan Emrullah ismin

retçilere satacaklan kitabiardan yüzde 15 de bir çocuk yüzünden yaralanmıştır. 
tenzılat yapmaları tart koşulmuştur. Bir yankesici bir kadının çantasından 

Geçen yıl sergi pek kısa bir zamanda para çalarken yakalandı 
hazırlanmış ve bir hafta deva metmi~ ol- Sabıkalılardan yankesici Yusuf, evvel-
duğu halde 27400 kişi tarafından ziyaret ki gün Beyoğlu candesinde dolaşmakta 
edılm!şti. olan Semiha isminde bir kadının içinde 
Mektebler pazartesi gDnD açılacak iki lira para bulunan çantasını açmış, pa-
Resml dairelerle mektebler bugün de rayı alıp kaçarken yakalanmıştır. 

kapa!ı kalacaktır. Üniversite ve diğer 15 yatında bir çocu~a yOk arabası 
mektebler pazartelli sabahından itibaren çarptı 

derslere başlıyacaklardır. Osmanın idaresinde 1886 nurnaralı yük 

Yakın sahiller kıt tarifesi hazırlandı 
Şirketihayriye ft Denizhankın yakın 

sahil kı~ tarifeteri hazırlanmıştır. Kış ta
rifelerinin tatbikine perşembe gününden 
!itibaren başlanacaktır. 

arabası, Baruthane caddesinden geçmek
te iken Şehabeddin 1smmde on beş yaşın
da bir çocuğa çarpmıştır. 

Çocuk eljnden hafifçe yaralanm1ş, a • 
rabacı yakalanmıştır. 

Bir otomobil bir kıza çarpıp yaraladı 

Ecnebi heyetierin avdeti 

Balık çıkan mmtakalarda balık 
konserve fabrikalan açılacak 

Deniz mahsulleri kanunu meclisten çıklıktan sonra 
açılacak fabrikalarda çok miktarda çıkan balıklar 

konserve haline getirilecek 

Palamut akını devam etmektedir. İtalyan ve Yunan alıcllarma rağmef 
Havaların değişmesile suların cereya- ba1ık çok miktarda çıktığı zaman sa • 
nma tabi olarak yerlerini değiştiren tılarnamakta, denize dökülmelrte, bd 
balıklar balıkçılara çok heyecanlı sa- ' yüzden balıkçılar zarar görmeldedir ~ 
atler yaşatmaktadır. ler. 

İtalyan ve Yunan balıkçı gemileri, Ecnebi firmalarının dahilde konser 
geçen sene olduğu gi!bi balıkianınıza ve f<\brikaları c-çmak için yapmakt( 
bu sene de iyi fiat vermekte ısrar gös- oldukları rnüracaate; balık mıntakal~ 
termektedirler. rında yapılacak konserve fabrikalatl 

Palamut w toriklerimiz Yunan şe- bir program dahilinde çoğalttıacağııl~ 
birlerinde buradan götürüldüğü gibi 

dan mü:;bet cevab verilmemektedirı 
satıldığından fazla kar edilmemektc, Deniz mahsulleri kanunu MeclisteA 
o yüzden Yunan alıcıları İtalyanlara 
nazaran daha az yekun tutmaktadır. çıktıktan sonra konserve fabri'kalarınıJl 
İtalyada büklımete aid veya hükfırne~ açılmasına geçilecektir. 

tin hisseli bulunduğu ondan ra~ıa kon- Konsarve fabrikaforlari muamelt 
serve fabrikası mevcuddur. Urnanı -
mızdan balık almakta olan İtalyan ba- vergisinden istisnalarini istediler 
lıkçı gemileri bu konserva fabrikala- .. ııı Ticaret Odası konserve sanayıın 
nna kuntratla bağlanmıştır. Konser • bil' 
vecilikte çok kar temin edildi~nden muamele vergisi vaziyeti hakkında 
maliyet fiatı ne olursa olsun babklar tedkik yapmı~ Ye bir rapor hazırla " 
muhakkak fabrika]aT ıtarafından dıer· mıştır. Konserve fabrikaları ınua ~ 
hal alınmaktadır. Bununla beraber İ - mele vergisinden istisnalannı istem~~ 
talyanlar hemen he-men tek alıcı mev- tedirler. Ticaret Odasının .bu husus aıt. 
kiine geçmiş bulunduklanndan balık ki raporu İktıs3d VekAletı tarafınd 
fiatını ziyadesile düşürnıektedirler. 1 in~eleııecektir. • ~ 
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Toplantılar: 

Kadıköy Halkevinde lisan dersteri 

Kadıköy Halkevinden: İtalyanca, Al ·· 
rnanca, İngilizce, Fransızca lisan dersle .,. 

rine 10 birincıkanunda başlanacaktır. İS'" 
teklilerin iki foto~rafile müracaatıarı. 

····························································"' 

Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL. (GALA'l'~l 

Türkiyedeki Şubeleriı 

İSTANBUL (Galata ve Yentcaınl~ 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri 1 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi Şoför Abmedin 1daresinde Edirne - ts
tanbul seferini yapan ~ sayılı otomobil, 
Fatihte Saraçhanebaşında manevra ya -
parken oradan geçmekte olan 7 yaşında 

Muzaffer ismind.e bir kıza. ~ilrplp yara- Bugu··n te· naan M reı R sı·nemaslnda 
larunasına sebebıyet vermıştır. Suçlu ya-~ e;;}) \611 ~ 

• 
Sovye1 tıe Efga.n tı.eyetı eri Hayda.rp~a ganr.da 

Ankaradan şeh..ri.rnize dönen eanebi DUn sabahki ı. ..... -.. . 
heyotler, dün İstanbulun tariht abid&- h . . . ıe-.w~Ie :A.nkatadan 
leıiıu ve temaşaya de~er yerlerini z1 • şe ~ıze dönen Sovyet heyeti de, Ka
yaret et.mişlerdJr. ra~enızden gelecek olan bir ~vy~ ge-

tnı.S11e Odes ' d"" k Estonya hflYeti dün a'k.şamki eks _ · a ya onece tir. 
presle memleketine hareket ~iştir. A!ltesJ Veli Han'tn ıiyasetf: altında 
İspanya Nat.ıa Nazın Bernardo Ge- bulunan Efgan heyeti ise daha birkaç 

nıer'in .riyaseti altında bulunan !span- gün şehıimizde kalacaktır. 
Ya heyetı de, bu sabah YeşlJköy tayya: Eski Efgan Kralı Amanullah Han, 
ro rneydanından tayyare jle Barselon'a dün Palestina vapurilo tekrar ltal:yaya 
mi.lteveccihen Jıareket +........•~... d- ·· t- · - · w~ .. u. onmuş ur. 

ka1anmış, yaralının mürlavatı yapılmıştır. •• 

. -·· . • Türkiyenin, ATATuR K' Son 
~ö~Un ktsasl : Dahı.~y~ Vakaıe- büyük e Tazimleri 

tmm va Türk gençlıg nın nazarı 
dikkatlerine 

(Ba~tarafı 2 inci sayfada) 
hudur. Onun Içindir ki bizim en Büyü -
ğümüze karşı irt.ikab eyledikleri küstah
IıAa pek fazla şaşrnadık. Lakin, bundan 
sonra bu paçavrı.nın bu memleıkete gir • 
rnesine, burada satılmasına ve okunması
na tahammül edemeyız. (Candide) in fi-

AtatOrk'Un Hayatı, Eseri, Zoferi, Son Sözleri, Son Manevralerı, Unu
tulmaz veeizeleri ISTAUBUL ve ANKARANIN Muazzez Tabutları 
önOuda tazim ve ihtiramları ve muazzam Cenaze merastminin bOt0r1 

taisiiAtını gösteren sesli ve sl5zl0 tam ve emsalsiz tarihi filme 
IlAve olarak 

As ri Batakhaneler 
ALBERT PREJEAN ve DİT A P ARLO 

mabaad Türkiyede yasak edilmesini isü- tarafından oynanmıt bDyOk ve mOkemmel Fransız Filmi 
yoruz. Tam manasıle c.:ümhuriyetçi ve de- .._ Bugün aaat ll • 1. 2.30 da tenzi.latlı matioeler 
mo~dü~e~~eFnnm~~lık~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarlarının naşiri efkArı olan ve Atarmza 
dil uzatmak cür'etinde bulunan bir pa - .ıiiiiPI•-• 
çavranın yeri yoktur ve olamaz! r h~fta SAW~ AV Sinemasında 

BüYüK ŞEFiMiZ ATA TüRK 'Un 
•• 

Ve, daha dün, mukad-des nAşınm mu
azzam huzurunda, Onun hatırasını ve e
serini koruına~a and içen aziz ve asil 
Türk gençli4i, bu paçavrayı bir daha eli
ne almamalı, temiz nazariarını onun he
zeyanlarını okum~kla k:irletmemeli.sin! 

Istanbuldan Ankaraya kadar yapılan cenaze tl ren i bütOn tafsUAtil• 
g15steren sesli ve söziD tam filme il!veten : 

ANN HARDING ve B ASiL RA THBONE 
Bu, senin milli vazifendir .. Ve sen, va

zifesini m!idrik, en cıvanmerd bir var--
lıksıni 

tarafından oynanmıt korkunç maceraları musavver 

ADINLAR KATİLİ 
Fransızca sl5zl0 büyDk film. Seanslar: 
CENAZE TÖRENI : Saat 1.10 • 3.25 - 5.45 ve suvarede 
KADlNLAR KATILI ı Saat 1.6!S - 4.10 - 6.35 _ 

, 
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Mar aranın temiz ve 
güzel şehri: Gemlik 

Giı;d ve Rumeliden gelen göçmenler de Gemlikte 
faydalı bir şekilde çalışıyorlar 

C Gemlikten güzel bır görünüş 

~kı~tıılik (Hususi) - Gemlik tarih olan Gemlik ve çevre9lnde bugun en 
~r 1~d.an ehemmiyetle ineelerneğe ileri ticaret mevzuu zeytincilik ve zey
~~1 k. ı: Y~:d köşesidir. Burada ya - tinyağcılıktır. Ci~ann~~ki. küçük te .. -

"'i.!lın ~r~ uz:rinde insan topluluk - p~cikleri rengi hıç degışm.ı!.en z~ytın 
ttıızn lt .aşladıgı ilk zamanlara kadar agaçlarile dolu olan Gemlıgın salııli -

tki ~ mümkündür. Çevrede Eti, ri de küçüklü büyüklü zeytinyağı fab
~~ l!s}{;orna, Bizansıann bırakhğı pek rit-alarile doludur. 
ll: Sonr • eseriere rastlanmaktadır. Da- Mnhalli genel durum: 
~tl--zn aları Asya içlerinden göç eden Deni.,.e doğnı oldukça ileri çıkan 
~test ~~ler yerleşmişler ve Bizans ba Gemlık iskelesinden ilerleyince saş -

!'aber an nkvam ile çok uzun yıllar da küçük bir meydana nazır beledıye 
~~ Yaşadıktan sonra mütareke ve binc~sıııı, solda Atatürk'ün heykelini 
~···hk. :akıb eden istihlôs günlerinde ta;:;ıvan küçük, fakat küçük olduğu nis
~ g~ı a~amile Türklerle meskfm 'bir bctte ~iı,n ve çok büvük bir itina ile 
l!alihl"nıştir. tanıım olunmuş Gemlik parkmı, biraz 
~ derı a~ırdn ekseriyetle Girid ve Ru ile-· de içinde bir de sinema ve tiyatro 
~ta" 1hıcret eden Türk vatandaşla - sahnesi olan Halkevi 'binası, ve daha 
t:.~; tu.n ~ttiği Gemlikte eskiden sonra müteaddid kollara ayrılan Gem· 
.'ll\ ı...! ~rlı ahali ~ azdır. Göçmenler lik şehrinin içerisine girmiş olursunuz. 
i% amamen int~bak etmiş, mevki- Ana cadde üzerinde oldukça büyük 

~araı,. ett.:ı'diğ~ her türlü hususiyetlere ve temi? bakkal, lokanta, otel fmn. 
lllustahsil bir hale gelmişler - berber, kasab lh .. .i dülcidinlar vardır. 

Bu umumi cadde üzerindeki çarşıdan 
baska Balıknazan ve emsali büyücek 
v~ mahalli caqılar vardır. Geml~·kteki 
evler hemen büyük bir ekserivetle çok 
mutena vapılmış Boğaziçindeki konak 
ve yalıları andınr. İçme suyu pek meb 
zul ve hemen her yirmi adımda bir çeş
me vardır. Bu çe~melC"rin suvu içile -
m 'vec€k kadar olmamakla beraber kıs
men kiiV'Çlidir. Daha fazla içme suyu 
Gnınliğin Cenubu ~arkisinde ve bir te
pociein üze inde kurulmu~ olan Baş -
vekilimiz Celal Bayarın doğdu~ U -
murbey köyürden geiiıi1mektedir. 

tıat Coğrafi durwn: 
~ ~~ara havzasının Kocaeli körfe
~~ ·Ilin ez~;ıı önceki 'büyük denıiz gi· 
~ ~trı-ı·rnuntehasında kurulmuş o -
~/ · h ik ~ulu ve gurubunun ar -
~~ tr~ııaUsusıyetler ilibarile haiz oldu
~ f>ı; ~.ırı tabiiye burayı dünya -
~ ~a~~;e~ parçalarından biri diye 
t C 'll\}·~~ık bir mevkie çıkarmakta • 

"td~ 'gın bulunduğu yerin • diğer 
.\>atdır? d~ pek büyük bir hususiye
. "~ s~ CemJik, bugün dünyanın en 
llti~ :Yah şehirl-erinden sayabile -
~~ 'ialoUrsa ile Yalovanın tam orta

"~ir Vay/\ 45, Bur~aya 35 km. me 
l'rıt-h~ııB~ itibar ile İstanbulun da 

~~eli esı sayılabilecek kadar ya -
~~ ll b~ r. Çevresinde Bursa ve Yalo

~11' Şka İznik, Orhangazi kazalan 

---------------------------
If adirfide bir köylü 
/( artsını boğarak 
i)tdürdü 

Adana (Hususi) - Kadirlinin Har· 
C z· ~ . k~şlı köyünden Mehmed oğlu Osman 

~~ ~ ~Uk ·•~a~ vaz.ıyct.: . geç:msizlik yüzünden karısı Fatmayı 
..ı ~l'tıi araıısı her çeşıd eşcar ekım 1 boimıak sure'tile öldürmüştür. Suçlu 

t ne elv · 1· ld - ·ıı.. • h .., ... ~ \>e ~b erış ı o uqu giuı u - Osman vakalanarak adliyeye teslim e· 
~~ r li ı· ze istihsalatına da çok mö- dilmişt:;, 

a ıh"z .:ı k' · t' 't"b · ~ol{ ze . ır~·~- ı vazıye ~ ı ı an: . Cınnyet gee<> vakti vukua gelmiştır. 
~ llllik Yt~ncüıge ~hemmıyet ven· ôterlenberi aralan açık olan ve dur -

~ ~4t~arın b~.~ ):etiş~irme husu~un~a ma dan kavga eden kan koca yatmağa 
.a111 11'iirkıyenın en zengın bır cekild;kleri zaman gene ağız kavgası -

~ ;.acaktır. ~a başlamışlar, gözü karar-an Osman 
a~tcınb •caret nıcvzulan: karısının üzerine çullanmış ve ellerile 

aşa zeytin ağaçlarile muhad zavallıyı boğmuş, cansız 'bırakmıştır. 

Edirne büyük yas 
dolaytsile kurtuluş 

• • • 
merastmtnt yapmtyor 

Edirne, 26 ( Huaua) - Bu
gün Edirnemizin müatevliler e
linden kurtularak tanh bayra• 
ğına ve ordusuna havuttuiu 
günün yıldönümüne müaadil 
bulunmaktadır. 

Büyük Ataıını kaybeden 
Türk milletinin milli matemi
ne rastladığı için kurtulut bay· 
ramı için hiçb:r merasim 
tezalıiirat yapılmamıştır. 

ikinci kağ1d ve Sellüloz 
fabrikanuz1n inşaatı 

tnmamlan1yor 
Açılış resmini Milli Şef 
lsmet lnönünün yapması 

muhtemel 

İzmit, (Hususi) - Şehrimizde ya -
pı lmak ta olan ikinci kağıd ve sellüloz 
fabrikalarının inşaatına devam olun -
maktadır. Her iki fabrikanın montaj -
ları nihayet bulmuştur. Çatı aksamı da 
ikmal edilmek üzeredir. Makineler de 
yerlerine konulmakta ve bir an önce 
bi'tirilmesi için hummalı ibir faaliyet 
sarfedilmektedir. Gerek iıkinci kağıd 
ve gerekse sellüloz fabrikalarımız 939 
yıh haziran ayı içinde işle.meğe açıln .. 
caktır. Galib bir ihtimale göre açılış 

resmın~ ~Iilli ~ef Reisicümhur İsmet 
İnöııü, kendi ~ğurlu elile yapacaktır. 

Kağıd fabrikası taraflarında yeni 
bir mahıılle viicud bulmakta ve 'bina -
lar bilhassa o taraflarda tercihan yap
tınlmaktadır. Du y~ni teşekkül eden 
semte (Kağıd mahallesi) ismi verilme
si muhtE'me1dir. 

Dörtynlda 8 lf8Sinda 
/Jir çocuk arhadaştnı 
Ta.,la öldiirdii 

Adana (Husuc;İ) - Dörtyolun Erzin 
nahiyesinin Mustafalı maha11esinden 
Mehmed oğlu 6 yaşlarında Hüseyin 
ilc Gene sekiz yaşlarında İbrahim oğlu 
Ali oynarlark<>n araları açılmış ve Ali 
yerden aldığı bir taşı Hüsey'inin üzeri
ne atmıştır. Hüseyinin sağ koluna rast
lıyan ta~ yaıxtlanmasına sebebiyet ver
miş ve Hüseyin aldığı yaralann tesiri
le ölmü~1.ür. Kü:çük suçlu yakalanarak 
adliyeye teslim edi1mi.ştir. 

Aksarayda Belediye 
Reisi seçimi 
Aksaray (Hususi) - Aksarayda teş· 

rinisani ba~ında toplanan Belediye 
meclisi reis intihabını ikmal ederek üç 
senedır Aksaray belediye reisliğini ya
pan Muhiddin Pereği tekrar belediye 
reislığin~ seçmiştir. Belediye meclisi 
mutad içtim2larını yaparak encümen 
azalarını da intihab edip içtiinalan -
na nihayet venniştı:ir. 

Belediye Reisliğine seçilen Muhid -
din Perok çalışmak istiyen ve eser vü
cude getirrneğe uğraşan bir gençtir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

!iqsan :a 
·~ {lcteb· ey bayramda 

~:.,.ın ıyatçılardan bi
e gitrruşı· ı m ... 

. .. Onu ilhamlarile ba§ 
ba§a bulacoğım yerde, bir 
cie ne göreyim.-

... Boks talimi ve güreş 
için idrnan yapmıyor mu?-

Hasan Bey - Mazur gör 
azizim .. Mutlaka edebi bir 
münakaşaya hazırlaruyon

durl-

Sa.)f:t i 
> 

C Vurdda Ebedi Şefi n yası ~ 

Büyük ve Ebectr Şe! için memleke- hayat vermek yolundaki çalışmalan 
tin her tarafmda gözyaşlan w luçkı - sayıldı, her şehir ve kasabadaki heykeo 
rıkl;ıı· arasındn törenler yapıldı. Bü • line çelenkler kondu. 
yük İasanın hayatı ve bütün dünyada Yukarıdaki resimlerde Adana .Mal· 
uyandırdığı sonsuz acı anıldı. İnkıla - ikara, İzmitte yapı1an tö~nler v: genç· 
bmm şümulü, Türk milletine yeniden liğin and içme rnerasimi görülüyor. 

Çankırı memleket hastanesi bir 
pavyon daha kazanıyor 

~~··································································································· .................... ..._ 

~ 36 l' '1 ' 1 .000 ıra ı e yapılmakta olan dahiliye pavyonu bitmek üzere ... ı 
~ ı' eteriner ifleri de ınki1al ediyor. Birçok ha) van hastalıklarının önüne 

~ geçildi. Müteaddid yerlerde hayı;an pazarları kuruldu 
·,............................................................................... . ) . ······································· 

Çankırıdan yazılıyor: Çankın son 
yıl:ar içinde sıhhat bakımı işlerinde 

büyük bir inkişaf göstermiştir. 
Memleket hastanesi olarak Cümhu· 

riyet devrine intikal eden eski ahşab 
binanın kullanılmasına i.mkfuı kalma ~ 
dığından 9 3 2 senesinde kargir ve be -
ton olarak memleket hastanesinin 25 
yatklı hariciye pavyonunun inşasına 

başlanmış ve 933 senesinde hitam bul· 
muştur. Bu pavyonun inşası ıçın 

(30,000) lira sarfedilımiştir. 934 sene -
si içınde bu hariciye pavyonu dahılin -
de son sistem bir röntgen cihazı tesis 
edilerek gerek cerrahi ve gerek dahili 
hastalıklar için vasıtai teşhis olarak 
kullamlmaktadır. 

937 ve 938 senelerinde İdarei Hu -
susiyece konulan (36.000) lira muka -
bilinde memleket hastanesinin dahi -
liye pavyonu da inşa halinde bulun -
ma ktadır. 

1937 bütçesine konulan ( 141 O) li · 
ra tahsisatla memleket hastanesne be
raber kaza1arında dezenfeksiyon işle -
r·ini görmek üzere ve 9 38 bütçesine 
konulan ( 1500) lira tahsisatın iki etüv 
makinesi alınacaktır. 
Diğer taraftan veterine işleri de 

ayni şekilde muntazam ve inkişaflı bir 
ııekilde başarılınaktadır. Çankında ve
teriner işleri iki kısım üzerinde faali -
yet göstermektedir. 

Hayvan sağlık işleri: Hayvaniara a
noz olan ve bir çok telefata sebebiyet 
veren Şurbon, çiçek, veba, bar'bon ve 
arazı cemre gibi hastalıklarm Cümhu· 
riyetin ilanından sonra memlekette ya 

pılan, hazırlanan aşılar vasıtasile he 
men öniine geçilmiştir. Bu sahadr 
12998 baş hayvan aşılanmıştır. Ayn. 
zamanda insanlara da geçen bu hasta 
lıklada mücadele edilerek köylünüıı 

de canı kurtarılmıştır. Vilayetin he 
men bir çok yel'lerinde görülen ve qe 
çcn sene bilhassa Ilgaz ve Qcrkeş kaza 
larında sai.gın yapan şap hastalığı ka 
milcn söndürülıni.i~ ve kapanan hayvaıı 
p~:,arlan kısa bir müddette açılmıştır 
Ruam brlstahğına yakalanan hayvan 
lar ise tazminat verilmek suretile te 
lef edilerek salgınların önüne geçil 
mi .ı; tir. 

Hayvan Ekonomisi: CümhuriyettN 
evvel hayvan ekonomisi memlekett• 
nrıkil vasıtasının mefkudivetinden do 
layı çok sönül': iken son senelerde Ir · 
m::ılc - Filyos demir~~lunun Çankırı 
dan. geçmesi bu sahada büyük inkişaf· 
lar meydana getirmiştir. 

Bu suretle merkez ve kazalarda ve 
nahiyelerde haftanın muayyen günle · 
rincie kurulan hnvvan pazarlarınCI"n 
A:ıkara, Zoııcru'dak !!ibi mücavir v·ı:-,. 

wtlerden gelen tüccarlar sığır. kovt n. 
kı>ci, yün. ynpa~ı. tiftik, deri gibi hw
van ve havvan me'.·addmı alarnk b,,.., • 
lan lrenle Ank~r'l , Zonguldak ve İ :. -

Aksaray<\ kar vrö~ı 
Aksaray (Hususi) - Devam <'O~"n 

vağmur ve soquklar şiddetini arthr'l • 
rak Aksaraya ilk kar ya~ı~tır. H<'va 
~iddetini kaybetmemis olup soi'!uklar 
devam etmektedir. 

/ 



1 H d eler Kar§ıtuıda 

VE 
Bu fıkrayı btımem duydunuz mu? 
cAdamın birtn1n blr devesi varmış. A

dam günün birinde devesini kaybetmiş; 
aroıtUJ bulam~: 

- Hele §U deveyi bir bulaynn... Ah -
detttm, demi , pazara götürece~; tek 
elimden çıksm diye bir akçeye sataca~. 

Adam, bunu ıtiyledikten bir kaç gün 
sonra tesadüfen devesini bulmuş. 

Bır akçcye satacağına ahdetti~i bi -
lenlcr: 

- Nasıl, d mloler, şımdi sözlinden dö
necek misin? 

- Hayır dönmem, pazara götürüp lıir 
akçe ye sn tacagım. 

Deveyi almış, fakat deveyle beraber 
evdeki kediyi de almış, pazara götünnüş, 
ba~rmaya ba~l~: 

-Deve bir akçeye, deve bir akçeye! .. 
Duyanlar kOiU§tnUşlar: 
-Bu deveyi bir akçeye veriyorsun ha? 
- Bir akçeye veriyorum, amma deve-

nin yanındaki kedi var ya .. Onu mn ak -
çeden bir akçe ~a~ vermem. Deveyi ay
n, kediyi ayrı da satmam.. Deveyi alacak 
kediyi de almalıdır.:. 

* tçk:ili lokantada: Şişenin üzerinıcle c43 
kuruş. yazılı etiket bulunan bir rakı ge
tiriyorlar. 

SON POSTA 

~ lE ı ..... 
yı utu yapmanın 

. _....KÇE 
Müateri soruyor: 

- Bu rakı kaç kuruftu.r? 
-Kırk üçl.. 

-Kırk Qg ha? .. 

-Evet, tam kırk 19 .. 
Masanın üzerine minimini bir tabalt 

içinde fasulya piyuı, gene minimini bir 
tabak içinde bir yanındaıı llakılch~ r:a • 
m n öbür tarafı görülecek kadar ince ke
silmi§ bir peynir dilimi, bir iki lokma da 
ekmek ~oyuyorlar. 

-Bunlar :ne? 
- Meze! 
-Kaç kuruf? 
- Yüz elli yedi kuruf .. Bir k:unı~ aşa~ı 

olmaz. Rakıyı mezesiz veremeyiz. Rakı
yı içecek olan mezenln parasını da vere
cektir. 

* - Deve bir akçeye! 
Diye ba~ıran ve para etmlyecek kedisi 

için de ayrıca bin akçe istiyen açıkgöz, 

devesile kedisini sattı mı bilmem amma? 
- Rakı kırk Uç kuruşa! 
Diyen, ve kırk üç para etmiyecek me

zeleri için ayrıca yüzlerce kuruş istiyen 
açıkgözler, rakılarma da. mezelerine de 
müşteri buluyorlar. 

lsmet HulUsi 

volları 

!yi ütü yapmak oldukça meharet istı
yen bir işdir ve günlük Ihtiyaçlarımızdan 
biridir. Bunun için her ev kadınının, ütü
lemenin en iyi tekiini bilmesi lazımdır. 

Bunun için !lk şart iltü yapılacak yerin 
uygunlu~udur. RastgPle bır masaya, her 
hangi bir örtü yaymakla U til yeri hazır
lanmı~ olmaz. Bu mru;a , öbür masalardan 
on beş santim daha yüksek ve tazyike 
dnvanır olmalıdır. 

Ütü bez! eski bir parçadan yapılabilir. 

an ser 

• ._. 't . 26 
!Kıncı eş~ 

hastalığı ir i 
• ve sarı değildir _______ .....; 

Kanserin mikrobu yoktur. Her nevi taharruşlerdeıt 
tevakki etmekle vücud kanserden korunmuş olu~ 

rnuihtıe çoak m~ YA Z AN ~:erin mikrobU iJt1" 
hur bir misli kanse- ;J tur. Kanser ın ril' 
n irst addeden mü- Doçent Opera tb bu taraf~~ ~ ~ 
elliflerinlelind her l cude getirilen d' 
zaman ~&Ta düş- Kazım s ail Gür hasfplı.k eVS~ıJla 1 

mektedir: Napolyon da değiıldtr. 13~ 
Bonapart da babası, h~iresi, kardeşi enaleyh kanseriiden ·ı.~rkmak, lcD bili • 
gibi kanserden ölmüştür. Bu ve buna lazım değildir, ona ihtimam ede ıJ 
benzer bırkaç vak'a daha irsiyecllerin riz. Kanser, sadece bir hücre, bir .. ~Ot 
elinde verasetin l!tinadgahı, mikrobla- yct hastalığıdır. Arnili bir tah~ 

1
_, 

nn elinde ~ airayetin dayandığı muti- Bu taharrüş vücudün içinde lhasıl ;, 
yat halindedir. herhangi bir muzır madde veya ·}tl' 

Braumann, Delbet, Mots1y ve daha rıdan gelen bir tesir, mese1fı bir 1 tı!f 
birçok müel1i:fler, kongretere verdikleri siltl 
istaftj.stiklerde, a!ıltferinde kanserleri bab, bir yanık, bir ya'bancı ci . · 11eıı şua ... gibi fizik, kirnyevi, biyolo]ilc ı.~1 
bulunan vak'alan, bütün ikanserlerin v 
yüzde 15 - 20 nisbetine kadar çıkarmış- hangi bir amil ola'bilir. Bunlardan· ~· 
lardrr. Fakat bu nisbet zayıf olduğu gi- nevi taharrüşlerden teve'kki eunelc.ntı' 
bi ailelerinde kanser olduğunu söyli- cudü kanserden korumuş olur. J{ ol' 
yen vak•alarda ve kanserlerin çok de- ser, bilhassa kırk ya~ından sonra~ • 
fa ilmi bir tedkike tabi tutulmamlf ol- duğuna göre bu yaşıara gelenler ıdıt' 
duğunu da gözönüne alınca diyebiliriz ('Udlerini -:muharriş1erden ırorunı91 
ki en bilyu"k ıstinadı istatistik olan bu 1 a-:-. ~ 
iddia, gene istatistik balamından ÇÜ - r ;r Ancak ne pek kalın, ne ince. herhalde di

kişsiz, yırtıksız, eksiz olmalıdır. Üstüne 
~=~=~~=~===~~~=======~~~~~~~=~~~illy~~~ym~~~ubqbhlr 

C ri r m 1 "l bez örtülmelidir. 

rüktür. Onun için aksi sabit oluncaya Kanser, bırakılırsa ölüme gtde 'gô~ 
!~adar, bugiln kansen ira! diye kabul kat erken har('ket edilir ve yerine d'i 
edemeyiz. Ne ailesinde kanser bulu - rönigen, radium ve ame1iyatla t~J 
nanları şüpheli, ne de bulurumyanlan edilirse hayat terodid edilir. J{n a 1 

imtiyazlı te1~kki edebiliriz. kPrşı yapılacak mücadelenin ~ ~ t 
' . Vtiilenecek, iitülenmiyecek şeyler: 

Kişmir şallarmm desenleri 

Ki~mir şallarının desenleri Kişmir ova
llllldan geçen Jelun nehrinin ivicacların
dan abnmıştır. 

* Viyanada suyu bardağa koyarken 
neye taştrırlar ? 

Vaktile, büyOi bir susuzluk içinde Juv
nnan Viymanın, bu haline fena halde 

lzülen, o zamanki Avusturya kralı, şeh

rin valisini çaJırarak: 
-Nt yııp yap, bana bır su bul! demişti.. 
Gece gündüz çalışan vali, nihayet ta -

Uhi yaver giderek şcrbet gibi bir tatlı su 

Mütehakhim erhek 
Yumuşak erkek 
Bayan Aliye erkekleri iki sınıfa a -

yırmı§ı birine mütehakkim, di~erine 
yumufak sıfatmı vermiş, benden fikir 
soruyor. 

Okuyucumu dil§Ünmiye ve öğrcnmi· 
ye sevkeden amıl her genç kızı bazan 
bir, bazan da bir kaç defa düşündü • 
ren mildir. Genç bir erkek kendisini 
sevmiş, sevgisini söy ]emiş, müşterek 

bir yuva kurmalarını teklif etmiş, genç 
kız teklifi yarı mütebessim bir sükiitla 
karşılıunış, erketi tanır, huylannı bi -
llr, teklifi kabule m5temayildir, .fakat 
tereddüd ettiR-i bir nokta var: 

DUnyanm en k1sa harbi 
Dünymın en kı. 

sa süren harbi Zen 

gibar sultanı Halid 

bın Bargaş lle fn
gHtere arasında 

vukubulan harb-

dir 37 dakika :,on-

H2vlular, yatak örtüleri, mutfak vesnire 
bezJeTini ütülemek istemez. Bunları nem
li nemli katlamalı, üstlE>.rine düz ve ~ğır 
bir tahta..parçası koyarak birkaç saat bir 
yere bırakmalı . Kuruduklan zaman ütU
lenmiş gibi olurlar. 

Yatak ütüleri, lüzum görülürse, üstle
rine iyice su serptikten sonra gene kat
Iayıp kurumaya bırakılır. Sonra ikiye 
katlı oldukları halde ütülenir. 

1ş?eme1i ~1ntak ~aktmınrı: Bunların ön
ce brodel<:>ıini ters tarafından ve oldukça 

ra Zengibar sarayı sıcak bir ütü ile basa basa iitülemeli. Ta 
hnrab olmuf, biri- ki işlernelerin kabarıkhğı yüz tarafına 
cık Zengibar harb iyice çıksın. Ondan sonra öbür tarafları 
gemisi batmıt, .sul- bilinen şekilde ütülenir. Ütiinün altında 

katıanan yerler :slak b·r tülbentle ıslatı-
=ta=n=d=a=k=a=ç=~=t=ı·========= larak düzeltilir. 
kayna~ bularak, kralına bildirtniş, bu Yastık kıhflanTida da. 1şlenmiş olan 
sudan bir bardak içen kral fevkaliıde yerleri tersten ütülP.yebilmek için ütü, 
menmun kalmış, belediye reisine bir üı- kılıfın içine sokulur. Öbür taraqar yüz-
tüfte bulunmak :!stemıf, belediye reisi: den i.itülenir. 

- Hıç bir tey istemem haşmetbeab, her Peçetelerle, yemek mosası örtüleri: tl-
yerde, bu sudan getirdikleri zaman bar- tiilcnmeden evvel hafif bir kolaya balırı
dalı taşırarak doldurmnlar .. dem~.. lırlarsa kolay kolay buruşmazlar. Kola
Şimdi Viyanada, kahvehanelerde su is- dan cıkardıkt:ın ~onra asıp kurutmak, yc

tedıniz mi, bardağı taşırarak size verirler. niden diğer çnmaşırlar gibi sulayıp nem

hakkim hiç kimse ile geçinemez, dosl 
edinemez, hayatta muvaffak olamaz 
hüHisa hazmedilemez. Fakat zat ta • 
hakkümden de fnadır. İnsanı her kaJı. 
ba girmiye müsaıd bir balmumu hali. 
ne getirir. O, adeta cansız bir vücud . 
dür. nereye çekılirse oraya gider. Ha· 
yatında şeref veya çamur halinde nt' 
varsa hepsi başkalannın eseridir. 
Yalnız bir noktaya dikkat ediniz: 

Iemek ve nemli nemli ütülemek lazımdır. 
1pekli kombinezonlar: Kurumak üzere 

Iken, ters taraflarındım ütülenmelidir. 
Önce askılar, c:onra dekoltenin garnitür
leri ütülenir. Kalan y<>rler en sonra, ütü
yü mümkün oldu~ kadar uzunlu~una 

direrek ütülenmelidir. Katiayıp kaldır

mndan önce soğuyuncava kadar bir yere 
asmalı. En iyisi katlamamalı, çamaşır 

göz~ne boylu boyuna vaymalı. 
Jer.•u'!yler: Hemen hemen kutu ütülen

melidir. Gene tersten, uzunluğuna fakrıt 
hiç çekmeden, iyice yayarak iitülemek 
lazımdır. Yüz tarafında iz bırnkacak dikiş 
yerlerine ütü basmamahöır. 

Plili çamaşırları ütulerken pli yerleri
ni katıayıp bir elle üstlerine basmalı, 

öbür elle de ütüyü, ter~ tarafından ge
çirmelidir .. 

Pantalonlann önce sentürleri, sentür 
yerleri, sonra paçalarındaki dantel, bro
de, garnitür g:bi şeyler, en .sonra d:.iz 
yerleri iitülenmelıdir. (Dikiş yerinden) 
bir boyuna, bir de enine katlanmalıdır. 

~"anser herkese, bilhassa olgun yaş· him noktası da budur: Kanserın Jfl 
b·s ~ 

larda. gelebile-n, vücudün her ~de razını tanırnak ve hastalık teş 1 ıd' 
çıkabilen. tedavi edllmezse akıbeti lince derhal tedaviye geçmek. })OŞ 
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mutlak ölüm olan kötü bir hastalıktır. diaların atkasmda sürü'ktenere~· tft • 
Acaba kanseri ana ve babadan bir mik- namda. babamda yoktur, ben<le (ıt'~ 
robla değil, fakat bir istidad halinde maz diye avunarak hastalığı Her

1
1
91

o
intikal eder ~eklinde kabul edebilir ye terkedenlerde son pişmanlıl< d~~ 
miyiz? Biliriz ki çok eskiden her has· . te " 
talık için muayven bir bünye, bir isti- vemıez. Erken teşhıs ve erken 1# 
da~ kabul edilirdi. Daha doğrusu in • imkanını hekime temin edecek 

0 

sanlar muhtelif biinyelere taksim edi- h3stamn bizzat kendisidir. ,/ 
ljr ve o bünyeler bazı hastalıklara ....................................................... . 
miistaid telAk~ edilirdi. İşte kanser i
çin de böyle bir diyatez kabul edenler 
yok değildir. Yakın zamanlardaki a -
ra~tınnalarla vazifelerini daha iyi ta
nıdı{!ımız iç ifraz bczlerinde, çahşma • 
larında h~sıl olan bozuk1uklann böyle 
bir 7.emin bir müsaid bilnye hazırladı
ğını söyliyenler var. Keza kanser için 
er. ;niisaid zemini, fren~n:in yaptı~nı 
kabul edPnler de var. Bunlar ve bun
lara benziyen daha birÇ()k noktalar, 
henü7. pratik bir kıymet alamamı~lar -
dı:·. İşin ilm! cephesidir. 

Kanserin mikrobunu lbuldu~nu 
icldia ed~nlerln adedi yüz'leri geçmiş
ti". Bunlann ~n yenilerinden biri olan 
Dr. Brehner'in iddiası üzerine (1934) 
Tlle<;ele mem1eketimizde de ele alınmış, 
ilmi cemivetlerde uzun münak~ mev
zuu olmuştur. Başlangıçta 1872 Ne -
pulu'ye dayanan bu iddia muht~lif 
ta .. ihlerde, muhtelif, vesi!elerle taze -

Kurulualan Crllad 
Gölünün toprağı tdl 
Göçmenlere te11zl etf~a 

Torbalıdan yazılıyor: Cellad g~ 11 
nün kurutulmasile meydana Ç~~~~ J,P • 
raz! göçmenlere tevzi edıi1miştil'· !1 lJI' 
cak göl meydanındaki köylülerde 

1 
f? 

zıları bu araziye sahib oldukları~ 
di:.1 ve bu iddialannı gayriresmi c.ıtf' 
lerle teyid ederek, göçmenlerin i.,. 
sıinr· m:lni olmaktadır. so1 

Senf'lerce su aitında kaldıktnrı ~6 

ra hükumetimizin milyonlar 
59 tl 

meydana çıkardığı ve göçmen1eref!i ~ 
zi ettiğı bu arazi üzerinde bcrJıafl ıe~ 
ki'mseniri hak ~ddiası ve .göçiJl~tl M)' 

.., (,e;;·ı.J 
i~le~esine mani olınası doğrU t!efl"' 
dir. Alakadarların nazarı diJddl 

le:1miş. havvan ve nebat ~ınıflanndan ce1bederiz. 
hirçok küçük uzviyetıer, kanserin se - ------ r•·sO~ 
bebi, arnili diye gösterilmi.şlerdirf.: lzmitte 17 yaşmda bir de ı 
Koksidi, ba!'il, mporozüer, koküs cins- babaSini yaraladl ~' 
lerinden pek çok mikroblar sayılmış, ·tı P ~ 
görülmüş. iddia edilmiştir. Fakat bun- İzmit (Hususi) - İzmite bıtg }lfl'lt" 
la.,.dan hiçbiri bugünkü ilmt metodlar- mirhan köyünden 1 7 yaşında rMıı et' 
lP arastırıld1~ ı.aman hakiki arnili ad- Akkuş, babasına k.ızmı~ ve kO''g}ll~ 
dedilm<"vP lAyık görülmemlş1ertUr. miş, hiddetli oğul bir aralıle 1!1/ 
Şimdi kanser üzerindeki Um! mesai - 8cıı,- ı 

nin srklet merkezini,· tecriibt olarak alamıyarak köş:de bulunan Jl i}zt~ 
kanser yapmak ve bunu tedav\ etmek mtş ve babas~ lzzet .Akkuştıll )'ıı~ 
meselesi teşkil ediyor. Birçok madde- yürüyerek zavallıyı ağır suret:e ısfl 
ler le. muharrl~erle tecrübt olarak tıay- lamıştır. Bilahare babasını öldil~ııc '' 
vanlardı kanser vücude getirilmiştir. nederek ka9111ıstır. Mehmed j\lc 
F~kat bir mikrobla değil! O halde kan- ranımiktadır. • 

- cÇok işittim, arkadaşlan ara.c;m • 
da mütehakklın olmakla şöhret bul -
muştur, benim de hiç sevınediğim şey 
tahakkümdür, ya geçincmezsek? ddyo 
korkuyorum, diyor. 

Okuyucum karşısma çıkan erkeğin 
mütehakkim bir erkek olduğunu baş· 
kalarından dinlemıştir. Bu başkaları 
da benim tahminime ~re erkek ola· 
caklardır. Onların sözleri ve hüküm -
leri kat'i bir mana ifade etmez. Ben 
nice erkekler bilirim ki kendi işle ., 
rinde ve muhitlerinde mütehakkrim ta· 
nındıklan halde evlerinde kuzu sük(i. 
netini gösterirler, zayıftırlar. 1 Bacaksrzın maskaralıkları : 

* 
Okuyucumun kendisine yapılan tek· 

lt! kaJlısında aldığı vaziyet hoşuma 

gitti, glSrgülü bir ailenin tahsil gör • 
müş, ince hisll bir kızı halinde hare • 
ket etmiştir, kendisini saadete götü • 
recek en kısa ve akıllıca yol budur. 

Erkekler arasıncia yaptığı cnazari:a 
tasnife gelince o da, do~rudur, haki • 
knten bir kısmı mütehakkim, bir kıs. 
mı da za}"lf olurlar. Tahakküm mutlak 
olarak fena bir karakterdir. İnsanı ge. 
çimsi.z, hırçın, huysuz yapar. Müte • 

Aziz okuyucum, mutedil karakter lı 
erkek bulmıya bakınız, fakat bulamaz
sanız, zayıf karakterli erke~i seçece • 
ğinize, işinde, muhıtinde mütehakkim, 
evinde zayıf olanı seçin!z. Sonra unut
madan söyllyeyim. Erke~nize istcdJ -
ğiniz karakteri vermek biraz da si -
zin ellnizdedir. Madem ki beğeniyor -
sunuz, makul görüyorsunu, meyliniz 
var, başkalarının sözlerine bakmayı -
nıt. 

* İmtiree Bayan .ş. B .• ye: 
Dört parçaya syırın12. Üçünil kendi

nize alakoyunus, biriı:ıl ona verinis. 
TEYZE 

• 
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' '0 '' 
na aid hatıralar 

Kara seyahatlerinde trenini, deniz 
seyahatlerinde yatını kullaiıanlar 

neler anlatıyorlar ? 
İzrnitteyiz. Harb gemilerinin sanki 

~arah kalbini görmek için bir Rönt • 
gen ışığı gibi projektörlerini kendisine 
~evirdikleri İzmiHn, .bu :bağrına son 

efa bastığı e!l büyük vatandaş kadar 
~:~_~ın ışık altında dar caddeden is • 
~Yona doğru ilerlerken, iki ses duyu
.,ordum. 

nunlardan biri, şehrin, gövdesine 
~~ sapla."lmış yaralı bir mahluk ıztıra· 
1 ıle inleyen ses .. diğeri, istasyonun ray 
;ına yüzükoyun kapanmış hıçkıran 

1 lokomotifin iç çekişi ... 
~eden bilmiyorum? Denizin dalga • 

~d<ı bir hıçkırık; rüzgann denizi ya • 
h~Yarak getirdiği rüzgardaki ıslaklıkta 
rı~ gözyaşı, vapurlann uskurunun dö
b~ŞÜnde bir kıvranma, düdük sesinde 
"i~r feryad buluyor, cansız olan her şe
~~:anlı olan her şey gibi bu acıyı sez-
~1!~ b' Ebcdi ŞeJ 1l ıen~ ~vveı Istanbula ilk geldi~i gün Ertuğrul iZe tu • ızimle beraber ağlıyor, sanıyo • Boğll7'iMnden neçerkcn 

ı;, Ve.. zannediyoruz ki, onun dirisi --r ., 

:as~l ?ir (hasta adamı-) canlandırmış, kolaylaştırma~ı 0 derecede vazile say· 

8~ ıhtıyar, nüzüllü bir yan ölüyü ölüm dılar. 
1.~llinden kurtararak beynelmUel bir Tanı~t~k: Ö 

l'IUfus kütüğüne yeni doğmuş bir nev- 1 
.. Ma~ınist .mer Balamir, .makinist 

tad olarak kaydettiımişse, ölüsü de, H useyın LUt~ı. Erenus, makinıst Şevki ' 
ltladdeye bile iUur venniştir. 1 Erarda, makin:.st Davud.. 

İsta : . b h t Ömer Balamir mendilile gözlerini 
t~ hak syona gırer gırmez ana ayre_- silerken şöyle diyordu: 
...... an tren memurlannın, ani bır 1 B A~ ı·· k'ü b"t'" h t 1 
·•ıudah 1 . . d . k - ana .n.:~a ur n u un seya a • 
bir sU a tesl ın~. ~~e. ~ey ~~ vermkıyellce lerine iştirak etmiş bir makinist si fa -
.., ra e, •uıruınnın arı'asına o a • t'l 1 d d • 
•ır..ı da •1 . h lb' 1. iki ı_e ne er uy ugumu soruyorsunuz. 
ı~ yamış, ng ayan sıya e ıse ı D d ki .. 
lllsana b . 1 k .....4'fl d b' . uy u arıını anlatmak pek uzun su -.... enzıyen o omv~ı er en Iri • Ank · · 
•ıın nıe d' 1 . . tı Bi rer. ·araya kadar makınemızde se -
1. ·r ıven ennı rmanıyorum. • ah t k r d kı! -ı . -
ı~·oıurn k' b k' d d 1 t d . Y a yaoma ıe a cu· ıgını goze aisa-
~ ı, u ma ın e e ev e em ır· b .1 - . 
~llnrının en usta, en değerli maki • nı~ ~e •• anlat:ca~!anm bı.tmez. O da 
•~ eotı.eri var; gene 'biliyorum ki, bu va- an Örn agaBmlu ~e ıö: ~labih~sem ... 
'<lflda~ıa h hat:ı'nde son defa cr a amır, nundelı demır a . 
b'· " r er seya ' ı tl d b' · · k' fst' t ~:>01.\ire ,_1 . B" "k 1 h"'-:ı 1 e er en ınnı çe ıp un utan ma -1ta eel\ erı uvu nsanı cum o an ki . k d' . 'b' boş ı:k 

tarı kullanmışİardır. n~yı en ~t~Çi gı ı altt tan son -
,_ Vüreğimiz kadar kıplozıl ocak, ma- ra evam c .ı: • . 
~ın:...... k d . . ah k" .. • - Onıı saglıgında hep hız taşıdık. 
ı._ .... ·z a ar sımsıy omur ~ıgmı . • 
~rşısı d k dd .. 1.. .. b En zevkli maldne kullandı~ zaman • 
diYet n al; mu ab es 0g~~t.. ekel • lar onun trenini sevkettiğimiz günler· 
l'i younun aşına o urece e- . . . 
ır dakikayı bekliyen dört maki _ dır. Kendi kendıme: Bay Ali Rıza 
~~ bırdenbire makineye tırmanan bu - Ömer, derdim.. ne bahtiyar in ·ı Bu arada da İzrnitin talibine şaşmak -

l'lıut~c~s..'\is insanı hiç de yadırgıy?- 1t sansın!:. Do.kuz vagonluk bir ~ata~:a j tan kendimi alamıyorum. Onu ilk ge -
on se'kız mılyonu t~şıyuz:un .. ~ır gun tirdiğimiz gün, bugün gibi aklımda .. 
fşf.nden uzaklacııp koşe mınd:nnde o • İzmit ruısıl yerinden oynamıştı! Yaşa, 
turduğun zaman ~a~~rlaya~~agın, ha;ır- varol, sesleri gökyüzüne çıkıyor, ma • 
lanığın zaman da .ovunecegın yegane kinenin gürültüsünü bile örtüyordu. 
canlı hatıra bu o1acakhr. Torunlanna Halbuki şimdi .. İzmit her İstaıtbula ge
onu nasıl taşıdı.~nı, nasıl g~rd.üğünü, lişlerinde Atatürkü bir kere kucakla -
nasıl karşılandıgını, onu fçlen titriye • mak saadetine ererdi. Bugün de ölüsü 
rek ~1cyenle.re 'b.iran evvel kavu~ur- önünde son defa diz çöküyor. Artık her 
mak ıçın makıneyı şahlanmış bır at İzmitten geçişde göz yaş1anmı tuta • 

!taı. Bay Omer Balamir 

l(!ti. ~~~~dı1ar. Çünkü talunin etme -
~ ~~~ç değildi ki, karşı karşıya ge -
' bt insan, yabancı da olsalar On -
~~> <ıhs~ektir. Derdleşıne vesilesi 

.. ~akt 
~~aı:et~ olduğumu söyledim; beni 
)~r:ın ateşinden biraz daha masun bir 
'~e n.~dılar. Gazeteci, bu ölüm hadise
~·'/ liluve.rrih olmuştu. Bir tarih tEsbit 
bire ordu. Bu tarihi hadisede rol almış 
~ -~r Vatandaş sıfatile onlar konuşma
~ü~ .kadar arzuladılarsa, bu tarihe 
~ kalemilc bir kelime oisun taşı • 

a kalkışmış bir insanın vazifesini 

gibi nasil dörtnala koşturduğunu an -
latacaksın! .. 

Fakat, bir gün aklıma ölüsünü taşı
yacağımı getinnezdim. 

Şimdi, ne bedbaht insanım ki, onun 
ölüsünü götürüyoruın. En zevkli ma -
kine kullandığım zaman onun trenini 
sevkettii,tim zamanlardır, demiştim. 
Şimdi yazınız. en acılı, en mü1redder 
vo bana müdhis bir azab vererek ma. 
kine kullandığım ilk gün de onun mu • 
azzez nflşını ebediyete götürdüğümUz 
bu geredir. 

Makinist Şevki; uzaktan bandonun 
akseden matem havasına kulaklannı 
ver.rııişti. İçini çekti: 

-Onu İstanbula trenle ilk defa ben 
getirmiştim. Son defa da ben götürü -
yorum. En büyük saadetle en büyük 
felaketin yanyana g€lişi hiç bir yerde 
görülmemiştir. Ne söyliyeyim size.. O 
lAalettayin bir yolcu gibiydi. Kat'iyen 
bize aid olan şeylere ka~azdı. Bir 
kere olsun sürate veya makineye aid 
bir ~ için emir verdiğini hatırlaını • 
yorum. Şu dakikada düşündüğüroj lo • 
komotifjn nasıl onun ölüsünü çelrmek 
kudretini göstereceğidir. 

Mal.-inist Hüseyin Liitfi Erenus: 
- Ben de, dedi.. Onu on sene taşı -

dım. Onunla ayni trende bulunmak, 
Onun içinde bulunduğu bir katan ida· 
re etmek az mes'udiyet midir?.. İstas
yonlam girerken Onun için çırpınan • 
lan ilk defa bi7 görürdük. İçimiZlde bir 
gurur duyar, Onu size biz getirdik der 
gibi lrollanmız kabarırdı. 

Öldüğüne bir türlü inanamıyorum. 

mıyacağım. 

Crl:!liyor, gö!"eceğiz.. diye içini çek
ti. Her zaman gelir ve götürürdük. 
Fakat ~imdi aradaki farka bakın! .. Ben 
bu farka inanmıyorum halA.. Belki de 
tabııtu ~örünciye kadar da inanrnıya -
c~ğım. Her zaman canlısını taşıdığunız 
Büyük Önderimizin, bugün ölüsünü ta
şımak bize çok ağır geliyor. 

Makinist Davud belki sözlerine da· 
ha devarn edecekti. Fakat Büyük Ölü 
eller üzerinde İzmit istasyonuna gir -
mişti. 

'Mnkinist Şevki titreyen sesile son 
sözıi söylüyor. 

-On sene evvel gene onu böyle yer 
yerinden oynıyarak buraya getirmiştik. 
tstanbula ilk defa gidiyordu. O gün 
benim en mes'ud günümdü. Bugün ise .. 

Başımı sallıyonım: 

- Burada en tatlı hatırayı en acı bir 
hakikat yere gömdü. Deseniz e .. hepi • 
mizde olduğu gibi.. 

Nusret Safa C~kun 

** 1919 mayısında İstanbuldan ayn -
lan Yüce Dah:, milletinin makiis tali
hi':ıi yenerek, kendisine hasret kalan, 
yıllardır iştiyak besiiyen İstanbula 
bundan ll sene ~el tekrar ayak bas
mıştı. 

* İşte o tarlh! günde, Mustafa KemaU 
İzmitten alarak Ertuğrul yattle Dolma
bahçeye getiren, yat süvarlsini 'bulup 
konuşmak herhalde iyi olacakdı. Bunu 
düşünerek, Ertuğrul yatmın o zamanki 

(Devamı 10 ncu. !a'Jifada) 

Snyfa 7 

Casus Lavrens bir Türk kumandanına 
2.000.000 ingiliz lirası rüşvet teklif 

etmiş ve red cavabı almış ! 
Meşhur Ingiliz casusunun 1 --1 neşrolunan 
hatıratarından şayanı dillRal bir sayfa 
(Baş tarafı 1 inci ıayfada) 1 

Lavrens, Türkler aleyhindeki Arab 
kıyamını tahrik etmek, körüklemek ile 
şöhret bulmuştu. Maamafih bu fikir şark 
meselelerinde sahibi salAhiyet olanlarca 
şayanı kabul görlimernekte idi. 
Bazı generaller, töyle bir kıyamın ya

pılmasını hoş görmüyorlardı. Bazılan da 
bir netice çıkaca~nı ummuyorlardı. 
Bazı makamlarca, Arablar arasmda 

kök salacak olan bir isttklAl hareketi, İn· 
gilte:re imparatorlu~unun, geniş yayılma 
siyr.sctinı canlandıracaktL Bu rruıkamla
rın hülyası, Türk arazisini almaktı. Yeni 
yerli bir hülclmet kurmak akıllanndım 
gcçmiyordu. Hindistanda, muvaffakiyet
Ic neticelcnm~ bir Arab kıyammm alds
lerinden ·orkuluyor, böyle bir hareketin 
hastınlması isteniyordu. Gösterişe, kabl
liyetsizliğe harb açan Lavrens'e, cakacı 

diyenler çok olmakla beraber, asrın bu 
yaman casusa her çalıJtı~ nhada müd-' 
hiş başanlar elde ediyordu. 

O zamanlar Kahlre, Lavrens içhı ordu-
, __ ;:-'ışma mekanizmasını yakından ve 

1 layıkile müşahede edecek münasib bir 
1 yer değildi. Kahirede Britanya hükftme-
tinin üç ayrı erkinıharbiy~f çalışıyordu. 
Amma, c.ısusun ..nazarmda bu erklnıhar
bıyelerm hiç bmnin kıymeti yoktu. 

O generalleri, albaylan ne kadar sev· 

lışlıırını kasden ciizelterek, fark mesele
lerindeki hatalarını yüzlerine vurarak, 
onları taciz , .. : Bu da kAr etmeyince on 
günlük bir mezuniyet istedi. Niyeti, ha
riciye nezareti namına Mekke şerifinin 

Hicaz nuntakasını zıyaret edecek olan 
Sir Ronald Stor.rs ile KıZıldenize git -
rnektl. 

ı 
mezsc, onlar da, ondan zerrece ho§lan
mazlardı. Şerif Hüseyin genç Türklerden nefret 

Bunun böyle olmasında, mevcud bulu· etmekte, harb nasyonaJizmlnin en hnra • 
nsn sayısız sebebler yeti~yormUf gibi, retli • taraftarlarındandı. O~ullarından 

kendi kabahat! olmıyan bir hAdisede rol Faysal da, Suriyedek! gizli nasyonalist 

1 
aldı. cemiyetinin reisi idi. Onun için de, itilfıt 

1 Rusların Erzurumu Tflrklerden zaptet- devletleri aleyhine bir cihad ilan etmeyi 
·me hadises;nde Kahirede bulunan Lav- reddetti ve Türkler A1mnn1ar!r. bt .. , .. '.-
1 rensin, pek cüz't bir rolü olmu§tu. Müda· rek harbedederken İngilizler aleyhine 
/ fan pek zayı!tı. Etrafta dönen rfvayet1e- cihada girişrnek abestir, dedi. Türkler 
. re bakılacak olursa, ttillf devletlerinin fena halde köpürdüler. 
j :ıltınlan neticeyi temin emıekte epeyce Harbin ilk günlerinden itibaren Hüse. 
mücssir olmu§tU. yin İngllizlerle temasta bulunuyordu. 

Londrada y.eni bir karar alınm~ı. 1916 da da, münaslb bir fırsat imkan ve-
Gayet ezici Türk kuvvetleri tarafından rir vermez, bir Arab kıyarnına başlamayı 

muhasara altında bulunan İngilizlerin kabul etti. İngilizler de, mukabilinde 
bulunduğu Kuttllammarede bakalım al· Sir Henry Mc. Mahon vasıtnsile, Fransız 
tın neler y~pabllt>cektl? menfaatlerinin haleldar olamıyaca~ı nok· 

· Bu işi başannaya yüzbaşı Aubrey ile taya kadar geni~ bir Arab istikl~llne ynr
Lavrcns seçildiler. Lavrens, rüşvetin fay. dım edeceklerini bildirdiler. Aynd za. 
ciasız olacağını, .OyledJ. Fakat Lavrensi manda oa, Sir ~ykes İngiliz hariciyesi 
dinlcmcdiler. narr.ına hareket derek ve Sir Mc. Ma-

Üste1tk, bu fikri ertaya sürdü diye, M~- hen'un malilmatı olmaksızın, Fransa ile 
zopotamyada bulunan birçok generalle- Suriyede l<'ransız idaresinin tesisini te-
rin itabına .:naruz kaldı. min eden bir muahede imzaladı.ıt 

T .,,."f'tı!::, yüzbaşı Aubrey ile birlikte 
Mczopotamyaya vardıklan zaman, KQ
tülnmmare müdafileri, yani İngilizler, 
günde yüz grama varmıyan siyah ekmek 
ve kestiklPri bir at veya katırla kıtıkıtma 
yn~tVI)r}nr, siperlerde askerler gıdasızlık
tnn düşüp, daşüp bayılıyorlardı. 
İng'liz heyeti, beyaz bir bayra~n hi

maycc;inde, bu araziyi geçtiler. Türk ge
neralınin huzuruna çıkmadan evvel de 
gözleri bağlandı. 

1ngilizlcri kurtarmak, onlara bir kur
tuluş yolu bulmak ~artlle Türk genera
line bir milyon İnglllz lirası teklif etti
ler ve bize kalır~a. askerleri serbest bı
rakınız, onlar da bir daha harbe iştirak 
etmezler, bunu garanti ediyoruz!.. dedi
ler. Türk kumandanı derin bir istlhkarla 
bıı teklifi reddetti. Bu sefer de c2 milyon 
İngiliz lirası veririz~ dediler. Türk, kılını 
bile oynatmadı. 

:F'akat, !!eticede, bin Türk esirinin veya 
hasta askerinin mübadt>le edilmesine ra
zı oldu. Sonra da, neş'eli neş'eli dünyaya, 
İngilizlerin, harble elde edemedikleri şe
yi nasıl satın almaya kalkıştıklarını yay
dı (Harb sansüril bu haberi İngilizlere 
biloirmedi). Yilzbaşı ile Lavrens Kahire
ye döndüler. 

Çok geçmeden Kı1ttllammare teslim ol
du. Çöle yayılan bozgun İngiliz askerle
ri, kendi mukadderatlarfle u~raşa durur
ken. Mısırda da, Lavrens, eskisinden da
ha kuvvetli bir ihtilAfın başı, kayna~ı ol· 
muştu. Arab kıyamına yardım etmek ar· 
zusile hariciye nezaretinde tesis edilmiş 
rılan Arab bürosuna ~eçmek istiyordu. 
İnfiknkini istida etti. Re-ddolunıdu. Bunun 
:tzerine, ~ykın hareketlerlle, erkAnıhar
biyeyi bizar ctmevi kurdu. Rütbece ken
disinden biiyUk sübayların gramer yan-

.............................................................. 
AfişaJ talimatnamesi tadil ediliyor 
Belediye afi~aj talimatnamesinin üze

rinde tadilat yapmakta oldu~undan tali
matname hı:nüz Şehir Meclisinden geçi -
rilmerniştir. Tadil~tı hen~z tamamlan • 
mamış oldu~ndan talimatnarne, Şehir 

Meclisinin bu seferki toplantısına da ye
tiştirilemiyecektir. Afişaj talimatnamesi 
hazırlsodıktan sonra belediye şehrin bir 
çok yerlerine ilan kuleieri dikecektir. 

Bir sumyacı arkadaşını yaralad1 
Beyazıdda Çadırcılarda Alipaşa ha -

mnda oturan somyacı Mehmed, nyni han
da oturan somyacı Halil ile birlikte içki 
içerierken araJarında çıkan bir münazaa 
neticesinde Halil Mehmcdi bıçakla yara
~amıştır. Suçlu yakalanmış, yarası hafif 
olan Mehmedin ilk müdavatı yapılmıştır. 

4 yı~şında bir çocuk rlüşüb yaral ı~nd 

Şoför Recebin idaresındcki yiik karnyo
nu Eminönü civarından geçmekte iken 4 
yaşında Salirr. isminde bir çocuk kam • 
yondan korkarak kaçmak isterken ayağı 
taşa takılarak yere düşmüş hafifçe yara
lnnmıştır. Hfıdise hakkında tahkikata 
başlanmış ve yaralı çocuğun müdavatı 
yapılmıştır. 

Bir otobOs bir çocuöa çı~rptı 
Şoför Serkisin idaresindeki 3322 numa

ralı otobüs Muharrem isminde bir çocu~a 
çarpmıştır. 

Yaralı Şişli çocuk hastanesine kaldı -
rılınış, suçlu şoför yakalanmı§tır. 

Nara atan iki sarhoş yakalandı 

Ali ve Mustafa isminde fıki kafadar 
kendilerini bilmiyecek .kadar sarhoş ol . 
duktan sonra Karaköy caddesinde narft 
atmıya başlamışlar ve zabıta tarafından 
yakalanmı~lardır. 
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ay a am Must a Kemal Bey 19 uncu fırka kumandanlığına 
tayin edilmişti ama böyle bir fırkayı bilen yo tu! ., 

Ba~ltumandan vekil~ t~afı~~an b.ana çok 1 Nakleden ler 1 erkanıharb arkadaşlanm benim bilt~. 
nazik bir cevab verıldı: cSızın ıçın ordu- noktai nazarımı a:ılam.J~ ve bana her , 

da daima bir vazife mevcuddur, fakat s·11·rd Meb'usu merhum Mahmud ve F ali h Rlfkl Atay timale karşı muavenet etmcğe söz verda 
Sofya ataşemilitcrliğinde kalm~tnıı daha miş zevat idi. Bu tıynette olmıyanlar • 
mühim telrıkki edildiği içindir, ki sizi o- 1 g 2 6 vardı, onları birer suretle hertaraf et a 
rada bırakıyoruz.:. tim; Mesela ınenzil müfettişi Avni psŞı1 

Cevab verdim: c V atanın müdafaasına (ki ~ ilahara bahri ye nazırı, ve vekale:. 
aid fiili vazifelerden daha mühim ve mü- mali ciddiyeıle herkese on dokuzuncu ı dirmiştim. Bütün bu müracaatlarımın cc- harbıye nazırıf olmuştur.) ben ' ve ~ d

9 
f k k d ıd ğ .. r· orum vabsız kalmasından h&sıl olan bir tces- d ı b ı k · ·· erıtı beccel bir vazife olamaz. Arkadaşlarım ır a uman anı o u umu soy uy . : aş.arım, u esas ı no taı nazar uz ııırJ 

muharebe cebhelerinde, ateş hatların~a lwlhuki bcyle bir !ırkanın m~vcud:ye- sür içinde alelefevr vu cevabı verdim: sar!ı mesai ederkt>n İstanbuldan şu e 
bulunurY.en ben Sofyada ataşemiliterlik tınden kimsenin haberi yok, adeta sahte- - Vaziyeti tınsıl gördiığümü çoktan aldım: 
yapamam. Eğer birinci saf zabiti olmak k:i:- vaziyetinde idim... size iblaj eım:ştim. Tt>dbırc gelince: Bu Nihayet bütün memleketi 
ltyakatinden mahrum isem, kanantiniz Nihayet ben ~aşıtın bir halde herkesin dakikaya kadar çok müsaid tedbirler d 
bu ise, lOtfen açık söyleyiniz.:t yüzüne bakarken bir akıllıcası dedi, ki: vardı. Fakat bu daklllada tek bir tedbir düşmana teslim 8 8 11 

Uzun müddet cevnb gelmedi; bugün- - Belki böyle fırka Leyman Fon San- kalmıştır. m Üta reke 
lPr zarfında çektiğim ıztuabı izah etmek dres Paşanın ordusunda bulunacaktır. - O tedbir necir? 
m.üşküldür. Ben icab erlerse bir nefer gi- Bir kere onu görseniz.. - Bütün kumanda ettijinia kuvvetle-
bi, herhangi brf muharebe cebhesine Fon Sandres Paşanın nerede bulundu- ri tahtı emrime \'erıniz, tedbir budur ... 
koşma~a karar vei"'Tliştim. Onun içın ğnnu sordum: Müstehzt bir cevab aldım: 
Sofyadaki ikame!gahımın eşyalarını st'- - Dairesi nezareti eelilc dahilindedir -; Çok gelmez mi? 

! . b ı F th' Bey arkadaşıının mu efer.dim, cevabını vHdileor. ır u unan e ı - - Az eelir! dedim. 
vafakatı ile sefarPthaneve naklettim. Za- - Erkanıharbiye reisi kimdir? 
id olanlarını da b~rtarnf ettim ve küçük - Kazım Bey! 
bavulumu hemen hareket edecek müte- - LOtfen beni evvelA onun yanın& 
vazı bir sevvahın bav•ılu haline koydum. gc)nderır m!siniz? denim. Bir odacı ça
Artık evi terkelmek üıere olduğum sı- ğırdılar: 
rada İsmail H~kkı imzalı bir telgraf al- - Beyi, Kazım Beyefendinin yanın~ 
dım; bu imzanın üstüncie [Harbiye na- götür! dediler. 
zır vekili] işareti varcıı. Telgraf hemPn Kazım Beyin bürosunda kendisine hf-
ayner. şu idi: 4'0n dokuzuncu fırka ku- kayeyi anlattım: 
mandanh~ına tayin l::tıyuruldunuz. He- - Başkumandan vekili paşa hazretleri 
rnf'n 1stanbula harPket ediniz.:. brıni lutfen on dokuzuncu fırka kuman-

Mevcudiyetinden kimse
nin haberi olm1yan f1rka 

Filhakika bu 1elgrafı aldı~m tarihte 
başkumandım vekili 'Enver Paşa, Sarıka
mış muharebesini yapıvordu. Leva7.ımatı 
umumiye reisi İsmail Hakkı Paşa neza
ret urourunda ona vekalet ediyordu. 

Sofyadan f.ı:tınhula geldi~im zaman 
Enver Paşa da Sarıkamıştan avdet etmls 
bulunuyordu: cvvela kendisini ziya~et 
için makamına ~;ttim. Haber gönderdim, 
gelecek cevaba kapıda intizar ediyordum; 
bu aralık muameUitı tatiye müdürü Os
man Şevket Beyi LPaşal. elindeki dosyıı
sile orada !lÖrdüm: kendisine sordum: 

- Beni ~n dokuruncu dentıen fırkaya 
tavin eden harbiye naztP vekili tsrnan 
Hakkı Paşa mıdır? 

Osman Şevket Bey çok ciddt ve biraz 
mahrem bir :·sanla: 

- H~yır, dı>di. Do~nıdnn doğruva ba -
kumandan vPkili Enver Paşa hazretleri
dir; Erzurumdan teJ:::rafla emir buyur
öular: emin ohmuz b~>vefendi... 

Bir an sonra I~nver Paşa ile karşı kar
ıva bulunuvorduk. Enver biraz zavıf 

düc;müs. rengi ~olmuş bir halde idi. Söze 
bt'n ba~1adım: 

- Biraz yonılduıı, dedim. 
- Yok o kadar değil, dedi. 
-Ne oldu? 
- Cnrpıstık, o kadı:ır ... 
- Simdiki vazivet nedir? 
- Çok iyidir. c~"vabını verdi. 
R!'n daha f:ızln EnvPr Pasavı Ü7mek 

istemedim. 1-Jükftlemeyi kendi vazifeme 
Intikal t>t1irdlm: 

- TesPkkür f.(lerim, bPni numarası on 
dokuz olan bir fırkllva kumandan tavln 
buvurmuc:sunuz. bu fırka rıerededir, 

hangi kolordu ve ordunun emrinde 'hu
lunuyor? 

Cevab verdi: 
- Ha evet! BP.~ki bıınun için erkAnı

harhive ile görJşsenb: daha kat'f malu
mat alırsınız. 

Enveri !<)K mesg-.ıl Vf! cak yorgun gö
rOyordum: s6zfi uzatmadım: 

- Pek ıyi, o halde fazla sizi rahats1z 
etmlyeyim, erkflmharbiye ile görüşürilm, 
dedim. 

Başkumandanhk ~>rkAnıharbi esine 
müracaat ettim. Icab ~den ıilesaya kendi
mi şu yolda takdim edivordum: 

- On dokuzuncu fırka kumandanı 

kaV!T'akam Mustafa Kemal! 
KPndilerine kendlmi takdirn etti~ım 

hf.:'r zat havretle yOzfimP bakıyor, benim 
kim oldu~umu anlamakta milşkülat ço;ı

ldyordu. Nihayet başkumandanlık erkA
nıharbiyesinde kimse bayle bir 
fırkanın mevcudiyt>tinden haber -
dar bulunmadı. Sirndi hale ba -
kıntz, ne garib mevkideyim; ke-

danı tayin buyurınuşlnr. fakat ne müşa
riilileyh, ne de rrkAnıharbfyesi bu fır

ka~·a dair sarih maiihnat vermediler. Ni
h:ıyet belki Lt'yman Fon Sandres Pa~ll
nın ordusunda böyle bir fırka vardır diye 
b"ni buraya gö:ıoP.rdilu. Tabit zatı lliniz 
bileceksiniz, c.rdunu7da böyle bir fırka 

var mıdır, yok mudur? 
Kazım Bey: 
- Bizim ~islokıtsyonumuzda bövle bir 

fırka yoktur. Fakat caiz ki Geliboluda 
bulunan üçüncü ko!ordu, yapmakta ol
d:.ı~unu bfldi~imiz hazt t~şkilatı cedide 
mcyanında yeni bir fırka vücude getir
mek tasavvurundaöır. Bir defa oraya teş
rıf huyurulursa hakikAt anlaşılır. 

Dedim ki: 
- Yani ben kumandam oldu~um fırka 

mcvcud mudur, de~il midir, bunu anla
mak !~In Geliboluya mı gidcce~m? 

-Evet, do~usu budur. 
Kazım Bey: 
- Maahaza harPket:nızden evvel sizi 

kur:ıandan paşaya hınırayım, dedi. 
Kazım Bey evvelA yajnız olarak ordu 

kumandanı paşanın ~·nnına gitti ve bir 
da ki ka sonra beni davet etti ve bir §e kil 
ve .ı:urett<> . pek iyi hatırıroda değildir, on 
dl'kuzuncu fırka kumandanı mı dedi 
yokc:a mutasavver bir fırka kumand:mı 

mı dedi, fakat, Scfyadan gelen ataşemlll
tf:r Kaymakam Mustafa Kemal. sö'!l~ri 

s<ırih ıdi Leyman Fon Sandres Paşa bO
yük nezaket ve beşaşetle beni kabul etti. 
Bür:>sunun karşısında Y.Pndisine müte
VC'CC'!h oturttu: kibar bir tavırla: 

Leyman Fon Sandires 
k1z1yor 

- Sofyadan ne vakit ge:ldiniz? diye 
~ordu. 

- Diln, ded:m. 
Muknddemesiz ilAve Hti: 
- Hala Bulgarlar harbe girmlyecek 

midır? 

Cevab verdim: 
- BPnim ~ördil~üme göre, henüz eır

rniyecf'klerdir. 
- Niçin? 

Ve bu suali sorarken elıle de bir fsti~
rab jestt yaptı; ceı·ab '·ermek için blr:ız 
düşündüm ve derakab dt'dtm ki: 

- Benim anladığıma göre Bulgarlar 
iki ihtımalden birinin tahakkukundan ev
vel harbe girmezler. Onlardan biri Al
man ordusunun muvaffak olaca~ma ka
na:ıtbahş olacak sarih delAil görmedikçe, 
ikıncısi harbin faalıyetı kendi toprak'a
rına tcrras etmedikçe ... 

Bn cevabım üzerine Leyman Fon Sa'l
dres Pa~a birdenbire hiddetlendi; yum .. 
ruğunu sıkarak ve yukarı kaldırarak ev
vcla güldü ve ilAve ttt!: 

- Bulgnrlar UlA Alman ordusunun 
nıuvaffakiyetine E:mniyet etmiyorlar mı?, 

1zzf't Pqa 

Kemali atlkOnetle mı.ıkabele ettim: 
- Hayır, ekselans, dedim. 
Benım bu cevabım I eyman Fon Sa·~

dres Paşayı biraz daha hiddetlendirdi ve 
yüzü hücum eden kanla kıpkırmızı ol
du. Leyman Paşa c:ddt olarak kızıyordu. 
~- Niçin? dedi. 
Bu aualin medhl.iiine birdenbire inti

kal edememl,tim; onun ıçin yüzüne bak· 
tım. İuh Etti: 

- Nasıl olur, Alman ordusunun MU• 

vııffakiyetine karşı emniyetsizlik bu na-
sıl olur? 

- Öyle efendim, dedim. Dikkatle göz
h·rime baktı: 

- Siz ne kanaa!tes.nlz? diye aual e~ti. 
Cevab vermek mi, vermemek mi lnzıİn 

gclC'ce~inde bir an tert'Cdüd ettim. Fak:ıt 

kumnndanlı~ına tayin olundu~ vakit. 
havada bir kum2ndan vaziyetinde bulu
nan ben nasıl mütehı:ıssis bulunabilirdim? 
Esascn bu ışierde kendi noktai nazarımı 

çoktan icab edenlere ya?mıştım; bunun 
aks:ne bir fCY söyliyemezdim. Son daki
kaya kadar da Bulgarlann durendişııne 
hareketlerini de takdir ~tmekten kendimi 

mcnedememiştim; !)lhassa Sofyayı terk 
ederken ö tarihte en yüksek makamı iş
gal etmiş olan General Fiçef ile samimi 
bir hasbıhal yapmış, tıc-nim noktai nazR-

rıma tevafuk ecien mütaleasını anla-
mıştrm. Buna nazaran ben, Türk vataııı. 
nın bo~azlarını müda1Pa vazifesini almı~ 
bulunan bir mare~E>la ne diyebilirdim? 
Bır an vicdant muhakE'rneden sonra kısa 
bir cevab verdim: 

- Bulgarlan, noktei nazarında haklı 
görQyorum. 

Leyman Fon Sancfr~s derhal aya~a 

kalktı ve bana müsaade etti. t~te harbin 
sonunda tekra'r cı:;ı kArşıya saldn siga
ra ve kahve içmelde bulundu~umuz zat, 
o ldl. 

Bir suale cevab vermek 
için 4 sene bekleniyor r 

Telefon kapandı. 

Bundan sonra ca uzun hikAyeler var: 
en ruhayet Anatartalar grupu kumandan
lıimm bana tcvdii vesaire ... 

Az mı gelir, ç0k mu gelir? Buna karar 
verrnek için arad1ın bunca facialar ve 
gayri kabili telafi zararlarla dolu dört 
sene geçmesine mi intizar lAzımdı? Mu

, .ı:adder bu imiş .. 

o gün benim cediJim hakikat teslim 
ml olunsa daha iyi olurdu? Dört senelik 
felAket derslerinin ~Jebeb olduğu intibah 
hissinin tazyiki altında bugün bana grup 
kuvvetlerinin teslım olunmasında mı 

fazla fayda vardı. Bu cihetler tayanı mü
nakaşadır. 

Osmanlı devleti mukadder felflkete 
maruz kalıp muıTJıahil olduktan ve her 
şey çamurlar içine battıktan sonra dahi 
yapılan bu ışierde müsbet hiçbir mana ve 
maksad yoktu. 

Esasen devirlerin birer haddı fasılı ol
mak gerektir. Şimdi çok memnunuro ki 
beni mazi safahatının teakubu üzerinde 
bulunmakhan menetmişlerdir. Hakikaten 
insan, yaşadı~!, bulundu~u ve çalıştı~ı 
muhit içinde, o devri sevk ve idare eden
lerle hemhal ve bir kanaatte olursa ayni 
muhit ve devrin adamı olmaktan çıka
maz. Beni bu felAketten uzak kalmak için 
ellı>rinden gelenleri yapanlara teşekkür 
etmeği vazife addederim, onlara bu ha
rPketlerinin şuurlu faiJleri olmadıklarını 
zlkretmek !}artile ... 

- Kumandasını deruhte ettiAlın kuv
vetler şunlardı: İkinci ordu, kumandanı 
Nihad Pata, karargahı Adana, benim es
ki ordum, kumandanı vekaleten Ali Fu
ad Paşa ... Hicaz kuvvei seferiyesi, ku
mandanı Fahreddin Pa~a (sabık KAbil 
sefirimiz), bir tarıhte bunun kumandan
lığına tayin cdilmişkt-n kabul etmiyerek 
Şam~an dönmüştüm, ve Maanda bir ta
kım kuvvetler ... 

Yıldırım ordular grupu kumandanlığı
nı deruhte ettikten sonra düşündüğüm 

esaslı noktalar şunlardı: Do~rudan do~
ıuya elim altında bulunan kuvvetleri 
geçirdikleri bütün badirelere ra~en 

hakiki kuvvet haline getirmek, tensik 
etmek, teşkil etmek, takviye etmek! Hi
caz kuvvei seferiyesl, Maan kuvvetlerini 
hiç hesaba katma~ı düşünmedim. Onla
rın zaten esarete mahkO.m olduklannı iki 
sene evvel Cemal ve Enver P.qalara an
latmıştım. 

Adana otelinin bu dt diğimzi oda~ında Musul civarında bulunan altıncı ordu-
Leyman Paşa ile kaıft karşıya düf\1nür- yu kabili fstJfade b'r halde görmek is
ken diğer bir nokta da hatırırndan geçti: terdi.m. Bu maksadla bu ordunun ku
Arıburnu kumandanı tdim. İngilizl~r A- mandanile doğrudan doAruya muhabere
nafartalara çıkmı~tı. Vaziyet buhranlı ve ye giriştim. İstanbul ve Çanakkale civa
çok tehlikeli idi. Bıı§lrumnndan vekili nnda bulunan kuvvet]ere rabtı ümid et
Enver Paşaya kada do~udan doğruya miyordum. Şarkta Azerbaycan vt İran
müracaat mccburiyP.tinde kaldım; şaft da bulunan ordularla hiç bir temas ve 
cevab gelmedi. Leyman Fon San - münasebetim yoktu; onlar için de henüz 
dres Paşa telPfon!a beni aradı; mükAle- bir §ey düşünecek halde değfldim. Aden 
memlze delAlet nden, gene erkinıharbi- kapısını zorlıyan Sııid paşa fırkasının 

ye reisi KAzım Ue;vdf. Sordu~ sual §U mevcudiyetini bile hatırlamıyorum. Fa
idi: kat her şeyden evvel elim altında bulu -

- Vaziyeti nasıl görüyorsunuz ve na- nan iki ordunun arzu ettiğim tarzda tak-
sıl bir tedbfr tasav\'ur ediyorsunuz? viyesi halinde blltün felaketiere ra~en 

Vaziyeti naııl gördükUmü ve kademe Türk esinin fşittirllebilece~i kanaatinde 
kademe nasıl tedb•rler alınmak ltızım fdun. Bu yoldn işe başladım; bana yar -
geldljini çoktan, bütün alAkadarıara bil- dım eden ordu, kolordu kumandanları ve 

Yıldırım ordular guru.pu 
kumandanlığına : 

Karargahı umuın1 

2729 
Düveli itll§fiye ile akciettiğimiz ıntıtıı~ 

ke şeraiti • berveçhi zir münderfÇ~ 
Malumat husulü ile her ordunun }te~ıJ'ı 
ne aid hususatı derhal tatbiki Ift.zıtl'l "' 
Bu babda lüzum görükiükçe izahat 
talimat verilecektir. . 

Sadrazam _ve bcışkumandanlılt 
erkdnıharbiye reisi 

İzzet ·tJ 
.,,raı 

- Bu emre melfuf mütareke ır al 
cümlece maHlmdur? Onu ben size tel<r B' 

etme~e lüzum görmüyorum. Bu ıniita:ıı 
kenarneyi baştan nihayete kadar ted at 
ettikten sonra bende h asıl olan kana Ll' 
şu idi: Devleti Aliyei Osmaniye bu t1l tl 
tarekename ile kendini biU.kaydU şıı V 
düşmanıara teslim etmt>~e muvaf~at ·~t 
miş değil, düşmanların memleketı ıstı 
sı için ona muaveneti de vadetmi~tır. f1 

Bu beni çok hazin ciüşüncelere sevıeııS 
ti. fstedim ki İstanbul hükUmetint }>tt , 

tenvir edeyim. Buna çahştığımı zanne li' 
derim, fakat bu zemin üzerinde iki ıntJ ll 
telif zihniyet ve telakki t~barüz etti. ~e· 
size bunu hikaye etmiyeyim; tercih e 

1 
rim ki şimdiye kadar kısmen malOın ?rı' 
muş olan vesaiki nync>n tevdı edeyı liY 
o vesaik benim bu dakika söyllyece~tı' 
rimden çok kuvvetlidir. Bu vesaiki 0 

" 

duğunuz zaman göreceksiniz ki ben Y!p, 
lan mütarekenamC'nin sakatlı~ını got , 
düm. Bu sakat noktalRrın tashihinC ç;gj 
lışmak lüzumuna kani olarak aUik~ıJ 
makamata söyledim; bu mütareken te' 
oldu~u gibi tatbik edildi~i halde :ınett1 W 
ketin baştan nihayctc kadar işgal ve ııı.1 
tilaya maruz olacağı kanaatini detJile~f 
ettim; düşmanların her dediğine sel1l eti 
ve at'aana demekten teve11üd edece~ 11

11n• 
cenin bütün Türkiyeye müstevlilerın dfl• 
kim olmasını intac edceğine şüp?.e ~5 1 

memek lAzım geldiğini ve bir gun d911 
rnanlı kabinesinin düşmanlar tarafın 
tayin edilece~ini anlattım. ol'• 

Bunun için hiç de kehanete IUzUIJl Y'ıııfı 
tu. Kendini zayif ve Jlciz gören instt~lltl 
nisbeten kavi ve azimkar insanla 

1 
1'1 

merhamet dilendikleri zaman rntJt ~ , 
kendilerine acındıracaklarına kani ~e.· 
mak için bilmem ne his ve haslette ol 
lıdırlar. 

N tımata 
565 
Başkumanda"'.lık Erk8.r_ı.ıharbi1JC 

riyaseti celilesine: .19 
Mütareke şeraitini havi emri sa:~ıı~ 

rini aldım. Her ordunun kendine ai rıl' 
susatı derhal tatbik etmesi emir bll~e ~ 
luyor. Tatbikata başlanabilmek fçindı1lıı1 
raitin pek umumi olan bazı rne"\{e • 
!stizahına mecburiyet görüyoruırt· ·rıı· 
vaddı mezkOreyi sırasiTe arzedecdı iıt' 

1 -Madde 10: Toros tünellerlni~ ~ıı''' 
tefikler tarafından işgali maddesının til' 
zihi lAzımdır. Toros tünelleri dcnilC~l c• 
neller en son açılan iki tüneldir. t~g rıııı.• 
dilecek yalnız bunlar mıdır? tşgaıın e dlf 
hiyeti o kısımdaki hattın işletrnes~bll • 
şamil midir? Yokfa muhafaza t~sbiltiiı1 
tından mı ibaret xalacaktır? :BU UttcllC' 
ayri bir grup teşkil eden Amano.~ teııeriı11 
ri bu mc>yandn mıdır'! Toros tıın Jle
tutacak 1mvvayı işgaliyepin rnikdıırı 
dir ve nereden gelecektir?. ) 

(Arkası vcır 



~ İkinciteşrin 

Fotografc1 ar Atarnın Hatırasi 

t l'otografcı Bay Teknr, senelerdenberi 
di'hıi atölyede çalışır, fotografcılık eder
~· Bay Tekarın kimsesi yoktu. Yalnız 
tt~ar, atölyesin!" bitişik odasında tek ba
'ııııı Yatıp kalkardı: Bay Tekar, şehirde
f(ı"b birçok fotografcılar arasında en fazla 

ret kazanmış clanıydı. 
t~ Onun kadar güzel fotograf çeken 

l) gr?~cı yoktur. 
lt .enılırdi. Bu bir hakikatti. Arzu edil
rJ1 zaman fotograf çektirenleri foto~
tı~' .olduklan gibi gösterıneyi bildiği 
'çı~kin insanları fotografta güzel gös
~ eyı dt bilirdi. Bunun için bilhassa 
fı:ı\... tı ve yaşlı kadın müşterileri pek 

'tU: 

~ ', Bay Tekar ben fotografımı çektire

bt tim_ amma, fotografta ıüz.el görünebi
)'frıtyim? 
alıud da: 

'Bay Tekar, ben yaşlı görünürüm 
~ a, aslında pek yaflı deltilimdir. Yü-

~~ nedense çabuk burtl§tu, saçlanm 
'l' k beyazla§tılar. 
'rzında bir baslangıç yapan müşteri

arzularını derhal anlar .. 
ıa; Siz hi~ merak etmeyin bayan, fo. 

\> &fınız çok güzel çıkacaktır. 
•hud da: 

~' Hakkınız var bayan, yaşlı göriinü
~Unuz amma, aslında pek yaşlı olma

~ nız belli, benim foto~rafım, tabiatin 

Ola hatasını tashih edecek, sizi memnun 
~&~ınız bir şekilde gösterecektir. 

'er ve dedf~ni de yapardı. Çirkin ka

' fotografını aldıAı zaman sevinir: 

le yüzürodeki buruşukların olmaması çok 
iyi. 

Bay Tekar diğer foıografcılardan bir 
iki misli fazla paraya fotograf çekerdi. 
Fakat müşterileri onun bu pahacılığından 

hiç şikayet etmezler. Bılfıkis: 

-Az bile alıyor, onun fotografları da

ha çok paraya değer. 
Derlerdi. Bay Tekarın kazancı çok faz

la idi. Fakat çok hasisti. Pek az para sar
federdı. Onun paralarını atölyeye bitişik 

odasında saklarlığını söylerlerdi. Bunu 

hırsızlar da duymuşlardı. Bir hırsız, Bay 
Tekarın atölyesine girmek ve bitişik o

dadaki paraları çalmak kararını vermişti. 

Bu kararla hemen hergün atölyenin bu

Bizden uzaklaşarak ha.yattan çekU~in. 
Kalbiere yara açtı b:ı.şunızdan ~dişin. 

Ey Türkiın kurucusu güvendiğin ıen<;li-

tin. 
BU ki nurdan yiızünü kara çıkarmaz se

nin. 

Kurduğıın alh okun yolculan gençllktlr. 
Durmadan, dinlenmeden vatan yüksele-

. cektir. 
Çiiıı.kü Senin sunduğun esere Türk can 

nrlr. 

Öniındeki sedleri inan birden devirir. 

Vatan uğruna ölmek, canını vermek idn 

s~n de ,;ençlik çatında bu duyguyla ye
tiştin 

1'iirklüi:ü kurtararak ona istiklal verdin 
Sevdiğin milletini yalnız bıraktın gittin. 

Kimse anlayamadı bu m~hulün sırrını 

Ölüm seni alıp da. bizi bırakhğını. 

Iller üstünde &'iden kutlu, aziz nJi4mı 

Keşke ıörme7. olaydık Türkün allayışını. 

Topun üstünde ıiden al bayraklı tabu: 
tu n 

Sanki bize söyledi atlamayın sat olun. 
Ebedi ıı:idi ini haber verdi ı-urubun. 

Kanıyan kalblerile and içti ıenç tabu-
run. 

fıelebe11 elveda Sana Türkün Atası. 

Bu mılietln ba'fbuğu, bu milletin babası. 
Seni sakhyacaktır, bütün bu yurd se-

• ması. 

Bl'r kalbde yaıtıyacak Ataman batıra.o;ı .... 

İstanbul Erkek Llsesi 807 
Necdet Günnr 

lunduğu caddede bekliyor, fotografcının \..-.ııı~~~""'!'!"""'!'!"~~.....,~.....,..,..,...--JJ .................. ············································ 
dışarı çıktığı anı gözlüyordu. Nihayet is- t< graf makinesinin kar~ısına oturttu. Fo-
tediği oldu. Bay Tekar atölyesinden çık- tograf çekmeyi bilmezdi amma fotograf
tı. Hırsız da fırsat bu fırsat atölyeye koş- cıların fotowar çek~"rken neler yaptıkln
tu. Kapalı kapıyı maymuncukla açıp içe- rını görmüştü. Fotograf makinesinin üze

ri girdi. Tam çekmeeeleri karıştıracağı rındeki siyah örtüyü başına çekti. Tom 

sırada bir gelin damad ve davetiileri içe- bu esnada Bay 'l'ekar ıçeri girdi ve hırsı

ri girdiler. Düğün hatırası olarak fotog- zın üzerine atlayıp onu yakaladı. Fotog
raflarını Crtkaracaklardı. Hiçbiri Bay ı r<tf l;:ka. 1 ac, k ıd· ş~~ rrr.ışlardı. Fakat 
'l'eknn o zamana kadar görmemişlerdi. onlar da işi anlnyınca hırsızı hep beraber 

Beceriksiz 

Müşt~ri - cSedef d~· marka di§ ma
cunu istiyo'l"ıtm. 

Tezgahtar - Bu marka di§ macunu 
kalmamıştır. 

Müşteri- c Yok .sakab marka trcı§ ıcı
bunu istiyorum. 
Ma!iaza sahibi - cYok sakala m.arka 

traş sabunumuz yoktur. Fakat, c Çok 
saknla marka sabun vardır. Di~erin.
den kat kat iyidir. 

tezgahtar 

:Mağaza sahibi - Mii.§teriyi kaçwdın 
ba§ka marka verip bu daha iyidir de
meliydin, hele bir mü.şteri gel.sin de 
bak ben ne yapıyorum. 

Mayaza ıahibi - Gördün mil, işte sa
tıcılık böyle olur, gelen müşteriyi boı 
çıkartmamak ldzımdır. Sen de cWckat 
et, bundan böyle müşterilere benim 

uaptığı'iı gibi yap anladın mı? 
'lezgahtar - Peki, olur . • 

b lvte~er ben ne güzelmişim! • 
fo~i:te kendini be~enırdı. Yaşlı kadının 
~arı olduğundan en aı: on on beş yaş 
'lıt: k çıkardı. Y&flı bdm bu fotograCı 

Hırsıza: bağlayıp polise teslim ettiler ve Bay 
..._ 'h Müştni - Si::de pudra var mı? Müşteri- Ne dedin, ne dedin benimle 

ı. .orav B T k ı b. ı· h t - Bay Tckor bizim bir ·fotografımızı Tckar onların resimlerını çekti. Ayrı ay-~hih o ay e ar a ıa ın a asını . .. ? .. . . . Tezgiılıtar - Pudra yok bayan, fakat alay mı ediyorsun? 
~.te muvaffak oldunu1: itte, benim çeker mısınız. rı teşekkur ettı vtı ı esımler ıçın para ka- gayet iyi tahta kunı.ru tozumuz var. Mağaza sahibi - · Eyvah mahvoldum. 
~'lı 1 Ya9ım budur. Saçlan mı kumral Dediler. Hırsız, kurtuluş yolunu onla- bul etmedi. Pudra yerine onu kutlanınız çok 171.em- Ben böyle b<'cerik.!iz, akılsız tezgahtar 

'-~kla ne kadar iaabet etmi§siniz. He- rın fotograflarını çekmekte buldu. Fo - * * * nun kalacaksımz. görmedım . ... anınec·elertm·i"zde ........... T .................................... r .............. I,,.r ...................................................... E.TI ........................... i ................................. ve·nr···· ................ . 

kazananlar q_ ~ 

' 1 

Civciv - (Bağlı köpeğe bakarQk) 1şte yırtıcı ıcrt bir 
lto köpek, fakat ben korkmadan geçer giderim. 
~ l. SAATI KOL SAATİ 
":.' tr:kek Lise - ıstanbul Kıs Llsesin -

A. 2i8 Adnaa dea 1060 Muzaffer 
~ Dotanoflu 

b ik 
la.r

1 
kat: Bilmecelerimizde kazanan· 

~.atı. lsinıleri her hafta Pazartesi günü 
tı. sa 

~t Yunızda neşrolunur. Bilmece -
\>~ ınük rı~ Ma~lan hakkında dilekleri 

~kuYueulanınızm bu dileklerini 

~i~ e ~blarile birlikte göndenne
"- ayrı bir 'Qeı-t zaria koymalan ve zarfın 
1~2ı--ne ctdare. kd:Jmesini yazmalan 
ı. ""lldır t ...... 
~t'ıın · ~ıanbulda bulunan okuyucu· 

ıı d b 
'Qı1 k a u tarzdaki dilek mektubla· 

..... ,, ... ' * 
If 

f-
, 

/ 

'~ ll 
btk endileri matbaaya getiriderse 
ı~ 'lllec:e k f d '·- k ~·di utusuna crtmamah, idareye Civciv - ıte, bem hiçbir fey en rı.vT muyonım 

e1.ınelidirler. 

Civciv - (Parmaklık arkanndaki kediy• bakarcık) Bu 
hain kediden de hiç korkmam. 

,,,,,,,,,,.,,,,,,,Vf /tl'',,, 

~~ .lif 
\\)1,,' 

Cfvciv - itnneci~m anne~ ağıı.m açmıı üzerim• 
geliyor, btmi yiyecek. 

Bilmecem iz • 

.Rüzgar bu adamın ~pkasını almış 
götürmüş. Adam; şimdi şapkasını bu • 
lamıyor .. Siz arRym bulun. Bulursanu 
bulduğunuz yere bir işaret koyun w 
resı.ai kcsıp bize gönderin. Bir kişi 
cSon Posta» ya bir ayl:ıık abone kayde
dıleoektir. İki kiŞiye birer masa saati 
ve yüz kişiye de ayn ayn güzel ve kıy• 
~tlı hediyeler verilecektir. Bilmecc • 
ye oevab verme müddeti on beş gün • 
dUr. Bilmece cevabını b1zc gönderdiği· 
nlı zarfın üzerine cBUmece» kelime~ 
ni ve bılmecenin gazetede çıktığı ta • 
rihi ya21llalı.sınız. 
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vi t ap1s1nda elli y1l süvarİSini aradım. Kadıköyündeki mü
tevazi evinde, şimdi Denizbank klavuz
luk dairesi reisliğini yapan emekli de
niz yarbayı Ali Rıza ile görüştüm. Yazan: Eski Dthiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Anam kır ata binmenin ikbal ve itilaya delalet ettiğine 
inandığı için mahza onu memnun etmek üzere rüyam
dan bahsettim. lkbal ve saadete delalet ettiğini anlattı. 
Bir ay sonra mutasarrıflıktan azlolununca gene merak 

Muhitinde çok sevilen, ve bir çok 
dcnizcileriımiıin ağabeysi sayıran Bay 
Ali Rızadan, o günkü intrbalarını so -
ruyorum. Denizin engin fırtınalarını 

yemiş, ve yıllardır ufuklan gözleye 
göıleye, bazan rnunis, bazan kükreyen 
~akat hep oynak denizi seyrede ede 
mavi rengi çelikUeşmiş gözlerinde 
şimcii derin bir elemin izleri var. Ga • 
yet ağır ve içinden ağlayan bir sesle 
anlatıyor: 

etmememi ve sonumun iyi olacağını söyledi 

Amca ve teyzemin oğlu merhum 
Fuad (esbak Adana rnektubcusu) 
beyaz bir ka tır üstünde azıkarn -
dan geliyordu. Anaın, kır ata 
binrrrenin ikbal ve itilaya delalet etti -
ğine iııandığı için, rnahza onu mem -
nun etmek maksadile riiyamdan bab -
set tim. 

- Fuad, neye binerse binsin, dedi, 
ehemmiyeti yok. Senin ikbal ve saade
tin ona da aiddir. 

Bır ay kadar sonra, mutasarrıflık -
tan azlolundum. Anama: 

- Senin beyaz atın delalet ettiği ik-
bal başıma kondu, dedim. 

-Ne oldu 
- Aıledildirol 
- Merak etme, sonu iyidir! 
Kadıncağız adeta, bu vaziyetten ca

nı sıkılmamış gibi bir tavır aılınıştı. 
Fuad. o sır2da. Niğde muhasebe ka

lemi ba~katibi idi. Çocukluğumdanbe
ri ata meraklı olduğumu bildiği için, 
birkaç ay önce yazdığı bir rnektubdn, 
güzel bir Arab atı yetiştirdiğinden bah· 
sederek arzu edersem göndereceğini 

söylüyordu. Dedeağaçta ata mzum ol -
m:ldığından istememiştim. 

Musui valiliğine tayin olunduğum 
gün Fuaclın muhasebe ba&kflt1b1Hnn -
den Arabsun kazası malmüdürlüğüne 
nakledildiğini, Konya valisi Ferid Be
yin (Amavud Ferid paşa) mahza ma -
beyn memurlrnndan birinin hatınnı 
ho~ etmek için Fuadı Arabsuna gön -
derdiğini, o :memura yazdığı cevabi 
mektubunu görerek öifrendim. Canım 
sılr.1ldı. Kendi .. ine şu telgrafı çektim: 

«Valilik ile Musula gidiyorum. On 
be~ gün sonra Mersine varacak olan 
Fransız vapuruna gel. Yazdığın at ora
ya JYÖtürülmeö-c de~er<;e onu da ıretir.~ 

Mu::ıyyen günde Fuad geldi. Atı 
rnethetti ve: 

- Bir mavnaya koyarak vapura ge
tirecekler, dedi. 

Az sonra, at, vincle vapura alındı. 
Haki ka ten çok güzel ve genç olan bu 
hayvanın, yazık mavnaya kanarken 
dü~ürmüşler, arka ayaklanndan birini 
basamarlığını gördük. İskenderonda 
muayene ettirdik. Bacak kemiği çatla
m:ş. Maalesef orada bırakımağa mecbur 
olduk. Bu at, beyaz değil, öveyik kın 
denıleıı renkt~ idi. 

Halcbden Muc;ula !kadar gitmek i -
ç.in Fu<vi ile kend'me at aramağa 
ba ladık. Nihavet halis Arab olıhamak
la beraber bembeyaz, sevimli bir at 
bulduk, aldık. Bir at da kendisine al • 
masını Fuada 1eklif ettim. 

- Ben kervan içinde iyi bir katır 
buldwn, dedi. Ona bineceğim. Böyle 
uzun yollar için katır daha iyidir. 

Fuadın seç•ii!i katır kovu kestane 
ren~ınde idi. Benim atın beyaz obnaS1 
rüyad::ıki kır atı hatırıarnama kifayet 
etm~di. Maaha1-a Dedeağaç rüyasını 
ben de, annem de unutmuş Idi-k. 

On altı gün sonra, Musul şehri kena
nnda son kar~ılayıcılarla buluştuk. Sur 
har:cınd~l<i şehir kısmına girdik. 

Yarısı kıc;la ve askeri daireler ile, 
ynrısı dn hükumet konağı olan büyük 
bina ile bunlann yanındaki carazii se
niye• dairesin~ yaklaşınca onlan tanır 
gil.>i oldum. 

Hele kır bi:- at üstünde bulunuşum, 
Dedea~açta gördü§i.lm rüyayı gözü -
mün önünde tecessüm ettirdi. 

Arkama döndüm: Fuad, beyaz bir 
kahr üstünde beni takib ediyordu!. 

Hayretle atmu durdurdum. On altı 
gündür bindiği duru katırın ne oldu -
ğunu. bu beyaz katıra nerede, ne se -
beble hindii!ini heyecanla sordum. 

-- Son· istikbal yerinde, cevabını 

verdi. İlti at birbirile tepişirken, biri • 
nin çiftcsi, kahnmın hacağına rastgeıl
miş. Hayvan, binilernivecek derecede 
tapallıyordu. T~ınımadığım bir :zat be -
ni bu katıra bindirdi! 

Şu suretle Dedeağaçta gördüğüm 

n.iya, aylarca sonra, aynen çı~ olu
yordu! 

* İkinci rüyama gelince: - Aradan ı ı sene geçmiş olmasına 
İstanbulda bulunan Şeyh Esad E • rağmen, bugünkü gibi aklımda .. Ata -

fendi namında bir zat, Musula teb'id türkü, İstanbu'a geti:reccktim. Ertuğrul 
edilmişti. 0 zaman ben de Musulda İzmit a~~k~.a~~~nda de.mir~~~i~i. Gemi -
idim. Mumaile·.<k İstanbulda li de en kuçuP-'unden en buyugune kadar 

J"'• ma ve h · · d b' h F k l~d .. 
memurlarından olan akrabamdan i - cpımız P. ır . eyecan.. ev a a e gu~ 
mir. bE:>yin pek ziyade 'lti .1 , 1_ Je .. c mnhsus bı:- hal var.. Hava sankı 

ı zam 1e )azı 1 kt 'kl .. b ... k .. B" .. ~ .. _ 
mış bir tavsiyesini getirmişti. e.~ n .enmıf: f'ı ı .. cun. u. uyu~mu-

Emin Bey akrabamdan olmasa bile, zu be~lıvoruz .. Kalblenmız beklemek 
he suretle hürmete Hiyik bir ihtiyar hasretıne artık dayanamıyacaklar
olduğu'ldan. Şeyh Esad Efendiyi. men- mış gibi verlerinden kopacak, fırlaya -
filiğinin mucib olabilecef; tehlikeye ca~<mıs gibi ça,.oıyor. Herkeste bir ıte -
rağmen her suretle himaye etmeği ben laş .. nöbet bekliven neferler bile vazi
vazife saydrm. felerinin ehemmiyetine rağmen pek gö-

Esad Efendi, Musulda ikamete me- rünür bir helecan ile çırpınıyorlar .. Er
mur idi. Kendisi Erbil ahalisinden ol _ tuğrul bir gelin gibi süslü .. Çünkü Bü
du~ndan, orada evi ve akrabası bu - yüğü bekliyor. Ona ·kavu~acak .. Gün • 
Iunduğu için Erbilc gitmesi mümkün lerden bır Salı günü; ve tarih bir tern
olursa sefaJetten kurtulacağını söyledi. rrnız 1928 .. Saat tam on buçukta Ata· 

Musul adını bütün vilayete şamil türk İzmite vardı. Motörle Ertuğrula 
telakki ederek vilayet dahilinde bir ka- geçti. 
zanuı merkezi olan Erbile gitmesine ı- Çelik bir yay gibi motörden, Ertuğ-
zin verdim. rulıın merdi"venine tırmandı. En tecrü-

Bir sene kadar sonra, Kerküke gi • beli bir denizci ,ıtibi vakur adımlarla 
derken yol üzerinde bulunan Erbilde güverteyP. çıktı. Kendisini ka~ıladık, 
iki gün kaldım. ve taz;m)erlmizi arzettik. 

Erbil aliınleri, seyhleri arasında E • Ulu Önder Ertuğrulun terti·batını iyi 
sad efendi de hük"llmet konağına gele • bilivordu. Onu11 için, 
rek beni ziyaret etti. - Kıç taraftaki köşke çıkalım, bu -

Başkalannın ziyaretini iade edip de V'ırdular .. Kendilerini oraya götürdüm, 
nıahza menfi olduğu için Esad efendi- kahvelerini içtiler .. 
nin evine git.ınemenin yakışıksız ola - Yanlarında şimdiki :Milli Müda -
cağını diişündiim: kimsenin ziyaretin - faa Vekili Kaz•m Özalp, Orgeneral 
de bulunmadım. Hatta vilayetteki bi - Fahreddin Altay, o zamanki ba~katib 
ricik hey'et müderrisi Hoca Bekir--e - B~y Tevfik, Seryaver Bay Resuhi, bir 
fendinin brle... de Bay ilirahim Tali vardı .. Daha bir 

Erbilden hareket edecelfimiz güne çok saylavlar da kendilerine refakat e
tel~addüm ede., gece rüyamda merhum diyorlardı. Saat on 'birde huzurlarına 
b~bamı ~ördüm. Babam, kavuniçi ren- çıkarak hareket etmemizi iztizan et • 
ırinde çuha kaplı kürkünü giymişti. tim. 
UyandJm. Gür. doğmasına daha bir bu- - Kalkalıın, buyurdular .. 
çuk saat vardı. Ağustos ayında oldu - Donanma Ertuğrulun sancağında ve 
i!umuz için serinlikte gitmek maksa - iskelesinrle mevki alarak, yat orta yer
dile arkadal?larımı da uyandırdım. de olmak üzere, Yelken fenerine kadar 

O tarihten on sekiz yıl önce ve kış geldık. Buradn Ertuğrul donanınayı 
mevsiminde ilk defa Niğdeden Konya- bırakarak yol verdi. Büyükadaya ge -
ya giderken, babam bineceğim tatar a- lirrdiği zaman, Adadan İstanbula kadar 
rabasının her tarafını kalın keçeler ile olan sahada diziimiş bulunan küçük bü 
kapattırmıştı. Belki lazım olur diye de yiik vapurların, ne bileyim her türlü 
arabaya bu kürkü koydurmuştu. Onu denız vac:;ıtalarının etrafından geçtik. 
hiç giymemiştim. Nasılsa üstüne si~ara Oradan Moda koyuna vardık. Burayı 
düştirerek göğsünde bir kuş gözü ka - da dolaştıktan sonra yatın istikannetini 
dar bir yanık yapmıştım. Sar:ıyburnuna doğru çevirdim. Ora -

Ruyada babamı görünce yanık ha • dan da dönPrek Şemşipaşa, Üsküdar ~ 
tınına ıreldi. Dikkat ederek kürıkde de- nünden, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çen • 
liği de gördüm. gelköy ve Kuleli rnektebinin önünden 

Uykudan uyanır uyanmaz, hatta da OMaköye saptık. Ortaköyden de gayet 
ha yatak içinde iken Esnd Efendivi zi • aiktr bir seyirle Dolmabahçe sarayının 
yarei e•mek hatırıma geldi. Halbuki örüne demirlcnik. Denizi kümeleyen, 
onu ziyaret cimemek için hiç kimseye karayı dolduran halkın sevincini nasıl 
gitmemic;tim. Dakikalar ıreçtikçe bu zi- tarif edeyim. Kaptan köşkümden hem 
yaret sahit ve muannid bir fikir haHni qeminin seyrini takib ediyor, ve o bü -
aldı. Nihavet hareket zamanı geldi. A- yük günün içinde yaşayan Aciz bir 
tıma bindikten sonra mukavemet ed~ ferd s~atile <;le duyduğum eevinç ve 
mediğ!m bir saik bana, Erbil jandarma gururdan, göz yaştarımı tutaınıyor • 
kumandanma ~u sözü söyletti: dum .. 

- Şevh Esacl Efendinin evi yolu - Büyük Ata, güvertcde ellerindeki 
muzun üzerinde midir? beyaz mendil ile, canından aziz saydığı 

- Asıl yol üzerinde dei!il. Fakat 0 • halkına selamlarını, iş1iyaldannı yol • 
radan da gidilir. Nihayet birkaç dakika luyor, ve hayalini uzaktan olsun gör -
farkedE:>r. rneK isteyen !stan•bullulann bu kalble-

-Öyle ise oradan geçelim. rlnin en derinliklerinden kopan en bü-
Bu ziyaretin, jurna1cılar için iyi bir yük sevinç tezahürlerine yorulmaksı -

mevzu teşkil edeceğini düşünmedim zın hep mukabele ediyordu .. 
değil. Fakat Ihtiyarıma sahib olama - Bu arada, Ertuğrulu geriden takib 
mıştım edeıı donanma da geldi, Beşiktaş önün-

Güneşin so!uk ve ılık ışıkları hiç bu de demi.Tledi. Artık saraya çıkılacak • 
lut~uz mavi göğü hafifce yaldızlnmağa tı. Nil Muşu Ertuğrulun bordasına 
ba~larken Esad Efendinin kapısı önün- yanaştı, ve Atatürk o tarih! günde Dol-
de bulunduk. mabahçe sarayına çıktı .. 

Hizmetçi, hemen kapıyı açarak beni DerJz yarbayı Ali Rıza sustu, sanki 
selamlık odasına ç1kardı. Bir iki dakika o günü yeniden yaşıyonnuş gibi idi. 
sonra od:ıya gelen Esad Efendi, bir bu- Biraz sonra, gene ayni vakarlı edn ile: 
çuk saat kadar evvel rüyada gördil • -Cumartesi günü de, (O) nu Ya· 
ğüm babarom kürkünü giym~ bulun - vuzla milli kabemize uğurladık .. De -
masm mı? rnek, (O) İstanhula ilk gelişinde İzmit-

Gözlerim, o kuş gözü kadar olan ya- ten geldiği gibi d13, son ve ebedf sefe -
nık deliğine takılıp ka1dı1ar. Ne yapa • rinde de gene İzmitten geçece~ .... 
cağımı, ne söyliyeceğimi ~aşırdun. dedi. 

(Arkası var) ihrahim Ho;ti 

• 

Fotoğraf tahlilleri 

Daha sokulgan olması lAzım 
Q'3len bir tip 

Eskişehirden Hcı-

ıan, karakterini 
soruyor: 
Birdenbıre 10-

kulmaz ve kiendi· 
sıni sevdiremez. 
Arkadaşlıl~ı art
tı!\:ça telidin etti~i 
hisler müsbet mu
kabele görür. Ken
disini alAkadar e· 
den hadiselere karşı ~k yumu~ak dav-
rcınmaz. 

* Hatırşinas bir tip 
Bursadan A. Ceu 

det, karakterini 
SOrU!jOf': 

Ağır başlı ve ha
tırşinastır. Derli 
ve toplu harPket
leri vardır. Müca
dele ve münakaşa
ya pek yanaşmaz. 
İntizamı ve temiz
liği sever. Enerjili 
vaziyatlerde pek bulwunaz. 

* Daha derli toplu olması lAzım 
gelen bir tio 

Savurda M. Ke
mal, karakterint 

LAUbalilikten hoşlanmıyan 
bir tip 

Mar41tan Eıref, 
ka!'aktcrini soru· 
yor: 

Ciddi tavır ve 
hareketlerile ve 
intizam kayıdlan
na olan alAkasile 
bulundu~ J§lerde 
muvaffakiyet te
min ~ebllır. Uü· 
'h!llfliklere çabuk 
kızabilir. Bazan aceleci olur, asabt bat" 
ketlerde bulunur. 

* Zeki ve duşunceli bir tip 
Lüleburgazdan 

M. Turhan, karak
terini soruyor: 

Zeki ve düşün. 

celidir. Havat mev 
zularla u~raşmaz. 

fiil ve hareketle~ 

rinde zabıt ve ra. 
bıt vardır. Bu hal
lerile etrafının 

takdJr ve tevec
cühlerini k~laylık.d toplıyabillr. 

Temiz ve munı:zam giyinmesini 
bilen bir tip 

Beyoğlu, Afrika 
hanında bir cku-

soruuor: yucıı.mui, karaktc-
Sert muamele- rini sonıyor: 

ye, tahakküme pek !ntı .... ın kayıdlı.-
gelemez, ya mu- rile allkadar olur 
kabele eder veya ve iyi giyinmesini 
oüsbütün şaşırı . bilir. Başkalarını 

İntizam kayıdları- pek kolaylıkla be-
le pek yorulmak kenmez. Sevgi he-
istemez. Bır If il- yecanlarına lAka-
zcrind.e uzun boylu kalmaktan sııoıır. ·ı yıd kaLmak :isteme. :. 

* * Iyi bir öğretmen olabilen bir tip· Işini seven bir tip 
Konyadan G. t-

mer, hangi. mes

lekte muvaffak o
lacağını ıoruyor: 

İntizam kayıdla
rına olan dikkati 

v~ dürüstlü~e te
mayülü sebeblerile 

iyi bir ö~retmen 

olabilir. 

* Çevik ve sokul gan bir tip 
Akhisardan Hü

seyin, karakterint 
SO'MLJiOr: 

Eline ayatma 
çabuktur. Sporu 
sevebilir. Sokulur 
ve kolaylıkla ken
disini sevdirir. Da
ha ziyade neş'eli 

davranır. Alayı ve 
§&kayı sever. 

* 
Rahatına pek düşkün olm1yan 

bir tio 
Antal11adan, Meh 

med Yalçın karak
terini soruyor: 
Rahatın&. pek 

düşkün değildir. 

Çaıışmaktan, zor-
luklara katla 
maktan çekinmr-::.. 
Çalıştığı işde itiraz 
hakları kullanma::. 
Bo~azını sever. 

* Deg'şikligi seven bir tip 
tzmittet~ Hüst!

yin Birscn, karaJo. 
terini ıoruyo1': 

Zeki ve çevik 
tavırlarile kolay
lıkla dikkati çe'k.er. 
İyi ve temiz giyjn. 
mek ve inttzam 
kayu:ilarllit alAka
dar olmak ister. 
Bir tş üzerinde u
zun boylu kalmaktan sıkılı.r, de~l.jililikf 

sever • 

.1\-feydanıekbcz· • 

den Azmi, muvaf

fak olup olamıya• 
ca~ım soruyor: 

İşinden memnu., 

ve kısmen de maR
nırdur, bu takdir
dı& muvaffak ol

. m~ sayılabilir. 

* Iyi bir asker olabilir 
bmirden Kemal 

Tarık, hangi me,.~ 

lekte muvaffak 04 

lacıqını soruyo1': 

Enerjisi itiba-

rile iyi asker ola

bilir. 

* 
Mücadele ve munakaşada~ 

hazzaden bir tip 
Ankaradan Veli 

Erbak karakterini 
ıoruyor: 

Eline aya~ına 

çabuk hareketleri 
vardır. Mücadele 
ve münakaşadan 

çekinınez. Menfa. 
atıerini kollar, iti· 
raz: ve tenkid YP· 
par. Huyuna gir .. e5e~4 
medikçe geçim hı.ısusunda müşkiJlP 
davranabilir 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 
laim • 
Adrea 

• • • • 
. . 

• • 
• • . . ~ 

DİKKAT rd~'o 
Fotograf tahllll için bu ı:uponlll 
t _adedinin eönderUme31 ,arttır~ 
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Fransada grevler y"'zünden siyasi 
bir buhran başgösterdi 

(Baştarafı 1 inci ı:ayfada) y:ı"k icra ve bunlan mümkün o1duğu 

' 

SON POSTA 

Türk -Yunan 
dostluğu 

General Metaksasın Sela
nik gazetecilerine beyanatı ti aıneleleri da~tmak içn sıkı tedbirler kadar çabuk umumi grev naruna mec· 

~lnu~ır. Maahaza, bir çok yerlerde bu bur etmek istediklerini bildiriyor. 
dbırlerin faydasız kaldığı görülmek - Bu gazcteve göre, komünistler her Atina 25 (A.A.) - Atina ajansı b\1ıdi • 

tedir. " So ne pahasına olursa olsun Fransız • Al· riyor: 
. kaklarda, işçiler tarafından nüma - man deklarasyonu ya""'ı""'a~an evvel k 1 B M tab SelAnik te }iş ve ınitinglerm· tertı.bi kat'i surette ~· Başve i · e ru~, gaz.e • ~ hükume>tin düşmesini istemektedirler. cller'nı'n .... ,allerm· e an cevabı vermi...+ir• 

"asak edilmiştir. MuhrJü harekette bu- ı .... s- 'iJ• • lun Demiryolu ame1esi sendikal meclisi Seyahatimin hazin mevzuunu teşkil e-
anlar şiddetle cezalandınlacaktır. dün gündüz servisleri için umumi gr~ den ve bütün Elen milletinin i§tirak ett\-

Ame e silah altına ıılmıyor ve karnr vermiştir. Bu karara iş kon - ği acı haricinde, Türkiye:ııin dirijanlanm 
MuayYen bir mılddet zarfında i~lerine froerasvonu taafından katü mo.hiym ve ezcümle yeni Cüınhur B~anı İsmet 

'~det etmıyen ve fabıikalan işgalleri v€rilee€ktir. tnönünü gl5rmek fırsatını buldum. İki 
~nda tutmağa devam eden ameleler, si· Gazct~, 1919 danberi bu kadar mü- devlet münasebetlerinin mükemmel ol -

altına ıılınacaktır. him grevler kaydedilmediğini ibildiri- duğı,ınu ve sıkı ve sarsılmaz bir surette 1 

Sosyalistler kabinenin istifasını yor. birleşmiş olan iki milletin tarih! yolla -
istediler Tnarruzlar nnda birlikte yürümekte olduklarını te - 1 

tl :Paris 25 (Hususi) - Haftalık i§ saa - Mati:1 (!'~zc~ıe-ğ, $'C'-"Ci1erin bir po- yid ve tevsik edebilirim. 

b ?1~ arttırılması, sosyalıst partisinde de lıs' kamvonu çevird'klerini ve Havas a· & UYük b Atina 2, (AA.) - Atina ajansı bil· 
tır. ir memnuniyct.<.izlik uyandırmış- jansı d::ı diğer bir kamyonun tekerlek· diriyor: l 

lerinin tnhn'b edildiğini bilcli.riyorlar. 
\. liükfıınetin mer'iyete koyduğu bu yeni H5dise1t>r esnasında iki sivil ve bir Başvekil B. Metaksas bu sabah, li. -
ıı;a"arn k · h tatürkün cenaze merasiminde bulunan 

arneyi protesto etme üzere a • ı'andamla küçük zabtf: yaralaımıışiır. tekete g list artisi' b hevet azası ile birlik-te Aiin.aya dön • 
~ eçen sosya P grupu, u- Geceye doğru. Valancienne vali mun· " 

Sayfa 11 

Leh - Çek asker eri 
ududda çarpıştılar 

Eski Çek topraklannd4 Leh askerlerini karJılamak üzere 
y:ıpılan hazırlıklar 

rün bir toplantı yap"'rak Daladye kabı' rnüc:tür. Her türlü istikbal merasimino-. ... - vi:U, Dennin komünist "belediye reisi "" llesınin lstif:.f;ıru istemiştir. den sakınılması hakkında'ki kat'i em • 
b· ve Maden arnele ıSendikasmm mümes -
ığer taraftan cümhuriyet.çi partisi silleri arasında'ki görüşmeden sonra re rağmen, halk, Başvekile karşı bü • rPu da hükUmctin tanzim ettiği yeni tün güzergAhm merbutiyet w minnet.. 

t~a.rn~ıneyi tasvib eylemiş ve komünist vaziyet biraz durulmuştur. Denain'den tarlık hislerile brşıla..mıştu-. Selanik 
.: rıkçılerınin tertib ettikleri bu grevle- seyyar müfrezeler çekilmiş ve bun -

\Baştarafı ı inci sayfada' n~dildiğine göre, maslahatgüzar Mü ,. 
ıye~n. 'esbit edildiğini bildi IT"'· • e nih konferansında tesbit edildiği V€9" 
Münih anlaşma.!t mucibince. i ı.Lere hile yenı Çek hududlannın garanti e
de dahil olmak üzere bu hududlann dilmesini İta'lyan büklımetinden ist& 
beynelmilel garanti alUm alınmasını miştir . 
istem~ir. Yeni bir şehir işgal edildi 

••" ·ı ~ .. al ttikıl ri fab ve Atinadaki karşılama bilhassa hara-
'" ·• onUne ncçmck :,.;n, daha sıkı ve da· da!l sonra grevcı er .Le?g e e • 
"a o r ·ı I bo ltın lardır retli olmuştur. 
ltı ~iınkrır bir hattı hareket ittihaz edil· rı ~a an c;a ı~ · --------- • 

estn.i istemiştir. Tahliye edilen fabrikalar . Kral Karol - Ht"tler 
.. • Paris 25 (A.A.) - Bu sabah Parıste 

Romnda yapılan teşebbüs Varşova 25 (A.A.)- Leh kıtaah bu 
Roma 25 (A.A) - Çek mas1ahatgü- sabah, Leh - Çek anlaşm~sile tamamen 

z.arı B. Brauner, dün B. Ciano ile mü- P()lonyaya ven1miş olan Ezaca şehrin! 
him bir mülakatta bulunmuştur. Zan- ~gal etmişlerdir. 

:p Numayış yapılamadı büt\in fnbriknlnr tahliye edilmiş bulunu-

tdıı:rıs 25 (A.A.) - Hükfunetçe itti~az yordu. ş:malde bu sabah on aU müessese mülakatl B elgradda 
a n mali tedbirleri protesto etmek u - • lt 1 .+ı 
~e Paris ınıntakası sendikalar birliği ve .ooşa 1 m.ı~k.r. ehemmiyetle karşiiandi 
p~ i§ konfedera..o:yonu taraf~ ya- F \h Qk L d d 
)i kararlaştırılan muazzam numa • e 1 yar on ra an Bclgrad 25 (AA) - Gazeteler dün 
tıi büJtiUnctin bir cınrile menec1ilıniş • A k d.. .. Romanya hükümdarile A'l:man devlet 

Bulgarlar komşularından toprak istiyorlar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Polis, te1.ahüratçılan dağıtmıştır. 
Bulgar ııuırının sijzleri 

Sofya 25 (A.A) -Bulgar ajansı bil-

menfaatine hizmet etmiyecek o1an te .. 
zahLirata hazırlandıklan hakkında ma· 
lumat aldım. Halkı sükfuıu muhafazaya 
ve "bu tezahUrlere iştirak etmerneğe 
davet ederim. Bundan baŞka, l::ırut Sen n araya unuyor reisi arasındaki mülakata büyük bir 

lııa. dika meclisleri toplanaraik bu mü • ehemmiyet atfetrnek'tedirler. 
4e llaatı protesto eden bJr takrir kabul e- Ebedi Şefin ufulünü müteakib kısa bir 

CeltJ.erdir müddet Ankarada kaldıktan sonra, ayın Diğer cihetten gazeteler pek yakın-
diriyor. müfrit unsurlar bu teza'hürattan ken .. 

~ . F 'trnJ~er cihetten karamarneleri protesto 13 ünde vazifesi başına dönmüş olan Lon- da Pariste imza edilecek olan ran • 
~l ek üzere bir çok yerlerde grevler ilan dra büyük elçimiz Fethi Okyar, kanunu- sız · Alman itilafma dair Paristen ge • 
~ekte ve sabotajlar yapılmaktadır. evvelin ilk haftasında tekrar ~~ııimizc len haberleri neşretme.ktedirler. Mat
ltı ll fabrikalannda arnele işlerini bırak- dönmüş bulunacaktır. buni bilhassa Paris gazetEilerinin bU. " 
tit'~Ştll', Anzin romtakasında 1200 §imen - Fethi Okyann, §cllrimizde kalmaksızın yük bir kısmı tarafmd:ın bu münase • 
tıır~ lllnelcsi eşya nakliyatım tamamile do~ Ankaraya gitmesi çok muhtemel- bet1e izhar edilen memnuniyeti ehem

Bu sabah Sofya sokaklannda vuku di gayeleri için istifade etmek istiyor
bulan bazı nümayiş1er hakkında ken· lar. Polise halkın top1anmasına mam 
disine sorulan suallere cevab veren Da· olmasını ve alınan: tecN>irlcre itaat et • 
biliye Nazırı B. Nedef, demiştir ki: mi.yenlere karşı şiddetle hareket edil • 

c Bazı lkimselerin hiÇbir ldınsenin mesi için emir verilmiştir. 

totllo lıtnıuştur. Paris civarında bir kaç <>- dir. Büyük elçimizin Londradan ayrılışını miyetle kaydetme'ktedirJer. 
'ci[~~~ tayyare fabrikasında grev ilAn kat'i telfıkki eden İngiliz siyasi mahfelle-

ri, bu aynlı~tan dolayı teessürlerini giz -
Arbedeler · lernemektedir ler. 

Bulgarisianın 
harici si yaseti ~~ 25 (A.A.)- Yeni seyyar mu

~l~ ht'alari!e takviye .edilmiş olan 
~kuvvetleri bu sabah Renault o • 
ltııı.r ll fabriika1amımf 'f.lahliyesini 1.:.
l"aıı nlanu~ıardır. Polis mernllT'lan göz 
l"et~l'tıeı gazler kullanmak mec'buri ,. 

Malum oldu~ üzere Fethi Okyarın 
Ankarada mühim bir vazife derubde ede-
ceği yazılmı§, manmafib bu haberi teyidı Sofya 25 (A.A.) - Bulgar ajansı bU -
eden neşriyat görülmemişti. diriyor: 

Bugün Sofyada bulunan bütün meb'us
ların iştirak etti~i bir toplantıda başyekll 
Köseivanof, Bulgar dış politikasının a
na hatlan hakkında uahat vererek de -

t ~ kalmışlaroır. 
lt-ıe~Çtler po1icti.n hareketini geciktir -
tte~ı ~adi!e ban"kadlardan birini 
~iilii~~.şlerse de yangın derhal sön • 
taıa tnuştür. Greveiter tarafından ya· 
'tt.l.Qr;an seyya~ muhafız ve polis me • 
ciard aruım adedi bu sabah yinni ka • 
l"Uı ~ ~ah1iye arneliyesi esnasında beş 

şı tevkif edilmiştir. 

fıa . 80 kişi yaralandı 
1\fın rıs 25 (A.A.) - Matin gazetesi, 
&ıtıd alı lt fabrikalannın tabiiyesi esna • 
td13~ ~arainnan inzıbat memurlarının 
'l'ahı·nı ~~ olarak tahmin etmektedir. 
tir. ıye ~ıne 3,500 k~i iştirak etmiş • 

'Pa ı; 
\ı t;. ~ 25 (A.A.) - Şimali Fransada-
~ n~n Innden ha,•zası komitesi umwni 

ilAn etmı'şt' lT • 

.,... Dnladycnin tedbirleri 
""aı; lı~ ~ 25 (A.A) - Dahiliye Bakan· 

bll &u a vekrueten görmekte olan ve 
dan d reue inzıbat kuvvetleri doğru -
~dve 0~Y!l emrinde bulunan B. Da· 
detıe' ıhtılalci hareketiere karşı şid -
lt"ıaktakad rşı koymağa azınetmiş bulun· 

ır. 

l{etıd' .. 
ltland ısi du':'. akşam Paris merkez ku-
l'l..ı u~ an~. ~e Paris ve civan kumanda· 
tabı dgorUŞrrıüŞtür. Bu mülakatlar, i · 
ha]~ a askeri kuvvetlerin de müda· 
~kted·bulunacaklan kanaatini ver • 

ır. 

}l . Koınünist propagandası 
~tn::ıs 25 (A.A.) - Petit Journal ga· 

'-ol>) p . 
lrev]~ h arıste V(: fiimali Fransadaki 
~. ~ akkında ya1.dığı bir makale
dasınd hareketin komünist propagan-
~dih~ . d?ğduğunu, kornünistlcrin 
~onu id bırlik v_e g~c: i!i konfe~eras· 

are 'kom1telen uzerine bır taz· 

Ribentrop pazartesi gUnO 
Parise g!diyor 
(Bnştarnfı 1 inf/ JByfadn) 

Har'ciye Nazırı fon Ribentrop. pazar· 
tesi günü Parise hareket edecektir. 

Fon Hibentrop, salı günü Parise var· 
mtş bulunacak ve ağlebi ihtimal imza 
rr.erasirni ayni günde yapılacakhr. 

Ciimhuriyet partisi muhalif 
Pnric: 25 (Hususi) - Cünthuriyetçi 

partisinin parlamento grupu, önümüz· 
dekı hafta imzalanacak olan Fransız • 
Alman deklarasyonunu mevsimsiz say· 
rnaktadır. 

miştir ki: 
Bu politika, Bulgarisıanın Avrupa ve 

Bnlkan barışına olan kat'i ve halisane 
merbutiyetine, Yugoslavya ve Türıkiye Ue 
olan cbedi dostluk paktlarına ve Roman-
ya Yunanistan ıle bu memleketlerle mu
nllakta olan meselelf'rin hünnet, samiml 
karşılıklı ltimad, hüsnü niyet ve hakka-

niyet havası içinde hallini tazarnmun • 
den fili teşriki mesai ve- tam anlaşmaya 
ciayanmaktaöır. 

Bütün meb'uslar, hizib fario olmaksı -

Gruoun toplantısında, bu münase • zm. söz alarak memnuniyE'llerini ve b{i
betle D~ladve kabinesinin siyaseti şid· ki:metin dı~ politikasına itimadlarını bil-
detıc tcnkid edilmiştir. dirnı.işlerdir. 

An~eril·anm hrr tarafında tipi 
halinde kar yağda 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

linde kar yağmıştır. Bazı yerlerde kar ta
bsknsı bir buçuk metre yükselmiştir. 

Nevyork sokaklarındaki karı temizle -
rnek için 40 bin arnele seferber edilmiştir. 
Amer'kanın §imal sahillerinde hüldm 

süren şiddetli fırtına da hayli tahribat 
ynpmıştır. 

Belçikanın müdafaası için 
Brüksel 2.S (AA) - Meclis milli 

miidaf~a komisyonu, milli müdafaanm 
lı!kişafı için olan askerl bütçeyi ittünk· 
la kabul etmiştir. .......;; _____ _ 

Papa tekrar hastalandı 
Vatikan 25 (A.A.) - Papanın sıhh! va

z.iycti yeniden cmdişe verici bir mahiyet 
almıştır. 

-------
Be'çika Kralının Ho/anda 

seyahati 
Belçika Krah Leopold, 1934 te tahta 

çıktığındanberi Hk defa olarak :Holan· 
da Kraliçesini resmen ziyaret etmiştir. 
Bu ziyarette bütün İskandinavya 
ülkelerinin de iştirakleri temin olun • 
masJ düşünülen ticarl anlaşmalar me-
seleleri, Almanya civannda BetÇika ve 
Halanda hududlannm müşterek ruret.. 
te rnüdafaa edilmesi keyfiyeti, Alman 
Yahudilerinin muvakkaten Belıçika ye 

Rolandada yerleştirilmesi hususu, ı.. 
panyada dövüşen, her iki tarala da 
mütart:ke yapılmasını teklif prtları 
görüşüledektir. -------
Meşhur Alman tariheisi öldü 

Berlin 2' (A.A) - Meşhur Alman 
tarihçisi profesör Erich Mareks, bu -
gün 7 7 yaşında l:>lmüştür. 

iRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesh 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevı banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en aı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekiltcek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikrarniye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 
" 

500 n 2,000 
" 

4 • 250 
" 

1,000 " 
40 

" 
100 " 

4,000 " 
100 " 

50 " 
5,000 " 

120 , 40 " 
4,800 , 

160 , 20 , 3,200 , 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO uı:adan . ~a~ı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd.rde ro 20 fazlasıle vcnlecektlr.: 
Kur'alar 1enede 4 defa, 1 EylUl. 1 Birinci kanun. 1 1\otart ve 1 Hıwran 

tarihlerinde çekilecektir. 



ız Sayfa SON POSTA 

'·'Son Posta, nın i kayesi 
İkinciteşrin ZG 

Sasun bölgesinde yapılacak yol, köprü ve binalar insaatı eksiitme ilfını. 

Birinci Umumi üfett.şlikten: 
1 - Eksiltıneye konan iş: Bırinci Umumi Müfetti~lik mıntakası dahilinde tak· 

riben 60 kilometre tulinde cMalabadi - Pisyar - Ziyaret:. yolunun tesviye ve sı· 
ndi imaHitı ve Hazo • Harpak - Sasun yolunun Mergi deresi üzerine köprü tnşa· 
sile Sallapost, Harpi, Girih, Silint, Herruk, Nor§ln Pisyar, Mangig, Temok, Be-

Avukat Sclby Londranın tanınmış bir 
polis hafiyesi olan arkadaşına: 

- Trcnt diyordu, kuzum şu muamma
yı çöz de beni meraktan kurtar. Kaç gün
dür gözüme uyku girmedi desem yalan 
olmaz. 

Bilmem ciuydun mu, bundan on beş 

almış. istediği gibi oynatıyordu. İşin fe- yandığı için düğün günü yaptığı vasiye
nası, adamcağız her kıhbık koca gibi se- tindc bir ce~işiklik mi yapmak istiyor
ve seve bu hale girmemişti. Gürültüden du? İşte kaç gündür beni düşündüren 
yıldı~ı için ses çıkaramıyor, fakat için- bu... Ölümden sonra bir kere uğradım. 
den de karısına lanet ediyordu. Ortağım Kadın yeni bir şey olmadığını söyledi. 
oraya her gidişte derdli olurdu. Sir Lan- Yasiyctname buS\in, yarın açılacak. Ne 
dell ağzını açıp ta bir şey söylemiyormuş aersin bu ışe? 
amme. bedbaht oldu~ her halinden belli - Valiahi daha bir şey diyemem. Ha
imiş. Zaten derd yanmak istese de ne kikaten düşünülecek bir mesele ... Yarın 
haddine... Kadın bir dakika peşlerinden akşama kadar beni kendi halime bırak. 
ayrılmıyormuş ki... İki arkadaş nereye Akşam yemeğinde gene burada buluşu
gitse, ne yapsa o da beraber ... Adamca· ruz Bir ~pucu bulacağımı yüzde yüz u

lan, Harbak, Sasun boyun noktası, Kedir, Evirdos, mevkilerinde karakol ve 
Hazo Siyanis mevkilerinde birer kışla VG Siyaniste bir ahır olmak üzere ceın· 
an 18 bina inşasıdır. 

Keşif bedeli yekCı.nu c679,138,1h liradır. 

2 - Eksiitme 22/BirincikAuun/938 perşembe günü saat ll de Birinci t'muınf 
Mü!ettişlikte Eksiitme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulile yaptlacaktır. 

3 - Eksiitme şartnamesil~ buna müteferri evrak 33.96 lira bedel mukabilinde 
ve Diyarbakırda Birinci Umumi Müfettişlikten alınabilir. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilerin 30.915 lira 25 kuruşluk muvakkat 
t<'minat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair Birinci Umumt Müfet • 
tişlikten alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. . 

gün önce Sir Lnndell adında zengin bir 
adam öldü. Ortağırola ben bu adamın ve
kiliydik. Hatta ortağım onunla can ciğer 
arkadaştı da. Çoetıkken bir mektebde o
kumuşlar, hukuku beraber bltirınişler. 
Huyları da birbirine çok benzer. İkisi de 
ayni kitabiardan hoşlanıt, ikisi de latin
ceye, ava ve çiçeğe meraklı. Sir Landeli 
sayılı zenginlerdendi. Mektebi bitirdik
ten sonra bnbadnn kalma malikimesine 
çekilmiş, bütün sevdasını bahçesine ver
miş. . . Görsen ne bahçe... İngilterenin 
çok yerinden onun fidanlıklarını, konı
sunu görmeye gelirler. Landelli tanımı
~orsun amma herhalde bahçesinden bah
sedildiğini duymuşsundur. 

ğız ortağımı o kadar sevdiği halde son muyorum. 

eBu ehliyet vesikası için eksiitmenin yc1pılacağı günden en az sekiz gliıı evvel 
bir istida ile Diyarbakırda Birinci Umumi Müfettişliğine müracaat edilmesi prt
tır.» Cari sene Ticaret Odası vesikası. 

Bu adam evlendiği vakit ellisini geç
rnışti. Ben o vakitler ortağım.la daha ye
ni tanışıp birleşmiştim. O vasıta ile dü
ğününde bulundum. Kadın bir bahriye 
zabitinın kızıymış. Landeli'den yirmi yaş 
küçük görünüyordu. Güzeldi de... Sir 
Lnnciell onu bir suvarede görüp beğen
miş, çok severek aldı. Kadın da ona kar
şı müşfik davranıyordu. Evlenme muka
velesini ortağımla biz yaptık. Sir Lan
deli çocuğu olmadığı takdirde bütün ser
vetini karısına bırakmayı taahhüd etti. 
Halbuki evlenmeden evvel yaptığı vasi. 
yetnamede varını -yo~nu biricik varisi 
olon genç yeğenine hırakmıştı. Bu defa 
onun adının bile geçmemesine ortağ'ım 

da, ben de adetA üzüldük. Çünkü Lan-
dell'in yeğeni kıymetli bir doktordur. 
Yeni bir keşfe çalışıyor. Paraya da çok 
muhtaç ... 

Ne ise düğün olup bitti. Orta~ım ilk ıa
maniar eskisi gibi gene iki günde bir 
Landell'i görmeye girliyor, bahçesinde 
birHkte uğraştıkları oluyordu. Fakat git
gide oradan ayağını çekmeye başladı. 

Sir Landcll'in kansı göründü~ gibi çık
mamıştı. 

Kocasına karşı şefkat göstermek şöyle 
dursun, onu kıskıvrak avucunun içine 

- Ncr~den bileceğim, be adam? A • 
namdan allame doğmadım kil 

-Ya, nasin 
yapiyorsunuz? 

-Neyi? 
- Bu zanaati. 
- Hangi zana -

ati yahu? Ne -
rem diyorsun? 
Kimin ne zanaat 

zamanlarda çağıramaz olmuştu. O da o
nu müşkül bir \'aziyete solanamak için 
pek seyrek gidip geliyordu. 

Bundan bir ay evvel bir gün yazıhane
ye, ortağırnın namına bir mektub geldi. 
O, on gündür hasta yattı~ için gelen 
mektubların hepsile ben meşgul oluyor
dum. Açtım, Sir LandelPin karısındandı. 
Kocasının çok hasta olduğunu ve acele 
bir iş için ortağımı görmek istediğini ya
zıyordu. 

Onun yerine ben gittim. Sir Landell 
çok hasta idi, bana ehemmiyetsiz bir iş 

mektubu yazdırdı. Mektub yazılırken 

karısı hasta bakıcıyı odadan çıkarttı, fa
kat kendisi bir dakika bile bizi yalnız bı
rakmadı. Şaşmadım, çünkü ~deti oldu· 
ğunu biliyordum. Landell, mektub bitin
ce. başka bir isteği olmadığını söyledi. 
Ben de ka1kıp geldim. Yani açıkçası bü
tün günümü nafile yere kaybettim. Ne
den mi? 

E, çünkü yazılan mektubun, son daki
kalarını yaşıyan bir adamı meşgul ede
cek hiçbir tarafı yoktu. Bahusus Landeli 
gibi mükemmel bir hukukçu böyle bir 
mektubu avukata danışmadan, isteme
den, eli kalem tutan herhangi bir insana 
yazdırabilirdi. Bunun için bin avukatı 

tA üç dört saat uzaktan getirtmeye biç te 
ihtiyacı yoktu. 

Karısı işden çakmadı~ı için bu vaziyet
ten §iibhelenrnedi. Fakat beni bir merak 
aldı. Landeli muhakkak en samimf arka
daşını bir maksadla çağırtmıştı? Ona giz
li bir şeyler söyliyecektı amma fırsat bu
lup ta söyliyemeden cldü. Acaba bu 
söyliyeceği şeyin vasiyetnarnesne bir a
lakası var mıydı? Kadından o kadar canı 

yaptığı var. tepsisi önüne gel-
- Siz profes - dikçe bir kadeh ya· 

yonel toreador kalayıp lıkır lıkır 
değil misiniz? gırtlağına döken 

- Şolaın mısın .. Şam ol musun? Se- Torikde hal kalma-
ni alimaBah ıtepelerim. mıştı. Sendeleye 

Moiz Şalonı ihtiyaten l:ki adım ge • ,;endeleye vanp, o • 
riledi, ve böylece uzaktan: dadakl şöminenin 

- Ben siz!n hemşerinizim.. dedi. kenarına dayandı. 
Bana neden dövüyorsunuz? Sordunuz, Moiz de yanında i .. 
söyledim. Kabayet mi ettim? di. 

- Ya o, karı~tırdığın herzeler ne Bu ;ıralık, bcle • 
idi? diye reisi gene gel· 

- Ne yibi? di, gülerek sordu: 
-Profesör .. Teodor .. falan, filan? -Nasılsınız? He-
- Yani ya, sordum ki, haçan ukU.z yecanınız geçti mi 

uldurdu fsaniz, sefte midir? biraz? Bir emriniz 
- Tabii! Ben kasa'b değilim ki, za - var mı? 

naatiın kahvecilik. Yahudi tercü • 
-Öyle nıi? Maşalla, maşa11a!. LAkin manlık ediyordu. 

ne yaptınız. biliyor musunuz? Todk ccvab verdi: 
- Yoook! - İyiyim amma, epeyce korku ge -
- Espanyanın en yaman, en kor - çirdim .. yüreğim ağzıma geldi. 

kunç ukl"tzunu uldurdunuz! - Çok büyük tevazu gösteriyorsu • 
- Vay canına! Sahi mi? nuz. Oyununuz fevkalade idi. Ukin 
- Evet. Buranın en büyük türea - bu-rarya geldiğinizi önceden niçin ha-

dorları: Eskamiya, Perez, Kihote, Ka • ber vermediniz? Sizi karşılardik.. 
bahero, Eruho .. bu hayvanin karşısin • - Merak etmeyin, karşılayan oldu. 
da belem çHmıaya kurktular. Salt bu- Bu karga tulumba ile götürülüşüm i • 
vun f;İZ çıktiniz. emtia bir çeyrek sahat kinci defadır. 
surmE'di, vurdunuz. - Memleketinizde, tabit. 

- U!anan! Ne imişim ben, be!.. - Hayır. Bizim memlekette halk a· 
BüWn bu muhavere esnasında, ka· kıllı, usludur. Durup dururken insanı 

pıcan içeriye bin müşkülatla sdkulan • altı okka etmezler. 
lar ~Jip hayran hayran, Toriğin yü • - Orada kaç boğa yendinb flmdiye 
züne bakıyorlar, en cesurları elini u .. kadar? 
za!ıp bir müsafaha dileniyor, adamca- - Hiç! 
·m izaç ediyorlardı. - Yooo! Mutlaka gizliyorsunuz. Siz, 

* Polis haliyesinin ertesi sabah ilk işi 

Landell malikanesinin yolunu tutmak 
oldu. Gece düşünmüş, birçok mantıklar 
yürütmüş, ölümün sırrını orada bulabile
ceğine hükmetmişti. Kapıyı açan hizmet
çiyc, gQya hiçbir şeyden haberi yolonuş 
gibi Sir Lnndell'den bahçeyi gezmek için 
müsaade istiyeceğini söyledi. Madam o 
sırada tesadüfen R.ntrede idi. Bunu duy
du: 

- Anlaşılan, dedi, felaketi duyınnmış
sınız. Kocam öleli on beş gündür. Fakat 
madem ki uzaktan tA buraya kadar gel
diniz, buyurun, görün. 

Trent bu izni alınca doğru bahçeye 
gitti'. Gözünden hiçbir şey kaçırmadan 

koca araziyi baştanbaşa gezıneye çıktı. 

Beş, on, yirmi dakika, yarım saat bütün 
aranışiarı boşa çıktı. Hiçbir yerde bir baş
kalık görünmüyordu. Sıra bir yamaca 
gelmişti, birdenbire durdu. Yeni (iliz 
vermiş birkaç çiçeğin yanı başında, şim
diye kadar gördü:.derıne hiç benzemiyen 
beyaz birer tah ta parçası gözüne çarp
mıştı. Bu tahtalarm üstlerinde birer la
tince çiçek ismi yazılıydı. Saydı, bunlar
dan ancak dört bne vardı. Öbür levhala
rın hi~biri onlar gibi cleğildi. 

Trent nebatat ılrrundt"n anlamazdı, he
le latince çiçek ısimlerini hiç bilmezdi. 
Oturdu, levhaları tekrar tekrar gözden 
geçirdi. Bir yarım :ıaa1.e yakın düşündük
ten sonra birdenbire levhaların birinin 
önünde hırsla §npkasını çıkarıp yere attı: 

- Tüh! ... Allah miistahnkımı versin. 
Az kalsın kör gibi göremiyecektim. Bu
nun anlaşılamıyacak neresi var? 

(Devamı 13 n~ü sayfada) 

SON posT ANil-J 

YAZAN: Ercümend Ekİ-emTalu 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını t>ksiltme günü olan 22/Birinciklnun/938 
perşembe günü saat ona kada=- Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuı mukabl• 
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edHır.ez. c8224• 

ile SABAH, ÖCLE ve AK ŞAM. 
Her yemekten sonra muntazaman dişierinizi fırçalaflntz. 

Beyoğlu tahsilat müdürlüğünden 
Osman oğlu Ceyitin Galata Maliye fUbesine olan vergi borcundan dolayı Top

hanede Karabaş Mustafaağa mahallesi Karabali sokağında eski 44, yeni 40 kapı 
numaralı b!r tarafı sırf mülk 46 No. lı menzil bir taraCı Hacı MU!tala efencU· 
nin sükna odası, bir tarafı tariki bu ve tarafı rabii tarikiArn ile çevrili vakıflı 
kargir akar odanın 3/1 hissesi tahsili emval kanunu hükümlerine göre açık art· 
tırma suretile satılacaktır. Taliblerin son ihale günü olan 2!l/ll/938 tarihine 
rastlıyan Salı günü saat 15 den sonra Beyoğlu kazasında müteşekkil idare bey~ 
tine ~~ 7,5 akçelerile birlikte müracaatları ildn olunur. (&564) 

Konservatuvar Y atı Kısmı Direktörlüğünden: 
1 - Konservatuar yatı kısmına so. erkek talebe alınacaktır. Okul yatıh ve 

meccanidir. c:Musiki ve orta tahsil ötre tilir.» 
2 - Müracaat edeceklerin ilk m~kteb mezunu bulunması lazımdır: Diier §e

raiti öğrenmek için hergün saat .-dokuz dan on ikiye kadar. Beşikta1 KılıeaUdtt 
Okul Müdürlüğüne baş vurmaları. c8446ı. 
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cür'etini ancak si -
zin gibi cesur, mü • 
kemınel bir adam 
gösterebilir. 

Torik tavnru de
ğiştirdi: 

- Adamf dedi. 
Öyle fevkalade bir 
hayvana kıymayın .. 
razıktır! Bir daha 
nereden bulacak, 
nasıl yetiştirecek • 
sfniz? 

- Hiç ehemmiye
i i yok. Size bir de • 
r il, bin bo~a feda 
::>lsun! 

-Evet amma .. 
vazgeçini 
-Nasıl? İlAn et· 

ti'k bile. Halk hafta 

- Tabii.. tabii .. ben, ya! &:jka ldtıı 
c~saret edebilir? 

- Horoz.. !iU bildiğimiz, ufacık bo .. 
roz?. 

- Yok, değil!. Hani ya, tey .• biziı1' 
horozlar, rahmetli Meşhedinin, metn • 
leketinden getirdiği ayrı bir cinstir· 
Her biri, nasıl diyeyim O, vurdu~rrı 
boğa yok mu?. Onun ikisi kadardn'· 

- Alay ediyorsunuz. 

- Siz beni yarına kadar salıverece" 
ğinize söz vermezseniz, ben size dah• 
ne masallar okuyacağım! Sahi sayın " 
yorum. Ben bir yerde, bir tek defad811 

ziyade güreşmem zaten. Fazlasını u~ 
saymam. Her yiğitin bir yo~rd ytyw 
vardır, değil mi? 

Belediye reisi ellerile, tmkAnsızh11 

ifade eden bir jest yaptı: 
-Artık, yalvanr, yakanr, rica ed~ 

riz. Bizim hatırımızı kırmazsınız. JIU k' 
su'!>ile ki, gelecek güreş için bugün 1D

11
• 

dim edeceğimiz naçiz paranın fiç ınis 
ni alacaksınız. 

- Ben para mı alaca~m? 
- Elbette! Haıkkınız. 

türeadorsunuz! ı sonunu nasıl bekliyeceğit;i şimdiden 
- Bu lafın manasını b[ a anlayama· düşünüyor. 

Bununla ikinci defadır te\)şir edile; 
paranın neden hala verilmediğini 5~1, 
mağa Toriğin dili varmıyor, frtrl ter ):( 
yesi müsaade etmiyordu. Uki'n ınerB 
da etmiyor değildi haniya. 

Onun için biraz durdu. Bele<ifYe r~ 
isi bu vakfeyi hayra yorarak, telef

3 

sordu: 
dım amma, haydi öyle ol~ m! - Fakat ben .. gitrnek mecburiye • 

- Gelecek hafta, sizin '>arşınıza da· tindeyim. Başka yere söz verdim.. A -
ha cins bir hayvan, daha zgın bir bo· rabistana gideceğim .. Gelecek hafta o-
ğa çıkaracağız . rada güreşim var. 

-Buyur! - Arabistanda boğa güreşi oluyor 
- cElmesahero del M 1erto» adında, mu? Siftah duyuyorum. 

sureti mahsusada yetiştlı ilmi~ bir hay· - Hayır. Deve ile gilreşeceğim. Son· 
vanla güreşeceksiniz. rn da Aksaraya gideceğim. Siz Aksara· 

- Ben mi? yı bilir misiniz? Bilmezslniz .. nereden 
Zavallı Toriğin tnyleri diken di - bi!eceksinz? Aksaray bizim İstanbul • 

ken olmuştu. Suallerlni, göz1erini bU - dadır. Orada Hacı babanın kahvesi var. 
yüterek, burun delihlerlni açarak, deh- Meraklılar o kahvede horoz dövüştü • 
şet çerisinde soruyor, belediye reisi de rUrler .. Öbür haftaya da orada bulun· 
aksine kemal! sükiln. ile oevab veri • mağa mecbuum. 
yordu. - An1a.madım. Horozla Iri% mi <m .. 

- Kalacaksınız, değil .ıni? ur 
- Doğrusu. pek niyetim yok! Öb us: 

yerlere verdiğim sözü tutmazsaDl 1>3 
ziyan olur. 

öderif - Biz o ziyanınızı kAmi'len 
senyor .. müsterih olun. 

Torik, tercümana sordu: J3!' 
- Bana neden sinyor diyor? • 

mcmlekettc tatlı su gAvurıanna siP 
yor deriz. . ~ 

- Burda oyledir. BUyük ad8f01 

hep senyor derler. 

Bir hadernenin dolaştırdığı: şarap tecrübeli, mükemmel bir maJ.ador, bir -Siz, tablin Onun ~ma çıkmak vüşeceksi.nizt ( Arkalı t1D') 
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Yasaa~ Ziya laldr 

Esrarengiz Bulgar yüzbaşiSI 
~e:ıdi rivayetine bakılırsa, seferber· 
~~lk günlerinde, iş bulmak için İs· 
\ ~ a gelmiıti. Ve, if bulamadı~ için 

Silvegş kanalının açılması için Ferdinand de 
Lesseps'in Said paşadan imtiyaz .fermanı 
alması üzerine Ingiliz ve Fransız munasel a-
tında vahim ve buhranlı bir devrenin açılması 

Y~ sıkıntı çek:mişti. Fakat şim • 
~ ltiaretın ücaret bürosunda çalı.§ı -

u. 

~a bunlan anlattığı zaman sor -

~~h .. bari oradan aldığınız para i
~"'illlebiliyor musunuz? .. 
~~e ınümkün! .. Şehir, o kadar pa-

: ş~· halde? .. 
Şu halde, ben de bir çok ecnebi 

ın yaptılclannı yapıyorum. 

Zengini olmak için İstanbula ge-
~~ 0 ~kadar çok ( avanak) lar var ki... 
"Ç ~ta bunlarla ahbablık ediyorum. 
~ttna~. yemek içmek ve gezmek 
~~arını onlann sırtıanna yükleti-

~~nanın verdi~i bu malfunat, beni 
~tt e .. tenvir etme~e kafi gelmişti. 
"'bı ŞUphesini celbetmeden aramız-
t şt samimivet tesis edebilirsem, pek 
~Y1er ö~enebi1ecektim. 
~ için kendisine ayni vaziyette 
, Ço k mecburiyetini hissettim: 
~ k bahtiyarsmız, bu i~leri bece
~ ~0tsunuz. Ben sizden iki sene ev
' c!a}ı ~londan geldiğim halde, bura
~~ a hlıt boca'layıp duruyorum. E
~ljı ~alan birkaç kıymetli eşyayı da 
~ıı~1Yt-~k olursam, ne yapacağımı 
~d ~Yorum ... Çünkü, rokulgan bir 
~!legilhn. Ayni zamanda, İspanyol -
\.' -a h:tşka da hiç bi'r lisan bilmiyo -
~~~.Urada ise, İspanyolcayı yalnız 
~ ~- ... ~ler bniyorlar. Halbuki, buranın 
~ 1 ıl~>ri de o kadar hasis ve tamah
b.. llsanlar ki bir bardak,ısu bile ilC • 
"ll t!h.... ' 
~lliyorıar. 
t· m. 

~;}'ilk bir safiyetle söylediğim bu 
'l'•bLunanın üzerinde birdenbire o 
'\1 U yük bir tesir gösterdi ki: 

' ~ah, Vah .. size çok acı dım. Ma • 
la~ Sizinle hem~yiz, herhalde si
~ tdi~1• Yardımlar etmeliyim. Müsaa • 

- Azızemı Sen erkeklerin arayıp ta bulamadığı bir kızsın. 

narken mi? .. Bugün, evilenmek isteye • nmdan biri beni yemeğe davet etti. 
cek kadar budala var mı?.. Ben de bu daveti, bir şartla kabuıl et • 
-Şayed zuhur ederse?. tim. cDilber bir hemşerim var. Eğer o· 
Saf tavnmı muhafaza ettim. Kısa da nu da davet ederseniz, gelirirn,• dedim. 

düşündüm. Başımı, iki tarafa sallıya O da. memnuniyetle kabul etti. 
sallıya cevab verdim: . Birdenbire içimden kabaran sevin • 

- Evlilik saadetine doyamadan, du1 ci, güçlükle zaptedebildirn. 
kalmaktan korkanm. - Fakat, bu pahalı zamanda, dos· 

Luna, bir kahkaba attı: tunuza bir külfet yükletmiş olmuyor 

- Azizem!.. Sen, erkeklerin arayıp musunuz?. 
da bu1amıyacağ1 bir kı1.sın. Anlaşılı • Dedim. 
yor ki, kendine iyi bir koca bulur, bul- Luna, bir kahkaba daha attı. Karyo-
maz, ona çam sakızı gibi yapı~acak • ]amın üzerine boylu boyuna uzandı. 
sm. Hiç fena değil. .. Şu halde, kendine Ava klarını -trampet değnekleri gi • 
iyi bir koca seçmek için biraz daha e • bi:_ havadn sallıyarak, neş'eli bir ses
tiid y~pmakta devam et. .. HatU. ister· 1e- bağırdı: 

Kital zamanında .Aibdülkadir tarafm
dan oynanan mUhim rol tasrih ve ta'V%ıh 
edilmeğe muhtaçtır. 

re, bılhassa. Cezayir errurlerini gözden 
düşurmeje çalıştı. Maksadı Suriyede 
kendı politikasına engel teşkil ettikleri 
içın onları oradan ı.;zaklaştırmaktı. 

* 
Malfun oldu~ üzere, Abdülkadir, 1832 

den 1847 ye kadar, Cezayirde bize kar§ı 
c.esurane mücadele ettikten sonra, 23 kA- Süvey1 berzahının açılması hakkında· 
nunuevvel 1847 de, General La Morlci- ki eski Fransız projesi, askerlerimizin 
ere'e teslim olmuştu. Bunun üzerine, ai- Mısırı tahlıyelerınden sonra, muvakks· 
lesile birlikte Mısıra yahud Cezayire ten terkedilmişti. Fılhı>kika mühendis 
nakledilmesini istemişti. Duc d'Aumale Le Pt•re in bir hesab hatası Akdcnizin 
bu talebi kabul etmi~se de Louis-Philippe ıoularile Kızıldenizin salan arasında bir 
hükUmeti daşmanuruza karşı mukabele sevıye iarkı bulundu~ korkusunu verl• 
hilmisil istiyen Frans12 efklrı umumiye- yordu. Fakat Mısır tıırik;Je Hindistanla 
silc ihtilaf haline girecek kadar kendisi- muntazam b:r irtibat tE'sısi hakkında 
ni kuvv8 tli hissetmedi. Binaenaleyh, E- mülazım Waghom'un te§ebbüsleri bazı 
mir Toulon'da, sonra Pau'da ve nihayet Saint-Simoncuları, 1833 lle 1837 scnele
Amboise'de mevkuf tutuldu. Prens reisi ri arasında, meselenin etüdlerini tekrar 
Louis-Napol~m, 16 teşrinievvel 1852 de ele almağa ııevketti. Sonra. Ferdinand de 
orada kendisine kayıdsız ve vartsız tahll- Lesse:ps te bu mt:sel1mm halli için çalı§· 
ye edildi~ini haber vermişt~. Bu ~l~ce~a- mağa ba~Jadı. Whayet, 1341 den 1847 ye 
bane hareket büyük Cezayır şefını bıze kadar Linant bey, Gtephenson, NegrelU 
ebediyen ba~ladı. Birkaç gün sonra, ü- ve Bourdaloue, Le Perc'ın yanlışını dü· 
çüncü Nnpoleon olmuş olan velinimetine zelttiler ve işin mümkün olduğunu temin 
şu satırları yazdı: cBana ibraoz: etti~n i- ettiler. 
timada muhalif hiçbir harekette bulun· Fakat Mehmed Ali Sliveyş kanalının 
mıyacağuna, bu ahdimde hülfetmiyece- açılmasına muhalifti. Nilden Kızıldenize 
ğime ve nail olduğum ltltfu hiçbir zaman kadar bir §imendifer y~pmak müsaadcsi· 
unutmıyaca~ıma yemin ederim.• ni ıstiyen İngilizlerin t~kliflerini de red· 

Ayni senenin kAnunuevvelinin 21 in- decüyordu. Hatta, 1845 de, Overland yo. 
dt!. hir Fransız ~eın;sile Brasaya müte • lur.un menzil h:zmüloar~ru temin eden 
vcccihen harE!ket etti. 1855 de, üçüncü İngiliz sjanlarının yer!ne Mısırlı memur· 
Napolcon'dan Şamda oturma müsaadesl- lar ikame etmeğe bile karar verdi. Ab· 
ni aldı [1]. Orada birçok Cezayiriilere ve bas Paşa zamanında bu vaziyet değişme. 
bilhassa halife Ben Salem 1847 de bize di. H.;Jbuki İngiltere o zaman bütün C• 

inkıyad ar7.etti~i zaman onunla beraber melterini İskenderiye =l~ Kahire arasın .. 
hicret etmiş olanlara tesadüf etti. Biraz da bir oemiryolu yapma~a inhisar ettir· 
sonra başka mukarribler de kendisine il- mışti. 

ser., bu etüdüne, bu geceden itibaren - Domuzların. kıllarını yolmalıdır ... 
başla. Bu dostum. hem bir erkek.. hem de, 

_Bu geceden itibaren mi?. harb zengini olmaya çalı~an bir adam-

tihak cylediler. O surette ki çok geçme- Said Paşa ile iş de~işti. Çünkü o, 30 
den maiyetinde tamamen sadık 120° kişi v r· ~~sani iı354 de, dostu Fercünand de 
topland1. 1857 de, Şamda, Emeviye ca- Lesseps'e Saveyş tıeT~ sılımı açacak blr 
miı kurbınde El-Amara mahallesinde bir §irket tegk.l ve idarc.si içın bir imtiyaz 
takım evler satın aldı. Politikadan icti- fermanı bahşetti. 3 klınunusani 1856 da, Ev Ç .. k'' b dostla • di.r. ( Arlcası t~cır) - et... un ·u, u gece, 

. 

Çiçeklerin dili 
nah ederek, vaktini dua ile, evl!dlannı yeni hidiv bu imtiyazı birincisini teyid 
terb~ye ile ve vatandaşlarını himaye ile ec!en bir ferman ile tevsl etmekten çe• 
geçiriyor, onları Şamın cenubunda kira- kinmedi. Bu mukavele Fransız - İngili1 
!anmış yahud satın alınmış topraklara münasebetlerind~ vahim bir buhran dev
yerleştiriyordu. İcraatile şöhret kazanan, resı açıyorclu. 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) • ızılı ... Ludvicus değil mi? Latincede Luis peygamber neslinden olması itibarile (Arkası var) • 
Önünde durduğu ıevhada şu kelime adına Lud\'icus demezler mi? Bunu bc.n müslümanlardan hürmet gören emir çok ............................................................. . 

be~t?.. de bunu düşüneyirn. 
~ı. 

~ ~ Zekf fakat biraz safça olan bu 
~'~bıı~dının benim hakkımda ne dü -
~~SI eceğtni derhal hisc::ettim. Hiç 
~ ıııu z ki arkada!flarlle görüşecck, e-

aztlıydı : Cnroli. hile bildikten sonra s;nın o ~eşhur. 1~- geçmeden halk arasında büyük bir nüfuz 
y Polis hafiyesi onu da, öbürlerini de tince mutchassısı ortagın h.a~dı haydı bı- kazandı. Halk onun Kur'an meselelerin-
defterine kopya etti. lecekti•t Ya şu Caroli ... Bırlıkte oku. deki vukufunun üstünlU~nü kıskanan 

~~".afık görürlerse, bana da casus
~islltr. ~ecekt1. 

l!tıınde, kat'lyen a1danmam1ş1tn. 

~~11 * ı,··~~~ akşam Lu na ben im pansiyo -
1'teh&eldi~ zaman, yüzünde neş'eli 
~ ~~~ vardı. Odamın kapısın • 
~ğ girerken bağıTa bağıra ko • 

};'~başladı: 
ııı, l'i~J. Tesadüf ve talihe inanır ' ... 
};ıli 

~· Zt'\), benim takındığım sahte i -

~~"h ~unanın bu sualindeki ma~sa-
\"J>oı a keşfettiğim tçin, tam bir Is -
' bıı~~bi hareket ederek saf bir eda 
) 'tab bir tevekkülle cevab verdim: 
~la:rı lt. hayatın bütün hadic;elerini 

t? ' l'a!nız tesadüf ~ talih değil .. 
~h.. lı.~ 

· -ıtı.. ti:. ~ halde bir sual daha so -
' ~<ık.ılteassıp mısın? 

; ~tl'ıa · hem de, ıpek çok ... Fakat hiç 
llıı}0tu: n, Iyi ve dindar bir Musevi o -

"~ ~ lll, "l{tM;ı:~lln.. bırak fU dindarlığı.. ta • 
'\'a., lrıak,adım, o değil ' ... 

A.h16k ta 
(\ Ş~di as.c;ubu ... 

Ye kadar, hiç hırsızlık etme· 

'~~kat. 
'l)an_ ö 

(}t1u dıı.s Ylemeyi sevmem. 
l\arıs geç. 

"ıı.1~d 1 olan erkekleri de baştan 
1 l!: un. 

' ·be~ rlara ka~ı nasıl da vran -

~t bart 
tlal'ı~l dcta nişanlandım. Fakat, ni· 

ll[\(.. 8 anlaşamadım 
' ~ . ~ınctsi i . 

* - A... Luis-Caroiı... Ortağırola Lan- ülernanın düşmanlığına rağmen onun 
Ertesi akşam bunun sebebini avukat dell'in en fazla sevdikleri muharrir... dindarlığını ve ilmini pek methediyordu. 

arkadaşına şöyle ı.rıJatıyordu: - Tamam... Şimdi ~una bak.. C arta- Abdülkadir, 1860 ır art ında, Ahmed 
_ Oraya nasıl girdiğimi, nasıl serbest vana Vaktilc hukukta Cartanın vesika Paşanın hıristiyanlar a.ıttyhinde komplo 

serbest dolaştığıını sorma da niçin gitti- demek olduğunu hangi avukat bilmez? tertib etti~ini haber ııılınca, derhal kon
ğimi anlatayım: Serı;n dediğin gibi Sir Şu da soııuncu ... Vacua. Bilirs:n ki Va- srıloc;umuz M. Lanusse'ü haberdar etti. 
Landell, arkadaşını elbette boş yere ça- cua bo~ demektir. Hepsini birleştirince Kcınsolos re-fikleri diğer konsoloslara 
ğırmamıştı. ölmef!Pn cna gızli bir fikrini ortaya şu sözler çıkmıyor mu? mnlümat \'erdi. Fakat onlar ve bilhusa 
acmak ;stiyordu. Arkadaşını çnğırırken Luis - Carol boş vesika. Büyii~ r.ı· :tanya mümt>.'>ıilı yapılan bu 
d~ karısının başı ucundan ayrılmıyacağı- Ben araştırdım. Hnkikaten Luis Carol vahım :iıtarlara hiç kulı:k asmadılar. 
nı, yanı bir dakika olsun rahat konuşmak adında bir muharririn 4Boş vesika• adlı Halbuki 9 temmuzda isyan patlak ver
imkanını bulamıyacağmı pekala biliyor- bir kitabı var. Ortağın 1evha1arı görebil- <!i. F.mir, mukarriblerini derhal sHAhlan
du. şu halde dUşüneesini arkadaşına ko- se çok sı::vdiği bu nıuhaıririn ve kitabı- dırarak, ikametgahının lizerine Oç renkli 
nuşarak değil, ba~ka bir vasıta ile bil- nın adım herhalde benden daha çabuk bayrağı çekti. M. I.anusse ile Rusya. 
dirmeyi tasarlamıştı. Bu vasıta ne ola bi- farkederdı. birieşık c evletler ve Yunan konsolosları 
lirdi? Şirr.di, gözüm, ,:an& mühım bir iş dü- oraya iltica ettiler. Sonra, Ceza~rlilerle 

Sen bana o;ta~ının çıçe~ merakl.ıs~ ~1- şüyor. I .. andell'in ma:ikf,r,esine gitmek şehirde asayi§i iade eder~k 12 bin hıris
duğanu, hatta S.r Lend~~l e her ~ıdış~- ve ne yapıp yapıp kütübhanesinde bu ki- tiyanın canını kurtardı. 
de bahçeyi dolaştığını fıoylememış mıy- tabı bulmak .. Ölilnün, sırrını bu kitabın Bu güze~ harekete müklfaten üçüncü 
din? İşte ben ilk ipı.ır~nu buradan çıkar- yaprakları arasına gömrlü~ü artık iki ke- Napolccn Abdülkadire Lejyon dönor ni· 
dım. Düşündüm ki Lnndell, oraya kadar re iki dört eder gibi bir hakikat... Adam- şamnın birinci rü tbeıılni verdi. Fransıı 
g:dccck nr~a~aş~n.ın bahçeye ba~a~.an cağızın karısından 0 kadar nefret ettiğine efkarı umumiyesi de ona büyük ümidler 
gcçmiyeccğını bılıyordu. Ona ağzıle soy- bakılırsa bu sırrın va~iy~ttname ile ala- bağladılar. Matbuat onun leh;inde bir 
lıyemiyeceği sı:ı:~ı ~ls~ ol~.a -~u va~ıta kası olduğu da hemen }':emen muhakkak şark imparatorlutunun ihdas edilmesini 
ile anlatabilecegını du~urunuştu. Yanı o sayılabilir. istedi." Bu imparatorluk Suriyenln, Me-
sırrı bahcenin bir kö§esıne gizlemi~ti. * zopotamyanın ve Arabiatanın bütün 
!şte Landell nıa!il~fınesine bunun için Arab nüfusunu bir e.raya toplıyacaktı 
gittim ve en çok Landeli'le arkadaşının Avukat Selby yeme~i yer yemez Lan- Bu proje, hiçbir netice verrne11lif olmak· 
sevdıkleri çiçekler <ırasıncia dolaştım. 0- dell malikanes!ne koştu. Sir Landell'in la beraber, İngilizleri enditeye düşür
rada şu isimler ~bzüme çarptı. Onlardan yeni bir vasiyetname bıraktı~ını, bu va- rnekten geri kalmadı. O andan itibaren, 
da Landeli'ın söyletnPk ıstediği şeyi çı- sıyetnameyi evin içinde bulaca~ını um- İngiltere bUyük C.:z:ayuli tef tarafından 
kardım. Nasıl mı? An:atayım ... Ben ne- du~unu söyledi. Landelı*in karısı çok ai- Suriyede iktisab edilen nüfuzdan ilrk· 
bataltan anlamam, fakat, şu Caroli sözü, nirl~ndi, ba~ınp ça~ı~dı. fakat kanunt mc~P ba§ladı. Artık onun hareketlerini 
öyle bir yaprağın yanı başına yazılıydı vekıller, !>aşka bir w.sıyetnaıne oldu~n- dikkatli !Urelte nezaret altında tutuyor 
ki bu yaprağın adını bilmlyen yoktur. 0- d~n fÜp~elen~ikç~, eld~ki vasiyetna~e- ve şarkta Fransız dı.vuını teşahhua et.-
nn ilim lisanında halk dilindekine çok mn tatbık edılemıyece~ınt anlayınca ıs- tirerek İngiltereye vermil oldufu kor
benziyen bir ısim verdikleri için aklımda ter istemez sustu. kuları evlld n "hfadına da tqmil edi
kalmış. Bu ismin Caroli sözüne hiçbir Yırım saat geçmeden avukat Selby, ö- yordu. Cihan ho.rbinin sonunda, İngilte 
benzerli~i yoktur. Demek ki Caroli ya- lUnün kütübhaneaindeki cbo§ ves±ka• yı 
nınd&ki otun adı değildi de oraya başka ve gizlice yaptırıp onun yaprakları ara
bır maksad için yazılmıştı. İşte bunun sına gizlediJi son vasiyetnamesini bu1du 
üstüne levhalardaki yazılc1n kopya ettim. Sir Landcll bu vaı.iyetnaıne ile nesl var, 

(1) Emirdeki d1n! mCaaadekA.rillı:: ruhu 

Kendine Deyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varken ızlırab 

çekilir mi ? 
aa,, diş aOrllar• 
ve QşQmekten mntevellid 
bntnn aQn, llZ11 aanoılarla 

nezleye, romatizm&yli karşı 

NEVROZiN 
kaşelerinl alınız. 

Icabında iDnde 3 kate alınabilir. 
lsMINE DİKKAT. 

T aklidierinden Sakınınız. 
ve Newozln yerine başka bir 

marka verirlerse tlddetle 
reddediıılz. 

~i~di. n neye aranuyarsun?. 
· bütün cihan ateşiere ya • 

Şimdi gelelim bu sözlerden nasıl mana nesi yoksa hepaini aenç yegen.ine bırakı
çıkardığıma... Bak şu birineide ne ya. yordu. 

dllr.kat. pyandır. İmpara.tonm taç 11yme 
meraaıml esnasında Parı.te bulundulU sıra
di. Not.re - Dame'dekt merasirnde ham bu -
lunmak latedl Onun bu talebi Fra.rwz e1 -

u.rı um~ ba,JrtUe~e <U\f~ ~----------•• 

• 



"" 

Türkçeye çrriren: IL Sürena Dllmen 
lngilte ede lig ç ı 

e is örd k1zar hararetle devam ed·yot 
- !!.Vet, ala blı- reçel.. Phelax! Bill -

yorsur. ki ben iyi bir adamım .. kim ise 
o çapkın, bu keyklerden bir tanesini 
ça!saydı, vallah da billah da hiç bir şey 
aemezdim .. fakat, hey yarabbU Ne di
ycyim, it oğlu it, hepsini.. on dördünü 
ae çalımş! 

- Hakkın var Smutje, dedim, doğru 
söylüyorsun. Bunu yapan it oğlu it! 

- Sen, cidden namuslu bir delikan· 
lısm Phclax! Keykler gittikten sonra 
reçelin de lüzumu kalmadı .. Sen onu al 
ve afiyetle ye! Çünkü sen namuslu • 
sun ve hırsızları bulmakta bana yar -
dım edeceksin. 

ReçeJ, tam muhtaç olduğum, çala -
madığım bir nesne idi. O keyklerin a • 
rasına kanarak yenmek gerekti. Maa -
m af ih neticedE' hepsi bir yere gidecek 
öeğil miydi? Ha beraber gitmişler, ha 
ayrı ayrı gitmisler, ne zararı vardı? 

- Hırsızı, dedim, nasıl yaka1ayabi -
[irim Srnutje? 

- Bu akşam göz ku la k ol! Bakalım 
tayfalardan h~mgisi daha az bezelye 
yiyccel~ '. 

- Peki Smutie bakanm.. 
-Emin ol Phelax, bu yoUa mel'un 

fıırsı71an yakaianz ... Ha. Al şu reçcli .. 
sen doğru bir delikanlısın. 

Fakat, rcçe! de. ne nefis imiş ya! .. 
Ayni gece, bütün tayfalann bezel -

yeyi ayni mikdarda yemiş bulundukla· 
n raporunu Smutjeye vemıiştim. Yal
nız kendimin bu yemekten hemen he
men hiç tatmamı~ bulunduğumu söy -
lemek aramızdaki sözlü mukavelenin 
şartlanndan değildi! Maamafih müte -
casirin yakalanmasını temin için taki· 
bata devam edeceğimi vtııdeyledim. 
Smutje ha.Ia, benim, gemide biricik 
no.muslu tayfa bulunduğum hakkında· 
ki kanaatini teyid ediyordu. 
· Caesara, Melbourne lirnanına muva· 
salat etmişti. Burada mühim bir hadi
se vukua gelmişti: Kaptanımız Alman 
konsolasunu bir akşam yemeğe davet 
etmişti. Misafire iyi ikram edebilmek 
için ne yapılması lazım geldiği hak -
kında Smutje ile müzakereye giriş -
mişti. 

- Konsolos için, diyordu, iyi bir .şey 
yapmalıyız .. 

Smutje, derhal fikrini açmıştı: 
- Evet, şüphesiz, muh'terem mlsa -

nrinizi iyi ağı!"lamak gerek! 
Misafiri iyi ağırlamak lazımdı am -

ma hasis adam ayni zamanda: 
- Fakat, diyordu, çok masraf da ol

mamalı! .. 
- Hayır hayır, elbette çok masraftan 

sakınacağız ... Bunun için bi;-kaç ördck 
alalım .. onlar burada pahalı değil.. hem 
ucuz, hem de iyi yemeği olur ... 

Buna karar verildikten sonra, kap -
Ilanın 'birinci muavini de sofrasına da
vet ettiğini işitiyordum: 

- Fakat, diyordu, temiz ve beyaz 
yaka1ı bir gömlek giymeyi ihmal et -
mc! .. Malüro ya, gelen konsolos! 

Birinci muavinin yüzünü şüb'hesiz 
sevinç ve iftihardan mütevellid ah -
makça bir tebessüm kaplamıştı: 

- Teşekkür ederim, teşekkür ede -
riın. 

Diyordu. 
Kaptan ayni teklifi ikinci muavine 

ae yapmıştı: 
- Snat sckizde, karnammda yeme -
~ davetlisin .. konsolos gelecek!.. 

İkinci muavin elinin tersile koca -
man ağzını şöyle bir sildikten sonra ce
vab veriyordu: 

·- Teşekkür ederim efendim, teşek -
kür... . 

Cumartesi günü idi. Mutfağın lum -
6uzu kenarında oturmuş panta1onumu 
yarnamakla meşgul bulunuyordum, 
hem de hararetli bir şekflde ... Bunun
la beraber bir gözürole de Smutje'nin 
ördek1eİi hazıtlayışını tarassud edi
yordum. Bunlar güzelce kızartılrnış ve 
Içlerine kuru erik ve elma dokiurul -
muştu. Bu çeş!l~ yeme/!'1 de ne kadar 
sevcrdim bilseniz ... Beklediğim: Smut
'enin herhangi bir şey almak Için ge -
minin kıç tarafına gitmesi idi. 

... 
Aston Villa tarafından 65.000 liraya yeni salın 

O'donnell Cheiseaya birbiri ardı sıra 6 gol attı 
Bozuk bir havada cereyan eden İn· 

gi!tere lig maçlarının on beşinci hafta· 
sı oyunlan başta giden takımların ga
libiyetlerile bitmiştir. İkinci Rigdeki 
Sheffieldin merkez muhacimi Hunt 1 
takımının yaphğı yedi golün altısını 
atmak suretile yeni bir rekor tesis et-I 
miştir. 

Maç, yeni puvan vaziyetine göre es
ld heyecanını muhafaza etmektedir. 

Arsenal O • Leicester City O 

Oyunun son dakikasına kadar h~ 
bi:- vaziyette hasmmı ezen Arsenal, sol 
aç,kları Bastin'in kaçırdığı penaltıdan 
sonra Highbury stadını dolduran ka· 
Iabalığın hayretleri içinde sahayı be -
rabere olarak terketmişlerdir. 

Kaptan, ağzında ördeğin bir buduolduğu halde !Jağırdı: c Vay kıışıı.m.J .. , J..eicester, ligde on birinci, Arsenal 

~pt~n~. gö~emiyordum. O, bu esna- mişlerdi. Kaptan, birinci ve ikinci mu- on üçüncü vaziyettedir. 
da kopru uzerınde oturuyor ve gaze • avinle hepsi misafirlerini istikbale ha- M&.çta 40,000 kişi bulunmuştur. 
t~sini oku: görünüyordu. Halbuki he- zırlanmı~lardı. Bunlar hatta parmakla- Aston Villa 6 • Chc1sea 2 
rıf gazetenın ortasından bir delik açmış rının tırnaklarım bile kemali itina ile Beş hafta üstüste mağlubiyet.e uğra-
ve bu delikten mutfağın açık bulunan temi2Iemişlerdi. dığı için marali tamarnile bo-zulmuş o-
kapısını ve içerideki ördekleri gözet - Kaptanın karnarasında tertib olu • lan Aston Villa meş'hur menecerleri 
ı:~e~e bulu~uştu. Önce o da beni nan sofranın etrafında yer aldıkları za- Jimmy Hoga'nın merkez muhacime o
goremıyord~, dırek buna mani oluyor- man yalnız konsolosa güçlükle bir pe - 1:urttuğu meşhur İskoçyalı O'donnell 
du. Fakat bıraz sonra yana meyledince çete verilebilınişti. sayesindP. İngi1tere liginde en maruf 
benim, __mutfağın iumbuzu kenannda Ben ve Nauke karnaranın üst pen _ bir takım olan Chelsea'yı 6- 2 gibi pek 
oturdugum ~azarlanna çarpmıştı. ceresi kenarına oturmuş, aşağıdaki ne- büyük bır sayt farkile mağlub etıneğe 

Ansızın ~~ ~alat parçasının havada fis ördek dolmalannı tarassud ediyor- muvaffak olmuştur. 
~çarak geçtıgını duydum. Kaptan ba - duk. Yanımıza bir kanca da almıştık. 65,000 liraya satın alınan O'tionnell 
gırıyor: Konsolasun sofradan kallanası anını 800 bin lira kıymetinde olan Asron 

- Ulan haylaz, diyordu, rnutfağın bckliyorduk. Villa takımı içinde mce oyunile güneş 
etrafJ~da ne _koklayıp .d.uruyorsu?? A- Şayam hürmet misafir, yemeğini gibi parlamış, İngil1ere millf takımının 
şıracagın ~yı. sa~ak ıçın bu eskı pan- büyük bir iştiha ile yiyordu. Fakat kap üç senedenberi kaleciliğini yapan 
talonu g~tırdı~ h~ .. Defol oradan! tantn iştihası o kadar açık olmadığı gö- .Woddley'i çok parlak oyunile ilk defa 

Çaresız çekılımştım. • rülüyordu. perişan bir halde bt rakmıştır. 
Akşam konsol os oenablan teşrif et- (Arkası var) İlk devre 3 - 1 gibi bir farkla Aston 
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SOI.Dı\N SA.ÖA: 
ı- Munls. 

• 1---• • • • 
2 - Y&~ur suyunun ev damlannda top

lanıp aktı~ı boru - Deslmal. 
3 - Erkek d adı - Cemi eda tr. 
4 - U.l alan ınsana, ne rudın? diye sorul-

du~ zaman ne oevab verir? 
5 - Kavunun kardeşi. 
8 - Eşek ba~rması. 
'l -Taş - Mütemadlyen oynaşan. 
8 - Alleler - Mlyav mlyav diyen hayvan. 
9 - Ağııda çmıtenen - Feryad. 
ıo - Atılgan - Umumt 

'1"\JKARDAN AŞAÖI: • 
ı - ~nk.lerl tiarb: olmıyan - Para konu

lan demır dolap. 
2 - Vukubulan - Taze olmıyan. 
3 - İşitmeğe yarayan uzuv - Gömleğln 

boyun tarafı. 
4 - Akıllı geçinen - Abdal. 
5 - Bır nevi kumQf. 
G - G:ı.sbeden • Yayla atılan. 
'1 - Bir doktıora müracaat eden hastayı 

doktor ne yapar? 
8 -Atın aya~ına vurulan - Karanlık yer. 
i - Blr nota • Bir ev halkı. 

10 - Pisllk - Beyaz - Yed. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiı fekli 

Bir doktorun günlük 

Villa'nın ga1ibiyetile sona ermiştir. 
İkinci devrede sol açığın bir hücumu 

ile bir gol olmuş, sağ açığın bir frikiki 
bir go1 daha kaydet:miş, O'donn~ll'in 
b!.r hücwnu ise altıncı golü ile sona er
miştir. 

1=~=::=:===========1 ... Aston Villa 1igde on a.ıtınc:ı, Chelsea 
Doktora on yedincidir. Maçta 35,000 kişi bulun-

notlarından 

Muayenenin lüzumu muştur. 
Derby County 3 -
Bolton Wandren: O Vücuade ötedeherlde birdenbire veya 

yava~ yavll.§ meydana gelen ve yahud 
n.mn senelerdenberi vücudün bir yerın
de oldu~u gibi duran nekadar küçük ta
ne. ur, kabartt glbl şeyler varsa bunların 
vaziyctini zaman zaman bir doktora 
~östermeıc auretlle takib etmek lAzım
dır. 

Birçok defa bunların günün birinde 
birdenbire bir kansere ve yahud ayni ra
mllyadan olan etllyonyn ve yahud sar
toma t.ahavvül ettiği görillmektedlr. 

.. A~ız kansertnden korunmak için çü
rtık dt.,lerden halas olmak, onlan çı
kartmak ve y:ıhud tedavi ettlrmek, mü
teınadlyen a~zda püro çekmek, burunun 
ucu glbl, meme başları gibi, dll gibi vü
cudün uc ve sivri yerlerinde her türlü 
y:ıra, bere, ekzema gibi şeylerin bulun _ 
ması mütemadl tnhrlşlere ve binnetlee 
kanse.re tahavvülüne sebeb olmaktadır. 

Cenb ldeyen olı:a,..eulanmuua po1ıa 
•w• f•liamalsrJm rica ederb. Akal taıı· 
elirde llteldwl makabel•b kalablllr. 

. ···················-············-············· .. ············ 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler ftlnlar

dır: 

fuanbal cihetindeJdler: 
Abclrayda (Sarım), Alemdarda (Sım 

Asım), Beyazıdda (A.<ıador), Samatyada 
(Rıdvan), Eminönünde <Be4ir Kemal) 
Eyübde (Arif Be~ir), Fenerde (Hüsamed~ 
din), Şehremininde (NA.zun), Şehzade • 
başınd'l (Asaf), Karagümrükte (Kemal) 
Küçükpazarda (Yorgi), Bakırköyde (ı..: 
tcpan). 

Beyof!a clhetindekiler: 
İstik.W caddesinde (Della Suda), Te -

peba.§ında (Klnyoll), Karaköyde (Hüse
yin Hüsnü), İstlk.lA! caddesinde (Llmon
ctyan), Pangaltıda (Narglleclyıuı), Be -
şlkta.şta (Nail Halid). 

Bopzlçl, Kadıköy Te AdalardakOer: 
Üsküdarda (Abmedtye), Sarıyerde (Nu

ri), Kadıköyde <Saadet, Osman Hulftal), 
Büyükadada <Halk), Heybe114e (Halk). 

Lig lideri Derby beynelmilel hücum 
hattının bu maçta da pek parlak bir 
oyunu sayesinde kuvvetli hasmını 
mağhib etmeğe muvaffak olmuş-tur. İlk 
devre 1 - O n~ticelenmi.ştir . 

İkinci devrede iki sayı daha yapan 
Derby olduk~a zorluk çektiği bu oyu
nu iyt bir derece ile bitimıiştir. 

Dcrby bir oyun fazla oynadığı için 
ligde en başta, Bolton ise yedinci vazi
yettedir. 

Maçta 28,000 kişi bu1unmuştur. 

Everton 3 ·Manchester United O 

Ligde devamlı gal'ilbiyet1er yapan E
verton, ilk devreyi 1 - O gali'b olarak 
bitirmiştir. 

İkinci devrede- bu hakı:imiyeti daha 
p~rl:ık bir şekilde devam ettiren Ever
ton iki sayı daha yaparak 3 - O gibi bir 
netice almış, ligde bir oyun noksan oy
namış olduğu halde 'ikıincl vaziyet'i te
min etmiştir. 

Manchester }irmi birinci vaziyette -
dir. 

Maçta 31 ,809 kişi bulunmuştur. 

Preston N. E. 2 • Sinderiand 1 
Kral kupası galibi Preston bütün o

yun müddetince rakibine nazaran daha 
üstün bir oyun göstermiştir. 

Devrenin on dokuzuncu dakikasmda 
Sinderiand merkez muhacimi gUzel bir 
sayı yapmış, pek az sonra Preston bu
na mukabele etmiştir. 

İkinci devrede i~i biraz müdafaaya 
döken PrestOn bir sayı daha kazanarak 
2 - 1 galilb vaziye'te geçmiştir. 

Sinderiand onuncu, Preston on dör
düncü vaziyettedir. Maçta 16,000 kişi 
bulunmuştur. 

İkinci aig ~n da şu neticeleri 
vcnni~ir: 

Manchester City 3 • 
Coventry City O 

Takmımı yeni satın aldığı oyuncu -

.. 4.ston Vill4 - Chelsea maçından 
bir safha ıJ 

larla takviye eden Manchester OÇ 
tarlanberi devam eden gali . 
bir yenisini daha ilAve etırn~i!· 
dcVTeyi 2 - O galib biiiren 
ikinci devrede bir sayı daha 
muvaffak olmuştur. ~ 

·Coventr, Jigde on ikinci, ~arıc1ı 
ter ise on beşinci vaziyettediT· 

Maçta 35,000 ki§i bulunmuŞtur· 
·bo 

Fulham 3 • W. Braınvıc: .. p dlh 
Birinci ligden ikinci uge 'rfJ~ 

Bramvich, lig lideri karşısındB _ ,,) 
eğmeğe mecbur kalını.ştıT. p, 

İlk devre sıfır sıfıra bitllliş. },şp 
devrede Fu.lham üç sayı birdetl 
mıştır. . ,dıt' 

Bramvich ligde beşinci vtı :ı ı) 
d~ ~ 

Maçta 24,000 kişi bul~ 

Allsaray rıhtınılaf1 

Yapılıyor oS~~ 
Aksaray (Hususi) - ~ ~ j\P"~ 

yaptığı neşriyat üzerine vılaY ts~ 
rayın harab olan nhtımla~ırııJ19ts ~ 
için emir vermiş ve derhal ırıŞ!l IJ11ıı~ l 
lanarak bu güzel eser harab 

0 ~ 
kurtarılmıştır. İrışaata devaJll e 
tedir. --=-------- ıeri 

Adanada nahiye kongre 
başladi ~~ 

Adana (Hususi) - Parti 
0 ;;ı~ıl' 

greleri sona ermiş olduğuı:~tı.t· ~ 
kongrt·lerinin akdine başlırı.ı.ı·-911ıf tV' 
nun için nahiyelere merkeZ Il.~ 
kaza heyetinden müşahidlel" gı 0o 

---------daroı v1 
Iki yangın başlangıcı s3rt eŞilcJlre;, 
Dün akşam saat 19,30 dn -.; 

9 
tııtıl ( 

polis karakolu yanında bir bile d' çJ!jl 
- ·H ,..r.dııf ı.Jc 
muş ve gene ayni saatte us~.. 01f11 'rıt• 
bakkalda bir yangın başlangıcı~ ~Jf• 
de her ikisi de tevessüüne JYlC!...tılJ1lU'/ 

.. dt.ıı- ·" meden itfaiye tarafından son .,.,-ol'' -·· .. ·············--·-.................. . 
DOYÇE ORIENT sAN~ 
Dreadner Bank şobeti 

Merkezi: Berlin . 
Türkiye rubeleri,!_-

tııntt 
Galata • !stanbul • rnıa 

ı Tü. tü · Giiltl Deposu: st. n 
• . i~ * H er türiii banka tl 

1 

... 
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SON POSTA Sayfa .J 
• 

MiDE RahatSlZIIklan: 
Yanmalan, mide a~nları, ekşillkleri, mide 

8.~r- MAZON MEYVA TUZU: b~ ve yemeklerden sonra vncudde bls.scdılen 
çOkQntü ve $lık ne işkence. Bu halların kat'1 

Rlınız. Ayni zamanda KA B IZ LI Ö I defeJer. 
E K Ş 1 L 1 K ve YA N M ALAR I glderere~ 
vncude terahlık verır. MAZON isim ve HOROZ 

markas'ına dikkat. çaresi olarak tesiri tabii olan 

Son ç1kan son derece müessir • üşütme, grip, nezleye ve ağrllara bire birdir. sAL~~h~~~:rı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 1\o. Yeri Kıymeti Nevi 

T.L. 
Harita 

No. 
'Mesahası Depozito 

T.L. 
....__ - -

379 Beyoğlu TE'şvil·iye Mnh. Bostan So. 4/10 5300.- Arsa 31 530 M2 1060.-
383 Beyoğlu T(·şvikiyc Mah. Bostan So. 4/4 5705.- ıt 35 570.50 M2 1141.-
384 Beyoğlu T"ŞV kiye Mah. Bostan So. 4/3 !>810.- ~ 36 681 M2 1162.-
385 BPyoğlu Teşvibye Mah. Bostan So. 4/2 9456.- ~ 37 591 M2 1891.:20 
Adres ve tafsıl.itı yukarıda yazılı arsalar açık artırma usu hle ve peşin para 1ıe satılacaktır. Müznycdc: 2.1:.938 Cum~ 

fuü saat ondadır. ]ı;4.eklilerin bildirilen gün ve saatte hizab rında yazılı depozito akçcsi, nüfus tezlteresi ve uç aded fo-
tografla birlikte ~bemize gelmeleri. (748) (8483) 

Öksürenlere: 

.1 / 

·' .. , . i'' , , 
J ~ , ,. , , . . . , , 

• p' ... , / 
1 , ,, "' ,.., ,. 

, 1'",/ 
,; J.'l 

1 , 1 

AN H 

aa ltoln.isyonumuzda mevcud proje ve fe n ni şartnamelerine ~öre ve (15540) lira 
~kuruş muhammC;n bedel ve vahidi fiat esası üzerinden Ödemişte yaptırıla
ttıu ~olcu binasilebu b·naya aid elektrik su ve lfığım tesisatı işi 7/12/938 tarihine 
~ 11~dif Çarşamba günü saat 16 da Alsancakta 8 ci işletme binasında toplanacak 

llıtsyon tarafıncan kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 

tıı.ıl3u işe girmek istiyenlerin (1165.57) lira muvakkat teminat vermeleri ve kanu
ta tl 41 cü maddesi mucibincc işe ginne~e m:'iıı.ii kanuru halleri bulunmadı~ına ve 

EM 

Son os ta 
Yerebatan, Çatalçeşme Eı>kak, 25 

Yevmt. Slynst. Bavadls ve Halk cazete.sı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütfın haldan 
mahfuz ve gazetemıza aiddir. 

ABONE FIATLARI 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan Tartma MuhHmmen bedelt %7.5 te- Ek silt-

kabilıyeti Bcheri Tu ttm mina b me nin 
Li. Kr, '3. Li Kr. Li. K. saati 

SOpQrge iSOOO A. -.11.375 341.25 25.60 14 
Basktll 3 A. 1000 Kg. 248.-. - 744.- 55.80 14.30 
Etil eter 1600 Kg. -.90.- 1350,- 101.25 15 
Içki ba·ıdrol k4· -.40.- 2800.- 210.- 15.30 
~dı 70X100 eb'adında 

I - Nü.munesine uygun olmak şartiyle 3000 aded süpürge, şartnameleri mu .. 

ciblnce 1000 kilo tartma kabiliyctinde 3 aded xerli mamulatı baskiii ile sınat 

!§lerde kullanılmak üzere 1500 kilo Eti! eter ve taahhüdünü Ha etmiyen müteah· 
hid hesabına nümunesi evsafında 70 X 100 eb'adında 7000 kilo içki bandrol kl• 

ğıdı ayrı ayrı açık eksiitme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedellerıyle muvakkat teminatları bizalarında ~österilmi§tir. 

m - Eksiitme 29/XI/938 tarihine rasteyan Salı günü bizalarında yazılı saat
lerde Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyon•ında yapı .. 

lucaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilecetJ 

gibi süpürge ve içki bandrol kağıdı nümonesi de görülebilir. 
V - istekiiierin eksiitme i~in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa .. 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8355:. 

~lllllllllllllllllliiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ Türk Hava Kurumu 

! PiY 
~ İkinci Keşide: 11/Birincikanun/938 dedir. 

~ Büyük ikramiye: 45. Liradır .•• 
~ E undan başka: 15.000, 12.0Ja, lO.ODO liralık ikramiye· 
:= lerlo ı20.0uu ~e 10.000) liralık iki aded mükafat ~ardır ... 
- Yeni teı tibdeu bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et• = 

\:~7ı:~~~~~~~i~~ılıfii~:,:,:~:::ııııı:ı:~;::ııı;ı:ııııı::~;;;~:;;,:ııı,:~:J 

Romatizma 
ağr11ar1 Için en 

Iyi lliçt1r. ll-

~-· Dr. 1hsaıı Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

TÜRK &'\l'O:N1M ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.000.000 İngWz Urası 

Türkiyenin başlıca tehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 
11111111111111111111 ll 11111 ll llllll 

Doktor 

ibrahim Zatl Öget 
Eeledlya ı.arşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numara::la bertrllıl 

u~lcden sonrs baslıu:maı kao.ı! 

~----· eder. ...........................................................• 

ilan T arifemiz 
Tek sfitun anntıml 

1 aıc~Uni ikametgahı gösterir beyannamE'leri ve eğer ıstekli bir şirket ise şirketin 
cak. le. knyıdh ve halen faaliyette bulunduğuna dair ~lakadar makamdan alına
&u.ddbır vcsıka şirket sırkülE-ri ve şirket nnmına hareket edenin noterlikten mu
~0 ak şirketin vekalctmımesi ve teklif mektublan ayni gün saat on beşe kadar 

~:s~on reisli~ine vermeleri veya postn ilc taahhüdlü olarak göndermeleri 18-
l!nlı ır. Postada vukubulacnk teahhürattan mcs'ulıyet kabul edilmez. Bu iş için 

1 6 3 1 OksUrük ve nefes darlı~, bo~maca 
Sene Ay Ay Ay ve klZflmık öksUrUkleri için pek sahile 400 karaı 

bı:ış?et Vf'sikasına lüzum yoktur. İnşa edilecek binaya nid kroki ve şartnameler 
t%~r lıra mukab•l ndf' Ankarada ikinci iı;letme, Haydarpaşada birinci işletme ve 

tde sekızinci işletme veznelerinde satılmaktadır. (8S46) ( 4135) 

Istanbul Vaktilar DirektörlügU ·uanlar1 

Mil-d rm 
~n si 
'l'eitih· --
~t-.. 1 :narazi mal- 100 

·•tesı 

:kaıem 

~uhamınen 

bedeli 
Lr. Kr. 

636 55 

İlk teminat İhale günü 
Lıra Kuru§ 

47 75 29/11/938 Salı 5aat 15 de 

Cur b 
~~ tııı~ a hastahanesi tesrihi marazi laboratuvnrına lüzumu olan yukarıda cins 
turı darı yazılı mnlzeme açık eksiltmcye konulmu~tur. thalesi bizasında yazılı 
tQ. $!."e Raattc Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan korrusyonda yapılacak-

;"rtnQ.ıncsl hcrlj!Ün Levazım kaleminde görülebilir. (8312) 

TüRKtrE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

tesirli ilaçbr. · 
Kr. _Kı-_. _ _ Kr_._, __ Kr_. -ı ,==;.!H~e~r~k~e:s~k~u:ll~a~n~a~b:il~ir~·.:=~ 

1400 750 ,00 160 .. 
2341) 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deliştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilma. 
Ilanlardan mu'uliyet alınmcu. 
Cevab için mektublara 10 .k~uk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 

'
tto··;;~·;;~·;;~;~·~·74"i"i~;:;;:;,~··J 

TelgTaf : Son Posta 
\ Telefon : 20203 
~ ... ____ ............. --··--············ ... 

Emsııli arasında en gUzel ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESK1 HAYDEt·i) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlarının zen
gin çeşidleri bar yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiotlarla bulursunuz. 

Dr. HAFlL Ct::ft1AL 
(Lolnrıan Heldm) 

DabW7• •i\tehau11u Puu.dan maacıa 
Mı'IQD (1- 1) JJhıuı;rola Duman ıcw. n te
~eıODa lUN· I10H 

aahile 250 >> 

sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 >> 

Iç sahileler 60 >> 

Son sahile 40 >> 
Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar aynca tenziiatlı tarnemizden 
istifade edeceklerdir. '!'am, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpi~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari il§n\arına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık Kollektif IIrteti 
Kahnman&ade B&D 

Ankara caddesi 
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16 Sayfa SON POSTA 

Çocukl~rınızı i meçhul gıdalarla midel Allahın yarattı~ erinden yapiimış 

ÇOCUKLABINIZI BilrtltiiD 

ilamin 

Kalori 

Gada 

Kuvvet 

Kudret 

Si h hat 

Neşe 

Enerji 

Zeki 

Tercih edilmesindeki sebeb 

Gripin 
Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek
kindir. -

f GRiPiN 
Nezle, aoğuk algıulığı, a-rip rahataızlıklannda ha,, dit, 
mafsal, romatizma, hap ve adale ağrılannda icabında 
günde 3 kate alınabilir. lamine dikkat, taklicllerinden 
sakınınız ve Gripin yerine batka bir marka verirJerae 

tiddetle reddediniz. 

Istanbul Jandarma satın alma komisvonundan 
Mikdarı Tahmin bedelf İlk temincltı 

Çift Cinsi Lira Lira 

1.000 
100 

Kundura ve yedek pençe 
Çizme • • 

5500 
900 

6400 488 

1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarı da yazılı 1.000 çift kundura ile 100 çift 
çizme birer çift yedek pençelerile birlikte 1/12/938 per§embe günü saat 15 
de Gedikpaşadaki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf 
eksiltm~ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune hergün adl geçen komisyonda görülebilir veya tart
namesi parasız aldırılabllir. 

J - Şartları haiz isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif 
mektublarını eksHtme günü saat H e kadar maldnı% karfılıjı olarak Jw. 
o.isyona vermeleri. (8425) 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Rtıgıp Emeç 

SAiltPLERİ: S. Rtıgıp EMEÇ 
A. ftrem UŞAKLlGlL 

Pirinç 
Yulaf 

Ozü 

" Mercimek , 
Buğday 

Ntşasta 

Patates 
Arpa 
Türlü 
Mısır 

Bezelye 
Badem 
Fıstık 

'' ,, 
'' 
'' 
'' 
" 
" ,, 
" 

PASTiL ANTiSEPTiK 

SoğQk algınlığı, nezle ve teneffüs yol· 
larile geçen hutalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatlıtlıklannda, ae• kısıklı
ğında pek faydalıdır. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

AY ... BU SANClLAR. ..... . 

AY ... BU IZTIRABLAR ...... . 

Bu rütubetli günlerde sancılar 

tekrar başladı 

S iL K O 
sayesiude bu SANCI ve 

IZTIRABLARDAN kurtuldum. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SİLKO•yu tecriibe ecfbais. 

.... 

ı 


