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Romanya • Bulgaristan FranSada divanı 
harb/er kuruldu aras1nda kanli bir 

hudud h8disesi oldu 
Muhtelif ml nfakalardaki bütün m adenler 
ve demiryollan askeri idare altına alindı 

Rumen/er Tuna izerinde bir Bulgar 
-gümrük memuruna öldürdüler ve üç 
lıadad mulıafızını tevkif ettiler 

Işlerine avdet etmeyen ameleler divanı 
harbler tarafından muhakeme edilecelıler 

Dün Bulgarİstanda büyük _ ... -Atafürk.iÇiil·--
nümayişler yapıldı Lozanda bir 

Sofyada nümayişciler Alma~ sefan:thane~i önünde toplanti yapildl 
toplandılar ve "Yaşasın l•lıtler, dıye bagırdılar 

Rt(tnen - Bulgar hududunu vt h4diıe yı ıahne olan mıntakayı gösterir harita 

SOfya, Bükreş ve 
8elgrad ile dün gece 
telefonla görüştük 

b Bulgar - Rumen hududunda vuku
h ~lan :rnüsaderne ve bunu takib eden 
n~diseıer etrafında dün gece Sofya, 
t dkreş ve Belgrada telefon ederek o
~ aki gazetelerden mevcud malCl
h atıarı sorduk. Bükreş gazeteleri bu 
, llsusta malUmatları mevcud olmadı
tsını .. 

soylediler. Sofyn ve Belgraddan 

aldılımız haberler ise aşalıdadır: 

Sotya ne diyor? 
Dün, Tuna fizerinde Lom §ehri nun

takasında devriye gezmekte olan bir 
Bulgar matörüne kaqı Romanya aa
hilinden ate§ edilıntştJr. 

, 
Lo Rumen sahillerinden Tunanın görünüşü. , 

U~::a 26 (Hususi) - Tuna nehril dudunda cün bfto • 0\m~ur. 
• Bulgaristan ıve Romanya lıu-] (Deuema ll .iAd -lifa4a) 

Oniversite rektörü mühim 
bir nutuk söyledi 

" Atatürk asnmızın bir 
daha göremiyeceği bir 

dahi idi " 
Son grevlerde fcıbril«ı kapı larmacı beleliyen askerler 

Loz~n, 26 - Anadolu ajan~ının husus! ı~ 'lrıs 26 (Husus!) - Hükümet, ge- mt grevin amme hizmetler:ini telıDe nt-
muhabiri bildiriyor: rek grev hareketini durdurmak, gerek· ratrnamasını temln efmek üzere oezrl 

Büyük Şefimiz Atatürkün cenaze me- se çarşamba günü yapılacak olan umu- (Devamı 11 inci ıallfcuüı) 
rasimi münasebetile Lozan Türk Talebe ====================-========:ııı::::==---

Cemiyeti Üniversite salonunda bir top- Balkan antantı Erk aA nı 
lantı tertib etmiştir. Toplantıya Lozan 
hükllınetl erkanından bazıları, üniversite 

prorcsörıeri, gazeteciler Lozanıı Türk Harbı·ye Reı•sJerı· yarın 
dostları, Cenevre talebeleri, Lozan ecne-
bi talcbe cemiyetleri ı§tirak etmişlerdir. · ı 

Hatibiere :nahsus kürsünün arkasında At• da toplanıyor ar 
Türk bayrağının 1stünde Atatürkün re- 1 na · 
simleri asılı !di. 'falebe cemiyetleri reis-
ieri talebe cemiyetlerıne mahsus resmi Atina 26 _: Atina ajansı bildiriyor: zevat pazartesi günü Atinada Elen Genel 
elbiselerile ve bayrakları .~ateme bü~!ü Türkiy~, Yugoslavya ve Romanya Genel Kurmay B:ışkanı General Papagosun 
olarak bulunuyorlardı. Turk Talebe Ce- Kurmay Başkanları ve maiyetlerindeld (Devamı 11 inci sallfada) 
miyeti reisi Ferzan Aras celseyi açarak=============;=============-===---==-
hazırunu bir dakika sükuta davet etti ve T •• k •• • A e e 
ilk sözü üniversite rek'törüne verdi. ur un eşsız tası ıçın 

Rektör Lozan imiversitesi narnma Türk 

~~;~~i~rine candan tazıyetler suııdu ve yapılacak (Anı d_ Ka bir) 
( Deı•amı ll ~Tıcı sayfa.da) 

Amerikada 
soğuktan 81 
kişi öldü 

cesinde, 31 i Nevyorkta olmak üzere 81 
kişi ölmü~tür. 

Maddt hasarat milyonlara halil ol
maktadır. 

Amerikanin Berlin setiri 
Almanyaya dönmiyar 
Londra, 26 (Husus!) - Müstacelen hü

kumet merkezine çağırılmış olan Ameri
kanın Berlin büyük elçisi 'Vilson, bugün 
Vaşington:ı vasıl olmuştur. 

Vilson, şimdilik hariciye nezaretinde 
Almanya işleri müsteşarı olarak kalacak 
ve Beriine dönmiyecektlr. 

Vilion, yarın Ruzvelt tarafından ka
bul edilerek Almanyadaki Yahudilerin 
vaziyeti hakkında malOmat vereeekttr. 

nasıl olacak ? 
Ressamlar, mimarlar ve diğer münevverler " Son 

Posta , ya düşüncelerini anlabyorlar 

Ressam Münif Fehimin dÜ§Ündilğü (Anıd • Kabir) in krokisi 

.(YUUII ll lnel saJfüa) 
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Yeni bir 
Avrupaga dogru 

\. Yazan: Muhittiu Birgen 

C lhan Harbi geçip gideli yirmi 

sene oldtı; dünyanın ilzerin

den yıkıcı ve yakıcı bir !kasırga halinde 
gelip geçen bu barb, 914 tarihin~ kadar 
hüküm sürmüş olan Avrupa nızamını, 

gerek milletlerin dahilt hayatları itiba
rile ve gerek milletler arasındaki harici 
münasebetler bakımından altüst etmişti. 
Aradan geçen yirmi sene zarfında, Avru
pa, kendisi için yeni bir nizarn aradı ve 
şımdiye kadar da bulamadı. Her biri Pa
ris etrafında bir yerin ismini alan sulh 
muahcdeJeri, ortaya kağıd üzerinde key
fi olduğu kadar fantezik lbir Avrupa mü
vazenesi kurmuşlardı. Bir takım millet
leri aşağıya koyan ve bir ta'kımlnnnı da 
bunların üstlerine oturtan lbu nizam ya
şıyamazdı: yaşamadı. Münih te tarihe 
demedılen bu nizam, Avrupanın beynel
miJel siyasi statüsü idi. Bu statüyü bo:u
mak için başta 'J'ürkiye olmak üzere, 919 
tarihinden 938 tarıhine kadar bir takım 
milletler =n5cadele ettiler. Bu mücadele
yi yapanlar arasında snde mağlfıblar de
tU, İtalya gı'bi galibler de vardı. Avrupa
yı Fransaya, dl\nyayı da Ingiltereye ve
ren harb sonu statürunün umumi karnk
terini ifade etmek lazım gelirse buna va
aıf olarak şunu .söyliyebiliriz: ıA.'vrupa

nın ömrü ancak yirmt .sene vefa eden ve 
ihtiyarlamaya de~il, y~maya bile vak
ti olmıyan nizamı, ~ir İngiliz - Ameri
kan - Fransı.ı kapitnlizmidir. Liberal ik
tısnd nizarnı denılen bir sistemi müdafaa 
eden ve garb demokrasisi diye tanınan 
bu sistem, karşısında, muhalü ve rakib 
olarak evvelA sosyalizmi buldu. Şarlô 

Avrupada patıayıp Merkezi Avrupaya 
do~ sokulma tecrübelerine girişen Rus
ya komünizmi ve Alınan macltsiz.mi hnrb 
1onu devrinin ilk zamanlannda bu em
peryalist ve kapitalist garb demokrasile
ri ile şiddetli bir mücadeleye girişti. 

* 
İlk hamlede muvaffak olur gibi görü-

nen bu mücadelede komünizm pek kısa 
bir çarpışmadan sonra mağlfıbiyete u~
rndı ve yerini sosyal demokrasiye terke
derek kenara çekildL Fakat, sosyal de
mokrasi de uzun müddet tutunamadı. Bir 
taraftan faşizm, öbür taraftan nasyonal 
ıosyalizm, tedricl surette komünizmi ve 
.osyal demokrasiyi yenerek Avrupanın 

ortasında hakim rncvkie gC9tiler ve şar
ka doğru akisler ~·aptıktan sonra Millet
ler Cemiyetini öldüren, Avrupanın harb 
sonu haritasını ve müvazene sistemlerini 
bozan bir hareket vücude getirdiler. 

Bu suretle, nitarn ve intizam, kUçük 
mülkiyette emniyet ve kıvam istiyen kü
çük burjuvazi Avrupayı yeni bir ntzama, 
yeni bir Avrupa stati.irune doğru götür
mek istiyordu. So\.ryoctl~r. bir aralılk buna 
muni olmak Istediler. Bu arzu ile, bir za
manlar aleyhinde bulundukları Milletler 
Cemiyetini ve onun bazı prensiplerini 
sımsıkı tuttular; avni zamanda .gene bir 
zamanlar aleyhinde bulundukları kapi
talizm ve kapitalist demokrasi alemi ile 
elele verd ler: fakat, bunların hiçbir !av
dası görülmedi. Avrupanın €Öbeğinden 

fışkıran k:içük burjuva hareketi, yani fa
şizm ile nasyonal sosyalizm, sağa ve sola 
yaptıkları kuvvetli tazyikler ve hamle
ler neticesinde, gayri tabii surette birbir
lerine el uzatan iki kuvveti, yani komü
nizm lle kapitalizmi birbirlerinden avır
maya muvaffak oldu. Münih konferansı, 
hem komünizm ile kapitalizm aras~daki 
son siyasi ittifakı bozuyor, hem de Av
rupanın harb sonu statüsünü ortadan 
kaldınyordu. 

Şu halde küçük burjuvazi Münihte e
mrline nail olmuş, Avrupanın kontinan
tal hakimiyetini ele al::"lıştı. Bu, o kadar 
kat'l idi ki, Münih nnlaşmasını müteakıb, 
llberalizmin en müstahkem kalelerinden 

biri olan Fransada bile bir dümenli iktı
sad fikrmden bahsedilmcğe baslandı ve 
halk cephesi kısmen yıkılmış oldu. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: s Dost olunuz, 

Birçok kimseler hakiki dosttan rnahrumdurlnr, kendilerini 
ihata eden yüzlerce tanıdık sirna arasında yalnız y~dıkla
rından, güvenilebilecek tek arkada§ bulamadıklarından şi
kayet ederler ve unuturlar ki bu acı vaziyetin yegane rnes"u
lü kendileridir. 

Meşhur içtimafyatçı Emerson: 
•- Güvenileb1lecek dost edinmenin tek çare&~, insanın llk 
adımı kendisinin atmasıdır, der, doııtluk yapıniz, dostluk bu
lursunuz, him:ıye ediniz, müzaheret bulursunuz, dost muhiti 
içinde yaşamak kendi elinizdedlr. 

Oğlunun mektebl 
Civarına dilşüp 
Ölen tayyareel 

ır--······ ..................................... --,1 Her giln }imnasttlı 

. Hergün bir ftkra 11 Y ap~n 
InanmazsanlZ bak1n1z i 80 lık kadın 

Saf bir eczacı bir .aç ildcı keı- E J _.,,........_.....;.,...,. 

fetmiş, duvarlara: 
cBir defa süren her ıaçsızın saçı ~ 

kıyor.:. 

Yazı lı af\§ ler astırmqtı. Dükkanı na 
ilk gelen mtişteri ıaf eczacıya baktı: :1 

- ilacın ın faydası olsaydı, kendin :1 
kullanır, bi>yle ıaçsız olmazdın! El 

Dedi. Ecza cı o g{ln hemen penık ya- i 
pan blr herbere ko§tu. Kendine bir iı 
peruk yaptırdı. Dükktinın.a gelen ı- 51 

kinci mil§teriye: i; 
- Ben de sizin gibi saçsızdım, de- 5 , 

di, bu iUicı •kullanmca aaçlarım çıktı. ' 
Mü§teri mü§ktilpesenddi, fazla izeı

hat istiyordu: 
- Benim gibi min de ~ saçınız 

yok muydu. 
- Yoktu_, inanmazsanız bakınıız. 
Elini bCZ§ına götürdü, perukunu çı

kardı ve .façsız 'başını gösterdi. 

Ingiltere başvekili Çeın:berlaynl Al- \..--··············-········-·······-···········~ •ngiliz izeilerinin -piri Baden Pavelin 
manyaya götüren, İngiliz hava yollan şe-
fi Roblnson, o~lunun okumakta oldu~u 
bir mektebin civarında uçariten alevler 
içinde yere düşerek 6lmüştür. 

Norveç Kraliçesinin 
Hayatındaki 

Hususiyeller 

... ı da detme atletleri geride bırakan 
b.r kadındır. Seksen yaşmda olmasına 

ra~men, gündelik jimnastiklerini asla 
ihmal etmez. Resimde kendisini en güç 
ekzersizlerden birini yaparken görüyor
sunuz. Baldvin Yahudi mültecileri Ajanslar, Nor

veç kraliçesi Mo-
için bir iane listesi açıyor dun Londrada biz Rokfeller girişiili işlerde 
İngiliz gazeteleri Alman Yahudi rnül- ameliyat neticesin. bir defa yanılmış J · 

tccilcrini dünyanın 'başka yerlerinde yer- de. beklenmiyen 
leştirrnek üzere Lord Baldvin1n, milli bir bir ihtilat yüzün. Bundan bir buçuk sene kadar evvel ve-
tane listesi açaca~ını haber vermektedir. den uykusu ara- fat eden ve dünyanın en ungln adamı 
Eski bn~vekil, bu • listeyi 7 ilkkAnunda sında öldüğüiıü olmakla maruf bulunan m~ur Roldel-
resmen ilim edecektir; bu teşebbüse yazdılar. Norveç lerin mirasına ald muamele nihayet bir 
cLord Baldvinin Yahudi mültecilerine kraliçesi, §imdiki kaç hafta evvel ikmal edilmit ve hak sa-
mahsus inne teşkilAth ismi verilecektir. Ingiliz kralının ba- hiblerine haklan verilmiştir. Roldeller 

bası beşinci Cor- ölmeden evvel servetinin ıbUyük bir kıs-
ve bu suretle anlaşan büyük kuvvetler cun yegAne kız mını birçok yakroları arasında taksim et-
arasında, yeni esaslara göre, yeni bir an- kardeşi idi. Daha miş oldu~ için resmi muameleye tAbi 
!aşma ve yeni bir su)h yapmak azmin- ziyade annesi kra· tutulan serveti ancak (26,90~,182) dolara 
dcdfr. Dörtler paktmın derin manası ve Uçe Aleksandraya inhisar etmi§tir. Amerikanın miraa ka-
hakiki mahiyeti de bundan ibarettir. bE>nzerdi. 69 yaşın- nunlan çok a~rrdır. Bu sebeble bu para-

Bu pakt olacak mı? Dört büyük Avru- tında bulunuyordu. Çocukluğundanberi dan devlete aid vergiler tarhedildikten 
pa kuvveti aralarında anlaşabilecekler mükemmel surette ata b!nerdi. Harikula- sonra Rokfellerin mirascılarına ancak 
mi'? Ne zaman ve hangi esaslar üzerinde de güzel oyma ~leri yapardı. Olgun bir (5,708,393) dolar kalmıştır. Bu paranın 
anlaşacaklar? Bu suaHerin henüz kat'i ve atletti. San'at merakı fazla idi. Şiirlerini büyük bir kısmı Rokfellerin tarunu ile 
vazıh cevablarını verme~e imkan olma- hususi surette bastırdı~ birkaç külliyat. torununun iki çocuğuna ka~ır. Küçük 
makla beraber bu dört büyük kuvvet a- ta toplamış olan kraliçe, roman da yaz- kardeşine bıraktı~ı para takriben (400) 
rasında bir anlaşmaya doğru gitmekte mlŞtı. Yüzer, kürek çeker, kotra idare e- bin Hradır. 
olduğumuz muhakkaktır. Belki bu anla~ dcr, bilardo, eskrim oyııardı. Kocası Da- Ömrilnde her girişti~i ~i muvaffaki
ma kat'i şeklini almak için pek büyük nunarka prensı Şarl ile, bisiklet aşkı yü- yetle başarmış olarak tanınan Roklelle
müşkülüt devirlerınden geçecektir. Fa- zunden sevişmişler, ilkönce aileler razı rin vasiyetnamesi açıldığı zaman, haya
kat, dünya kuv\ etlerinin bu bahis üze- olmamış iseler de, sonraları 1906 da o- tında yalnız bir defa girişti~ işde aldan
rinde işiernekte oldukları muha'kkaktır. nunla resmen evlenmi§ti. dıi::'l görülmüştür. Çünkü R.okfellerin 

Bu dört devlet haricindeki milletierin =============== 1904 de alıp elfnden bir türlü çıkarmaya 
ve bu arada Türkiyenin bu yeni Avrupa üzeredir. Bu yeni hareket içinde Türkiye razı olmadığı bir hisse senedi paketi bu
hareketini fevkaldde dikkatle ve chem- ve Türkiye va:ıiyetinde bulunan devlet- lunmuştur ki bunlann bugün beş paralık 
miyetle takib eylemesi lAzım geldiğini ler için oynanacak gayet mühim roller kıymetleri yoktur. Halbuki Rokfellcr, 
söylemek içindir ki ır.ı satırları yazıya- bulundu~u rnuhakkaktır. vaktile bu tahvillerc bir milyon dolar-
ruz. Avrupa yeni bir kalıba dökülmek Muhittin Birgen dan fazla para vermişti. 

Şu halde Avrupanın vaziyetini yeni- ıı;;;:;;;;:;;;~=~=======;;;:;;:;;;;:;;=;:;;;;:;;;;:;:;;;:;;;~;:;;;:::::::;;;;:;;;:;:;;;;=::::~::;:;:;;;;:;;;;:;;;::::~===~===~==~ 
den tedkike ~tiyaç hAsıl olmuş bulunu
yor. Avrupaya yeni bir içtimal nizam, 
yeni bir siyast ve beynelrnilel statü ver
mek lazım geliyor. Bunun da beynelmilel 
diplomasi tarafından adı konulmuş gihi-

.dir· T)örtle paktı. Avrupadaki küçük bur
~ "' hareketi, nihayet dar ırosyalizrni bir 
kenara atarak bütün Avrupayı içtimat 
t-ir rejim anlaşması üzerinde toplamak 

dflt i1MII ..,._ 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 
• INANMA! 

İstanbul şehrinde i~liyen otobüslerde sıgara içmek yasak
tır. Bunu otobüse girer girmez gözünüze çarpan koca bir lev
hada yazılı olarak görürsünüz ve elınizdc Migara varsa der
hal atarsını:ı, aksi takdirde bıletcinin ihtarı ile karşılaşırsı-

ISTER INA N. 

nız, fak.&t biraz sonra görürsünüz ki ıofbrün yanında yer 
almak için kendilerinde saHihiyet ~renleı sigaralanm fo
surdatmakta devam etmek-tedirler. Anlaşılan §Oför yeri oto
biısün içinden mndud de~ildir. 

ISTER INA N MA 1 

lkincitcşrin ~ 

Sözün Kısası 

Beşerin 

Velinimetlerinden: Pastör 
\ E. Talu 

IR\ ört, be~ ya~larmda bir çocu~Il 
lb::U ba~ıucunda lıisli bir ana, ıztı • 

rabdan kıvranarak, karşısındaki doktorl 
yalvanyor: 

- Şu kuşpalazı seromu henüz gelıll~ 
di mi İstanbula? İyi biJiyor musunuz? 

- Gelmeöi, hanımefendi! Hem geln'l~ 
olsa da, ne faydası olacak? Bunlar heJl ~ 
müsbet netice vermemiş. aslı faslı oJnll 
yan şeylerdir. 

- Ayaklarınızı öpeyim, doktor! :Be ~ 
nirn itimadım var .. lçımde bir his, bu 5~ 
ramu bulup ta yaptıracak olursnm, evl • 
dırnın kurtulacağını söylüyor bana! 

Hekim nevm.idane bir tavırla, ccvab 
veriyor: 

- Burada bulamayız sanıyorurm.. Dab' 
pek ycnidir .. 

- Yarına kadar aratır, buldururıı:ııı 
ben. Geç kalmış olur muyuz acabD? 

- Biz, bir yandan da ken.dj usul ted8 ~ 
vimize devam ederiz. Siz arntın gene. 
Kırk beş sene evvel, kuşpalazının ,_. 

mansız pençesinde iniiyen o çocuk beJ) 
idim. Nur içinde yntsın, nnacığım, gaz~ 
telerde okuyup haberdar oldu~u .sero: 
ne yaptı yaptı, buldurdu .. Ve ben kıırt " 
d um. 

Bir ay sonra, anacığım, cihan de~er 
ke§fi lle kendisine yavM:.SUnu bağışiıytıtl 

1 büyük Pastöre minnet ve muhab'bet doltl 
b a· ir mektub yazıyor ve ondan §U cevn 1 

uyordu: 

cM adam: 
cHakkı.mdaki güzel sözlcr.inize ıcşek " 

kür ederiın. Memleketimden bu kadar ı.ı• 
zaktabulunan bir anaya. bk cvlfıd kazan· 
dırmış olmakla bahtiyarı~. Liiıkin ~~~ 
arzetmek isterim ki bu rnes'ud netıcer 
benim ve mesai arkada§lanmın şahıslll ~ 
rımıza değil, .ilme ve ilmin kudretine o
lan kendi imanınıza borçlusunuz. Küçü" 
ğünüze sıhhat ve uzun ömürler diler, }lll• 

zuru maderanenizde hür:metle e~ilirirtı·' 

Lüi Pastörı 

* Önce kuduz .. Sonra, sırasile mikrob rıa· 
zariyesi, ve bu nazarlyeye dayanan kUl' 
palazı Seromu, Kal:nef aşısı vcsairc .. 

insanlığı birbirinden yaman bir yı~ 
derdden kurtarınağa ve kprumağa JJlll .. 

vaffak olan Büyük Dahinin kurmuş oıdı.ı· 
ğu müessese bu ay zarfnda ellinci yJhf18 

bastı. 

Dünyamn her köşesinde milyonlarla s• 
na - babanın, bugün, minnet dolu naznr~ 
ları Parise, Pastör müessesesine tevecciib 
etmiştir. 

Her taraftan yağan tcbrik telgraflaı1ı 
c beşerin velinimeti büyük Pastör~ iln iS' 
mini h5nnetle anmada, bütün gönüUct 
ayni içten duygularla o büyüJk namın et" 
rafında bir halei tazim teşkil eyleme>ltte
dir. 

Pastör gibi adamlan insanlık maalesef 
pek nadir yetiştiriyor. Fakat onlar da ol· 
masa, biz taliimizden şüphe eder, sonstı• 
bir y<>is jçinde, bedbaht, yuvarıanırdık· 

----------------~ ····························································" 
Bir otomobil bir adama çarpıp 

yarala dı 

Şoför Mehmed Yavuzun idaresirıae· 
ki 3067 numaralı o1(!)mo'bil, Taıilabtı' 
şında Mehmed. isminde birin~ çarpJll1r 
tır. Suçlu şoför yakalanmış, ve yartı 1 

tedavi altına alınm~tır. 
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Lehliler Çeklerden 
tarziye taleb ettiler 

Çekoslovakya tarafından P olonyaya bırakılmış ve henüz 
işgal edilmemiş olan arazinin tahliyesine başlandı 

Varşova, 26 (AA) - Resml tebUR:lmanda yeni vaziyet karşısında takib edi-
24 sonteşrinde Polonya_- Çekoslovakya len usulün d~i§tinlm.esinl, Çekoslovak
tahdtdi hudud komisyonundaki Polanya ya tarafından Polonyaya bırakılan ve he
heyetine Çekoslovakya arazisinde yapı- nüz 1Şgal edilmenllf olan arazinin derbal 
lan tecavüz üzerine tabdidi hudud işle- tahliye edilmesini ve bu arazinin 1 ılk
line takib edilen usul dairesinde devam kAnunda dean, 27 sonteşrinde Polonya 
edilemiycceği ıınlaşılmıştır. Dün 2t5 son- askeri maltamlarına devredilmesini iste
teşrinde Silczyanm bareUt grupuna miştir. 
lrı.ensub lot'alar Polonyaya aid oldulu Polonyıa elçisinin bu talebleri Çekosl~ 
t..sdik edilen Ozadea ınıntakasındaki ara- vak hOkfuneti tarafından kabul edilmiş-
tiyi derhal işgal etmşilerdir. tir. , 

Pragdaki Polonya elçisi Çewlovak Ozadea mıntakasmm işgali esnasında 

Ribentrop'un 
Paris segahali 
Fransız hükumeti istisnai 

tedbirler alacak 

Paris 26 (A.A.) - Hariciye Nezareti 
mahfelleri. Fransız - Alınan beyanna -
mt.Si.ni imza etmek üzere von Riben -
trop'un ne zaman Parise geleceğini ta
yin edeme:mektedirler. 

Hariciye N azın Bont>, dün. bu hu -
susta Almanya sefirile görüşmüştür. 

Her ne oıursa olsun komünistlerin 
tehdidi dolayisile Alman Hariciye 
Nazın ta.rafından yapılacak olan bu zi
yaret esnasında hadiseler çıkmasına ve 
hasmane nümayiş yapılmasına mey -
dan vermemek için Fransa hükumeti 
istisnai tedbirler alacaktır. 

ingiliz Buyük Elçisi 
Çanakkaleden döndü 
Ebedi Şefi.mlzin cenaze merasiminde 

s., •• 3 

E 
İngiliz bahriyesini temsil eden Akde - -- ••••••••••• 
ni7. donanınası kumandanı Amirat Sir 
Dudli P~und'un davetiisi olarak per -
şembe günü cMalaya:t kruvazörü ile 
Çanakkaleye İngiliz mezarlıklarını zi· 
yarete gitmiş olan İngiliz büyük elçisi 
Sir Persi Loren, refikası ve diğer sefa
ret erkanı, dün cMohok» destroyezoile 
!imanımıza dönmüşlerdir. 
Limanıımzda bir gün misafir kala

cak olan cMohok~ destroyeri, yarın 
tek:·ar Akdenize hareket edecektir. 

Mürettebat. bugün şehriinizin te -
maşaya değer yerlerini ziyaret edecek
tir. 

Çinde harb 
V azigeti 

e Yeni bir tahdidi 
teslihat konferansı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a • 

O 
ngiliz başvekili ıle hariciye nazırı be-
raberlerinde bir hayli rnütcbassıs ol

duğu halde Parise gittiler. Fransız hüku
meti Uc temas ett.ıler ve geri döndüler. 
Bu seyahati müteakip neşredilen resını 
tcblil anlattı ki ıki taraf, görüştükleri 
bütün meselelerde miışabih ve müşterek 
bir noktai nazar sahibi olduklannı bir 
defa daha müşabede etmiŞlerdir. Fakal 
görüşülen §ey nelerdır? Burası malfun 
C:.e~ildir. l<'ilvaki İngiliz ve Frnnsız nazır
ıarının çok yüklü bir program üzerinde 
müzakereele ~ulunacakları malılm idl 
Bu programda Alman meselesi, İspanya 
işi, Uzakşarkın vaziyeti, Yahudi muha-

hükfımGH nezdinde hadiseyi proteato e- jandarma karakollan ve Çelroslovak 
d~k tarziye taleb etmiştir. Ayni za- kıt'aları Ue çarpışma1ar olmU§tur. 

Metaksasm Ankaradaki temaslan 
Atinada büyük bir sevinç uyandirdi 

Çangça 26 (A.A.) -Çin kuvvetle -
rinin son taarruzu üzerine, Yuehhan'ın 
şimal böl~inde -bulunan Japonlar Yo• ·ı· F k l şow'un birkaç mil mesafesine çekilme- ccreli ve ıki öevletin lüzumu balinde aslnQIIZ - ranSIZ as er ğe mecbur ka1mışlardır. Yoşow'un ya- keri teşriki mesaisi gibi her biri mühim • •f k ,1 v k•nında demirli bulunan Japon harb bir mesele teşkil eden çok ebemmiyetll Itti a ına uogr.u ~E-mileri de 'bulundukları yerleri t:r - mevzul:ırı dorn'c: r·t ri'E'S de muhtemeldir. 
ketrnişlerdir. Hupehhanan tepelennde Maamafih bütün bu mevzulann üsti.ın

Paris, 26 (A.A.) - Parisin siyasi ve Japonlar Kiulin""e yaptıkları hücurnu 
İ F 

5 de, ha.k.m me.selenm sılahiarı tahdid işi 
diplomatik mahfelleri ngiliz - ramız kesmic:lc roir. Dü~man 300 ölü venni§· - .. 1 · "' olduğu şüphe gö:ürmez bir hakikattir. 
nazırıarı arasında yapılan goruşmc erın ti!'. Hupeh'in merkezinde hiçbir faali-

d 
Münih konferansı iie harbi bertaraf eden 

vNdi~i neticeler hakkında tersirler e vf't kavdedltmemiştir. Bununla bem-

B M d k
. ~ Avrupa devletleri, bunu tesis edebilme\< 

ir Atina gazetesi diyor ki.· it etaksasın gen i bulunarak iki mem_ leke_ t arasın 8
. '.sa- hPr Kanton'un hemen civarında mu -

b k ri tt f k -~ için iddialı silah yarışın? nihayet verrnek 

1 
u • •• mimt dostluk henuz ır as e J 1 u hn~cbeler devam etmektedir. 

Cümhur Başkanı nöna lle yaptıgı göruşme şeklini nlmamı~ ise de bu hedefe doğru Cenubi Çinde olduğunu bilmiyor dekillerdi. Fıdtat ze-

l 1 d ıd t b- -k b" dım tılm Id ğ beyan min ve zamanı mü?' id bulamadıkları Elen ruhunu sev nç e o urmuş ur uyu ır a a ış o u unu Şanghay 26 (A.A.) - Japonlar ce-
, etmektedirler. nub Çinindeki yeni taaiTU2llan esna- i~indir ki bu ~evz~a esaslıA bir. sure~te te-

Atina 26 (A.A) - Atina ajansı bil-ı bir tesiri olması mes'ud bir hadisediT. smda DOğu nehri i]e Hongkong ara - mas cdememışlerdı: Vakta kı tngıltere-
dırıyor: Münih konferansı bütün büyük devlet- Romanya KrcJI Mareşal sındaki araziyi düşman lbah""iyesinden den sonra F,ransa ile Almanya arasında 

Gazeteler Metaksasın Ankaradan }erin de barış arzusunu ortaya koymuş- temizlemişler ve Hongkong'un ~imal müşterek bir anlaşmanın temelleri ntıl-
dön~ünde 'Selanilde Türk - Yunan tur. Dört devlet ada.mı banşı takviye Go""ring ile görüŞIÜ hududun;ı vamıışlardrr. İngiliz mınta- dı; artık müzakere sahasını genişleterek 
tnünasebetlerininı mükemmel olduğu edecek olan bir tarzıhal buldular. Bü- kası Çinli mültecilerle doludur. bu pürüzlü işe de el atmanın mümkün 
hakkında yap~ğı beyanat hakkında yük devletrer politikasındaki hakim Berlin 26 (A.:A.) - Bugün Roman- • d·-: h • olf!bilece~i anlaşıldı. Bay Çemberlayn ile 
tersiratta bulunmaktadırlar. fikir bundan böyJe beyne1milel bir teş- ya Kralı Karo1 ile Göring arasında Parıst~ Y !i bu 1 .!1'~ .~ce~etı Lord Halifaksın Paris ziyaretleri ~te bu 

Proya gazetesi diyor ki: riki mesai formülü bulmaktadır. Bal- Uypzig'de bir mülakat vuku bulmu§· mese esı de goruşn)muş mühim davanın e:vvel! iki hükllmet ara-
. • Metaksasm şahsen dostlUk bağ'la - kan Çlevlet1erl bu tariht görüşmeler tur. Görüşme bilhassa iki memleket a- Parıs 26 (A.A.\ -Fransız- İngiliz mü- sında ana hatl~ının gözden geçirilmesi 

:tile mc.rbut 'bulunduğu yeni Cümhur esnasında nümune olacak biT soğuk - rasındaki ekonomik münasebetlerin in- zakereleri esnasında Dalad-ye ile Bone- lüzumundan doğmuş bir zarurettir. Bu 
linşkıını İsınet İnönü ve diğer Türk kanlılık ve tesanüd eseri göstennişler- kişafına tnallıik etmiştir. Görüşmeden nin Yahudi muhacereti meselesi hakkın- ziyareti müteakıb neşredilen tebliğ, taraf
ıiınamdarlarile yaptığı görüsmelerden dir. Çünkü muazzam Balkan müesse- sonra Göring hususi treninde Krala ve da ciddi tPkliflerde bulunduklan tasrih lnrın fikir iştirakini kaydetti~ine göre, 
~~ra söylenmi~ olan tu sözler, tıpkı ses! ihiçbir çatlak göstennemi.ştir. velia'hta bir ögle ziyafeti vermiş ve edilmekted ır. 1ngıliz nazırları bu husus- ~u günlerde ikinci bir dörtler konferan-
1'iirt- rr.illeti gibi, Türk - Yıunan dost- Kronos gazetesi de <liyor ki: Kral öğledt-n sonra seyahatine devam 'a Londra hükumetinin noktai nazarını sının inikadını bekliyebiliriz, fakat dava 
luk v~ teşriki mesaisinin yakın doğu- Başvekil Metaksasm Büyük Ölünün ce- ederek Mar~aı Göring de Beriine dön- bıldirmişlerdir. o kadar çapraşık ve menfaatlcr o derece 
daki ehemınivetini tamamen müdrik naze merasiminde hazır bulunmak gibi müc:tür 1ki hükumetin mümessilleri Amerika dd ki b k nf st d b d b • . " · . zı ır · u o eran an a un an ev-

Ulunan Elen milleti üzerinde derin acı bir vazıfe barıç olarak- Ankaradan Reisıcümhuru Ruzvelt nezdınde teşeb - lk' tahd"di t ı·h t t bb' 1 ibi b· · · · y 1 d ( 2 ) b • . . ve ı ı es ı a eşe us er ı g ır akis hasıı etmiştir. getırdı~l ve ılk beyanatıannaa bııhassa UQOS avya a 1n buste bulunarak bu meselenın haıııne b" ük b. ı· k ink. , ,., . . .. . . . . uy ır ne ıce ~ı mazsa ~ısara u6 ra-
..ı'-atimerini gazetesinden: kayıd ve işaret etti~ :nukemmel mbbs ·ardım etmelen içın bazı Arnenka mem- . 
T 

- h lk b' · t d k t"k b" k' b' d• 1 . d ki - mnmalıyız. Gelecek olan perşembenın <ırihin çif:d.iği yolu hatırlatmaga as· a m ıssıya m a ÇO se.mpa ı ır a !S me us namze 1 lf'ketlerinin hükumet eri 5zerın e nU· li b .. kü' b d b lli 1 
L bul M t_, ___ • · c··mh B . k d . d . ha ugun çarşam a an e o uyor. k ihtiyaç yoktur. Balkan devlet1eri muştur. c i.llU>HS ın yem u ur aş- :fuzunu istim:.l etmesıni en 'isın en n-
~ndilerine barış içinde teşriki mesai- kanı İnönü lle yaptığı görüşme Elen ru- Belgrad, 26 (A.A.) - Temyiz mah- co edecektir. Selim Ragıp Emeç 

Yı heact ittihaz ettikleri gündenberi bunu sevinçle doldurmuştur. Yunanis - kernesi ı ı kanunuevvelde yapılacak o- ) • 
!Balkan ufuklan tamamen aydınlan - tanla Türkiye nraSJndaki münasebetlerin lan parlamento seçimi için üç Iisteyi Ingiliz kar katüristine göre Yahud.lerin hali 
trıı~tır. Balkan tCŞTi'ki mesaisinde ba - tarsini doğuda barı~an en müsbet temi- kabul etmiştir. Bu lis~lerde 381 me-
tış fikrinin genel banş fikri üzerinde nattır. busluk için ceman 2000 namzed var- l- ( 
l k 

dır. Başveki1 doktor Stoyadinoviçin \ 

spanyada hava Danimar ada listcsı 746, muhalefet reisi doktor Ma· 
l l • çekin listesi 1013 ve doktor Ljotiçin 

ıvıuharebeleri Casusluk diğer muhalefet listesi de 242 narnzedi 

S:ılamanka, 26 (AA.) - Evvelki ak
~~ uınumi kaTargab tarafından neşrc
ıll'n bir tebli~dc ~öyle denilmektedir: 
lv'rubtelü cephelerde kayde şayan bir 

§ey Yoktur. Hava kuvvetlerinin faaliyeti: 

d 23-24 sonbşin gecesi bombardıman e-
1.'1~'n askeri hedefler sunlardır: Barselon 
'tnan ·nın 1\fal .... at ve Pjnera istasyonları 

Ve M "6 
~ ongat fabrikalan. Bu fabrikalarda 

1 
angın çıktığı görülmüştür. Dün Barse

bon limıınının askeri hedeflerinin bom-

i 
ardımanı esnasında iki vapura bomba 
sa.~ı -ttı etmi§, antrepolarda yangın çık-
ıştır. 

b kartngena limanında üç vapura bom
" a 15a.bet etmiştir. Cereyan eden bir ha
/ tnUharebesi esnasında bir düşman tay-

aresi duşürülmü§tür. 

İsveç yeni harb gemileri 
yapbnyor 

YeStokholın 26 (AA.) - İsveç Bahr:i
ıtıe ~~zı:ı.reti bu son günler zarfında, se
~ ıçınde Vosper tipinde 4 1orpito inşa 
t~ te~litn edilmesi için iki İngiliz fsb-

asıle nuı..1tavele imza etmiştir. 

Yugoslavya konsol os u 
lis~elgrad 26 (A.A.) - Niyabet ınee -
~tarafından isdar edilen bir karar· 
lto e. Yugoslavyanın İstanbul genera1 
'·- ~loı;u Radovan Şumenkoviçin te
.-.audı ;~,-
<1 I.U\. h"klkını kullanmasına müsaa-

e ~tnıektedir. 

Kopenhag, 26 (A.A.) - tlç gün evvel 
Kopenhagda meydana ~ıkarılan casusluk 
teşkilatı hakkında yapılan tahkikat n<!
ticesinde bu teşkilatın zannedildiğinden 
daha geniş oldu~u anlaşılmıştır. Teşkıla
tın Goteborg, Malmoe ve Helsingborgda 
~ubeleri olduğu tesbit edilmiştir. Şimdiye 
kadar tevkif edilcnlerın mikdan otuzu 
bulmuştur. 

Iki asırdanberi kaybolmuş 
meşhur bir tablo meydana 

çıkanldı 

ihtiva etmektedir. 

Cenubi Afrika Nazırı 
Romaya gidiyor 

Roma 26 (A.A.) - Cenub Afri'kası 
Har'Jiye Nazırt Pirov'un pazar akşamı 
Romaya geleceği ve pazartesi akşamı 
harek~t edeceğ; 'bildirili·yor. N azır Mus
solini tarafından kabul edilecektir. 

Berlin 26 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor· 
Cenub Afrikası Müdafaa Nazırı Pi

rov, dün Alman Ekonomi Nazırı Funk
la uzun bir görüşme yapmıştır. 

Brüksel 26 {A.A.)- A~ni bir sa- Ispanya Hariciye Nazın 
~ esnasında yüz f.ranga satın alınmış 
olan bir tablo ultra - violet şualarile Arnerikaya gidiyor 
bir tetkike ta'bi tutulmuş ve bu tablo- Nevyork, 26 (A.A.) - İspanya harici-
nun ressam Rembrandt'm meşhur e - ye nazırı Del Vayo'nun Roozeveltten bil
serlerinden biri ~dugu anlaşıılmıŞt.ır. hassa silah ihracatı yasağının kaldırıl
Takriten iki asırdanberi kaybolmuş o· masını istemek üzere Arnerikaya gitmek 
lan ıbu tablo üstüste iki kere boyan - niyetinde olduğu bildirılmektedir. 

mıştır. 

Rachel'in c;oculdannı ağlamasını tas· 
\ir etmektediT. Tablo, Rembrandt'ın 
imzasını ve t 634 tarihini taşımakta -

dır. 

Yunan kabinesinde 
Bir istifa 

Aiina 26 (A.A.) - Maarif Nazırı 
Gerogakopnlos iStifa etrniştiT. Maarif 
Nezarcti işlerini, muvakkat biT zaman 
için, Başvekil General Metaksas tedvir 
ey liyecektir 

İngilierede grev 
Londra 26 (A.A.) - Silah imala -

tıncia ça1ışnn Wiekers fabrikasının iki 
bin makinisti mensu'b olduklan sendi
kanın arzusu bilalına grev tlfuı etmiş -
lerdir. 

Bir lspanyol heyeti Napolide 
Roma, 26 (A.A.)- Bugün N apoliye bir 

İspanyol nasyonalist heyeti gelmiştir. 

Heyet nzası arasında Primo de Rivera
nın kız kardeşi de vardır. 

,. 
' 

\ 
\ 
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Hisariarın tamiri için 
proje tanzim edilecek 

Anadolu ve Rumelihisarlan, etrafianndaki binalann 
kaldınlarak restore esasianna göre tamir olunacak 

SON POSTA 

Ana caddelerin 
istikametleri 

tesbit ediliyor 
Belediyenin 19 38 bütçesine tamiratı 

mütemadiyeye harcanmak ü:rere yüz 
yi':'llli beş 'bin lira konrn~tu. Bu para
nın bir kısmile Büyükdere • Ş~li ve 
Abide-.Şişli ve Bakırköy yolları tamir 
edilmi§tir. Tamiratı mütemadiyeye ay
rılan paranın bir kısmı ile İstanbulun 
tali df'recedeki yo.tlan ~a edilecek -
tir. 

t.n sene içinde inşalan tamamlana ~ 
cak büyük yollardan çıkan1an parke 
taşlannı döşemek suretne yapılacak 
tali yollara bu suretle az para harca
nacaktır. ~ 

İkinciteşrin 2? 

Sabaha kadar evlnin yolunu bularniyan 
bir sarhoş muhakeme edildi 

Kendini evine götüren bekçilere hakaret eden suçlu bit 
ay hapse ve 31 lira da para cezasına mahkum oldu 

Garib bir sarhoşluk hadisesi dün 
Adliyeye intikal etmi~ir. 

Evvelki gece Fatihte, Çarşarn'ba ma
hı>.~lesi bekçileri yolda y ' f:a yılu'ıa 
giJen, burnunun ucunu görmiyecek 
kadar sarhoş bir adama raslamışlardır. 
Kendisine evinln adresini sormuşlar, 

verdiği adres üzerine götürdükleri e • 
vio başka •bir ev olduğu anlaşılmı~tır. 

Neticede 1 ay müddetle hapse kO.· 
nulmasına, 31 lira para cezasi'le tecıı• 
yesine ve derhal tevkifine karar ve!" 
miştir. 

, Bir motörden eşya çalan 
1\örpe Ahmed yakarandi . 

M~hur sabıkalılardan Körpe Ah 14 

med. yeni bir suçtan dolayı yakalana! 
rak Adliyeye sevkedilmiştir. 

Belediye imar işleri müdürlüğü 

müstakbel imar planına göre ana cad
delerin istikametlerini tesbit etmekte

. dir. İki senelik yol inşaatı tamamlan -
dıl~tan sonra diğer yolların inşasına 

geçilmesi lazım gelmektedir. 

Bu suretle daima yanlış adresler ve
ren suçlu, bekçilerle beraber ta saba
hm bE.şine kı.:ı.dar mahalleler arasında 
mPkik dokumu~. nihayet eviınin Zey • 
rekte olduğunu hatırlıyabilmiştir. Fa -
kat, bu sefer de ·be'kçi Aıbdülveha'b ile 
Ahmedi tahkir eden Fethi ismindeki 
sarhoş, Zeyrekteki evinden evvel cür
mLimeşhud müdd~iumumisinin huzu ~ 

runa göthrülmüştür. 

Suclu, evveılki gece Balıkhane iske~ 
lesinde bulunan Dursun kaptana ard 
rr.otöre girerek tavfalardan Ali Rıın~ 
ya aid olan bir yatak ve yorganla. bit 
muşambayı ça lmış. TahtakaTe civarın• 
dan geçerkf'n. kendisini evvelce de tn .. 
myan bel{çiler tarafından yakalaınrtıı.f 
tır. 

RumeUhisanndan bir görünüı 

Hisarlarla, Topkapı müzesinin du • fında birçok tiinalar yapt.lmıştır. Bu 
varlannın ve Yedikule surlarının Türk binalar kaldırılacak, Hisarlar restore e
mimarlannın eserleri olduklanndan ve s:ı.c;ına göre tanzim edilecektir. Hisar· 
el'an sağlam bulunduklamdan resto- lar tamir edilirken etrafı da 'birkaç yüz 
re ooas.Jarına göre tamirleri yapıldık • sene evvelki haline ifra~ olunacaktır. 
tan sonra muhafaza edileceklerini yaz· Rumelihisarını yapan Türklerin do • 
mışiık. 

Rumeli ve Anadoluhisarlannın ta • nanması, Balta1imamnda demirlem~, 
mirleri evvel~ düşünüq~DÜ.!J, fakat tat- otağ, şimdi harab bir halde duran Şü· 
bikata geçi1emernişii. Bağazın güzel • caçaw~ camiinin bu~undl.llğu yerde 
lilclen S.trasında yer alan ve beynelmi· kııru'lmuştu 
:tel tariht şo1ıretJ buiıunan Hisa:dıarın Mütehassıs bir heyet, Hisariarın res· 
bım taraflannda taşlar gevşemiş, kop· iore esasına göre tamirini tesbit ede • 
m~ veya yıkılmı~ır. Diğer taraftan cek, hükumetten yapılacak yardımlar· 
Anadolu ve Rumelihi~arlannın etra • la tamir işine geçilecektir. 

Efgan heyeti bir 
Çau ziyafeti verdi 
A~nkaradan ~ehrimize dönmüş olan 

Efgan hoyeti, dün akşam Tokatlıyan o
telinde, ordumuzda ve Harb Akademi
sinde staj görmekte olan Efganlı tale· 
belere bir çay ziyafeti vermiştir. 

Heyet reisi Altes Veli Han ve Ef • 
gan sefiri Sultan Ahmed Han, talebe
lerin memleketimizde gördükleri mi • 
aafirperverlikten dcilayı: menmuniyetr 
lerini izhar etmişlerdir. 

Alman se/iri 
Memleketine diJndil 
Almanyanın Ankara büyük elçisi fon 

Keller, b~raberinde refikası ve ailesi 
efradı olduğu halde evvelki gün Ro • 
manya yoliılt! memleketine hareket et • 
m;ştir. 

Üç senedenb~ri Ankarada Almanya
yı teıruıil etmekte olan fon Keller, ken· 
di talebi üzerine tekaüde M!vkedilmi~· 
tir. Yerine kimin tayin edi1eceği henüz 
be!li değildir. 

Bir otobOs tramvay bekleyen bir Hükmnet rkalimize veda etmiş olan 
adama çarptı fon Keller, artık memleketirni.re dön· 

Şoför Niyazini·n idaresindeki 341 O miyecektir. -----------------numaralı otobüs, Köprü üstünden geç-
mekte iken, trarnvay dura~da tram • 
vay bcklemekto alan Salih isminde bi· 
rine ça.rpmıştır. Başından hafifçe ya -
ralanan Salih, Gümüşsuyu hastanesine 
kaldınlmı.ş, suçlu yakalanmı~r. 

Bir yangın betlangıca s8nd0rDid0 
'Osküdarda fcadiyede Müneccim so

ka~ında 3 1 numaralı evde oturan Ma
ri Boğosyan isminde bir kadının oda • 
sına bıraktığı mangaldan kıvılcımlar 
sıçramış ve odanın döşemesini yakmış· 

BJr •otobOste tramvay çarpı,tılar 

Ş3för Örnerin idaresindeki 3398 nu· 
maralı Kurtuluş • Beyazıd seferini ya· 
pan otobüs, evvelki gece Tepebaşı 
tramvay dura~ önünde 3 3 7 sayılı ıvat
manın idaresindeki 124 numaralı Tak· 
sim • Fatih tramvay arahasile çarpış
mıştır. 

Mü!ademe neticesinde otobüsün ka· 
pısı ile, tramvaym camlan kınlmış • 
tır. 

tır. Yangın itfaiye tarafından söndü • Tramvay ve otobüste 'buhuıan yol • 
rlilın~tür. culara hiçbir şey olmamıştır. 

• 1ran heyeti abideye çelenk koydu 

!ran heyeti 4bideden avdet ederken 

Ana caddelerin istikametlerl yakın· 
da çizilecek ve ondan sonra inşalan 
507 bin liralık yol programının hita -
ınında başlıyacak yolların projeleri ha
zırlanacaktır. 

Şoförsüz bir otobüs 
dün otomobile çarpti 
Dün sabah Fatihte bir şoförün dik

katsizliği yüzilnden bir kaza olmuş, 4 
otomobil hasara uğramıştır. 

3412 numaralı Ş~li, Fatih otobilsli 
şoförü İsmail, dün sabah Fatibe gele
rek akşamdan yokıışun başında bırak· 
tığı arabasıru hareket ettirmek iBte -
miştir. Şoför otobüsün tekerlekleri al· 
tındaki taşları kaldırınca otobüs kendi 
kendıne yokuş aşağı gitrneğe başlamış 
ve şoför İsmail bu vaziyet karşısında 
şaşırmı~, otdbüsün kapısını da açamı • 
yarak basamaktan yere atqamıştır. 

OtobU'S yokuş aşağı başıboş bir hal
de inmeğe ba~lamı~, biraz aşağlda bu -
lunan ve önünde 4 tane otomobilin di
zili oldu~ garaja doğru büyük bir hız· 
la ilerliyerek otomobille:fe çarpmış -: 
tır. 

Çaırpışma neticesinde otomobiıUerin 
çamurluklan ezilmiş, muhtelif yerleri 
parçal"nmıştır. Hadise esnasında nü • 
fusça zayiat olmamıştır. 

Dikkatsiz şoför hakkında tahkikata 
başlanmıştır. -----

Suçlu Fethi. dün asliye ikinci ceza 
mahkemesinde yap-ıllan du~asmda 
şunları söylemiştir: 

- Bay rers, ben bütün bu işlerin 
farkında 'bile değilim. Yalnız 1 kilo 
şarab içtiğimi hatıtlıyabiliyorum. On
dan sonra da icmişim amma, hesabını 
bilmiyorum. Bekçileri tahkir ettiğimi 
de bilmiyorum. 

Mahkeme Fethinin suçunu, duruş • 
ma sonunda delillerle sa'bit gönnüş • 
tür. 

Şehir iş ll' ri: 
Şehireilik mOtehassısı vfyadOkiD 

yollar yarmak Istiyor 
Ş~hircilik mütehassısı Prost, Avru • 

pa şehirlerinde olduğu gibi fstanbulda 
da viyadüklü yollar yapılmasmı tasvib 
etmektedir. Bu hususta Nafıa V ekA· 
leti bu cins yollarm İstanbulda da ya· 
pılabiieceğine ve yapılamıyacağına 

dair nıüsbet cevab vermiş değil'dir. 

Prost, tafsilat planlarını tamamladık -
tan sonra nerelerde viyadüklü yol ya
pı.laoo.ğını da te~it edecektir. Nafıa 
Vekaleti tafsi!at planlarını tetkik et • 
tikten sonra son sözünü söyliyecek • 
tir. 

Suç~u. dün ciirmümeşhud müddei -
umumiliğinde yapılan sorgusunda. bU 
malları gf'ce yolda tanımadığı bir El " 

drmdan ~atm aldığın; söVIe~iş, ken -
disine k:tç sabıkası olduğu sorulduk .. 
ta: 

- Geçnıis gii.n .. Bir hayli var arn '"ı 
m~. hatnxia kalır mı bayım? .. demiş "'. 
tir. 

Körpe Ahmed asliye ikinci ce~• 
mahkemesinde yapılan sorgusunu mil'"' 
teakıb tevkif edilmiştir. .-.ı~ 

Po/iste: 
70 yaşında bir kadın sokakta 

düşüp bayılda 

Eminönünd~. Tahmis caddesinden, 
gpçmek~e olan 70 yaşlarında zeht9· 
birden bire düşüp bayııl~ur. İ'htiY8.ri 
kadın berayi tedavi Haseki hastane~;!" 
ne kaldm1mıştır. 

3 ya,ında bir çocuk pencereden 
dOşOp yaraland ... 

Sanyerde Ortaçeşme caddesinde 80 

numaralı evde oturan Zekinin 3 yaŞ1114 

daki oğlu Yalçın ismindeki çocuk, evde 
kimsenin bulunmadı~ bir sırada dört; 
metre yüksekliğindeki pencereden aşıı.' 
ğı düşmüş ve başından yaralanmıştır; 
Yaralt çoctik -tedavi altına alınmıŞ · 

ı 

tır. 

Sarho• bir 'oför kahvenin Kur,un lehimlenirken yangm çıkti 
mOşterilerinl daöıH• Aksar~vda Langa caddesinde Mub .. 

Pazarhksız satış hakkında Evv(jılki gece şoför İsmail isminde bi· tar apart;man,nda bir yangın ba~a~~:· 
rapor hazırlanıyor ri bir hayli içtikten sonra Aksarayda cı olmuş, itfaiye tarafından ateş bll 1ı~ 

Pazarlıksız satı~ kanunu tatbik edi- Namıkkemal caddesinde oturan Süley· yümeden söndürülmüş1ür. Yapılan ~:_l 
-s manın kahvesine gitmiş ve ba~p ça· kik:ıt1:a yangmın apartımarun. beŞ'lTJ" 

leli 2 ay olmuştur. İktısad Vekaleti ğınnağa başlamı.ştır. Bu sırada kahve- katındaki banyonun kur~n borula·~~ 
paZd.rlıksız satış kanununun iılk bir ay· deki müşterileri de dağıtmış ve hadi • Receb adında biri lehimlerken üst :l:cB 
lık tatbikatma aid belediyeden bir ra· seden haberdar olan zabııta !Rıiı<>§ şo • ta 'bulunan talaşların tutuşmasındatl 
por istıemi.citL Belediyenin gönderdiği förü yakalamıştır. ileri geldiği anlaşılmıştır. 

~~~~~~~~~·i===~======================~~~~.~~~ fından tetkik edilmi~ir. Belediye ay 11111111 1111 

başında ikinci raporunu Vekalete gön
derecektir. Pazarlıksııı sam., şeklinin. 
d1.ğer vilayetlere de teşmili kararlaış • 
mı.ş bulunduğundan ay başında VekA • 
qete gönderillecek rapora elhemmiyet 
verilmektedir. Belediye her iki rapo • 
İıında, kanunda yapılması zarurl olan 
tadilltı da 'bildirnıektedir. 

Bir motörDn hava deposu patladı 

Motörcü Tevfik Şaşmaz, Sahil Sıh • 
htye İdaresine aid Tarım ismindeki 
motörle Kabata, iskelesine geldiği sı • 
rada rnotörün hava deposunu açmak 
istemiş ve bu sırada depo patlarruştır. 
Tev!ik kolundan yara·larunı~ ve Beyoğ
lu hastanesine kaldırılmıştır. ' 

BUGÜN M E L E K sinemasında 
Ulu Şefimiz ve Ebedi Önderimiz 

ATATÜRK'ün Istanbul ve Ankarada 
Muazzam Cena~e Merasimi, Tarihi filmine ilAveten 

Fransızca sılzto mOkemel bir film olan 

AŞK BAHÇELERi 
Bat rollerde 

VIVIANE ROMANCE 
Bugon s~nt 1 t ve ı de çok ucuz tiatlarla Halk ve bılebe matinesi ~ 

Bugün S A A B Y A sinemasında 
Ulu Şefimiz ve Büyük önderimiz ATATüRK'ün 

Dolmabahçe Sarayından Ankaraya kadar yapılan muazzam ve emsalsiz cenaze meraaimin i bütün 
tafailltile gösteren tarihi filme ilAveten : Meşhur Zenci mugann~ai ve Bozambo filmi kahramanı 

Paul Robson, Anna Lee ve John Loder 

HA R . s .. -L 
tarafindan temsil 

Zi 
edilen 

Ri 
Şehrimizde bu!ltutan ve Orgeneral lan olduğu halde idün saat 12 de Tak· 

Nahçıvan. Korgeneral Sadık Kupal ve sim aıbidesine gelerek İran ordusu na
albay. Arfa'dan mürekk~b olan İran mına gayet güzel bir çelenk: koymuş -
asken heyeti, refakatlerinde İran ge • lar, sonra da abide defterini imza1a • film. BugOn saat 11 ve 1 de tenzll&tlı matine G6r01memlş TOrkço sBziO büyOk ve 

ncral konsolosu Garib ve mllunandar· mışlardır. ~---••••••-mıı-ımı--llilil•-•-•••••m•••-----.... - ... ,., 
auı.ıuçı.a .. .,.- .. 
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Bağcılığımızın inkişafı için 
~eni kararlar bekleniyor 
e 
~ lı.r~ovadaki bağcılık enstitüsü beş senedenberi gaptzgz 
crubeleri neticelendirdi ve 26 cins üzerinde çekirdeksiz 

ve razakı ueliştirrneğe muvaffak oldu 

istasyon•.ında · yetiştirilen nefis üzümlerimiz ve bağcılık enstitüri 
1 müdürü Mü bin Onaran 

'~ıf (!Iususi,? ::-.~ayın Cü~_urre: B~lıbaşına. bir derd. olan floksaraya 
~sı Sinet İnonunun Başvekılliklen karşı mukav'lm Amerikan anaçlarile, 
hağ~~ çok dhem.miyct verdikleri iktısadi ehemmiyeti haiz yerli nevi ü
trıiitıht! guı mkişa.fı üzıerinde yakınıda zümlerimiz arasmda üntizaç tecrübe
ılı~rtı~· ~rar!ar alınmasına intizar e • lerindf! bulunmak üzere 26 rnukavim 
~ %k.~dır. Ege bağcılığı son seneler· asma çeşidi üzerine, hiçbir memlekette 
~~i~arı g.eni~lemesinc mukabil bağlar bulunınıyan ·bir vüs'aıtta bir çekirdck
~-aı-ııı. ~tnış; iyi mahsul veren mın~- siz tecrübe bağı tesis edilmiştir. Alı • 
t~' tna a~~.manı azal~ııştır. _Bu vazı· nan ilk neticeler, anaç meselesintn ne
~ll, ~! hs_uıun nefasetıne tesır yapar· kadar mithim olduğunu ve malixet fi· 
~~·a anısa vilayeti Ege bağcılığının atı üzerinde oynıya·bi1eceği rolü bariz 
... Je ~~ke~i olmuş ve Gediz bölge • surcttP. göstennektedir.• 
~tek ~enı bir bağ mınt.lkası teessüs ~ w • . 
~b' lınnirin bu salıadaki şöhretine B~g~_ılık ıstasyo~uı ~nd zdaındanDardka 

l>hnu tı ya.ş uzum mevzuu uzenn e e urara 
~~~ov ş ur. . . . memleket'te mevcud y~ üzüm nümu • 
;ll~ ad~ senelerdenben sessız bır ele . arasından en müsaid olanını a· 

t!tltsu) faaliyet gösteren (ıbağcılık ens· n rmnaktadır İstasyon ihraç edilecek 
"e ba w ı w • b" h yı · ' 
~ l'rtı~k içi gcbı ıgımızade Jbe·cn~ ır tv~ile yaş üzümler için ayıracağı cinsin tek • 

tec . n eş sene n rı yap 1gı • . . . . Im . b d 
trıu l'trbelcri netioelend'rmişiir Bu sın işını, devletçe yapı ası ıca e en 
QQ~Ssesenin başında ıviübin o'naran bi:- iş olara~ ~lea _etmektedir ki, 
~ ~ ~liforniyalı bir Türk müte • İktısad Vekaletı d~ a~ı ı:ed~e doğ
~ b • Vardır. Uzun seneler Amerika· ru yol alınmasını ızmırdeki alakadar • 
Oııa a~cılı.k üzerinde tetkrkler yapan lara emretmiştir. istasyon, çalışmala • 
~6 c~tı, Burnova tecrübe bağlannda rile Egerle çok benimsenmiş ve köylü 

Artvinliler temiz 
şeker istiyorlar! 

Artvinden yazıhyor: Son gün
lerde şehrimizde bir kesme veker 
buhranı baş göstermiştir. 

Sandıklar içinde bulunması lA
zım gelen kesme çay şekerinin bem 
ihtiyaca gayri kafi, hem de çuval
larla getirilmesi ha.sOOile bilfarz; 
bir kilo şeker alındığı takdirde üç
te biri kesme, ikisi tozlu ve kıllı 
çıkmaktadır. Bu vaziyet halkın ve 
memurinin haklı bir surette §ikA
yetini rnucib olmaktadır. 

Binaenaleyh, Artvinlllerin de 
diğer §Chirler halkı gibi temiz ııe

ker yiyebilmesi için hükfımetimi
zin alti.ka göstermesini icab ettir
mekte ve halk buna sabırsızlı.kla 

intizar eylemekted.ir. 

Zonguldak 
Limanındaki 
Bir aylık /aaliyet 
Zonguldak (Hususi) - Birinciteşrin 

ayında Zonguldak !imanına 80 Türk 
vapuru, 2 3 5 mo tör ve 15 yelkerui sefer 
etmiştir. 

Bundan ıbaşka ekserisi yakacak kö
mür almak üzere ı Alman, 1 İngiliz, 1 
İsveç, 1 Romanya, 6 Yunan, 1 Eston· 
ya vapuru gelmiştir. 
Limanın aylık faaliye'tinin ~kunu 

'392 ve bunlann rüsum :tıonilatosu 
119,589 dur. 

Mevsim itibarile deni'ı: vapur sey • 
rüseferlerine <laha elver~li olduğu za· 
manlar bu rakam birkaç misline fır· 

laımktadır. 

Istanbul - lzmit asfalt şosesi 
gelecek yıl yapılacak 

İzmit (Hususi) - İstanbul • Yalova 
ve İzmit arasında asfalt bir şosenin 
yapılması mevzuu babsedilmişti. Bu 
yolun 'hemen yapılmasına başlanılaca· 
ğı ve projelerinin tanzim edilmekte ol
duğu kaydediliyordu. Marmara havza· 
sının turi1.mi için çok büyük bir fayda 
temin edecek olan bu teşebbüs bazı 
mülahazalar ve bütçe vaziyeti dolayı • 
sile 'bir müddet teahhura uğramıştır. 
Gelecek yıl içinde ~aaiın başlaması 
mukarrerdir. ~td~~ . .Amerikan çubuğu üzerinde çe· tarafından sevilıniştir. 

"ıı.tf.alt sı~ ve raza'kı tecrübelerinde mu- ~======:;::::::;;;:::=======;::=====::====' 
l\ır ~hnuştur. Samsunda Yeni ce ırmağı kanalı açılıyor 

ttqtı~er~rden çekilerek yavaş yavaş 
~ &.rta 0\'asına inen bağcılığın lbura· 
~etiı ,n Verimini, bağ mahsulünün ne
~ ~~· Perçiniemek için alınacak ye-

tlu ırı~r tesbit edilmiştir. 
~ t>:~an sonra yeniden tlıdas oluna· 
~aıt gları (Sultaniye) üzerine hazır· 
4tı, top he?efini güden bağçılık istasyo· 
!;:itıcıe ragın verimi ve kireç nisbe'ti Ü· 
~it. Uzun uzadıya tev.aldmf etmek-

l3a. 
b.~ Rcılı;k ı'"'t d" ktö' .. On ~ı. 'b "' a.ÇJ•onu ıre ru a · 
~ nı~~a tecrübe !bağlarını gezdirit • 
~laıı «;a~essesenin muhtelif sahalarda 
ht....._ 1' Şına~nrını anlatıyordu: 

Sayfa 5 

C Vurdda Ebedi Şefi n yası :=J 

Büyük ve Ebedi Şeiin memlekette u- ı kasaba ve köy ayni Ş<'kilde materne isti· 
yandırdı~ı yas çok geni§ ve çok tesirli rak etti. 

oldu. Yurdun her tar.afında ~den yet- Muhabirierin bu toplantılara dair gön
mlşine kadar bütün Türkler günlerce derdiği resimlerden bir kaçını bugün dll 
gözyaşı döktüler, ağlayıp çırpındılar. Yer 

neşrcdiyoruz. 
yer toplanıp Ebedi Türkün hatıralannı, . . . . 
büyüklüklerini sayıp döktüler. Büyük Ö· Yukandaki resımler Samsun, Bıgadıç 
lünün Ankarada ebedi istirahatgahına gö- lnegöl, Kırklareli ve Jneboludaki tez.ahü 

( türiUdüğü milli malern günü her şehir, rattan görünüşlerdir. 

Bursada bayram 
sönUk geçti 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde bay
ram çok sönük geçmiştir. Bursa şim • 
diye kadar hiç'bir 'bayramda böyle me
la! ve hüzün görmemiştir. Bayram 
yerlerinde birkaç seyyar satıcı ile bir
kaç çocuktan başka ikimseler yoktu. 

Bur~ada }ers:z yurcsuz bir 
adlm yakalandi 

Bursa (Hususi) - Orhaneli köyle • 
rinin lbirind~n bir iş aramak maksadi· 
le, 20 yaşlarında Kfunil a'dında bir genç 
şehrinıize gelmiş, bir müddet bir hşn· 
da kalmış, fakat iş bulamamıŞ'tır. Çün· 
kü zavallı hastadır. Söylendiğine .gö -
re sar'aya müpteladır. işsiz kaldığın -

Gaziantep 15 y1l broşUrU dan da hnyli fcfalete düşmüştür. Hatta 
~lllttı;y 0Praga gör-e anaç intihabına e
~ daı.:1 et Verilerek köylünün bu sa • 
~~"'ll sorularına istasyonumuz mun· 
ljt n:ırette oovab vermektedir. Muh· 

~tdıği ~~kalarda köylünün bize gön· 

bitlenmiş olduğundan handan bile çı
Gaziantep (Hususi) - Gaziantepte, kanlmwtır. i3unun üzeritıe, Zafer 

Samsun (Husust) - Alaçam ne ı nan proje muc!bince açılma ameliyec;i Cümhuıiy:tin kurulduğu gündenberi ır.eydam civarında eski harabelerden 
Bafra arasında, halkın cSanla~ çayı• başlamı.ştır. Törende Bafra kaymaka - başanlan ışleri göste:en lbir. broş~r bir kovuğa iltica etmiş, orada yatıp 
adını taktıklan Yenice ımıağının ka - mı, sıtma mücadele reisi Dr. Şerü neşrolunmuştur. Bu kıtabda vılayetin - · 

hııbı 9 toprak nümunesi tahlil e · 
f ı lfun.a.t kalkmaga başlamıştır. Bu vazıyeti der· 

nalının açılmasına geçen hafta tören· Ö1.kaya, Parti başkanı ve ileri ge1enler du~mu ha~kında mu assa ma hal haber alan zabıta, sığındığı kovuk· 
le başlanı'I.mıştır. Köylerden halk, da· bulunmuş, Dr. Şerif Özkayanın ver • verılmektedır. ta Ramili yakalamış, bit içinde kalan ~ ~~~: bu topraklara dikilmesi lA • 

gı.etiJ,..,~ ~naçlarla bağ dilone usulleri vul zumalarla gelmiş ve Sıhhat Veka· diği söylev, alaka ile din;lenilmiştir. . . elbise ve çamaşırlarını yakarak imha 
leti su mühendisi tarafından hazırla • Kanalın uzunluğu 5 bin metredir. Şim- dıye kadar bu romtakada hıçblr ted'blr etmiş ve •hamama götürmüş; yıkattır· ·•ıı~tır. 

--..;;:===========~====================~======~= alınmaması yüzünden birçok köyleri • rnış. traş ettirmiş ve gene polisin teda· 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

~' ırasan B 
~1tıe gıtt' ey şehrin temiz-

t ettn· ıkçe daha fazla dik
•Yor 

. .. Karar verilmiş, çöpleri 
muntazam şekilde kaldırmak 
için M 

... şehirde çöp istasyonları 
lhdas E:dilecekmif. 

Hasan Bey - Çöıpçülerin 

muntazam uğramad.tklan her 
evin önü bir çöp istasyonu ... 
Şuna çöp istasyonlan tevhid 
edilecek. desenel 

miz sıtmanın daimi tehdidi altında rik ettiği elbise \'e çamaşırlar giydiri· 
bulunmakta idi. Köylüler, kanalın a • !erek köyüne gönderilmiştir 
çılmasını büyük ıbir sevinçle karşı~a • 
mış, neş'e ve sevinç içinde iş !başına 

geçmişlerdir. Bu ırmağın teŞkil ettiği 

Zonguldakta H.:wzai Fahmiyo 
MUdUrU vaifes·ne başiedi 

Balık gölü de kurotulduktan sonra bu Zonguldak (Hususi) - Bir müddet 
ınıntakada sıhhat çok iyi 'bir hal ala - önce devlet merkezinde hizmete çağı • 
bilecektiT. Hükümetin gi:i5terdiği a1a .. rılmış olan ha\·zai fahmiye müdürü İz· 
kaya köylüler teşekkürler e~ler ve ze~din N;~b~v. kön,;;r havzamıza dön· 

.. 1 · .. t wl B"' muş ve vazıfesıne başlamıştır. 
bu gun en gos eren ve sag ayan u • t dd" N' b ı· t a esı' ,,...,. .. . . zzc ın ış ay, ıcare < a~ ... 
yuk Şefnnıze dualarda bu'lurunuşlar • ticaret mümessili olarak muhtelif Av-
dır. Kuruyacak olan göl, takri'ben 15 rupa merkezlerinde 'bulunmuş w bu 
hektar sathındadır. Resim, Ul<Ul ile Ke- arada iş unsurunun çalışma ve yaşama 
secik IJcana:hmn birleştiği yeri gösteri- şartlarını da tetkik etmek fırsatını ka· 
yor. zarunı:j bir iktısadcımızdır. 
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iASARDATDKA 
- Ben Asanatika dilpnanıyım! - Pek çok. İçerda yirın1 oda Vtmnıf· 
Dedi~ zaman hep birden ıyümne bak· Her odada ayn kimseler otururlar. Kimi 

tık. Ben içimden: harnallık eder, kimi çamaşırcıdır, kimi 
-Nedeni dilenir .. fakat hepsi birden, bu binayı ne 
Dedim, bir başkası muhakkak: kadar pis tutmak kabilM o kadar pis tut-
- Cnhll! makta ittifak etlniflerdir. 

Daha ibir bqkası· -Bu bina kunlıı! 
- Alçak! - Sahibi :yok. 

Demi§lerdi .. fakat o, bakışlanmızdaki - Bunlar nasıl ,trer. yerleşirler? 
- Birbirlerinden devir alırlar. 

manalan anlamamazlıktan geldi. Söyle-
dili sözü tekrarladı: Eski gidenin atı varsa yeni gelenin ta-

vuklan vardır. Eski gidenin ıne.rkeibi du-
- Ben asanatika dü~anıyım! 
Kendimi tutamadım: 
- Siz bunu §aka diye söylüyorsanız 

varları tepe tepe yıkıyorsa, yeni gelenin 
çocukları temel çlvmle yıkıyorlardır. 

Düşündfilı:, o elile sıra sıra muntazam 
tataız bir §aka.. ve temiz apartımanları gösterdi: 

- Hayır taka 1iiye söylemiyorum.. -Bu ta§ bina bu kirli görünüşilc, ca-
biraz benimle beraber gelir misiniz? nım apartımanlann güzel görünüşünü .. 

Şapkasını, pardösüsünü giydi. Şapka- ve füzuU §agilleri, güriiltü patudılarile 

lanımzı, pardl5sülerimizi giydık. mahallelinin huzurunu ihlfıl ederler. Da-
- Yüriiyelim. hası var. Bu bina yüzünden yol da genit-

Çok dc~il, çok az yürüdük. Ietileınez. Yol genipetnemedi!i için ka-
- Duralım. zaların da önü alınmaz. 
Durduk. Hep birden söylendik: 

-Bakalım. -Bari bunu yıksalar. 

Elile gösterdi~ tarafıı ba-kıtık. 
-Bir taş bina var. 

- Evet, binaya biraz daha yaklaşalım. 

Ynklaşt.:ık. Burnumuza pis bir koku 

geldi. 
- BU' arabacı arabasının atını buraya 

ba~lar. Koku bu yüzdendir. 
Demir parmaklıklı pencerelerden bi

rinde yırtık çamaşırlar as1IıydL 

- Sakinlerinden biri çamaşır yıkamış. 
Kurutuyor. 

- Sakinlerinden biri, dediniz; demek 
kı sakinleri çok. 

Güldü: 1 

- Yık:ılmaz, dedi, çünkü 
dandır. 

Tekrar güldü: 

Asarıatika-

- Asnnatik&ya dilşmarum domekte 
haklı mıyım? 

Hep birden yüzüne 'baktık. İçimizden: 
-Haklısın! 

Diyorduk. }t'akat ~ gene bakİşlanınız
daki maneyı r.nlamamnzlıktan geldi. Söy
lediği sözü tekrarladı: 

- Ben Asanatika düşmanfyım! 

tsrnet Hulasi 

C Bunlan bPiyor mu idiniz? ~ 
12 bin liraya satm alman bir 

doktor defteri 
. . .. ) 

Sihirbazlıgı ile isyan bastıran 
adam 

19 uncu asırda 

y~yan bu Fransu 
sihirbazı • 1856 da 
bir Fas isyanını 

aihrile bastırmak 

üzere cepheye yol
ianmıştı. Yerlileri 
türlü türlü oyun
larile şaşırtan si
hirbaz, .onunda 
onları teslim olma
ya mecbur etmişti. 

- - - -- --- - -

SON POSTA 

Amerikalllara 
göre ideal kad1D 

nas11 olur? 

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

C~D~BÔVAT:::ı 
Zoraki mizah ve karikatür 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Moliere'den Ahmed Ve.fiOt paşanın a - rinden değil, sadece yüzlerinin hatl~ 

h
Bir ~mderikan '-rr:_~chmu~~ gherekttsi~demal dapte ettifi cZoraki Tabib:t ıürl, mizah dan çıkanrdı. Bu suretle meselA b:J~ 

sa nesm e gere~ USWI.L aya a ı ea k . . . d . . h~ 
k d 

' le if dil bil ~ ... e ve arik.atüri aıkıntılı, tatsız bir tekıl e sahne şaırı Edmond Rostand'ın çe d,JJ 
a mm ne suret tar e e eceö·'.. k dil . 1 k -~:- nı-..ı-ı h ik lJid b" b 1 1n bir 

d 
. k 

1 
!iki' 

1 
. . anl k ·en erıne mes e ~::WıUC u.uu.uız var. ar u " e ır u U§la ve ya ız 

aır o uyucu arının r erını ama . . . . 
i 

. t" Al bl d t' Amma her zaman mı? Hayır! Sadece, ıçın .fıle benzetmişti. ~'d 
ste~ ır. ınan ceva ar an ~ ne ıce _ _ rı' 

· tih d"l i tir her gun mevzu bulmalrta guçlük çeken Demek oluyor ki bu san'atktır, :k
8 .nr 

ıs raç e ı m ş : k f ki J11Y. 
ı D Durb

. ,. zibcs' ve a ası ,oruldukça baba ınkaısı es tür yaparken yaln~ bir çehrenin ..., 
- eanna ın ın ca ı. . . _..;rt ll" 

2 N Sh er'
. t b' 

1 
sermayeye el uzatan muharrırler rıbi bu sını çizgilerini ar ırıyor ve Da~""..-

- orma ear ın er ıyes . . ah 1 da, d resim.d ı ' ıf' 
3 - Shirley Temple'in bayatiyet1. mtz cı ar yazı a olsun, e 0 

• zariyesine dayanarak hayvanla ii.JlSail 1J 
4 - Myrna Loyun aku' ba§lılığı. ırun, bazan bu hataya dQ.f{tyorlar Bu da, sında fiziyonomi benzerlikler ,ararlt~ 
5 - Jane Witherslıı itimadl. her fCyden evvel, san'atlarına ve aan'at- kuyruğa bir kelimede hakarete intJll~ 
6- Barbara Stanwyckin zekası. kfi.rlı~~a ay-:ı v~iyor. ~ ~ti • du. Aynİ zamanda bir hfidisenin, b~_..ı• 
7 - Mona Barrienfn sesi. mal yırmı sene~ soylene .söylene, bildi- tabın, bir soyadının ve daha ıböyle, P'', 
8 - Dorothy Lamourun saçları. ye, fıkra, gene hikaye, gene fıkra tnrzın- kat- k 1 . d -tre çl..l . . ur ressamının a emın e poı• . ~ 
9 - Carole Lombardın gözleri. da yazıla yazıla hayıdelefliÜI n(l}delerın zerken büyük bir mana ifade cdeJtll) ~ 

10 - Marlene Dietrichin bacaklar.., her sünuhat lukaralığında tazeleırlp orta tesadüfierin karikatürünü yapınn~ıı • 
ll - Claudette Colbertin çehresi. ya sunulması nasıl okuyanlarda n~'eden çalı§mıyordu. Çünkü bövle bir te§Cb~ 
12 - Sonja Henienin ge.mzeleri. ziyade ne~'esizlik uynndırıyorsa ayni §C- sün kendi san'ab ile aİa.kası o~ M 

kilde bayat ilhamların karikatür ressa - b' ğukl k b' . 'd 'lık kil ed~ 
ingiliz Başvekilinin 
Şemsigesinden 
Yapılan şapka 

Parisin meşhur moda kraliçelerin -
aen Madam Sorbiye, İngiliz Başvekili 
Çe m berlayn'ın şemsiyesinden ilham a
larak ye§il ve san renklerin hakim ol
duğu yeri bir şapka modeli çıkaıınış -
tır. 

Yüzlerce genç kız, bn şapkalan giy
miş, ve Pariste bulunan İngiliz Baş -
vekilinin önünde bir geçid resmi yap
mışlardır. 

ır so u , ır ıptı aı teŞ 011' 

mınm çizgilerinde tekrarlanınası da du • ğini herkesten iyi kendisi biliyor, 3tell ; 
daklarda can sıkıntısına başlıca delil o - takdir ediyordu. !şte bizim ınizabÇlıat 
lan hüzünlü bir tebessüm belirtlyor. Ne- karikatürcülere de böyle bir ısan'at te.ı:~ 
ticede, sarfedilen hazır nüktenln ne hi - ki · · d oJP' sinın şım ikinden daha do~u -d 
~kayesi, ne de resmi ondan beklenilen hay 'CI'B!"'ı kanaatindeyim. Bilhassa knrikatür J'7..HJ 
n ternin ediyor. l§te Insanın bilhassa ressamların mesela Semaver ınuh~~~~ 
yandığı da budur. mutlaka semavcre, LeyH1 muh P~..ıJ 

Son zamanda en revacda. gördüğüm mutlaka Leylaya ve Saat muhllrrıv .. 
mizah edebiyatımıza bir misal olarak mutlaka asma saate henzetccc~irn 
yalnız bir tek kelimeyi ele alayım. Ma - uğraşmaları ve b~ zoraki veya .zorht 11 

liim ya, Türkcede bir yüzrnek kelimesi ıl" 
t 

bazan beş, bazan on, on beş, yirmi Y 
var. nsan &uda yüzer, kasab koyunu yü- ~ vam edip gitmeleri onlardan ziyauv 
ıer, bazan da insan insanı yüzer, yani dilerini gülünç ediyor. Bu ise ne 
parasını çeker, soyar. Bu kelimenin daha ne de san'atkarlıktır. Adeta karşılıl.Iı 
akla gelen, gelmiyen di~er mecazalrını 

aramnğa lüzum yok. Yalnız bu csoyınak• 
manasma gelen .yüzmekı. masdannda 
duralım. İşte bu bir tek mecaz, hemen 
her mevsimde; yazın deniz banyosu; kı
şın kürk manto vesilesile: mizahla uğ -
raşan yazıcı ve ressamlanmızın sık sık 

başvurdukları hazırlop bir nÜıktedir. İs -
terseniz cild1erce mizah kollcksiyonları • 

nı önünüze yı~arak karıştırın; emınım 

ki bir saatte yüzden fazla resim ve fık ~ 
ra ile bu nükteyi karşınızda t~rarlan -
mı§ bulursunuz. Öyle ki; eski meddab 
tekerlerneleri bile bunun kadar size ya -
van gelmez. 

Karikatürde bunun, bu eskiyi tekra -
rın başka bir şekline daha rastlarsınız. 

Mesela bir romancı ilk defa İspinoz di • 

ye bir roman yazmış dıt mC§hur olmuş • 
tur, mutlaka onu ispinoza benzetme-k is -

terlcr. Amma o san'atklr yüz kilo ağır
lığında heybetli bir ınsanmı§, ):>unu d:i -

şünmezler. Mutlaka ispinoza benzeme ~ 

lidir o ... Düşünün, bunun mizah nere -
sinde? Karikatürcü, o romancının vü • 

izzeti nef~ suıkastu:lır. Hiç değilsC 
ze\'ksizliktir ki, bunun da, mizah ,.c 
rikatür nam ı altında san'ah •• .,,~., ... -

itiraf etmek lazım gelir. Ayni 
romancıya, tiyatro muharririne ve 
verilmiyen sistematik alaylı bir 
hakkının mizahçı ve kari:katürcüye 

sile verilmesindeki hikmeti de 
acizim. Yoksa san'atın bu sahasındtt 
riye değil, hep geriye mi ıgidiyoruı? 
san'at ~ubesinde oldu~ gibi, nihayet 
zah ve karlkatürün de bir hududu,~ 
zevki, bir mantığı ve derecesi yol< 
dur? Bunu da bu tenkid sütunundııfl 
çıkça soruyorum. 

Ila7id Fahri OzD71~ ......................................................... 
Bir adam 13 yaşında bir çc.c"O' 

ya raladı 

Beyoglunda 
Çeşme sokağında oturan 
Dimitri, arkadaşlarile birlikte 
oynarken, Kenan isminde biri 

Holandalı doktor Herman Boerhaave 

zamanının en tanınmış doktoruydu. Ö

lünce eşyası müzayede ile sat.ıl:mLştı. Te

rekesi arasında kilidli bir defter de bu· 

lirasına almışlar, açtıkları zaman bir say
fasından maada di~erlerinin ~ olduğu 
ğörülmüştür. Bu tek aayfada da şunlar 

Çelik ciger makinesin de 
75 dakika yalan gazeteci 
İngilterede pek fa?Ja görülen çocuk 

felcine karşı kullanılan (çelik ciğcr) ma
kinesini pek merak (den bir İngiliz ga
zetP.Cisi, kendi arzusile, bu makineler
den birinin içine yatmış, ilkönce adeta 
bağuluyormuş gibi bir hisse kapılmış, 

sonraları rahat etmiş, 15 dakikalık bir 
denerne neticesinde, biraz yorgun ve ser
sem bir halde makineden dışarıya çık

mıştır. 

cudündeki ve çehresindeki hangt husu -
aıiyeti, hangi hatları örnek almıştır? Hiç 
birini de~il mi? 

ların bağırmasına kızmış ve 
yakalıyarak sustah çakı ile 
tır. Suçlu yakalanıruş, yaralı 
tına alınmıştır. 

1 
Mayhanede gOrDitD çıkaran 1~ 

yazılı idi: 
lunarak, bunu gayet değerli bir şey zan- Ayağını ııcak tut, başını serin. ························-· .. ································ 

sarhoş yakalande 
Sebzeci Koço ile Andriya ignlin°e 

nedenler pey sürerek defteri 12 bin Türk O zaman doktorunu· gamkin edersin. _ .......................................................................................................................... . Denize dDşen Oç kişi kurtartldı 

Aradan yıllar geçer. chpinoz. muhar
riri daha bqka mevzuda ve ihtimal da~ 
ha kuvvetli eserler yamuştır. İmkanı 

yok, karikatnrcü ve mlzahçılar, vaktile, 
yirmi yıl evvelki eserden ve o eser ve -

silesile zoraki yapılmış niütte ve resim -
den öteye geçemezler. Geçmek te iste • 
mezler. Sanki, kara sapandan ayrılarnı ~ 

arkadaş, evvelki akşam 

Çiçekçi sokağında bir meyhane)'e 
dip bir hayıli içtikten sonra orad~ 
~urum diğer müşteriqere sattı-. 

= 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
BaJI Hayriye: 
- İnsan hayatınôa birçok kararlar 

verir, birçok ifler yapar, bazılannda 
kazanır, bazılarmda kaybeder. 

İzdivaç ta bir cİ§• dir, fakat öyle bir 
ci§• dir ki bQtnn diğerlerinin hilfıfına 
olarak czaran• tamir kaQ>ul etmez, 
bunun içindir ki insan bu işde ilk adı
mı atmndan evvel yanıimamayı temin 
maksadile az:ami ihtiyata müracaat et
melidir. Bu ihtiyatların ba§lnd'a cted
kik• ve .araştırma• gelir. Mektubu
nuzdan anladığuna göre bu saha'da siz 
henfiz hiçbir faaliyet göstermiş değıl-. 
siniz, tesadüfe ve kadere tabi olarak 
yürüyorsunuz, evvela bu eksikliği dü~ 
zeltlniz, dikkat ettiğim ikinci nokta: 
Vaziyetlnizi genç kıza kafi sarahatle 
aniabnamış olmanızdır ve öyle sanıyo
rum ki kız da bu ~ekilde hareket et
miştir. Gayri vazıb, mübhe:ın temelle
re dayanan ane yuvası çürük olur, en 
küçük sarsmtıda yıkılır, unutmayınız. 

* Manisada Boy .n. D., ye: 
Çocuğun size nikiihla bağlı olmıyan 

bir kadından dünyaya gelmiş olması 
onu sizin çocuğunuz olmaktan çıkar
maz. Tanımıyabilirsiniz, e1Ani:OO-ed1r, 
fakat kendisini müdafaa ümıkanıpa 
malik olmıyan, daha söz söylemekten 

aciz bir yavruya karşı al98kça hare
ket e~ olursunuz. Tanımak bahsine 
gelince, çok kolaydır, kanuni imkan 
vardır, iki şahidle keyfiyeti nüfusa 
tescil ettirmek kafidir. 

* Ortaköyde Bayan (R. R.) ye: 
Ni§anlı vaziyette iki genç arasında 

ara bulmayı nnlamam, biluhare izdt
vaca inkıJab ettiği zaman bu münase
betin vereceki netice fÜphelidir. Buna 

mukabil evli bir aileyi, karı kocanın 
ihtiHifmı halletmek bir vazifedir. Size 
tavsiyern şudur: 

- Karı.şmayınız, istedikleri icltildc 
hareket etsinler. 

* 
lzm.irde BaJian (H. 1.) ve: 
- Bu vaziyette bütün bildiklerlnizi 

kendisine söyleyintz, açık bir anlaşma 
fena netice verse de şüpheli vaziyete 
her zaman mUreccahtır. 

'tEYZE 

Hasköyde oturan Malatyah Abdul -
lnh isminde biri, karısı Zeyneble bir • 
likte Hasköye gitmek üzere Unkapam 
iskelesinden Ahmed in sandalına bin -
rni~lerdir. SaT'dal Cibali vnpur iskele
si önlerine geldiği bir sırada Ahmed 
Hasköye doğrıı giden rornörkörün ar -
kasına sandelını bağlamak istemiş ise 
de •buna muvaffak olamamtş ve sandal 
arkadan gelen bir rnavnanın önüne dü
şerek dcvrilnıiştir. 

Sandalda bulWlanlann ber üçü de 
denize düşmüşler ve çırpınmağa, fer
yad etmeğe başlamı~lardır. Boğulmak 
üıcre olan kayıkçı ve yolcular sandalcı 
Niyazi tarafından kurtanlmışlardır. 

y<m eski zaman köylüleri gibi, lll!lka İspi· 
nozun kanadianna bir kere yapışmıştır-

lar. Artık onları oradan ölüm ayırır! 
Bu nasıl san'at? Doğrusu oanlıyamıyo -

rum. 

İsmini unuttum, bir zamanlar Fransada 
bir karikatürist vardr. Siyasi, edett, il -
mi şahsiyetlerin birer hayvan teklinde 

karikatürlerini yapardı ve o karlltatürle -
rin hayvan portrelerini de mevı;u ittihaz 
ettiği şahsiyetlerin kitab vcsaire mimle-

1 Bacaksrzrn maskaralıkları · 

başlamışlardır. b~ 
Hadiseden haberdar edilen ııt tl 

kendiledni bilmiyecek kadar içe11
0 ' iki sarhoşu yakalamış ve hakların 9 

kibata •başlanmıştı!'. 
Bir tramvcıy bir otomobile çr.rpt' 
Vatmaıı Osrnanın idaresindeki . 

li - Tünel tramvay arabası, eıvvel'IC1 

Taksirnde Cümhuriyet 
geçmekte olan şoför Yusufun 
deki 2 64' :numaıralı otomobille ~ 
ve otomobilin nrka kısmı parça1ıı11 

tır. Suç1u vatman yakalanmı~ır 

Görünür kaza 
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~ıııııııııı •. Tarihinden Bi kaç Yaprak ... oıııııııi. 
Lavrense taş çıkartan Alman casusu 

V assmos Iranda neler yapmıştı? 

Bir ccısusıuıt Ji. ıminden bir sahne 

Birinci k1smm hU1Asas1 : Halbuki genç konso'losun onları da· 
lılelrınuını Harbde Almanlar, İng1llzler1n v~tten ma.ksadı başka :id. Şenlik sıra -
~hur ca.susu LA.vrens'e mukabll Vassmus sında Wassmuss'un lrendi gibi Alman 
~ ncte bir adamı çall§tınyorlardı. Vassmus olan asistanı Brugrnann, yanında bir 

lt:ı teki, kurnaz bir Alman dı. tercüman ve külliye tU para ile misafir-
~ rb patıadı{;ı zaman 35 yaşlarında idi. 1 da d 1 'zl"d · ı· to anıar kendisini İranda B~lr şehr1ne er arasın o aşıyor, gı ı en gız ıye 
~!l.soıos tayin etmLşlerd1. vassmus. burada Alman casusluğuna Alet olacaklan tes
~ranya lehine bntün şark ıstihbaratını bit ediyordu. İngiliz istihbaratının son
ler ~:\ tdlrordu. Kısa bir zamanda büyük ~- ratJan haber a1dığına göre o gün orada 
~cı ~rdı. Hntta Kayser Vllhelm Arzı Mu- yiyip içip zevkedenlerin yarısı Wass -
tıı.e esi zlyıı.ret etti~ sıralarda lronsolosun , . . .. . . 
~Inı duydu. Az sonra da kendisine tev- muss un Hmdıstanla Suveyş, Dıcle ıle 
t1Jı :le tahsisat bağladı. Nihayet iranın ka- Fırat arasına meharetle yaydığı casus 
tı:ı~~ıkıarındnn Istifade eden İnglUzler Vass- şe~kesine yazılmışlardı. 
~ u tevkif ettıler, faknt Vassmus ellerln
bııeı kaç~, cenubt İrana l~dl. orndn yerli ka
~ll~ etı eıde etti, cenubt !ranı mümkün ol -
b lı. kadar Alman nüfuzu altında tutma
ba:1 lncnızıerln petrol Lşlertn1 baltalama~a ., a.,ı, 

[Yazısı devam ediyor] 
~ 

~'ll (B:şir) de İngilizlerin elinden ka -
kO dag köylerine sığınan genç Alman 
~ llso!osn bir kere muhalefet ve casus
lıa tabiyesine geçtikten sonra bir da -
ilti hıç bir şeyin kendini bu plandan 
lıetl;Jürınemesi için hemen işe girişti. 
ı..a; şeyden önce, Almanlarm 1ra'!1a 
~ Şı büyük bi!" dostluk duyduğunu I -
~a olanca kudretile göstermek la -
tn. dı. Wasrnus!' bunu ne karakteris • 
tıı~ 11~ tu~af bir hamle ile başardı bilir 
bir· nız? Iranın en nüfuzlu şeflerinden 
fa.t~1111 kızil~ evlenerek... Aradaki din 
~~ 1 ~ezelden düzelti1di ve ci ki büyük 
~a ~tın. bu mes'ud birleşmesi Avru -
tııı..~ dı~ı~;natik formalitesil e yarışa çı~
lüri ~orunen !]nk adetlerinin, yarattıgı 

lı bin merasimle kutlulandı. 
~~Cizli istihbarat annalları sayısız, şa
~a.kl't entnkalarla, hilelerle doludur. 
~k at Yüz yıllarla süren büyük casus
~\l v,odvH'inin hiç 'bir sahnesi Wass -
~:un bu garib düğünü ile boy ölçü-

z. 
tq~suı ve adetin zıddma, mes'ud da -
Ja •. ' <lüğünün bütün masrafını ısrar -
bu;~:Ü!le aldı. Alman hükUmetinden 
~a u~ bir ihsan · a~mış olan kayınbaba
fuı.~Zak yakın bütün tanıdıklarını ça -
\tt

11 
ası lenbih edildi. Geri kalanlan 

~lt-~sınttss'urı davetlisi olarak çağınla
t~!l}~-~dı. Tabii bu muazzam ziyafet ve 
luk ~ın tekmil masrafı Alman casus -
~ ~sasından çıkıyordu. 

h·ası aıs~r ile Şahın yahud Wilhelms -
le~e ~le İran petrol kaynaklannın bir 
tar eııı demek olan bu düğüne kız ta -
i~ ~rdan büyük bir kalabalığı bulan a
~ıııct; radı, arkadaş, dost ve tanıdıkla -
~v(\~n başka kövlü ve avamdan çoğu 
~eıı_ lcnınişti. Bu ikinci partide çiftçi
~·ıı-~ esnaftan tutun da balıkçıya. ka -

'' 1Ya l:ııt . • Çobana vanncıya kadar her sı-
~Unınsan vardı. Bunlann böyle bir dü
tlıty~ Çağırı1mu~ olmaktan müteveHid 
>.i:tıır ~~lan şaşkınlık, herhalde bu eşsiz 
~h:~;~.• veren garib yabancıya ka111 
l~cıl -tıkleri hayranlıktan büyük de -

İran. W:assrnuss'un geniş planına, 
uzaklığından umulmıyacak kadar uy -
m-ın bır merkez oldu. Bombayla öbür 
Fiind ~iman1anndan gelen ve hayati e
hemmivet bulunan münakalat hep İran 
körfezi~den. Kızıldenizle Akdeni7.den 
geçmek zorunda idiler. Wassmuss bir 
ço'lt ufak gemilere bindirdiği. görünüş
te zararsız, adamlan1e Hindden gelen 
gemilerin yollannı tarattırıyordu. 

Arlık Filistinde, Mezopotamyada, 
Canakkalede, Afrikanın şarkında harb 
başlamıştı. Bir Rus ordusu Erzurum, 
Trabzon üstüne yürüyordu. Es'ki Al -
m~n konsolasunun ajanlan müttefik 
de"letlerin bu ilk kuvvetleri arasmda
ki irtibat noktalarına kadar sokulup 
haber topluyor1ardı. 

Wassmuss'dan başka biri muhakkak 
ki muhtelif cephelerden yağan yığın -
larla raoorla başa çıkamazdı. Hem de 
Brugmann'la. biıi Alman biri İsveçli 
iki katibinden başka yardımcısı da yok 
du. Öteki ajanlar en yüksek tabaka -
dar er. aşağısına kadar hep yerli halk 
arasınd:1n seçilmişlerdi. Yalnız ilk za -
manlardR bir de- (doktor Lin'dberg) a -
dınria bir iş ortağ! daha vardı. İngiliz 
mukabil casuslan bu adamı 1915 de e
le geçirdikleri vakit Meta bayram et -
miş i erdi. 

WaS:t'"lllUSS ve erkanıhaı:biyesinin 

düştüğü güçlük. ardı arası kesilme -
ver. raporlan tedkike inhisar etmiyor
du. Bın dikkatle gözden geçirip, kısai
tıp hemen ya'kın şark ordulan başku
mandam (General Von Sonder) e ona 
olmazsa öbür kumandanlardan binıe 
yetıştirmek icab ediyordu. Alman or -
dusunun bazan birdenbire çekildiği o -
luyordu. Wassmuss'un gizli mu'habere 
aif. her yeni vaziyette hiç şaşmadan 
kendine düşeni yapmanın yolunu bu1u
vor, V. Sandem'le ımaiyetine mütte -
fik devletlerin nakliye işleri, takviye 
kuvv~tleri, zayiatı, levazımı hakkında 
kıymetli muntazam raporlar yetiştiri

yordu. 

Den1Jebı1ir ki Mezopotomia'da har
bin uzamasına, Wassmuss'un o hava -
lideki İngiliz kuvvetlerinin ilerleme 
hareketini erkenden sezmesi sebeb ol -
muştur. İngilizler daha bu hadiseden 
ço1c önce, sırf onun İTandakt zararla • 

rım önlemek için ~lü veya diri yaka -
layıp getirecek adama 3000 lira müka· 
bt vadetm.işlerdi Eski A;1rnan konso -
losunun tehlikesi gözlerinde büyüdük
çe yaİ{alayana verilecek parayı da art
tıra arttıra 14.000 liraya çıkarrnışlardı. 

191 7 de Wassmuss'un adı hala is • 
tihbarat haritalanndaki yerini tutu -
yordu. Fakat planlanndan bazılan ken 
di zararına çıkmıştı. Efganistanda a -
yaklandırma'k istediği isyanda, zaten a· 
zalmıya yüz tutmuş olan ihtiyat para· 
sı, bütün bütün suyunu çekmişti. Bu -
nunla beraber planının cdeniz kısmı~ 
yolunda idi. Onun hilla büyük yelken
lileri (Singapur) a kadar uzanıyorlar, 
«uydurma balıkcıları• küçücük kayık
larile denizlere açılıp ona ta Hindistan
dan, A vustralyadan, Yeni Zelandadan 
gizli haberler getiriyorlardı. 

191 6 da binlerce İngiliz a~erini yer 
lerindE:n kırnıldanmaz etmekle kalma· 
dı. Alman taraftan yerli kabileleri si-
1ahlandıracak kadar ileri gitti. Bunun 
üstüne donamna havadisleri gibi şim -
di ona bir de cebhane f.:rulıyan yelken -
lilerini yakalamak için İran körfezine 
dört harb gemisi yollamak zarureti ha
sıl oldu. 

1\.firalay Lauvrens Arabistanda mu
vaffakiyetin en yüksek derecesine e -
riştiği zaman bile düşmana bundan 
fazlasını yapamarnıştı. Hatta büyük 
harbin şark kısmını tedkik edenler 
L:ıuvrens'den daha yapayalnız kalmış, 
daha a"! yardım görmüş olan Wass -
muss'un, geniş gayesi ve aldığı netice
ler itibarile Lauvrens'i geride bıraktı· 
ğını iddia ediyorlar. Onun, en biiviik 
muvaffakiyetlerini, Almanlar galibivet 
unmdu'lu açıktan açığa kaybettikleri 
bir sırad:ı, kazanması da kendi hesabı· 
na kaya~ilrnesi lazım gelen ayrı bir 
şercfdir. 

Harbin sanianna doğru İran efkan 
umumiyesi, sulh şartlarını Beriinin di
ğer mağlub milletılere dikıte edeceği 
hakkındaki eski kanaatinden birdenbi
re dönüvermişti. Alman ajanlan bir 
vakit ertaya uydunna havadisler attı
lar. Hem de ne yalanları .. Gı1ya Alman 
ordusu İngiltereyi istila etmişti. Kral 
Core alenen asılmıştı .. 

Wassmuss yerlileri buna benzer düz 
dürmelerle oyalamakla daha on iki ay 
yerinde tutunabildL Yerli şefleri İngil
te .. c aleyhine çevirmek için muavını 

Brugınann'ı alelacele Hindls1ana yol -
ladı. Fakat ayni vapura itilaf devlet • 
leri mukabil casuslan da binmişti. 
Bnıgmann gittiği yerde bir hafta bile 
httunamadı. İngilizlerin eline düşdü. 
Asılrnndı. Yalnız hapsedildi Bu kadan 
da eski konsolasun gittikçe daha çok 
Almanya aleyhine dönen İran kabHe -
leri arasında bir başına kalmasına yet
ti.. 

(Den.mı lt anca sa)'fa4a) 

Sayfa 1 

Gazetecilik niçin güç bir meslektir: 1 

Sabık Kayzerin ikinci 
izdivacının •• 

ıçyuzu 
• •• 

.. * * 
Bütün dünyadan gelen gazeteci ve fotografçılara gelin 
diye yüzü peçe/i başka bir kadını göstermiş/erdi, 
halbuki asıl gelin şatoya ço~ evvel gelmişti. Kayzer 

gazetecileri atiatmak istemiş, Fakat muvaffak olamamıştı 
Birçoğumuz pzeteclliti çok kolay biri 

m{)Slek zannederiz. Halbuki keyfiyet büs
bütün aksidlr. Bir puteel çok defa 
bir sütunluk bir yııu, üç satır lçhıe 61 -

kıştırılan bir haber için bayatını tehfi· 
keye koyar. lllsal ml 'lstiyoı-sunU~~t Işte 

İngil.lz gazetecllerlnln anlattıklan: 

1922 yılının ikinciteşriDinde blr Lon -
dra gazetesi tarafından, eski Kayzerin 
Holandnda Doorn'da yapılacak olan dü • 
ğünUnü takibe gönderilmiştim. Köye geç 
vakit vardım, ve yatacak bir yer bula -
madım. Zira, küçük köyün bütün odaları 
Holanda, Amerika, Belçika, İtalya, Al· 
manya ve İngiltereden g~ olan gaze -
teciler, fotoğrafçılnr, ve sinema opera -
törleri tarafından tutulm~u. 

Nihayet oraya buraya ba§ vurduktan 
sonra köyün kenannda bir kulübenin en 
izbe bir köşesinde yerleşebiidim. 

* 
Yorulmuştu.m. Daha fenası sinirli idim. 1 

Üstelik atlama korkusu da vardı. Zira 
çekirdekten yetişme yüzlerce usta gaze. 

Sabık Kayzer v~ zevcesi 

tecinin mükemmel mevzular bulup çıka- gehniyeceğini, bilakis ö'bür tara1ltald Al
rarak benim yazacaklarımı a!Wk bullak man istasyonuna varaca~ını Doorna bü· 
etmek ihtimali beni fena halde ürt:ütü - yük kapıdan değil de, pek az kullanılan 
yordu. Fakat biraz etrafı kolaçan edince, Potsdam kapısından gireceğini öğrenmia 
boş bir hayale, evhama kapılmış oldu .: bulunuyordum. 
ğumu anladım. Zira eski Kay7.er, gaze - Eğer bu işıttiklerim doğru ise, Kayzer, 
tecilere yüz vermiyor, gazetelerin diline o tebliği ile bütün dünya matbuatını at· 
düşmekten çekiniyor, ve .taharrilerle po- latmış"<'luyor ve ben de s,rf talibirnin cil
llsler elele vererek Doorn köşkünü dün- vesile, hakikati öğrenmiş bulunuyordum. 
ya matbuatının istilasından korumak için Bununla beraber: cAcaba, bu kağıd, 
her çareye baş vurmuş bulunuyordu. sonra.dan kat'f şeklini alarak matbuata 
Tanınmış bir harb muhabirini, sabık verilen tebli~in ilk müsveddesi olamaz 

Kayzerin malikanesini kll§atan chıvarla- mı? .. Buna bel bağlamak doğru mu? .. di
rm üstünden bakabilmek arzusile, bir ek- ye de düşünmekten kendimi alamadım. 
mekçi kamyonunun uzerine tünemiş ol - Doğrusunu isterseniz, ç:..irük tahtaya 
duğunu gördüğüm zaman bayağı sevin- basmak jstemedim. Har!tada istasyona gi
miştim. Sizin nnlıyacağınız, hepimiz bir dip te eli boş dönmek te vardı. Onun için 
halli idik. daha tecrübeli bir arkadaşa işi açmıya, 
Düğünden iki gün Pvvel gazetelerde akıl danışmıya karar verdim. Ve, bana 

çıkan resmi bir tebliğ~e. gelinin Doorn'a ır..esleğin sırlarını öğreten Amerikalı ga
geli~i programı bütün te!errüatile bildi· zeteci dostwn, müteveffa Wyren'in otur
rildL Biz de, bu tebliği dünyanın dört duğu otele koştum. Kağıdı önüne serdim. 
bucağına telledik. Bir Alman gibi mükemmel almanca ko-

Bu tebliğe göre, Reuss'lu prenses Her- nuşan ve yazan Wyre (zaten çalıştığı 

mine geceleyin hududdan ilk HoJ.anda is- gazetenin Berlin muhabiriydi) kağıdı o
tasyonuna varacak, otomobil ile Doorn'a kudu. okudu, sonra: 
hareket etmeden evvel bir şeref kıt'asını 
teftiş edecek, kendisine sunulacak olan 
bir buketi kabul edecek, bir choş ~eldi • 
niz~ ..• nutkunu dinliyecekti. 

* O gece kulübeye döndüğüm zaman, 
genç bir kıza rastladım. Ev sahibimin 
Kayzerin evinde mutfak hizmetinde ça
lışan kızı imiş meğer ... Genç kızın, ingi -
lizce öğrenen nişanlısı da orada idi. De
likanlı imza toplamıya meraklı imiş. 

Müthiş neş'eli görünüyordu. Ltıkırdı a
rasında, bu neş'esinin sebebini de anln -
dım. Bizim meraklı nihayet emeline ka. 
vuşmuş. Ve o gece Kayzerin imzasını da 
elde etmişti. Sevgilisi o sabah Kayzerin 
çalışma odasını süpürrneğe memur edil
miş, kağıd sepetini boşaltırken gözüne 
Hişen, ve Kayzerin el yazısı bulunan bir 
kağıdı saklamaktan kendisini alamamış, 
işi biter bitmez doğru ni§anlısına koşa • 
rök hazineyi ona vermiş! 1 
Delikanlı bunları söyledikten sonra, 

cebinden bumburuşuk olmll§ bir kağıd 
çıkardı. Ve hepimiz de adeta ürkerek bu 
esrarengiz şeyi ı:eyrettik. 

* 

- Dostum, dedi, bu .kağıd, ya bize talih 
getirecek, veyahud da bizi büsbütün eli
mizi böğrümüzde bırakacalk cinsten bir 
şey_ Gel, birlikte çalışalım. Birimiz, res
mi prograrnı takib etsın, .diğeri de budud
da nöbet bcklesin. Haydi para atalım ... 
Uzatmıyalım, ben kazandım. Hududa 

ben bakacak, resmi zıyaret programını 

da o yazncaktı. Wyre: 

- Bana bak, dedi. Kırnseye bir şey 
söyleme, hattA uykunda bile ... Yerin ku· 
lağı vardır ha! .. 

Ertesi sabah W rccht'e giderek, bulabil· 
diğim en kuvvetli bir Mersede.s f(Yt.omobi
!ini kiraladım. 

* 
Şoföre Doorn'da k'mseye bir şey söy -

lernemesini temlıihledim. O gün öğleden 
sonra da hududa giderek. etrafı bir ko • 
laçan ettim. Oradan Potsdam kapısına ka
dar kaç dakikada geldiğimi anla:m.ak için 
saat tuttum. Zira, prenses hududu oto -
mobil ile geçtiği takdirde, onun Doorn 
şatosuna girişini seyretmek için, süratle 
geri dönmernek ıcab ettiğini biliyordum. 

Gece oldu. Hudud yolunda oturmuş, he 
yecanla bekliyor, bir şey gözliiyordum. 

Yazıyı okuyamadım. Fakat delikanlı, Otomobili Doorn ıstikametine çevirt -
şurasandan burasından bir şeyler uydur _ miştim. Motör de ışliyordu. Artık ümıd1 
du, çıkardı. Bu, matbuatta neşrcdilmiş o- ikesınek üzere idim ki, perdeleri inik, uç 
lan prensesi karşılama programınm as _ salon modeli atomobılin karanlıktan fış
lına benziyordu. Fakat bir noıkta dikkat kırarak, Doorn yoluna doğru aktıklarını 
nazanmı çekti. Matbuata verilen tebli~- gördüm. Onları hemen takibe koyulduk. 
deki saatlcrle, bu el yazılı k8ğıdda göstc· Arka ışıklarına vardık. Ayni hizada bir 
rilen saatler bi~birine uymuyordu. Bu _ müddet ilerled~k. Ve bıraz sonra da on
nun üzerine, yazıyı kelimesi kelimesine ları geçmiş bulunuyorduk. 
tercüme etmesi için delikanlıya yalvar - * 
dım. 

Delikanlı yazıyı tercüme edlnce, se -
vincinden aklımı kaçıracatım sandım. 

Zira Kayzerin kendi yazw ile yazıdığı kd
ğıdda, gelinin, hududdald ilk :ista9yona 

Motörümüıün homurd.anışlarını dinU • 
ye dinliye ve bomboş, ıssız yolda sallana 
sallana kay<lık ve nihayet Potsdam ka -
pısına giden karanlık a~açh yola girdik. 

(Devamı 10 anca sayfada) 



8 Sayfa SON POSTA 

Mütarekede ıldırım Orduları Grupu 
Ku andanı ile Sadrazam arasında 

teati edilen mahrem telgraflar 
N kı d ı meleri de İskcnderunwı Kilikya mınta -

················ a e en er ···············: Numara Adanadan kasını gösteren h~ritada Suriye ve Ki -
-10-

st:s 3/11134 Siird meb'usu Mveahmud merhum~:~ likya hududıar1 uzer}nde buıunuşundan-
naşkumandantık Erkanıharbiye dır. 

Tiyaseti celilesine: fal h Rıfkl Atay ~ Pek ciddi ve sami.mt olarak arzederim 
Mütareke şeraıtini havi emri samile- ki, mütareke şeratti nıeyamnda sui te -

rini aldım. Her ordunun 'kendine aid bu- ............................................................. : liıkkiyat ve tefehhiimntı izale edecek te-

susatı derhal tatbik etmesi emir buyuru- tarckede yalnız Toros mezkur olduğun • dabır itt:J az edilmedikçe orduları ter -
luyor. Tatbikata başlanabilmek için ııe- dan bahislc Amanosun ışgal edilmerne - his edecek ve İngılizlerin her dediğine 
rnitin pek umumi olan bazı mevadının sinde ısrar ve karargahı umumiye işar boyun eğccek olursak İngiliderin ihti -
istizahına mecburiyet görüyorum. Me- edırr. raı;:ıtının önüne geçrneğe imkan kalmıya-

KuV\·ei ış~aliyenin nereden gclece~ı kt 
vaddı mezkureyi sırasile arzedece~im. ca ır. 

ve m;kdarı İngiliz kumandanı tarafın - Yıldırım Ordular Gnıpıı Kumandanı ı -Madde 10: Toros tünellerinin müt-
tefıkler tarafından işgali maddesinin tav- can bıldirilir. Mvstafa Kemal 
zıhi lazımdır. Toros tünelleri denilen tü- 2 - Suriyedeki garnizonlarm teslımi 
neller en son acılan iki tüneldir. İşgal e- maddesi ıhtiyaten yazılmış bir madde -

Yıldırım Orduları Grupu 

· ı d ir. Herhalde elyevm cephede . dilecek yalnız bunlar mıdır? ~alin ma- N 
Kumandanlığına 

Harbiye 
hiyeti 0 kısımdaki hattın işletmesine de bulunan kıtaat bu hususta katiyen mev- ttmara 
§amil midir? Yoksa muhafaza tertiba- zuubahs dcğıldir ve S.uiyt-d terkedilmiş 2735 5/11/34 csonra da:. 
tından mı ibaret kalacaktır? Büsbütün kıi'a olmadıgından bu maddenin yıl<iırım 
ayrı bır grup teşkil eden Amanos tünelle- grubuna şümulü yoktur. Şimdiye kadar Altıncı ordu kumandanlığına verilen 

· Yıldırım emrinde bu!unan Hicaz kuvvei emrın suretı'dı·r: cMütarekename muci -ri bu meyanda mıdır? Toros tünellerinı 
sefcr:yerine, birinci k:.ıvveı mürettebeye, bincc lngıliz Irak orciusu kumandanlı~ı -tutacak kuvayı ]şgaliyenin mikdan ne-
Maan havalis"ndek.i kıtaata mütarekenin nın ne Musulu ic::gale, ne de Irakı istedi~i dir ve nereden gelecektir? "$ o 
kenciılerıne aid maddesi ~akkında Yıl - gibı tE'fsire ~alAhiyettar o;madığı, İsken-

2 - Suriye hududunu, Suriye viHiye- dırım grupu kumandaniı~ı tarafından derunun İngilizler tarafından işgaline 
tim:ıin hududu şimalısi ıı.ddet.mekle be - emır !ta edilmesi Uızımdır. Bunun için dair metni mütarekede bir kayıd bulun
raher bu hususta başkaca \:;ir noktai na • ingiliz telsiz [C}grafından iı:tifade edilir. mad!ğı Mondurostaki Visamiral Gal-
zar ve karar var ise b::dirilme.si icab e - E l bh d b 1 1-taat mu··tarc ypvm ce e e u unan "'1 - torp'a yazılmıştı. 
der. Suriyede terkettiğimiz ve bizimle kcnrunenın beşınci :nadd(;si mucibince Müşarün:leyhin ifadatına atfcn mev-
irtıbatı olan hiç bir kıt'a yoktur. Hicaz - yeııı vazülceyş tekarı".ir ?.dinciye kadar rud cevabda Musul ve aiğer mevaki hak
da bir kuvvei seferiyemız vardır, onun - elyevm bulunduğu hatta kalacaktır. Ki • kında bir caha böyle suitefehhümü mu -
la dahi irtibatımız yok~ur. likya hududu icab ederse bildirilecektir cib ha:-ekntta bulunulmaması için !ngi -

KıHkya havalismin Adana vilayetinin ·. - Terhis, yeni vazülceyşe aid mu - !iz orduları kumandonlarına emir verH -
bir kısmı mühimnıini ihtiva ettiği ma - karrcrat ve 20 inci n:at}dP<k: mezkur ta- mesini hemen Londraya bildirdi~i iş'ar 
lurr. ise de nududu meçlıuidür, bunun da lımat s~.:e buradan venkcektir. olunuyor. P.inaenaleyh keyfiyebin sureti 
tasrihı icab «>der. 4 - Hususatı mezk{ırede müttefikle - naz:kanede İngiliz ordu kumandanlarına 

:~ - Terhise rnüteaJlik mukarreratı rin mürncaatma intizar etmek lazımdır. tebliğile Londradan verilecek emre in -
kat'ıycnin icraatı saire ile pek ziyade a- 5 - İttihazma tevessül buyuı-ulan te - t izar eylPmeleri hususunun temini mü -

İldUncitcşr~ ~ 

Greta Garboya yeni bır 
ra ki b: Hedy Lamarr 

Bütün sinema yıldızlan fakir muhitlerden yetişmişler 
dir, yalnız Hedy müstesnadır, o bir bankerin kızıdır ve 

hiç kimseye benzemiyen bir hayatı vardır 
Bundan bir kaç ay evvel HoUywoodun 

belli başlı büyük film prodüktörleri §U 

kararı vermişlerdi: 

cHalk yalnız güzel o1maJkla UcUfa e ·j 
den, mod'a resimleri tarzında sinema yıl· 
dızıarından artık hoşlanmama.ktadır.• 

Bu karar cc~nsi cazibe:. leri ile §Öhret 
bulmuş olan sinema yıldızları arasında 
pek büyük bri telaşı mucip olmu§tu. Ne 
yapacaklarını şa~ırmış bir vaztyete gir -
mişlerdi. 

Son günlerde bir Avrupalı kız Holly -
woodun m~ur prodüktörlerinin bu ka
rarını altüst etmiştir. 

Bu kızın ismi: Hedy Lamarr'chr . 
Merkezi Avrupada güzelliği sayesinde 

pek büyük bir şöhret kazanrn~ır. Ha -
yatı hakkında cmüthiş• ded~kod\ılar ya-

pılmıştır. ı Hed Lamari 
Hayatı hiç bir sinema yıldızının ha • y 

yatma benzememektedir. Hedy Lamarr, delice aşkını ilanihaye reddetırneme~e kşıı 
bir Viyanalı bankerin kızıdır. rar verir. 
Diğer sinema yıldızları gibi fakir mu- * , 

hitlerde yeti~emiştir. Lüks ve müref- İşte bu sırada Hedy gerek Avrupa, S_ 
feh bir hayat içinde doğmuş ve büyü - 1 rekse Amerikada pek büyük dedi~~ 
müştür, aslen zengindir... Vi.yanada lara sebebiyet vermiş olan Extase fil .18 
muhteşem malikAnelere sahibdir. çeviriyordu. Filmden sonra Maudel ~~ 

Mazisine gelince onu da şöyle aıralıya- evlendi, Maudel o zaman sineınala~il--
lım: gösterilmekte olan (Extase = VcodJ . l1t 

H " d. d ·k H ~. La minin proJ·eksiyorıunu menettirınek ıÇ enuz on ye ı yaşın a ı en eu.7 - · fll1l" 
marr yüksek bir aileye mensub genç ve uğraşıp durmağa başladı. Çünkü bu ~ • 
çok yakışıklı bir zabite delice Aşık olur... de zevcesi adeta çıplak bir halde gö 1 ., 

Tesadüf bu ya ... 'l'am 0 sırada meşhur nüyordu. Fritz Maudel bu arzusunu. A. !.ıl 
Alman san'atkaraı Max Rcinhardt güzel manyada tahak!wk ettirebildi ve fıl;ll. 
Hedy Lrunarr ile tanışır ve ond-aki fev _ oradaki bütün kopyalarını satın aldı. • 
kaUıde kabiliyeti sezdiğinden kend'isine nunla iktifa etmiyerek ajanları vasıtıı 9 
tiyatro san'atkarlığı dersleri vermc~e sUe Hedy'nin fotoğraflarını tıoplattıtl 

ltıkası vardır. Şartnamenin yirminci mad dabır• ıptidaiye ınuvufıktır. , temennadır. 
dcsınde mezk(ır olan talimat nereden ve BasJ.-ıı.rr..ancJanhk Er~5nıiıarbiye Reisi 
ne vaı, ·t alınacaktır. Bu hak tamamile j lzzet 
hükumetimize mi, yoksa müttefiklere mi Başkumandanlık Erkanıharbiye 

Sadrazam ve Ha.~kumandanlık 

Erkt.nı1ıorbiye Reisi 

b ı yaktırdı. 

ı 
aş ar... elJ 
Zabit güzel ve kibar bir kız tarafından Fakat... Filmin iki kopyası tahritd 

sevildiğinden dolayı çok iftihar duyarsa kurtarılahildL Biri Amerikada b~lundtl; 
da bu kızın tiyatro san'atkarı olmasını Diğeri de Venedik beynelmilel fıJın se aiddir? Riyasetine 

4 - Mütareke ~eraitinden her ordu -
nun kendine aid şeraiti derhal tabike ba~ Pek acclcdir. Adana 

laması emır buyurulduğuna göre mütte
fiklerle müştcr!'ken tanzimi icab eden 
hu~usatta müttefiklerin müıacaatına in -
tız:ır etmeksizin t.ıru!ımııdan heyetler 
ızanııle mütarekeye başlanması mı taleb 
buyurulmakta.:iır? 

Mevaddı maruza hall-kında fzahatı la
titre alınıncıya kadar ittihazına teves -
sül edilen tedabirı ber\'eçhizir arzcde -
rim· 

ı . Yalnız mükitleme }: eyetleri teşkil i. 
!! - Gurup ının~ai~:-.s ndaki sevahilP. 

vaz ve ilka olunım torpilleri taramak 
veya refctmek hususunda taleb edilecek 
rnuavencti ıfa :~in bir bahriye müfreze • 
sm:n ~hzarı, 

3 - l"serayı ~.arbiye ilc ermeni üsera 
ve mevkufinin nakline a'd tertibat, 

4 - Kadrosu en genç efraddan doldu -
rulnıai iızere kuvvetli bh· fırka teşkili 

\'C' Jandarmanın t<ıkv•yesi. 

5 - Fazla ınevad ve malzernci askeriye
nin Tcros şımaline nakli ve hiç bir suret
le tahrıbatına meydan vermiyecek tedıı • 
bır ıttihazı. 

6 - Şimendifcr işletme umurunun, Al
man s:vıl memurinin dahi çıkarıineağına 
naıaran tanzimi (Grup bu hususta İs -
tanbuldan azami muav~nete intizar e -
der.) 

7 • Terhis edilecek l:.ı.ıvvetlerimize aid 
techızat, csliha, cebhcıne ve vesaiti saire
nir. cem ve .dhnrma aid h•rtibattan ib:t -
rcttır. 

56? 
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Yedinci Crd:ı Kumandanı 
Mu.stnja Kemal 

Yıldırım Orduları Grupu 
Kumandımlığına 

Harbiye 

4-5/1/34 

C. J/11 134 tarih ,.e harekat 565 
ı - Toros tünellerinin İtilaf kuvvet • 

leri tarafınöan ışgali ~ nlnız bir muhafa
za m.ın .yetinı haizdir. İ~letme umuru 
kontrol altında olarak size aiddir. Metni 
rnütarekede yalnız 'foros tünelleri mev • 
zu ve mezkurdur. Eğer A·manos tünelle
rıni de i§gal etmek ısı<'rlerse metni mü -

5/11/34 

C: 4-5."!1/34 tarih ve 51)7/1505 numa-
r~h emirnarnci sami: 

ı - 'foros tünelleri kuvvei işgaliyesi

ni~ mikdarı İngilız kumandanlı~1 tara -
fmdan bıldırilir buyuruluyor. Bu kuv -
vet mesela ıcabında bütür. Anadoluyu 
trırtı tahakkümüne geçırecek derecede 
dahı olursa müsaade edilecek midir? 

!! - Suriyedeki garmzonların teslimi 
m:ıddesı ihtiyaten yazılmış bir maddedir, 
buyuruluyor ve miıteakib cümlelerie 
ccbhE!de bulunan kıtaatın bu hususla a -
Iakası olmadığı izah ediliyor. Acizlerinin 
teHikkiyatıma nazaran maddei mezkfırc
nin İngilizler tarafından bizi iğfal için yaz 
dırılrr.ış olduğuna ve hükCımeti sen~ye 

muralıhnslarının imnılannı vaz'ettikle -
rı rr.ütareke şeraitinin ıarafeynce başka 

bııı::ka telakkı ed "ldiğine şübhe kalma -
nıışt ır. 

Çün~ü ayni maddede cebhede bulu • 
nan kıtaalın Suriyede bulunmadı~ı te • 
hikk·sıne karşı lngılız!er bu gecek· 
(.J-'3/ t l/3l) raporla tatsi~atı arzedlleceği 
\'E'Ch~le Sunye kıta~ında ou!unuyor diye 
ye:hncı ordunun teslimrr:ıi teklif etmiş -
ler1ır. İcab ec!eN:-e h:1dir Jecc~i irade bu
ynrul:ın Kilikya J-.ududunu sorrnak~r.n 

makc:edı iıcizanem bu tarihi ismi ve bu -
nun hududunu resmen kabul eden hü -
kumeti seniyenin bu nuntakayı irae e • 
den İngilizce atlasta .,Kilikya. mıntaka
sınm şarkındcı Suriye şımal hududunun 
M·.ıraş şimalinden geçtıı.;ini nazarı dik -
bte alınarlığını an!amak idi. Çünld a -
cızlcr;nce Adana ismi yer;ne Kıilikya ls -
mı tarthisini Koyan İn~·Jtere hükumeti -
nın Surıye lıududunu •la Kilikya şiınal 

hududunun şarltına temdidinden ibar~t 

k<.bul ettiğinde şübhe Yoktur. 
Bu zan Irak hududunun, İngiliz ku -

m:ındanı tarafından nltıncı orduya gön -
CE:'ı ilen haritada, Sıirdden geçtiğinin irae 
cdıirriş olmasıle de teyyüd ediyor. İngi -
lızlcrın birkaç gündenberı İskenderuna 
asker ~ıkarmaktan ve Halebde milyon -
larca crzak ınevcud iken oradaki ikuvvet
leri ia~c ıçin erza.k idharından babset -

i zzet 

Yıldırım Orduları Grupu 
Kumandanağına 

Sadaret konağı 

5i 11/34 csonra da:. 

4/11!34 tanh ve 650 numaralı rapora: 
Mütarekename &hkamınca ingilizle -

rin İskenderunu ışgale hak ve salUhiyct
lcri yoksa da Haleb cıvarındaki ordula -
rını beslemek için İskcnderubdan istifa
de etmek istemeleri de muhik bir taleb 
mahiyetindedir. M:ltarekenamede bir 
hayli mevaddı tadıl edt!rek vaktin darlı
ğına mebni bize şıfahen izahat ve teıni -
nat verebilen lngıliz murahhasının bu 
ccntılmenliğine mukabil bir cemile ol • 
mak ve Yunanisıanın sahai faaliyete çı

karılmamasını tem.n ve tesbil etmek ü -
zP.re İskenderun lımanında İngılızlerın 
crznk vesnıre nakli) atı hususunda isti -
::ncıe ve iskenderun - Haleb yolunu tamir 
edebılmclerine müsaade ve bu babda or
dunun vaziyefnce de bir mahzur gör -
:rriiyorum. Bu limandan ve yoldan isti • 
!adelerıni temin etmekle İskenderun li-
man ve şehrini kendilerıne terketmiş ol
muyc.ruz. Liman ve şehir gene bizde ka
l:ıc·tk, hükümeti .asker!ye ve mülkiyemiz 
( ... ?) h(·r şeyimiz gene yerli yerinde bu
ıumıc&k, onlar yalnız Ilmandan ve yol -
dı.n sırf bir misafir sıfatile istifade ede-
b, eceklerdir. 

Keyfiyetin tarafı Alinizden İngiliz Su
rıye ordusu kumandanına iblA~ müte -
mennadır. 

Sadrazam t•e Başkumandanlık 
ETkanıhaTbiye Reisi 

lzzet 

Başkumandanlık Erkanıhanbiye 

Riyaseti Celilesine 

Numara 
579 

Tehir eden idam olunur. 

Adana 

6/11/84 

Altı saat fasıla ile alınan biri açık di
ğeri şifreli 5/11/34 tarihli iki kıt'a tel
grafnamei sami muhteviyatı ve §ih-eli o
lanının da münderecatını tatbik için te
vakkuf ve teemmüle Hizum gördUA"ümü 
itiraf ederim. (Arkası var) 

kendi içtimai mevkii !le mütenasib gör • gisindc gösterildi. 
mez ve kıza san'at ilemini bırakmasını 
teklif eder. 

Hedy o güne kadar yaşam~ olduğu 

lüks hayatın kendisini sıldığından bab -
sederek tiyatroyu ancak bir eğlence o -
larak telakki eylediğinı bildirir. 

Za bit ısrar eder. 
Kız kararından vazgeçmez. 
Bir gece yakışıklı zabiti odasınd'a 

olarak bulurlar ... 
ölü 

O gündenberi Hedy'yi derin blr hüzün 
kaplar ... Öyle bir iı:.izün 'ki izleri hala gü
zel ve manalı gözlerind~ belli olmakta -
dır. 

* artı ll 
Hedy kocasının ısrarı üzerine 

film çevirmerneğe karar veımıişti. d' 
Fakat Viyanadaki mükellef şaı.ostl~f 

ihtışamlı bir hayat sürmekte ol~n. ~ se' 
bir türlü sinemayı unutamadı. BJr i}tı tV 

ne bu hayata katlandı. Sonunda kOC8::ıı• 
dan ayrıldı ve gene sınema hayatına 

ru. ~ 
Hedy'nin bu kararını öğrenen :M. G. li j 
.. . h .. at e-:rcre 

muessesesı emen ona muraca )'' 
bir mukavele teklif etti. Hedy kabUl erı• 
led\ ve çok sevdiği sinema san'atkfırlı~ııef 
kavuştu. Amer·kayn gitti, orada cnar • * Boyer ile birlikte (Casbah) filmini .~ • 

Kederini unutabiirnek ümidile (Hedy) virdi. Bu film geçen sene seyreyıedıo~ 
kendıni büsbütün san'at 8.lemine bıra - miz (Cezayir Batakhaneleri) adınd • 
kır ... Şan ve .san'at dersleri alır ... Az son- Fransız filmine mukabil Amerikada 1~6 
ra mükemmel bir &rtist olur. Tiyatroda pılan bir kordelfidır. Bu filmi btı se 
kendisine teklif edilen bütün rolleri ka • şehrimizde göreceğiz. . siA 
bul eder. Muvaffak olur. Merkezi Avru- Hollywoodun en miişkülpescnd ~ır zır• 
panın san'at alern5nde büyük bir mevki nema münekkidi Hedy'nin bu rolünl.l g ~· 
sahibi bulunan Fritz Maudcl onu görür dükten sonra onun şimdiden (Greta ~tJ 
ve çok takdir eder. Onunla evlenmek is- bo) nun rakibesi halinde bulundu~ 
ter. (Hedy) evvela reddeder. Fakat onun söylemi~r. 

. pafıl 
Bu ıene bilyilk bir muvaffaldyn kazan mı§ oLan yeni AZmarı yıldızı Kat3a 



lk; renk 
Kumaştan robfor 

(Solda:) Kahve rengi kreır 
ten yapılm~ olan bu öğleden 
sonra ro bu meşhur bir terzi e ..... 

odeller 
İKI ROB 

ı EV IŞI 1 
Güç iştir, Fakat kolaylaş
tırmak da mümkündür 

cEv işi nankör iştir. Vakit alır, gö
ze gözükmez, diyenler çoktur. Bu söz, 
anrak yolile görülmiyen işler için doğ
rudur. İyi idare edilen ev işi lhiç de 
bıkbncı bir meşgale sayı:lamaz. BUA -
kis kendi ~i kendi görmenin bir zev· 
ki ve bir çok faydası vardır. 

Evle me~gul olurken üzillmernek, 
yorulmamak için şunlara dikkat et -
me ll dir: 

Tozu her gün almalı. Bir gün ara 
verildi mi fazla toz ibiriki.r. İkinci gün 
alması büsbiitim güçleşir. Hele üç dört 
gün lbırakıhrsa asıl o vakit bir toz al -
ma başlı başına bıktmcı bir ~e döner. 

Ko1ay toz almak için toz bezlerini 
her sefer kaldınnadan önce iyice silk· 
melidir. 

Mobilyeler için iki türlü toz bezi 
kullanmalıdır. Koltuk, kanape gibi ci
lAh şeyl~ri ibi!' yün parçasile, porslen, 
siı::e vesair bibelolan ince pamuklu bir 
~zle silmelidir. Bu pek ehenuniyet • 

Bir parçacık 
Kürk'ün ja __ qdası 

bti vin_IDW: ve bir kontes için yapılmıştır. Çok Şlk görünür ve her bedene uy • 
~ kumaştan yapılan elbise model • dugu gıbi gen~lere ~e orta yaşhlara da gider. Sağda: Bu genç görün~lü r<k 
~kononıi.k bir fikriıı ifadesidir Her 1 menekşe rengındedır. Kendi renginde hareli kumaşla süslüdür. Kuma~ yeri-

siz gibi görünen tedbir insam büyük 
bir yorgunluktan kurtarır. CilAlt Ff!Y .. 
leri sildikten S<mra az çok yağlanan 
bezle bır de biblolan sileyim deliten 
kirletmenin önüne geçer. 

Bulaşığı günü gününe hattA müm • 
künse her yemekten ı<:mra yıkarna11 • 
dır. 

Jaı.ı bir yeri eskiyip de <fiğer t~af • ne örgü kullanılmıştır. 

· ~~~~~B~u~k=ı=ş~k~a=d=ı=n=ş=~ap=k=a~la~r~ı=n=d~a 
~lll edılir. Bunların yardunile ya-
~~ e tre, hattA birkaç tantim yeni bir 1 d k 1 k 

Bunun ild bydaısı vardır: Bir kere 
bulaşık ~e kadar erken yani kuruma • 
dan yıkanma o kadar çabuk temizle • 
nir. İkincisi mutfakta döküntü olmaz. 
Kirli kaplar çooğa1ıp gözde büyümez. 
Bunun için ne yapıp yapıp evde sıcak 
su bulundurmak çaresini bulmatı. 

Bir parça kürk, bir manto üzerinde 
çok büyük bi-r tesir yapar. Bir manto 
kürksüzken çok fena 'dururken birai 
kürk 'IAvesile güzelleşebilir. 

.. ~.:.ı;~~:,ıu;:_raı.yepyenibir ne eğişi i ler olacak? 
bt bireseıa.: Soldaki ımdelde olduğu gi
'tıılll~oba, bir çift kal bütün bir robu 
lıt b· tan 1rurtarır. Hem de ona en 
~ dır hal vererek. Yeni kuma.§tan bi
b~büa. ete~ band verirseniz elbise 

1' tün ba?;:!l bir hal alı~. 
~Ud daha kolayı yalnız göğüs 
(Sağ a . büzgülü bir parça geçirilir. 
de ~~ı gfbi) Bu ikinci parçadan bir 
ht~ttıi'ış sentür lronuldu mu dünkü na ... 
~ nı:z elb~, bugünün son yeni • 

Son şapkalar umumiyetle 1900 yılı 
modasını andırıyor. Çoğu yüksek ... Fa· 
knt bu yüksek1iği şapkaya kalot'undan 
ziyade kadifeden, lkordeladan fiy~:mga 
ve tüy gibi garnitürler veriyor. Bütün 
bu modeller az çok öne eğilerek giyi -
liyor. Yalnız hale şeklini alan iri bere
lerle, bir yana giyilen tokler müstes -

* 
'I'a~: uyuverlr. 

let ~ li bu modeller hep eski elbise -
~l ~ değildir. YenUer için de pek 

IŞe Yarayabilirler. 

Cocuk elbiseleri 
~ lllasrafla ve az ernekle 

ç yenilenebilir 
~ ~~u k. da büyük gibi, belki ondan 
' ' giyeceğinde yenilik ister. O, 
tir ÇabUk eski .. .,.....--..__,..~~~-~-~ 
tıı: :Sunun · . 
. 'll: SıJt ıçın 

~Ye Yenilen -
lterq b ~Uhtaçtır. 
de I UYiir, hem 
)o,. azıa .. " 
"ıactı~ SUSii ol • • gı . 
"-hı· ıçin hep 
ıı~ ı el'bı'se . . 
btlt{i,..._ ıçınde 
~,_-...une.si b .. 

ı<.:lerd u .. 
~rı ~n çok 

h~ıkar. 
.ı:lUt'" 

~tla un bu rnah-
~ld~ ortadan 
b~ b.. ak için 
~ar 0~YÜkler ka • 
lle d a ne emek ePa , 
~Illa l"a har -
\>a.....,Ya 1 .. ...... 'ltr· uzum 
)erınik uracık bir 
haı k <>nda der
~~bi~~dinı gös -

l.. ır. 
"" •vteseıA 
~ltetı : ŞU bol 
~~en e Pli.U etek 
\alnı setıeden 
~ l§tı. Daha 

saYılın es-
~ e azdı arn-
de l>eycıe gi ·ım· la Clttık bııo: ışti. Çocuk da annesi 

tı eskirn ıştı. Yakası ile kol ağız-
~ 1\nnest~e yüz tu~ da değildi. 
) l'l1an ~ modrun geçmiş manto -
~.Ili bir bir kü:rk parçasından 
ttıtilağı h~s:a· bir çift ceble, bir çift kol 
~ .Yal1 bir feY:l de~. Kürkü ol -

llatabuu.~ kadife ne de bu ihtiyacı 

Bilhassa kadife ve kürk ~pkalar 
çok moda ... Bazan ikisi ·birbirine kanş
brılarak hoş yenilikler yapılıyor. Öğ -
leden sonra için türban modası -bir 
çok deği§ıklerile- devarn ediyor. 

* Şapka kumaşında fötr gene en çok 
kullanılan bir kumaş. Kadife buna da 
kanştırılıyor. 

Fakat türhanlar için en fazla beğe -
nilen malzeme iki yüzlü kadife korde· 
llliardır ... 

. * 
Yeni ~apka renk1erl: En çok siyah 

var. Fakat bu klasik ve ağırbaşlı renk 
yanında şu fantezi renklere de rastla· 
yo.cağız: 

Akaju, akik kırmızrs1, kızıl, sedef 
rengi, koyu kırmı~, blör.ua, iblö la • 
van d. 

Yeni şapkular nelerle sUsleniyor? 
Pli, gans, kadife veya fötrden çiçek ve 
meyva şeklind<:' parçalar 'keısip dikme. 

Mesela: Bir fötr şapkaya kadifeden 
bir öemet üzüm dikiUyor. Yahud bun
dan kırk yıl önceyi !hatırlatan inini mi
.,i bir (tok) e .kadifeden kesilmiş çi • 
çekler ekleniyor. 

}\ 

Fazla a'biyye şapkalar, deve kuşu 
tüyü ve daha başka tüylerle süsleniyor. 

Trikom şapkalara kadifeden, saçak
'lı fiyongalar konuluyor. Bazan da bu 
şapka ile giyilecek elbiseye ayni kadi • 
feden sentür yapılıyor. 

* Vualet, geçen yıllar gibi, hattA belki 
daha çok moda. Ufaklan gibi iıileri, 
pek irileri var. Çoğunun bir yanı öbü
ründen uzun 

Siyah vua1etlerin üstü ya renk renk, 
ya da altın rengi işleniyor. 

* Eski zaman şapkalarındaki gibi bU-
yUk başlı. toplu iğnelerin de yeniden 
meydana çıktığını görüyoruz. Bunlar 

J 

ayni zamanda drapele:ri 
yanyor. 

tutmaya da 

······························································ 
1 PRATIK BILGILER ı 

Güzelliğin temini ve 
idamesi için elzemdir : 

1 - Yüzünüzün derisi geriliyorsa 
yumurta akı sürünüz. Bir çeyrek kal -
dıktan sonra ılık 
su ile temizleyi • 
niz. Başkaca §U 

tedbiri de yapabi
lirsiniz: Cild için 
kullanılan her • 
hangi yağlı bir 1Jiiiut1ı .. ıi<JIC~ 
maddeye temiz 
bir bez parçaSJ 
oatınp içine de 
bir buz parçası 

sararak yüzünüze sürünüz. 

2 - Ellerinizi kirletecek bir ~ gö· 
recekseniz işe başlamadan evvel uy -
gun bir tahta çubuğu yağlı bir kreme 
banarak tırnaklannızın içine sürünüz. 
Böylelikle tırnaklannızın içi kir tut -
m az. 

3 - Yüzünftzdeki ince tüyleri giz -
!emek için eau oxy~nee He renkleri -
ni boyayınız. Sonra da yumu§atıcı bir 
krem sürünüz. 

4 - Yanaklarınızda tabiaten kızıl .. 
lık varsa yağlı ruj sünneyiniz ki kızıl
lığı daha çok arttırmasm. Kalınca pud
rnladıktan sonra hafifce kuru ruj do -
kunduru n uz. 

Bütün bu işleri yaparken ı!stik el· 
diven g1ymelidir. Vakıl lbula~ suyu 
elleri pek bozmaz amma toz, ve sıcak· 
tan soğuğa biTdenbire geçmek zarar -
lıdır. 

YiyecPP;i biç ibir vakit son dakikada 
almaınalıdır. Hiç olmazsa bir gün ev -
velinden ertesi gün lAz1m olacak alın • 
mış olmalıdır. Böyle yapılırsa mesel! 
öğteı;ı. pişecek sebze bir geoe evvelin
den soyu lup temirlene'bilir. 

Yemek, eğer p~mesi uzun sürece~ 
se. temizlikten evvel yapılınalıdır. O 
piserkcn bir yandan da evin gilnlük 
temizliği yapılır. 

Eğer çarşıy3 gidilecekse o vakit ye
mek temizlfkten sonraya bırakıhr. 

Çarşıya her gün gitmemek için ara 
sıra öğleden sonra sokağa çıkınca lü • 
zumiu şeyleri alıp getirmelidir. Evde, 
kokmıyacak, her şey hazır bulunmalı-
dır . 

Akşam yeme~i öğlenhud ile bera -
ber pi~iriUr. Hiç değilse bula~ık w te
mizlik sırasında kısmen hazırlanmış o-
lur. 

Bu suretle öğ1eden ~nra bir mtC)B • 
fir1iğe gitmek, biraz okumak, diki~ dik· 
rnek, eğlenmek için vakit olur. 

Bir misafir günil tayin etmek ken -
di işini kendi gören ev kadınını raha -
ta kavuşturan bir tedbirdir. Hatta yal· 
nız o güne mnhsus bir yardımcı bul -

Ayni mantonun şu iki haline bakı .., 
nız. Sağdaki ne kadar gösterişsizse sol· 
daki de o kadar gözü çekiyor, şirin ve 
yepyeni.. Bu büyük farkı yapan ufacık 
bir kürk parçasıdır. Yakaya, ceb ve 
kol kenarlarına dar birer şerid gibi çe-o 
kilen bir parç~ kürk ... 

En ş1k bir rob u kendiniz 
örebilirsiniz 

mak da pek iyi olur İşte çok şı'k bır 

Ya çocu~arı ne yapmalı? Bizim al - • rob. Örgü oldu -
dıq1mız misalde anneye hiç blr yardım ~ söylenme5e 
eden yoktur. Binaenaleyh çocıtklan, mtidel.in.den bü • 
giydirip, yedirmek, gezdirmek de ona yük bir terzi evi· 
aiddir. Yakın dostlannı ziyarete gider- nin en seçilmiş 
ken onları §Byle biraz dolaştınvennek, bir modeli sanılacak. Maamafih örgiJ 
gezdirmek için en iyi !ırsattır. Öbi.\r olması onun kıymetini e.ksiltmez. Bi• 
işlerini de yarı ev işi sırasında, yan da lAkis, insana kuma~ını kendi elile ha • 
misafir ve dost yamnda tamamlamak 
çirkin bir şey olmaz. işten boğulma - zırladığı bir robu giyrnek zevkini ve-

mak için çocuklan en küçük yaştan iti- rir. 
baren kendi işlerini görmeye, hattA u- Bu modele yosun yc.şili renginde 
fak tefek hizmetlere yardım etmeye a· yün, en çok yaraşır. Süsleri beyaz bro• 
llijtırmalıdır. 

Misafir günü haricinde bir tanıdık 
gelirse bundan da hiç sıkılınamalı Ka· 
pıyı açmadan üstünüzdekini değiştir -
memişseniz açtıktan sonra !hemen de -
ğiştirivermeli. lVIisafire işi olduğunu 
belli etmemeli, en uygun zamanda gel
mi§ hıssini vermeli. 

dedir. Kollarilc robasının örgüsü pi , 
rinç iğnedir. Öte taraflar hep düz ö • 
rülmü~tür. Ara ara pirinç iğneden u • 
zun,uğuna sıralar konulmuş. (Yalnız 

eteğine) korsajının ön robası dı.i~dür, 
arka robasının ortas1 sivridir. Bu ug 
bclin az yukarısına kadar iniyor. 
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Devlet kapasinda elli y1l 
Yazan: Eski DE.hifiye Nazırı ve eski meb·us Ebubekir H azım 

Jandarma müteşekkir gözlerle yüzüme bakh : " Bu 
leylekler her yıl buralara sürü ile gelirler. Fakat üç 

senedir beyhude yuva yapar, yumurtlarlardı. Bu sene 
sayenizde ana baba olacaklar 1 , dedi 

Damdan düşer gibi: eBu kürkü size 
kim verdi?• diye sormak tabü müna • 
sib değildi. Şaşkınlığımı Eısad Efendiye 
anıatmamak için bu garib ve cebri zi
yuretı iki üç dakikadan ziyade uzat -
m&dım. 

Muc;ula dönüşümde Esad Efendiden 
hiç bahsetmiyerek babanun kürklerini 
ne yaptığını annemden sordum. Şu ce
vabı verdı: 

- Üçünü İzmirde, Edirnede müna -
sib ~yhlere, ht,calara verdirdim. Birini 
öc İzmirden Edirneye giderken İstan
bulda kendisinin münasib göreceği bir 
7.at3 vermesi için, daynn Emin Beye 
bırnkrPıştun. 

-Hani, dedım, ben ilk defa Konya
'ya ıtıderken götürdüğüm ve göğsünü 
yaktı ·~ım kavuniçi bir kürk vardı. O 
nerede? 

- Emin Beye bıraktığım kürik, o 
kürktur. Fakat kime verdiğini bilmiyo-
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mezard diktiği bir sevda bayrağıdır ... 
- Nnsıl mezar? Nasıl bayrak? 
- Efendim, mezarlık'ta bayram için 

donatılmış mezarlardan birinden almış
tır. 

- Dün akşam yanından geçtiğimiz 
mezarlıktan mı bahsediyorsun? 

-Evet. 

Oradan ge~l!rken böyle donatılmış 

bir mezar görnıemiştim. Jandarmaya: 
. - Havdi mezarhğa gidelim, dedim. 
Ve gittik 
Yalnı1. duvardmı, açık veya kapa -

lı bir kanıdan değil, ölenlerin diriler -
den umabilecekleri saygı eserlerinin 
her türlüsünden mahrum bir mezarlık. 
İnsanların, burada ebedi rabata ermiş 
olduklarına delalet edecek ne bir taş 
var, ne de bir kitabe ... 

Hayat ufuklarını dolduran dilek se
rablarının ebediyen zail oldukları bir 
yer nasıl görünürse burası da öyle ... 
Mezarlığın giriş tarafında hayvan 

ayağı çiğnememiş hiç bir mezar yoktu. 

2.1\HO KASABA VE «MESELE•SI Fakat in~an e!i değeni görülmüyordu. 
Nerede kaldı ki sevda 'bayrağı dikileni. 

Biraz daha iier1edik. 
Zaho boğazının açılması ameliyatına 

baslanmasınd~n eşraf ve ahali çok Küçük bir tümseğin öte tarafında do-
memnundu. Onlann gösterdikleri ar- natılmış, karaya düşen küçük bir gemi 
ZU) ~ uyarak, boğ'azın en yüksek nokta- gfbi bir me~r göründü. mailen gelen 
sına üç saat mesafede bulunan Zahoya güneş zivasile bir yıldız kümesi gibi 
gittim. ışılcia~ordu. 

Bu kasaba Hizel yahud Habur ırma- İstical ile yaklaştım. Mezann top • 
ğmm iki kolu arasında bir ada halinde raklan düzeltilmiş idi. İki mail satıh -
icli. Oraya yalnız bir köprüden girilir, tan bin tamamile, diğeri kısmen renk· 
çıkllır idi. leri muhtelif kase, bardak, fincan, cam 

Oraria on gün kaldım. Her iki, üç ve hatta ayna kırıklan kaplanmı~tı. 
günde bir lbizınt bağaza giderek .ame-. Baş ve ayak uçlarındakiler 'büyük ol : 
liyata nezaret. ettim. mak üzere üste ve yaniara kırmızı. ve 

Mart ayının sonlan idi. Her taraf ye- mor zemin üstüne siyah çiçekli basma
sil ve çesid çeşid çiçeklerle süslü idi. dan küçük bayraklar takılmı~h. Sırça 
Şahikal.ıın karlı Van dağlarile Cudi da- parçalarmın yetişroodiği yere biri, ö • 
ğının önündeki küçük dağlara kadar tekini bozmamak şartile üçer üçer vı: 
uzayan saha, tarif edilerniyecek kadar üç sıra küçük bir el basılarak bu 'bedı 
giizel inı. san'at eseri imzalanmıştı. Mezarın ka-

~I..ıki"ımet daireleri eski bir şatoda idesi, biraz aşağıd~i ~nn~~ .. kenarına~ 
idi. Leylekler buraya yuva yapmışlar-' dan seçilerek getinlmış kuçuk, bey 
dı. Esasen ne tarafa bakı1sa leylekler taşlacia kuşatılmıştı. 
görillüvor, her yerden leylek takırdı- (Arkası ı·ar) 

ları veliyorou. 
Jand:ırmalardan birine: 
- Leviekler her yıl bu kadar çok mu 

gelirler? Yoks: .. yalnız bu sene mi? di
ye sordıtm. 

······························································ 
Gazetecilik niçin güç 

bir meslektir 
- Her yıl çok gelirler. Fakat üç se- (Baş tarafı 7 inci aa1ıfadal 

nedir beyhude yuva yapar, yumurtlar- Etraf derin bir sessi7Jık içinde idi. Şim-
lardı. Bu sene. sayenizde ana, baba ola- di yaprakları dökülmüş ağaçlarla, kapı -
ca1dar. dan başka bir §ey görülmüyordu. Bir a-

Leyleklerin ne sebeble sayemde ana, ~acın altına sindim. Nefes almaktan bile 
bab:ı olacaklan anlaşılır şey değil idi. korkarak bekledim. Üç otomobil Pots -
Jandaımaya n"! demek istediğini sor· dam kapısına doğru ilerlenkcn projektör
aum. lerinden fışkıran ı§ıklar caddeyi taradı. 

_ Efendim buradan kaldırarak ço'k Kapıya yaklaşınca arabalar yava§ladı ve 
O.unlar aldığıruz adamlar yok mu? İşte gecenin ıssız karanlığında sessiz duran 
o, bunlann yumurtalarını bize zorla kapıların içeriye dogru açıldı'kiarını ve 
toplatır, yerdi. içeride silahlı Holiında polisinin bekle~-

Jandarma, aziedilen kaymakamı an· tiğini hayretle gördüpı. 
Bir kaç saniye ıçinde, otomobiller sü • ]atmak istiyordu. 

zülerek karanlıkta 'itayboldular, ve ka -
Biz. bu şekile~ konu~urken, yuvalan- pılar açıldıkları gibi gene engin bir ses

na muttasıl ç~ıd çeşıd şey1er taşıyan . l"kle örcüldü. 
ieylekle:~en bi~, ucuna, kınnızı bir sı;;ir an çivilenmiş gibi olduğum yerde 
~ey, bElKI .. ~ bı: be: parçası ~kılmış knlakaldırn. Sonra otomobiliine seğirttim. 
ınce ve kuçuk bır ag-aç bulundugu hal- Tam bu sırada parkın öbür tarafından ba
a_e, ~ zama?ki t~~~: cı~ay_:aklı bir se- zı gürültüler geldi. Ve fotoğrafçıların 
fıneı havaıy~ı ~bı ~stumuzden ge~:- gelinin resmini nlıyorlarmış zannile yak
rek ırmak cıhetındekı yuvalardan bın- tıklan rnagnezyornun kısa süren ışıklan 
ne kondu. geceyi aydınlattı. 

J:ındarınaya: Doğru Wyre gittim. Wyre:. 
- B:tk. dedim, leylek yuvaya tuhaf c- Yüzü kalın bir peçe ile örtül bir 

bir şev getirdi. kadın, tantanalı bir merasim ile karşı-
Erbil ahalisinden bir Türk olduğu landı. Fakat bunun asıl gelin olmadığını 

anl~ılan jı1ndt'rma: yalnız seninle ben b:Uyoruz. Haydi gide-
- Leyleklerden biri, dedi, ilk geldik- lim de işin aslını gazelemize bildirelim .. 

leri 7"rnan memlekete yeşil veya yeşi- dedi. 
!imsi renkte bir şeyle geliderse ekin - Ertesi sabah Wyre'le otelde lfı:f atar
lerdP feyiz ve bereket olur. Kırmızı bir kcn, adamın biri önümüze öıkildi. Ayak
şeyie P,elirlers~ düğünler çok olur. Be- larını askerce vurarak benimle tanışmak 
yaz bır şeyle gelirierne hastalık zuhı1r istediğini söyledi. Wyre'in yüzüne bak
eder, ölek olur d-erler. Lfıkin bu ilk ge- tım. Ustarn: 
]işlen olmadığ· icin ehell1Illiyeti yok. - Polis müdürü!. diyt> mınld'andı. Hep 
Bu Ieylek getirdii!ini şuradaki mezar - beraber oturduk. Usta.m ile polis mü -
lıktan çalmışhr. Kimibilir kimin hangi dürü almanca eiddi clddt bir §eyler ko -

SON POSTA 

Casusluk tarihinden 
birkaç yaprak 
{Baştarafı 7 nci sayfada) 

13u sırada Rusya içinden yıkı1mıştı 
amma Amerikanın harbe girişi, Fran -
sn orduları ha~ kumandanı (Foş) un 
1918 ierrunuzunda mukabil taarruza 
geçişi vaziyeti itila.f l:ievletlerl lehine 
döndürmüştü. Almanların arka arka -
ya verdiği bozgun haberleri İTanın bu 
uz.lk dağ köylerine kadar yayılınıştL 

Almanyanııı yenilmek üzere oldu
ğunu gören İran şefleri kazanan tara -
fı t\•tmıya karar vernıi.şlerdi. Kendile
rini aldattığı için (Wassmuss) a diş bi
liyorlardı. 

En çok da sinirlerine dokunan şey 
basalan Berlin kasalarından artık pa -
ra· çekememcltti. Wassmuss, vaziyeti -
nin gittikçe tehlikeye girdiğini gördük
çe etr..ıfı bol bo1 vadle avutmayu çaba
lıyordu. Yerliler ise onun hakkından 
gelmel;ten, ödeyemediği paralan cani
le ödetmekten artJk açıktan açığa dem 
vuruyorlardı. Amma biç biri de Wass
muss·u İngilizlere teslim edip o büyük 
mükafatı nlmay~ düşünmüyordu. Çün
kü bir tPk adamın bu kadar para edece
ğini akıllan alınıyordu. 

:tkınciteş~ !]...., 

CSEYAHAT:=J 
Otomobille Avrupaya 

seyahat zorlukları 
Otomobil ile Avrupaya Seyahatteki zorluklardan ~~ 
de biptik işidir, yol derdini de süratle halletmeh~ 

Nihayet bir gün bir ayak takunı ka
labalığı Wassmuss'un evini kuşattılar. 

Ondan öç almak için bağınşıp çığınş - ıstanbul- LülebuTgaz aıfaU yolu.nu" Lüleburgaz civanndan gôrtınÜfÜ 
maya başladılar. Bütün bu insanları ne 1 • Dünyada seyahat kadar zevkli ve fay-
türlü kumqzlığile hep kendi emeline calı ne vardır? 
alet etmiş olan Alman casusu bu sefer 

1 
Diyene hak vermek llnnıdır. Bir se

de onları aldatmaya yol buldu. . ! ynhatin bir Alem değiştirmek ve bir rnek-
Tıpkı bir aktör gibi elinde bir telsiz teb bitirmek kadar verimli bir barek<>t 

cihaziJc kalabalığın ortasına çıktı. On· olduğunu artık bizde de anlıyanlar ço
lrı:-a susmalarını söyledi. Etrafını sa - ğalmağa başladı. Çünkü, m&alesef seya
ran insan çemberinin gittikçe darlaşa- hat şartlarının güçlüğüne rağmen, bizde 
rak k<'ndini sıkıştırdığını farketmiyor· de her sene seyahate çıkanların mikdan 
muş gibi aletini kurdu ve guya halife- gün geçtikçe artmaktadır. 
V~ hiüıben ebunca fedakarlıklar ettiği Seyahat şartlarının güçlü~ü. dedim. 
es~i dostlnrını:ı kendi elile dağıttığı si· Başta döviz işi geliyor. Bu, paramız! ko-
1ah1arla kendini ö1dürmek istediğin • ruma.lt, para kaçakçılı~na mani olmak 
de"l• şikayetler etti. (Wassmuss daha için hükiımetimizin aldığı reukabil ve za
Almanlar ilk yenilmeye başlar başla - ruri bir tedbirdir. Amma .. fakat halkımı
mn nıüslüman olmuş, hatta yerlileri.n ~ın dünyayı yakından görüp tanıması 
g:iveiği entarilerden giyrneğe başla • i~:n gezip dolaşması da içtimni ve kültü
m tşt,.) rel hayatımız için az faydalı şey midir? 

Halife de ona karşı şu cevabı verdi: Mcrnlekete seyyah celbetmek kadar, va
Wassmuss'a en ufak bir zarar gelirse tandaşlan yurd içinde ve dışmda seyahat 
İranın yarısı bunu ödeyecekti. etmcğe teşvik etmek, hi.ç olmazsa grup 

Casus, halifeye teşekkür etti. Aleti· hnlinde ekonomik seyahatler tertib eyle
ni topraktan a1dı. Bu koroedyaya ina - :rnek lazım. Güçlük şartlarmdan biri de, 
narak yol açan kalabahğın arasından bu·· Turizm ofisimizin hazırladığı geniş 
sıyrıldı çı:ktı. programla bunlara hal çaresı bulacağını 

Fak:tt aradan birkaç hafta geçme - ~mid ve ternenni ederek mt>vzua gelelim. 
den kayınbabası artık İranda durına • l'uring klüpten aldığım malılmat - yu
sına imkan kalmadığını, bu defa dine karıda da dediğim gibi bugünkü şartla
sığınsa bile canını kurtaramıyacağını •ın uygunsuzluğuna rağmen - ır.emleke
haber verdi. Yaman casus, ancak bu • tiir.izden seyahate çıkanlarm gittikçe 
nun üstüne İranı bıraktı, koca İngiliz arttığını gösteriyor. Seyahate çıkanların 
ilmparatorluğuna meydan okuduğu, dertte üçü Avrupaya gidiyor. İçlerinde 
tacsız bir lkra1 gibi hüküm sürdüğü .ı'\.\·rupadan bıkıp ta Mısıra, Surıycye, 
yerlerden uzaklaştı. Ll.:bnana, hatta Kafdağının arkasına gi-

rtP .. ıler de var. Fakat bunlar mahdud 
Iki sabıkah birbirini yaraladılar mikdarda ... 
Sabıkahlardan Arab .Nbdülkadir ile Bizim seyyahların Amerikalı, Alrnan-

Arnavud Receb isminde iki atkadaş ev- yalı seyyahlardan farkı ~nrada: Onlar, 
velki gün Taksirnde Yenişehirde bir \·:ıpurlar dolusu dört yüz, baş yüz kişi 
meyhanede oturup içerierken o sırada birlikte geliyor. Bizimkiler münferid 0 • 

hatırladrklan bir kadın yüzünden kav- l~rnk, nihayet üçer dörd~r kişilik grup-
gaya tutu~mu~lardır. lar halinde seyahat ediyorlar. 
Ağız kavgas: büyümüş, Rece'b bir Bizimikiler Avrupa için d~rı~z yolunu 

yumrukta A'bdülkadirin üç dişini bir - c:üıa çok tercih ediyorlar. Çünkü bu yol
den kırmışhr. Abdülkadir de kınlan dı.n gidip gelmek trenle gitmekten daha 
dişlerinin acısile bıçağını çekmiş, Re- ucuz Üç dört senedenberi bizde de oto
cebi mu'htelif yerlerinden ağır surette rr.obille seyahat modası başladı. Avrupa 
yaralam•ştır. Her iki yaralı tedavi al- yolcularımızın çoğu - eğer bır arabaya 
tma alınmışlardır. sahib veya bir arabalı dostu olan bahti-

. . . . yarlardan iseler - yolculu~ otomobil ile 
nuştular. Tek bır kelimesını anlamamak- yapıyorlar. 
la beraber, benden bahsettiklerini sez -
dim. Wyre, nihayet bana dönerek: 

-Senin hakilaprogramı ne suretle öğ
rendiğini anlamak istiyor, ben de bu 
meslek sırndır, sôylenmez!. diye cevab 
verdim, dedi. Sırıttım. Wyre sözüne de
vam etti: 

- Senin ağacın altında beklediğini gör
müşler. Orada bulunduğun sırada, üze -
rine silahlar çevrilmiş imiş, anlaşılan bir 
suikasttan filan korkmuşlar. · Eğer elini 
kaldırmış olsa irnişsin, şu dakikada öl
m;; ,. hııhınacaktın! 

Üçümüz birden kahkahalarla güldük. 
Polis mtidı.irı.i. verrnutunu yudumlarkcn, 
bir şeyler daha söyledi. Arkad~ ter
cüme etti: 

- Senin çok talihli bir adam olduğu-
nu, ve seni tebrik ettiğinı söylüyor! 

A,ptal aptal sordum: 
- Gazeteyi okumuş mu?. 
-Yok canım, sapsa~lam daha bu dün-

yada yaşadığın için seni tebrik ediyor, 
dedi, Amerikalı dostum. 

İbrahim Boyi 

Bilhassa, son üç senedenber! ot!lmobil 
yolcularımızın mikdarı mahi:nis bir art
"':! gösteriyor. 936 senesinde Avrupaya 
otomobille gidenler elli kişi iken bu rnik
.~.u- geçen sene 90 kişiye çıknıış ... Bu se
r.e ise Avrupayı dolaşan otomobilli turis
timizin mikdarı 150 yi bulmuştur. 

Turing klüp erkanından biri bu husus
ta dedi ki: 

- Bu sene Avrupaya otomobille g.de
rck turistlerimiz 300 den fazla ic..l;. Fakat 
Cekoslovakya meselesinden do~an lıarb 
tehlikesi üzerine bunlar seyahatlerinden 
:;arfınazar ettiler. 

Memlekette, hususi otomobiller gün 
geçtikçe çoğalıyor. Yollarımız yapıldık

ça bu mikdar daha çok artacaktır ve her 
araba alan muhakkak bir kere A:vrupaya 
gidiyor. Hele şu Avrupa yolunun Bulga
ristan kısmile bizde kalan parça asfalt o

larak bir tamamlanırsa İstanbuldan oto
mobille Avrupaya gitmek en kolay ve 
rahat bir iş olacak .• 

Alilkadarlarm verdiği malüroata göre, 

diğef 
istanbul • EdiTne asfalt yolundatı 

bir görü.nil§ 
tsıso· 

Lüleburgaza kadar tamamlanan ...,1• 
1 ıcısw 

bul - Edirne asfalt yolunun ka an )(l' 

nin in~aatı da ihale olunmuştur. Bil t rı· 
sım nihayet önürnüzdek: sene nihaYeetlt 

B sur d de tamamlanmış olacaktır. u . 81 
biz beynelınilel turistik yoldan bııc ...... 

' . . ··sıes•·" olan kısmı - elli kılornetresı mu 
· ta!l··· 

bitirmiş olacağız. Fakat, Bulgarıs ""' 
Geçenlerde otomobili ile Ro.ınaYa yor· 

dar gidip gelen bir arkadaşım antatı 
~: ~ 

- Bizim yollar iyi... Fakat Buı~a .,ol 
uk bır 1 

tanda 1000 kilometre kadar boz ııl'l.l 
var ki husı.ısi bir araba ile de~l, ~: pııts 
bile geçmek imkansız. On defa ıastı ıttetl 
yaptı. İki defa makas kırdırn. Hend~ıerct 
birinci vitesle atlamaktan ve san tıııd" 
öyle yürürnekten motör kızdı, ça ~Jlll' 

. . "t burn Velhasıl anamdan eındığım su 
dan geldi.:. eıetı' 

Bunun için otomobille İstanbula g ~fl' 
ler veya buradan giden ler uzunlll lı)flıı 
ve masrafına rağmen Romanya yo 
tercih edıyorlar. 

0
t1Y 

ve Mernlekette otomobıl sporunun itlde 
mobille seyahatin taarnrnüm etın;:: 11s· 
henüz pek mahdud mikdarda da 0 ~ı)Jlıı 
falt yollarırnızın büyük tesiri oldU .,0 JtJ 
. ~·me .; 
kabul etmeliyiz. İstanbul - E\"1 

• tsttıl1' 
tamamen biterse bu hudud şehrı 
bulun bir mahallesi haline geıecelc· ça· 

. çol< Bunun için, bu yolun ımarına btl" 

lışılıyor. Alfıkadar ve salahiyet~ar ll slı· 
zat yol üzerinde alınan tedbirlerı ş 
retle sıralıyor: d rııı" ·an ıı 

c- Asfalt yolun dört yerinde l ··rt gil· 
umum kumandanlığı tarafından dodıf· 

ı akta •t zel jandarma karakolu yapı ın 11sfııı 
Yolun I.ülebur.gaza kadar ola~1..,.jştif• . cdı w . 

kısmındaki bozuk yerler tamır d b'J' 
·· erin e • Lüleburgazda turist yolu uz başııııı 

yük ve konforlu bir otel inşasın~ıeceJ<tif· 
mıştır. Bu otel 1939 sencsınde bı ııt 

.. . ı-ıavsııtt 
Gene turist yolu uzerınde .11ıJe" 

S. b"' ~k cserlcfl tB' içinde mimar manın uyu . "' 
. . . . 15 ooo lıtBJ Sokullu vezırın camısı , 

mir ettirilmektedir. ~) 
(Devaml J4 ilııı.D:» CJVJ 
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Türkün eşsiz Atasi için yap lacak 
( md - abir) nas11 olacak? 

DoktM' Kadri Ra§id Anday Doktor I bra1ıim Zati l5get 
\,. 

SON POSTA 

Sofya, Bükreş ve 
Belgrad ile dün gece 

telefonla görOşlUk 
(B~tarafı 1 inci •ayfad4) 

Motarde iki g{lınrük memuru Ue lkt 
hudud muhafızı bulunuyordu. Güm
rük memurlarından biri, Romanya sa
hilinden atılan lrurıonlarla ölmü§'tiir. 

Romanya hudud muhafızlan ate,ı 
kestikten sonra, derhal askerle dolu 
bir motörü Bulgar motörü üstüne 
sevketmişlerdir. 
Romanyalı askerler motöre yanqa

. rnk iki Bulgar muhafw ile gümrük 
memurunu beraberlerine almı§lar ve 
kendi sahillerine götürmüşlerdir. 

Bulgar muhafızları elan mevkuf
turlar. 

Hadist hakkında Bulgar ve Roman
ya hudud kumandanları tahkikata 
başlamışlardır. 

Hükumet hfldiseyi Bükreş makam
ları nezdinde protesto edecektir. 

Bu hAdiseden dolayı, Lernda Ro
manya aleyhinde tiddetli nümayişler 
yapılmı§tır. Halk, Romanya konsolos
hanesi önünde toplanmak istemişse 

Sayfa ll 

Atatürk Için lozanda bir toplanti yapıldl 
Üniversite rektörü mühim bir nutuk söyledi 

(BG§tcı-rcıfı 1 lnd ıcıyfado.) 

cSJz Türk gençleri bugün Büyük Şefi
nW kaybetti~inizden dolayı ne kadar a~
lasanız hakhsmı%. Üniversite sizin bu 

bUyük mateminize ittirak etmektedir. A
tatürk'ün bu Büyük Adamın hayatını, 

etti. Lisaniyat, iktısadiyat, içtimaiyat ... 
halarında Türkiyede tahakkuk ettirilen 
şeylerden bahsetti, dedi ki: 

c Yalnız bir asker de~il, ayni zamanda 
asrımızın bir daha göremıyece~i bir DA
hi idi. 1nsaniyet onun zıyuından pek ~ 
müteessirdir. Türk talebelerine candan 

burada az bir vakit içinde bildirrneğe taziyetler sunanın., 
imkln yoktur. Bu DAhinin vatanının ta- Bundan sonra ecnebi talebe cemiy&'-
rihinde i§gal ettlli parlak sayfalan size leri reisieri de söz aldılar. 
hatırlatmak isterim. Türkiyeyi yaratan, Alman talebe cemiyeti reisi aziz Türl 
tarihimizin bu en Büyük Adamını ba~ı- arkada§larına taziyetlerini sundu ve d• 
mızı en derin hürmetle e~erek selAmla- dı ki: 
nm .• 

Bundan sonra Profesör Morff, Osmanlı 
imparatorluğunun sukutundan başlıya
rak Türk CUmhuriyetinın ilanını, Atn
tUrk'ün yeni Türkiyeyi nssıl yarattı~nı 
anlattı ve Atatürk'ün hayatına dair uzun 
bir söylev yaptı. 

« V.-ı.tanınızda iken Büyük Şefinizin 

yaptıklarını gÖrüyordunuz. Fakat dıprı
dan bunları daha iyı görecek ve daha iyi 
takdir edeceksiniz. Emin olunu.z k i, az!J 
arkadaşlarım, Alman talebeleri sizin ma
teminize candan iştirak etmektedir.» -Diğer talebe cemiyetlerı reisieri l:ie he-
men ayni mealde sözler ile taziyetlerinf 
bildirdiler. 

Eşsiz Milli Kahraman Atatürk için ya-ı 
t~lacak (Anıd - Kabir) etrafında umumt 
tır hassasiyet ve alaka tebarüz etmek
edir. · de polis tarafından öağıtılmıştır. 

Müteakiben Profesör Sekretan, Ata
türk Türkiyesindeki yeni hukuki vnzi
yet ile eski bukulô vaziyeti uzun boylu 
tahlil ederek hazıruna Türk Cümhuriyc
tinin son sistem hukukt elliazını anlattı, 
bundan sonra Sevr ve L1>zan muahedele
ri muhteviyatını hulrukt cepheden tahlil 

Bundan sonra reis Ferzan Aras'ın da· 
veti üzerin~ Türk talebeleri Türk Cüm,. 
huriyetini ve Türk istikliılini ilelebct mu,. 
hafaza ve müdafaa edeceklerine dair ancS 
içmişlerdir. 

d l3~na bakarak münevverlerimiz arasın
a bır anket yaptık. İ§te neticesi: 

* Mimar Sedad Çelinta§ diyor ki: 
•- Ank. r.ıda uzun muddct çalı~mı~ 

"c: Ankara kalesi üzerinde etüdler yap
~1§, kalPnin estetik husu~iyctlerini her 
<~kımdan tartmıs bir nwnar sıfatile A

taınızı kucaklıya~nk en münasib yer ola
rtık orasını görüyorum. (Anıd - Kabir) e 
~elince, bunun da çok uzaklardan görü
lebılecek yükseklikte olmasını düşünebi
'Yornm. Kompozısyona gelince bu, mev
~tıunun ehemmiycti dolayısile. uzun uza-
'}'a :masa üzerinde, kağıd üzerinde per

~er ile, E>skizlerle heyecan mahsulü kro
h~ler yapmak suretile çalı§J.lmadıkça hiç 
~:r ınütalca scrdctmek caiz değildir. Çün-
U bu, asırlarca Türkün kalbinde yaşıya

~alt. bir varlığm sembolü olacak bir abi
'r~ır. Ancak şunu işaret edebilirim ki 

Urkün kalbine gömülmüş olan bu var
~ bütün beşeriyetİn kalbinde de derin 

er bırakmıştır. Yani Ata, cihanın Ats
~tdır. Bınaenaleyh enternasyonal bir kon
Ur açılmalıdır. Atatürk &bidesi bu bev .. 

tl ,_. -
e'lllllel konkur neıicesınde meydana 

ietirilınelidir., 

* d Doktor Profesör Kadri Ra§id An-
Qy diyor ki: 

1 ~- Her şeyden evvel şu noktayı söy
~~:ek isterim ki bu hususta salahiyetle 
~ ır beyan edebilmek !çin, san'atkar ol-

ak lAzımdır. 
~enim aklıma gelen ilk şey, yahud gö· 
Ort ün öniınde ılk tecessüm eden levha, 
~ Un Büyüklü~ ile mütenasib olacak 
~dar ccsim bir kütledir. Mesela muaz
~ ~ bir kaya parçası, onu temsil edebile-
e bir granıt dağ ... 
~~ Anıd - Kabrin önünde de Onun 
t· dıklerinin, meselfı gençliğin, askerli
dılll ıemboUerJ olan timsaJier bulunmalı
te~· Bu timsaller, Ondan hız alan, emır 
lid~ltkı eden birer vazıyette gösterilme
~ lrler. Maamafih, san'at telakkıleri ve 
lU ll'atkftrlar, belki de benim bu naçiz dü
~ bınemi nazarı öikkate almıyacak•ır. 
tı~n, fikrimi, 18 m1lyonun bir ferdi sıfa
~ e söylüyorum. İçımde, Ona karşı duy
tıht~ namütenahi hayranlık ve sevgi
b.. ııaıki .le Atatürk tAmd - Kabir) inın 

ıı~l'illt, çok büyük bir abide şeklinde ya
'asının doğru olacağını düşünü) o· 

.a 

\ 
1 ı 

Mimar Sedad Çetint4§ 

sek karakterini, §ahsiyetini llyıkile id
rak edebilmelidirler. !at• benim fikrim.» 

* Ressam, aan'atk8r Münil Fehim 
diyor ki: 

«- Bmce Ebedf Şef Atatürkün Anıdı, 
Onun herkesi göreee~, manevt varlı~ile 
kendı izinden yürüyen bizlere gene di
rektif vereceği ibir mevkide olmalıdır. 

Bunun ıçin de en m~nasib yer Ankara 
kalesidir. Anıd nasıl olmalıdır?.. Amd, 
yalnız ve yalnız Ulu Atanın başından t~
nkküb ctmeli.. mütebessim Atatürkü 
canlandırmalı ve önünde Onun kurduğu 
altı umdenın sembolü olarak ta altı me
~alc gece gündüz yanmalıdır. Bundaki 
başınet ve engin manayı gözlerinizin ö
nünde canlandırabilirsmiz ... 

Bu başın tuıturulaca~ kaideye de her 
şehirden toprak konabllir.:. 

Ankete yarın d:ı devam edecekiz. 

Sabih Alaçam 

Balkan Antanti ErkAnı Harbiye 
Rei~leri yarm Atinada 

topJamyorlar 

Belgrad ne diyor ? 
Dün, saat 16 da Lom mıntakasında 

Bulgar ve Romanya hudud muhafız
ları arasında bir hfidise olmuştur. 

Fransada d' am barbier kuru uyor 
'l'una üzerinde, Romanya sahilln· 

den bir Bulgar karakol matörüne (BaştaTflfı 1 inci sn.yfada) 
karşı ate~ edilmi§ ve Pekov isminde tedbirler almıştır. 
bir Bulgar gümrük muhafızı ölm~ Bu sabah, Başvekil Daladye'nin ri • 
tür. Di~er Bulgar muhahz1arı ise Ro· ' yaseti altında toplanmış olan emniyet 
manyalılar tarafından tevkif edile- müdürü, Parisin askerl kumandauı ve 
rek, karşı sahile götürülmüşlerdir. Sen departman belediye reisi vaziyeti 

Lom §ehrinde Romanya aleyhinde gözden geçirerek, mühim inzıbatt ka-
şiddetli nürnayişler yapılmıştır. rarlar vermişlerdir. 

\, J Lil ve Valensiyen mıntakalanndaki 
~-------------- btitün madenler ve demiryolu müna -

-••••••••••••-•••••u••••••••••••••••-••-•••••••••••-••-

Bulgar hariciye 
nezareti hadiseyi 
protesto ediyor 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 

İki tarnfın hudud muhafızlan arn -
sında cereyan eden bu hadise, bir Bul
!1ar gümrük memurunun ölümü ve iki 
BulP,ar a~kerile b!: gümrtlk memuru· 
nun tevkif edilmec::ile net,jcelenıniştir. 

Mevkuflar Romanya sahiline çıka • 
nlmışlardır. 

Bu hadise dolaYısile Bu'l ııaristanda. 
~omanya alevhinde nümavişler yapı~
mıstır. Sofvada. nümayişı:iler Aıman 
c;efa:-etanesi önünde top1anarak cHeil 
H1tle1"" (Ya~asın Hitler) diye lbağır • 
mtşlardır. 

Polis, nümay~Deri dılğıbmş1\r. 
Bulcar Haricive Nezareti bu hMi -

se,·i Romanya ~ük0me1i nezdinde pro
testo edecektir. 

Yeni nümayişlcr 

kalfıtı idaresi ciheti askeriyeye geç • 

miştir. 
Valensiycnde 25 bin arnele tekrar işe 

başlamışlardır. İşlerin~ avdet et:rniyen
ler askeri divanı harbler tarafından 
muhakeme edi1ecek1erdir. 

Divnn1harbler faaliyete .:eçti 
Lil ~arnizonunda bu~unnn birinci 

kolordunun divamharb heyetini teş -
kil eden General Do\1mancet Ile diğer 
zabitler öün akşam ~alensiyene gel· 
mi.şlerdir. Divamhaırb bugün burada 
ilk defa olarak toplanacak ve daimi su
rette faaliıyette bulunarak hü'Kumetin 
verdiği emidere itaat et.rniyenlm tev
kif ederek bunlar tıak!kında hük'Ümler 
verecektir. 

kumetten istizahta bulunmağı istemlşt!ı\. 
Mebus, komünistlerin tahrıki neticesinda 
başlıyan bu hareket esnasında Franm 
istihsalatına zarar iras etmek ve bilhas
sa mHli müdafaa için çalışan fabrikalar
da sabotaj yapmak te~ebbüsünde bulu• 
nonların derhal tevkif edilmesini ist&
mektedir. Mumalleyh kökü ecnebi mem· 
leketlcrde olan ve bükfunetin sulh le
hindeki gayretlerine engel olmak makaa
dile memleketi sosyal bir karışıklı~· 
sevketmek için yapılan propaganda-yı 
durdurmak üzere lazım gelen tedbirlerin 
alınmasını istemektedir. Bazı ıgazeteleı 
ve bilhassa La Republique, Fransız ko
münist partisinin kanun baricine çıktı
ğını iddia ederek bu partinin feshedilm• 
sini istemektedirler. Sosyalist ve komtı• 
nistlerin organı olan gazeteler hariç ol· 
mak üzere diğer bütün gazeteler umum! 
iş konfederasyonu tarafından gelecek salı 
günü için verilen umumi grev karannı 
takbih etmekte ve bu yeni sosyal anal'fl 
dalgasının Fransanın felaketini mucib o
lacak neticeler verebileceğine işaret ay. 
lcmektedirler. 

Ilükiıınetin tedbirleri 
Paris, 26 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Genel iş konfederasyonu tarafından çar
şamba günü için alınan umumi grcv ka· 
rarı, hükUıneti gafil r.vlamamıştır Kabi
ne nizarn ve sükfuıun idamesini ve umu
mi menfaat servisleri ilf' idari servisie
rin işlemesini temin bahsinde bütün ted
birleri alacaktır. Ezcümle, milletin harti 
zamanı için organizasyonu kanununa mil
racaat olunabilecektir. Anzin ve ~mal 
demiryollarının daha dünden itibaren a
le alınmasile neticelenen tedbirler, diRer 
mıntakalar ve diğer demiryolu şebeke
leri !ç;n tatbik edilecelftir. 

Memurların vaziyeti 
Hükumet mümessılleri, yeni emlrna• 

melerle maaşları fazlalaştırı1an memur
ların umumt greve iştirak etmiycceği ka
naatindedir. Esasen aksi takdirde hükd-

Türkiyenin başlıca §ehlr}erJle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbns, lrak. 
!ran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, YugoslaVYa, Romanya. 
Suı1ye ve Yunanistanda Filyallert 
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Yazan : Muazzez 1'ahsin B erkand 

İkiııciteş.rio %1 

Erciş Halkevi binasinın inşaati bitti 
lekelin mühim ihtiyaçlan üzeriflde tet
kik ve temaslarda bulunarak bir gee' 
Ereişte kaldıktan sonra dönm~ıerdit· 

Bigadiçde ramukçuluk 
Bigadiç (Hususi) - Bigadiçte pa • 

mukçuluk günden güne inki.şaf etıJl; 
tedir. Piyasa, halkın memnuniye 
mucib olacak derecededir. 

<klecek sene için şimdiye tcada_t 
ekilınekte olan yerli, kapalı ~ ı
le oradan, buradan tedarik edHen aıca· 
la cinsi pamukların ekitıııcyece1li bil -
dirilmiştir. Çiftçinin gelecek seneki ıo: 
hum ihtiyacının tesbitine ~ 

YAJUNX:l RO~: 

Hayvan sevgisi .• 
Çeviren: Faik Bercmetı 

..... ... , 
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$ARKA AlD KAYNAKLARI 

Yazan: Zi1a Şak.lr 

~uaıJt»11'/)iJ:,_ ftrCilae edeDı J/1/JegMt f!a/ilt 1jal'şuı 
Ferdinand Lesseps'in Süveyş Kanalı projesinin İngil-

terede şiddetli muhalefete uğramasının sebebleri 

Kara· gözlü Hindli 
~ıll~ün gece, bir ermeni dHberinin 1 

prens Halbuki Kırım muharebe meydanla • 
rında bir arada dökülen kan Fransa ile 
İngiltere arasında hakilô bir ittifak vü -
cude getirmek icab eder gibi görünüyor-

tirdiği için, Süveyş kumpanyasının ida • 
resinde hukuk iktisab etmeğc çalıştı. 

Halbuki iptidaları bu şırkete nakden iş • 
:f-rak etmekten muannidane imtina et · ' 
mişti. İ§te bu suretle, 1875 senesi teşri • ~ .? tadile tuzi1e yemek yiyebilmek 

~: uç YÜz liradan fazla para sarfet • 

~ liayret.. bu aç memlekette, öyie 

~''/'ı.ç memleket mi?. Niçin: memlc
q_'ıla~ Olsun ... Burada, isteyenler, her 
tor~ar tıka basa kannlarını doyuru • 
, · Aç kalanlar, budalal~rdır. ... , 
ta~~~i.. düşünme .. buraya felsefe 
~y ıçın ge'l.n\edim. Aç şu dolabını, 
~~ un .. elbiselerini çıkar. Akşam y~ 
, ~~ giyecek iyi bir elbisen var mı? 

~ği ırkaç elbisem var ... Fakat bu ye
' ;erede yiyeceğiz! .• 
,

13 
erapalasta. 

, l3 en oraya hiç gitmedim. 
...... n u gece görürsün. 

0stunu ik' ' , 13, z ım ... 
......_ ır Bulgar. 

13ulgar m' ....... t. ı ... 
, t~:ı .. niçin öyle duraladın? .. -
tu Ud yapacağım adam, bu mu? .. 

ll ~~anın kahkahası, bu sefer camla-
' ~attı. Ve o kahkaba arasında; 

~'lca ~- ~bfitün hayabmda, senin kadar 
~a... ıgı bir kıza tesadüf etmedim. 
~"'~·ın .. i~'lli ıçınde, ni'kah halkaları çember 
~~id ~:or ... Farzedelim ki, bu gece e -

, Pacağın adam, bu olsun. .... 
. :~.daha ne düşünüyorsun? .. 
~, du adamın bekA.r olduğuna emin-..., "~. cgil '? ....... 'r nıı ... 
~t ild <ıkatliyanda tek başına yaşıyan 
, ~n-ı, evli olabilir mi? 

~ hnaınası laı.ım gelir... Pek ala 
e. ~~?nunıa konuşmak da bir mese -
~1 1 gibi, İspanyolcadan, biraz da 
~Q, ~~dan başka hiç bir lisan bilmi-

' ı. .. 
~\!,~··Bu Bulgar dosturn o kadar 
~lbuı k~ar ~eytan bir adam ki.. seni, 
~.:tı.eıgıbı söyieteceğine eminim. Mü
~t flat Fransızca biliyor. Herhalde, 

t'U anı~ırsınız. 
~~~~~aYa, kendimi istediğim ~ekilde 
: ~ir~? .nıuvaffak olduğuma kana • 
~d ığim için sözü daha ziyade u

~t bit ırn, Gardroptan elbiselerimi bi
~~ Raı:rl Çıkanp gösterrneğe başladım. 
,~Lrla i~knm~ koyu laciverd ) ' t~t una pek be~ndi. 
~~~Şa~~bunu giy. Herhalde sana çok 

~d' ı. 

'1' * ~ esad·· 
)G~a.rı ebt~!. 'Ve talih hakkında Lunaya 
~ ~ bit i lgını mütaleada o derece bü -

6, t ~n ~~~t gösterdim ki, buna biz -
%tıı k hayrette kaldım. Ve emin 

~Çhuı ı 0 dakikadan itibaren bu iki 
,~ay"e tnevhum kı.rvvete, ben bile 

il !iiı ~başladım. Nitekim, şimdi 
~ilkı ~ hak vereceksiniz. 

~ ttı11 nız, ne oldu: 

~i dar ~n~rtahk tamami1~ karanneaya 
~ ç~'lt ~ _oda.mda kaldı. Yaramaz 
~~ bıra~bı, kanştınnadık köşe, bu
~ 8t'ltıJın adı. HattA, hiç sormadan. 

dar eııe:n· çamaşırlanının arasına 
tıı ~Unları ı uzattı. 
~f()tdu... Ya~ar~en, hep şakaya vu -
L 1~o"d 'I'abıidir ki ben maksadıru 
<ı:~ • ıırn, . . ' 
~:ıt .Y~nıeli Benı kendılerine çekmek 
) leıı g ~· evvel~ beni iyice bir ted-
Oı-qullı ~ınnek istediklerini hissedi -
' ·~ak t ~\'l .\ınan Ln gen~ saflığa vurarak: 

~>...: una h k' ı· ·•ıtni gö .. • yapma.. ep ır ı 
t fa Dij·e, llla l"tiyorsun. 
~~ ect~':rek hcup tavırlar almakla ik -

tıy0"-'1 onun ibareket'lerine mani ll· '\.lllıllı.. 
~ır aralık 

· ' Pasaportwnu görmek is· 
ı.,. ....... 1\ 
'Qıı çhJt ~ ser 1e . A 

lllııı ~k de . . a. t, ınsanlarm ahla -
1Q, binirkaç ~ınnış. Hırsızlar çoğal -
~ ~iın m ~eill ~yim ile pasapor-

~~a t'n1 useviierden bir tüccarın ka 
~ Vi:ve • •n~t ettim. 
-'"a0 ' c~vab . 
\ı1 • <ınu '· t ~rdnn. .. Eminim ki bu 

tıM- ı."\ nıın ....ı;· E 
'Gl, ŞÜhh -=~ .. ı. '5"8lanmın n -

elenecek bir şey de bula-

c- Bu sevimli ark ada§ın kim?. 

medığı için, artık benim, bir (mukabil! - Niçin? 
ca.rus) olamıyacağıma kanaat getirdi. - Eh .. kendisine takdim edeceğin 

Ortalık kararıncıya kadar, benim o- bu kız, her erkeğin büyük bir hararet
damda kaldı. Hatta, onun yanında el - le karşı1ayacağı kadar güzel ve sevim
hiselerimi değiştirrneğe mecbur oldum. li de, onun için ... Ne ise, şimdi bunlan 

Fakat ortalık karannca, sık sık saa- bırakalım. Çabuk söyle .. ötekini gör -
tine bakmaya başladı. Bir randevuya dün mü? .. 
gideceğimiz için, evvela bunu tabii gör - Hangi ötekini?. Dün akşam ver -
düm. diğin talimat mucibince bugün iki ki • 

Kendince rnuayyen olan zaman ge- şiyi gördüm. 
lüıce: Esrner adam, telaşla Lunanın sözünü 

- Vakit.. hadi gidelim. kesti: 
Dedi. - Sakın isim söyleme .. evvela, tek 
Pansiyonu. terlrettik. Babkpazarını, gözlüklü, kırpık bıyıklı Avu~turya bin

İngiliz sefarethanesini, Tepebaşı bab • başısından bahset. Ondan bir şey öğre-
çeslnin kapısım geçtik. ne bildin mi?. 

Burada, Luna 'tekrar saatine baktı. (Arkası var) 
Gözlerile etrafmı ara~tırdı. Sonra, ha - ··················e···A···N··K··A···· .. ··········· 
fifçe yüzünü ekşiterek: 

- Biraz ağır yürüyelim K o M ER ç j YA lE 
Diye, mınldandı. 
O zaman, onun vaziyetinden der • 1 T A L V A N A 

hal şübhelendim. Son derecede dikkat
li bulunmak lüzumunu hissettim. 

Hiç, yanı1mamışırn. 
Ağır ağır, Perapalasa doğru ilerle • 

dik. Tam bahçenin köşesini döneceği -

Tamamen tedlye ed.Umiıı sermaye.s1: 

700.000.000 lta:yan L.reti 

Merkezi : MİLANO 
miz zaman, bir adamla karşı karşıya 'Bütün İtalyada, İstanbul, İzmır. Londra 
geldik. ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

Uzun boylu .. esmer ve sevimli çeh-
~li.. ilk bakı<-+a, son derecede nazik ve Jlarf~tckJ Bankalanmız: 

-1• BANCA. COMMERCİALE İTALİANA 
kibar .. a~~- ih yukan, otuz beş yaşların-
da .. her halile, her tavrile insana der • 
hal emniyet v~ samimiwt telkin eden, 
zarif kıyafetli, başındaki fesi hafifce 
sol tarafa doğru eğri, derli toplu bir a· 
dam ... 

Luna, bunu görür görmez, aradığı -
nı bulan insanlara mahsm: hafif bir he
y-ecan ıgccirdi. ispanyolcadan çok kuv
vetli bir İngilizce ile ona hitab etti: 

- Ah, tam dakikasında geldim. Fa
kot sizi görernevince. az kalsın bir ba
hane ile geri dönecektim. 

Dedi. 
Karşımıza <'ıkan adam, çok zeki bir 

göz hareketi ile bir an içinde beni göz· 
den geçirdi. Sonra. bembeyaz dişleri • 
ni gösteren bir tebessüm ile söze gi -
rişti: 

-Bu sevimli arkadaşın kim? ... 
- Diin akşam size bahsetti~im kız. 
- Galiba, hiç İngilizce bilmediğini 

söylüyordun?. 

- Evet, evet.. kedi miyavlarnası gi
bi, bir'kaç kelime öğrenmiş. İşte o ka -
dar. 

-Buna emin misin? 

- Bilirsin. Emin olmadığım hiç bir 
şp~·i söyle.•.em ... Zaten budalanın biri. 
O kadar toy, c kadar gözü açılmamış 

bir kız ki, onu kapit-en Gümüşoerin ba
şına dolamak için Perapalasa götürrne
f{e ikna edincey-e kadar ak ile karayı 
seçtim. 

CFrnnce> Paris, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Me:ltıon, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juıın
les - Pin.~. Vlllefranche - sur - Mer, Casab
Innca CMarocl. 

BI\NCA COMMERCİALE İTALİANA E RO-
MENA.: Bucarest, Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Cootanza. Galaz. Slbhı, Timlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTAÜANA E 
BULGARA, Sofla. Burgas, Plovdiv. Varnn. 

:R.'\NCA COMMERCİALE İTALİA.NA PER 
VEGrM'O. A.lexandrfe d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİAT,E İTALİANA E 
GRECA, Atina, Plre, SelAnik. 

BANCA cm .. tMERCİALE İ"l'ALİANA 
TRUcr COMPANY. Pihllndelohla. 

RANCA. COMMERCİALE İTALİANA. 
TRUST COMPANY - New-York. 

Mü~terek Bankalar 
B:ınque França~" et İtallenne pour l'ame
rique du sud, Paris. 

.'\r•antlnde: Buenoo-Atreı!, Ros:.\fto de 
Sıı.nta te. 
RRESİLYA.da.: Sao-Paulo ve b:ışlıca şehlr

leri"lde .ı:ubeler. 
CHİLİ'dP: Santfa.,.o. ValnaraLııo. 
COLOhffiİA'da: Bogotn, Barranquıua, Me-

dellln. 
URUGUAY'da: Montevideo. 
B \NCA DF.J.I.:\ SVIZZERA İTALİANA: 
Lugano, Belllnzona, Chlasso, Locarno. 
Zurich, Mendr1sfo. 
H \SCA UNGARO - tT.,UİANA S. A. 
PPste Vf' başlıca Şehirlerde Şubeler: 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susak. 

B.,NCA İTAI.İANO - LIMA 
Ll•na (Perou) da b~ıca Şehirlerde f}ube· 

ler: 
Ro\NCA İTALTANO • GUAYAQUIL 

Guayaqull. 
tdanbul Merkerl: 

du. 
Fılhakika, Manş denizinin öte tara- nisanisinde Hidivden sosyetenin ona he • 

fındaki komşutammz )'iizbaşı Chesney'in diye \'e takdim etmiş olciuğu 176,602 his
projesini h~nüz fiile ~ı kal amamı ş olduk- se senedini yüz milyon mukabilinde sa .. 
lları için Fl'amızların muvaffakiyetinden tın aldı. Artık kanalın idaresinde Fran
pek mütecssir oldular. Bu proje mühen- sanın hukukuna hemen hemen müsavi 
dis Andrew'in bir etüdü neticesinde bir müdahale hakkı temin etmiş oluynr
tekrar mevzuu tah!iolmuştu. Mühendis du. İngilizlerin bu zaferinden yegane 
Andrew Süveydiye - Meskene hattının rnes'ul biziz. Hidiv, icab eden sermayeyi 
Fırat kıyısından Basra körfezine kadar 
uzatılmasını tc'ltlif ediyordu, İngilizler 
icab eden inşaat için Babıaliden imtiyaz 
alacaklarında hiç şliphe etrniyorlarsa da 

1 

böyle bır yolun y.tpıunas! Süvcyş kana
ı·nın açılmasına pek zavıi bir cevab teş
kil edecegini r.nlıycrlardı. Hiç şüphe yok., 
Fransa bu S~veyş k ·uıalı üzerinde ha
kım bir nüfuz ~cra (•decektı. Siyahilerin 
isyam (1857-;859) da İrgilızlere o sırada 
kuvvetlerini Hındidana sür'atle gönder
mek imk~nını v~recck doğru bir yolun 
mevcudiyeti kendileri !çin ne kadar lü· 
zumlu olduğunu ~österiyordu. 

Binaena1eyh Fernintnd Lessaps'in e
ser•nin İng.lte:rede ııgıadığı şiddetli mu
halefete hiç ~.ayret E.tmemelidir. Müza
kereterin in~aatın devarn ettiği on beş 
sene zar!:nda bu muhalefet bir gün bile 
faalıyetten hAli kalmadı. 

Francıız projf's;nde 't\r nokta İngilizleri 
fena halde kızdırıyordu. İmtiyaz fennam 
şirke:te ıstirnale kabil biı hale sokacağı 
arazinin karfesini terltecfiyordu. Mösyö 
dE" Lesseps kanahn gı>rbında, Turan 
devrinde gayet m:.imbit olan eski Ges
sen top:-cık lar:ınôa fa kr;len 60 bin hektar 
araziyi ~ularnayı üm:d ediyordu. Bunun 

içın, Nil nehrinC:t>n gPtirilecek tatlı su 
ciaallerinden istifade edaecekti. M. de 
Lesseps Sina yarımadasının bedevi aha
liS: ri de bu kıt aya C'elbetmeyi düşünü-

yr.rdu. Onların ifimRdını artırmak için, 
1862 de, Abclülkadiri kanalın inşaatını 

ziyarete davet ~tmi~ti. Hatta ona, Ne
fiche'nin cenubunda, Bir-Aboul. Balh'ta 

2 bin hektar1ık bir araziyi tamamen ba
~ı~lamı§h. ~mir müslü'llanlar nezdinde 
haiz olduğu prestiji şirketin müessesele
ri etrafında toplanmnlt hususunda bede

vileri teşvik için h.tllruımağa başlamıştı. 
Hatta oğullarından hirini bunların ara
sında yaşama~a ~öndermeyi tasavvur e
diyordu. Bu şerait dahilinde, bu projenin 

Lord Pnlmerston'a tPlkln edece~ endişe 
pek kolay tahmin edilebilir. Lord Pal
roerston Süveyş kanaJ:nda Fransanın ve 
mali bir küçük büklımetin teşekkülünO 

hayalinde görüyordu. Bu devlet ingilte
reye Hindistan yolllnU kapıyacaktı. İn
qıliz nazırı bu plana do~udan do~uya 

en!!el olamıyaca~ı için, hidivin kıskanç
lığını tahrik Ptti. Hıdiv zaten AbdülKa
dirin ~arkta iktisab t>tMi~ olau~ şöhret
ten endişede ıdi. Btınun üzerine, İsmaıl 
M. de Lesscps"ten proje.cıinden vazgeçme
s'ni ıstedi. O ıla emir ile tam bir muva-
fakat dairesinde bunu yaptı. 

Diğer taraftan şurasını da i§an>t et • 
rnek ister ki İngilizler, Kanalın kapan
ması takdirinde, Hindistan ile doğrudan 
doğruya stratejik bir irtibatı kendi baş
larına temin etmek çaresini dü~ünd'Uler. 
Ayni zamanda Süveyş kanalına da her 
zamanda bir rekabet yapmak istiyorlar-

dı. İngilizlerin projeleri Hayfadan hare
ketle Esdrf.lon ovasından geçerek ve de -
niz seviyesinden 393 metre çukurda Ghor 
vadisini daldurarak Arbe vadisinden eeç
tikten sonra Akabede Kızıldenize vara
cak bir Akdeniz - Lt1t gölü ve Kızıldeniz 
kanalı inşa etmekten ibaretti. 

Bu sırada, İngilizlerin bütün muhale -
fetlerine rafmen, Süveyş kanalı 17 teşrl
nisani 1809 da resmen açıldıı. Bu tarih 
Akdeniz ticaretinde hakiki bir inkılAbı 

temin etmek teklilinde bulunan sosyete 
general vasıtasile Hk E:vvel bize müracaat 
etmişti. Fakat bizim nazırlar:ı.rnız parla • 
mentoya sorınadan bir taahhüd altına 

girrneğe cesaret edernecülcr. Onun için 
kanalı Fransa lehinde tamamen ele ge ~ 
çirmek fırsatını kaçırdılar. 
' 

* 
İsmail çılgınca ~srafları neticesindedir 

ki hisse senedierini satmak mecburiye • 
tinde kalmıştı. Fakat bunların satılışı o 
zaruri mali buhranı geciktirmekten baş·' 
ka bir fayda temin etmedi. Filha-kika, 6 
nisan lll76 da, Mısırın iflası vukua geldt 

Bu hadise devletlerin müdahalelerine 
sebeb oldu. Devletler Fransız - İngilia 
bir ccondominium» tesisine karar ver -
diler. Fakat bu condominiumun faaliyeti' 
miralay A'rabinin idare ettiği Mısır mill1' 
partisinin muhalefetine maruz kaldı. ts ı 
rr:ailin çekilmesi, yerine Tevfik Pa.şanıu, 
gelmesi, isyanlar vuku bulması, Avru· 

palıların Öldürülmesi gibi bir takım va ~ 
him vnk'alardan sonra İngilizler, ll tem~ 
muz 1882 de, lskenderiyeyi bombardı ı 
man ettiler. 13 eylulde, Tell-El-Kebir'de 
A'rabinin kuvvetlerine galebe çaldıktan, 

sonra Kahiı·eye gir\yoTlardı. 

Bu asker çıkarma hareketine biz d& 
iştirak elmeli idik. Fakat Paris muahe -
denamesinde kabul ettiğimiz taahhüdlere 
hi.irmetkar kalarak müdahale Için A vru-

1 panın bize bir manda vermesini bekle •· 
ı 

dık. Bunu alamadığımızdan, İngilizlerin 
ellerini çabuk tutmalarına meydan ver Ol\ 

dik. icraatunızı Süveyş berzahındak11 
menfaatlarımızın müdafaasına hasre~ 

memiz icab ederdi. Clemenceau'un mü
dahalesi üzerine, meb'usan meclisimi.a 
icab eden tahsisatı reddetti ve bu $Uretle 
İngilizlere meydanı serbest bıraktı. Bi ~ 

zim istinkAfımız aulhü takviye edecell 
yerde bir takım ihtilatlara sebebiyet ve~"<~ 
di. Bunjar 11388 de az kalsın bir Fransız • 
İngiliz mücadelesile nihayetlenccekler • 

di. M. di Freycinet dedi ki: cEğer Avrl.Po 
pa devletleri Mısırda Suriye için gayet 
muvaffalciyetli netice vermiş olan şeyi 
yapmış olsalardı, İngiltere ile Frcmsaya 

müşterek bir manda verselerdi bunlarııı 
hiç biri vukua gelmezdi:.. Fakat devletı
ler aniaşamadılar ve müşterek hiç bir ha-
reket hazırlamadılar. HattA, Alma.ny1 

daimi surette meşklllt bir hattı hareke~ 
takib etti. eBu sw-etle, MlSli' meselesinil 
Fransa ile İngiltere atasında bir geçim · 
sizlik sebebi idarne etmek ister gibi fÖ c 
ründü.. : 

(Arkası var) 

····························································• 
ilan T arifemiz 

Telı: sütun santiml 

Birinci ıahile 400 lruruı 
1 kinci ıahile · 250 )) 
O çüncü ıahile 200 )) 
Dörcliincii ıahile 100 )) 

· Iç ıahileler 60 )) 
Son ıahile 40 )) 

- Şimdi oraya gidiyorsunuz, değil 
'? 

Gıılatc. Voyvoda Cadde.oıl, Karaköy Palas. 
ifade eder. Bunun Uzerine, Fransu: tacir
leri Asya emtiası tran~itinin bır kısmını 
ellerine geçirdiler. Asya emtiası artık 

Avrupa ya yayılmadan evvel yalnız Lon
dranın yolunu tutmuyordu. 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaıa m\kdarda ilAn yaptıracak
lar aynca tenzilltlı taritemizden 
istHade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. mı .. 

-Evet. 
- Ala .. Bulgar yüzbaşısı, şimdi, ye-

mek salonunda dolasıp duruyordu. Ka 
dınlara pek düşkün olan bu adam, her
h2lde senin bu akşamki sürprizinden 
pek memnun kalacak. 

Telefon 44845. 
İ!ıtanbul Bürosu: 
Al:ı.lemclan Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Hf-yo!lu Büro•m: 
İııt11tiAI · Caddesl No. 247. Telefon: 41046. 
Kasalar tcan: ttaıvn ve Mncnrlsta.n için 

VP Tourio:-tique çekleı1 ve B. C. 1 TRAVEL
LER'S çeklert. 

Fakat İngiltere bu yeni vaziyete çar -
çabuk intibak etti. Artık büyük Hind yo
lunun Kızıldenizden geçti~ine ,kanaat ge-

Son Posta'nın ticari ilanlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık Kollektif Şirketi 
Kabrnn1anzade Han 
Ankııra caddesi 
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DeniZ Şeytan• 
Türkçe~ ~e'rire.D: IL Silrena Dilmen 

Halat parç&sile yenilen dayak 
Öroekten küçük bir parça al -ı 

tm.ştı. Muavinler ise nezaketsizlik ~ 
,yapmamak için kaptandan daha çok 
yemek yememeği muvafık buluyor • 
lar dı. 

Ne is~, ördeklerden yendiği kadar 
ye:ımiş, dokunulmıyan kısmının orada, 
gözünün önünde kalmasını kaptan arzu 
etıniştl Yemekten biraz sonra misafi • 
rin avdeti ve kaptanla muavinleri ta • 
ı-afında'l geminin merdivenine kadar 
teşyıi lazım gelmişti. Kamaradan çı -
kılırken bittabi evvela misafire yol ve
rilmiş ve ondan sonra da kaptanın ta • 
kih elmesi gerekirken kurnaz adam, 
mistıfirden sonra muavinlerine yo1 ver
:rrJc:, yani kendisi en geriye kalmıştı. 
rra kı muavinleırin artan kuşlara cdeSti 
tecavüz» uzatnıağa fırsat bularnama • 
la:rı için. ayni zamanda Smutjeye kuş • 
!ların kilere konulmasını söylemeğ'i de 
ihmal etmemi~ti. Bütün bu olup biten- c- PheZa.ı: sen su kayııatabiJir misin?. 
~eti biz, ben ve Nauke, karnaranın üst mancasının içiıU tamamen sömürmüş Bir gün gemiye koroanya olarak dö-
pencercsindcn görüyorduk.. Hülasa ge- olmasın mı? Bu kadar beklooikten son ğülüp yağ ile kanştırılmış etten ma -
iti.rdiğimiz kanca ile bir tş görernemiş ra, bu kadar heyecan geçirdikten son- mul sucuk. alınmıştı. Bu sucuklar ke -
idil, böyle bir fırsat elimize geçme • bilh d akıllı b d k' k ra ve assa a am ir e öte ten bezler içine konulup dtkilecek ve 
miş·t.i . yedikten sonra umduğum bir .kaşıcak 
Maamaf~,_ kilere lwn!l...uzdan gı"nnek bozulmaktan muhafaza için de üzerine 

.ııı u ördek içinden mahrum kalmak!.. Doğ-
,:'"""!.-· ... sız dcgıw'1di. Binaena1eyh SmutJ'e- b b kireç badanası yapılacaktı. .u~ "' • rusu u ana pek dokımmuştu!.. Bina-
nin işini bitirip kendi yerine gitmesini enaleyh yediğim dayağın bir kısmını Bu iş için geminin en genç gc.mici • 
be'klemeğe başladık. Nihayet o da de - da arkadaşıma tattııma'le mecburiye • leri seçilmişti. Çünkü gençler, eski tay 
fo!up gitti, biz de harekete geçtik. tinde kaLınıştım. falara nisbetle daha doğru, dalıa na -

Lumbuzdan ldlere elimi sokabi1miş· Bu hadise, zavaUı Smuljeyi çok mü- muslu şahıslardı! Yalnız ben, genç ol -
tim oh! Ne iyi taHbirniz varmış! teessir etmişti!. o. tasalı bir eda ile ba- duğum halde, bu işten haric tutulmuş-

Fakat kilıerin kapısı da açıkmış. Ga· şını sallıyor ve chırsızlar sosyetesinin tum! Maamafih bizim bu işe ayrılmış 
tiba Smutje onu kaparnağı unutmuş. gcmid,!:!ki biricik namuslu delikanlıyJ arkadaşlara bu yolda lazım gelen tali· 
Lakin sonradan anlaşıldı ki kilerin ka- da ba~tan çıkarmış» olduğunu söylü • matı vermiştik. 

~~a~~~hl~~~~~y:m:d:u:·~=====~~~~~~~===:::::::(:A:r:~::v:a:~~ 
Mendcbur herif misafirini savdıktan , 
sonra hemen karnaraya ko.şm~ ve tam 
dayummadığı midesini doldurmak 1 -
'Çin ördcklerden birini alarak masaya 
oturmuştu. Arkası kilerin kapısına mü-
te,·eccihdi. · 

Kilere soktuğum elimi şöyle sağa 
sola bir dolaştırdı.m, ellme ilk temas 
eden ördek dolmasının en'k ve elma 
olnn iç kısmı oldu. Hemen avuçlayn -
bildiğim kadar avuç1adım ve ne olur 
ne olmaz diye panrta1onumun cebine 
yerleştirdim. Bunu yaparken sükune
timi son derece muhafaza ediyordum. 
K&ptan bir şey hissetmiş değildi. tkin· 
ci d~fa elhni soktum ve yoldama~ ko
yuldum. Bu sefer eliine geçen bütün 
bir ördel=' kızartması oldu. Kim bilir ne 
kaciar sevinç ve heyecan duymuş olma
lıyım ki hafif bir çıtu-dı olmasını ön -
eye~iştim. Bunun üzerine kaptan 
etrafına bakınmı~ ve semiz ördeğin ha 
va dahilinde ytıkan doğru gitmekte 
oldu~u gözlerine çarpmıştı. 

Kaptan, ağz.ında ördeğin bir budu 
olrluğu halde: 

- Vayku~m! 

Diye bağınnış ve yıldınm gibt otur
duğu yerelen kalkarak kaybolmak Ü:l'Je
re bulunan bileğimden şiddelle yaka • 
ilarnı~L 
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SOLDAN SA(;. ve YUKARDAN AŞAti: 

ı - Seflrlerln çalıştıkları daire. 
2 - Esirilk - rSa~• ın zıddı. 
S - ~en - Yava§. 
t - Aranmak masdanndan emrl hazır -

Nazik olmıyan. 
ll - Kabul et.memek - Mccnun. 
6 - Ke.smek masdanndan emri hazır -

Rüzgar. 
' - Arının yapt~ı - Başa musnllat olan. 
1 - Slnlrl.I.U.k. 
G - Şark.ılarm Ahenıinl !(.esbit eden ya -

n - Yed - Daııt. 
10 - Sonundıı. blr cM• olsaydı feci bir şe

yin vukuundan evvel onun vakl o -
taeatını gösteren feyler. 

Bir doktorun günlük 
notlar rndan 

ı yllusuzluk 
UykusuZluk slnlrlerlmlzi bozan mühlm 

bir ft.mlldir. 
Bllasebeb ve hUafı mutad her şeye 

slnirlencn, hayret eden kimselerde şüb
heslz bunun sebeblerini aramak lfi.zım -
dır. Bu aranan sebebierin birisi de uy -
k1.1suzlııJ;: mevcud olup olmadıgını veya
hud biitün bir ay veya hafta içinde her
hangi bir sebeble az uyku uyuyup uyu -
m.ldltını da araştırmak lfızımdır. 

Uyku cümle! asab!yenln gıdası sayı -
lır. Uyku esno.sında vücudden dcf ve 
tnrdı 1azım g'!len bllhassa cümle! asabl
YC' deşarjlnrı, zehirlerı mUndefi olur. 
Uyku beyni ve bütün slnlrlerlınlzl din -
lendiren en e.o;aslı bir flzlyoloJlk vazife
dir. Uykuyu gece ve karanlıkta uyuma
lıdır. Gündüz uykusu güneş ziyasının 
gerek münte.,ir ve gerekse müstaklm şu
antının tabakıtı şebekiye üzerine teslrl 
dolnyıslle sını:-ıerl dln1endlrmez. Ve tam 
sükun ternın etmez. Uyku müddctt as -
gart yedi ...ııant olmalıdır. Rüyalı uyku 
mnkbul de~lld!r. Uyku deltkslz tablr e
dılen şekilde olmalıdır. 

Horlnmn, sayıkiama glbl gayritatlll 
§eyler nıevcud !.se sebebini ar~tırıp lza
le etmelidir. Bunların tedami ve 1zales1 
mümkündür. 

Ankarada at yarışları 
Dün· beş koşu yapıldı, yarışlarda çok kal ab alı~ 

bir merakh kütlesi haz1r bulundu 
Ankara 26 (A.A.) - Çok kalabalık 

bir meraklı kütlesi kaırşısında hlpod -
romda yapilan bugünkil at yarışlannın 
netleeleri şunlardır: 

Birinci koşu· 
Dört ve daha yukan yaştaki yerli 

yarımkan İngiliz at ve kısrak'lara mah
sustu. Mesafesi 2,000 metre olan bu 
yanşın birinclEifbti F.ahri Aıtaçerinin 
Ceyil\uı, i.kinciliğini Ahmed İnegölün 
Nazlısı ve ~ncülüğünü ne Fahri At
lının Andran Budini kazanmıştır. 

İkinci koşu: 
Dör' ve daha yukan yaştaki halis • 

kan Arab ve kısraklam mahsustu. Me
safesi 1 ,600 metre olan 'bu yan~ın bi -
rinciliğini Ahmed Gelişin Ünlüsü, i · 
'kinciliğini Receb Ba1kanın Ceylfi.nı, 
üçüncülüğünü Saim Yılınazın Dervişi 
kazanmıştır. 

Üçüncü koşu: 
İki yaşında ve hiç koşu kazanmamış 

haliskan İngiliz erkek \~ dişi taylara 
mahsustu. Mesafesi 1 ,200 metre olan 
nın Sifkapı, ikinciliğini Salih Temelin 
bu yanşın birinciliğini Ferruh Ağa • 
Batrayı, üçüncülüğünü Ahmed At -

manın Doru Kurdu kazanınıqtır. 
Dördüncü koşu: İ~ 
Üç ya'iındaki yerli yarunkall ~&' 

erkek ve dişi taylara mabsu&tu- Jl bi' 
fesi 1 ,600 metr~ olan bu koşu~~t!ı 
rinclliğini İsmail Aksoyun lı~ . O ' 
i.kinciliğini Hüseyin Atakın ~ıgı~opt' 
çüncü·Iüğünü M. F. Çaltm&~ 
kazanmıştır. 

Beşinci koşu: kBO tır 
Üç ve daha yukarı ya§ta haliS rJeS'' 

giliz at ve kısraklara maıısustU. Jl bl' 
fesi 2,200 metre olan bu koŞ~ıırjı, ı' 
rinciliğini Bürhan Işılın Ko~ srt• O' 
kinciHğini Salih Temelin TaŞPıJl ,_ı~ 
çüncülüğiınü G. S. O~urtak1I1 
kaz~nmıştır. 

Yar1m orta siklet dUnY8 

şampiyonu 0; 
NevyorK 26 (A.A.) - :MadiSOrı ı,o~ 

dende yarım orta sıklet diiilf'lo_pi~1 
şampiyonu Henry Arstrong, ~eo pıf' 
meydan ok:um~ olan Filipin ş~e f: 
nu Ceferine Garcia'ya sayı he58 ~~ 
lib gelerek mevkiini muhafazB e 
tir. _../ 

Seyahat: Otomobille Avrupaya 
seyahat zorluklan 

( Baştarafı 10 uncu nyfada ) 
Önümüzdeki sene içinde, Çorluda ge

ne mimar Sinanın eseri olan Süleymani
ye camisi ile Havsanın Sokullu vezir ha
mrunları da tamir ettirilecek, bunlar bey
nelmilel yolun tarihi birer abidesi haline 

ı8ıl~ ·nııt ~tJ' 
şağı 1000-1500 liralık bir teın1 '/SJ" 
Otomobili olup ta seyahate çıl<~~nı~tıJI' 
rm hemen çoğu bu garanti .rtıUŞ tot1loııl' 
dan bahsediyorlar. Bu garanti, {) ~e~r 
!.in yabancı bir memlekette. o rtı ıçitl ·· 
tin gümrüğü zararına satııınarna: (}'O' 
Olur ya, arabanızı alır, Bclgr8 a'\""g~ 

Edirne içinden .geçecek olan asfalt yo- rür, .orada satarsınız. ArabanıZl ıçi.Jl 
lun üzerinde 1939 da 60 bin lira sarfedi- lavyaya gümrüksüz solttu~unu: ~ 
le-rek büyük bir otel yapılacaktır. • satıştan dolayı, Yugoslnv günırll~cıı ~ 

Bunlar güzel ~eyler. .. Yapılınasına rük almamıştır. lş meydana çıd Jl ııt 
önayak olanların himmeti var olsun. Fa- hakkını Türkiye turing klübiill e.ıtl& r 
kat İstanbul - Edirne yolunda gidip ge- O sizden aldıgwı teminat üzerine 

0 

1 64~ '11 .,t• 
lenlerin şikayetleri değil, bazı temenni- ketin matlubu olan gümrük r~~~ıv 

konacaktır. 

leri de var. Bu usul, gümrük menfaatlerinl ·ı.Jif·f". 
Geçenlerde Avrupaya otomobille seya- lı korumak için alınmış bir tcdbl ~tiPf 

hat yapan bir doktorumuz bu temennile- kat, otomobil seyahatini güç~e~ıtel 1~ 
ri şu noktalar üzerinde toplamaktadır: A --ı A 1 A c R {Be.mejjlV"' ·• Ir vrupınıa . . . . . ~--d) 'o" d" 

c- Yolun yükseltilmiş yerlerinde iki nınmış otomobil klüpleri ittih8 ~rtıf r 
tarafa muhafaza taşları konulınalıdır. Ge- gayet pratik bir çare bulınU§· ~ ~e 1 
eeleri de iyi görebilmek için bu ta§ların karne pasaj - triptik teminatı Y 411{1,111~ 
üzerine, Avnıpada olduğu gibi, cam par- tomobilleri ufak bir prim ~ll~}( t,~ 
çaları konursa çok iyi olur. sigorta ediyorlar. Bu suretle bÜ~0rt~ 

Virajlar geni§letilmeli ve sağlı sollu lar tedarik etmek külfetinden dol~,.~ 
geliş gidiş yerleri yol üzerine beyaz bo- seyyahlar memleket memleket blııer 
ya ile veya bUyük çivilerle işaret edil- lar. Bizim turing klüp te otoıtl~ ,ılur:: 
m eli. sigorta işi için Milli Reas~r~ııl''t ıı,., 
Yokuşlarda, bilhassa ya4ışlı havalarda caat etmi~. 1ş tedkik edılnıı~· . rtB ~ 

patinaj tehlikesini bnle.mek için yol kü- tice menfi ... Milli Reasüran~, sit"f_lf11t ~.v, 
çük parke taşlarile örülmeli. ıc: u..>· "' ketlerile btı işi tedkik etınooı• rııflJ .;. 

Yol üzerinde hiç olmazsa elli kilomet- mobil sigortası için büyük .ınııs ~~.ıD 
rede bir benzin ve yardım istasyonlan kilılt lazım olduğunu, yapı}aca'S 

1 
tıJt~ 

~~ ~ r 
- Bırak hınzır! 

Diye adeta uluyor ve bileğimi şid -
detle buruyordu. ı 

2 

~ bu masrafı koruyamıyacaa bl .,reJ 
Cnab htey- ohJ11eulanmuın poJla Bu temennilerin hepsi doğru ve yerin- ederek Turing Klübe red ceVll _,..~~ 
pul y•laam•larına rlu ederh. Abi tak· d 1 B. d -~ 1 .rıı.v ııı9' 

1 2 R 4 fl 1 .. R 9 10 

s o K UL GA N B K 

İster istemez nefis ördek mancasını 
bırakmışhm. Bfleğimin acısına rağmen 
sükunetimi muhafaza ediyordum. Sa -
nıyordum ki, müteeaslrin kim olduğu
nu öğrenmeden bileğimi koyuverecek
tL Halbuki herif öteki elile oracıkta 
bulunan bir ipi yakalamış ve bileğimi 
bağlıyarnk dolabın tunç halkaslilll ge • 
çirmişti. Bu esnada Nauk.e ~tşmiş, 
hiç olmazsa cebimdeki ördek içinin zl
yaına meydan venn~ için onu oe -
birnden çıkanp almıştı. 
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l:ııvelki bulmacanın halledilnıif fCkti 

···············-············ .... ·······-· ... ················ 
ERTUGRUL SADI TEK 

TiYATROSU 
Kaptan, kolumu bu suretle sımsıkı 

b:ığladıktan sonra yukan gebnişti. 
- Oo .. maşallah!, diyordu, bu, sen • Tabtmd.e Bts~n aat 

16 da matine gece 21 de 
sin ha Phclax? Sen ördek sevmezsin de sOT KARDEŞLER 
ğü mi? .. Fakat halat seve.rs1.nl ~ocforil s perde 

Bunu .söyler söylemez elindeki ha - ____________ r_c_ı :_4_00_9_,_ 

la+ parç.asile bana öyle btr dayak at -
mışh ki, aman yarabbi! .. Köpek gtbi u· 
lumuştum. 

Kabalanın acıya acıya, kendim to -
pallıya topa1hya yürüdürn. Naukeye 
giU:m. Aşırdı(hm ör.dek içinden hissemi 
alac..ıktım.Kfıfir çocuk bu nef!s ördek 

TURAN TIYATROSU 
Halk ııan'etJcin N&Jid 
olcoyncı.l s,.miba Mitel 

·val)'cted 

BugDn 1 Beyaz G61ge 
4 P. gece: 

Tarifenin Aşk• S P. 

41 ... • tateldwt •akabeleaia kalabUU. e şey er... ır e as.ıa st yoldan ötesi Fakat, otomobil şor ve se.ıiılg ı'-A~ 
\. l var. Lüleburgazdan itibaren hududa ka- taammümü için çok çalışan Ttı! _..,_~r 
........... ••• ••• • .• • .. • .• • •. • •• -•. -•• • .. • .• ·~· •• -•• -•• -•• -•• ·.-·.• •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• ~.... dar olan kısmın 40 kilometresi 1939 sene- ilk teşebbüsünün netice yeJ'JllC:: t~ 
( 

, si sonuna kadar b:tecek. Geri kalan 50 t 'V~ _.rt 
1 yılmıyarak yeniden müracaa .~, ıır Jd 

N·· b f " 1 kilometrelik yolu da bu müddet içinde datl.- err o e Ct eczane er bitirmeliyiz. Çünkü, 1940 dan sonra Lon- tüslcre girişmi~tir. Alakıl il§~ıı, 
dra - İstanbul yolunda asfalt olmıyan törleri şikayete &evkede~ ~~ (If 
bozuk kısım olarak bir orası 'kalacak. yakında hertaraf edilece~ınliJıiC'tt ft Bıı ıece nöbetçi olan et.-zaneler tıın

lardır: 

İstanblll cJhetindekDer: 
Abarayda: <Pertev>. Alemdarda: 

(EışrP.! Ne~·et>, Beyazıdda: <~mill, Sa
mat.yada: (Ero!Uos), Em1n3nünde: (Meh 
med KAzım>. Eyübde: (Hikmet Atla -
maz), Fenerde: (Vlt.alB, Şehremlnlnde: 
CHamdl), Şehzadebaşında: <Ünlversı -
tc}, Kamgümrilk1e: (Fuad), Xliçfikpa -
urda: (Hulüsl), Bakırköyünde: (HllAl). 

Beyothl enıetlndekBer: 
İstlklal caddesinde: (Kanzuk), Daire

de: (Güneş), Topçularda: (8porldl.s), 
Tak.shnde: (Nizameddlnl, Tariabatın -
da: (Ni had), Şl.şllde: (Halk), ~1kta§ _ 
te.: (All Rıza) . 

Botaziçl, Kadıköy ve Adala.rclakller: 
Üsküdarda: (İmrahor), Sanyer~: 

(AsaO, Kadık6yünde: tSıbhat, Rıfat), 
Büyükadada: (Şlnaal Rıza), Heybellde: 
(Ta,nq). 

-

Bulgarlar cbiz yollarırom 940 senesine yorlar. 
kadar tarnamlıyacağız:. diyorlarmı~... a~ıf"" Otomobil çarpan bir ,ı 

Bu yol derdinden başka otomobille Av- dişleri karıldl .,1 ı8 , 
rupaya seyahatteki zorluklardan biri de Şof" ~ idareSiJldeJV O~..ı-
triptik i~l... Triptik almadan seyahat or namazanın .. 10ııd9 "Y' 
etmek çok mli§kül... Çünkü her girdiği- numaralı otam.obil, ~r~cle efi' 
niz memleket gUmrUğQne arabanızın çumusa caddesınde H~ ı . ~&'' 
gümrük parasını yatıracak. sonra çıkar- ne çarpmış, Halilin dış1erı1~ s1l 
ken geri nlacaksınız. Bu zorlu~ gider- Suçlu yakalanmış ve yara d• 
rnek için 1rıptik asulnnü bulmuşlar. Bu vatı yapılmıştır. . • yal<ııııı" 0 ' 

karne ile muteber oldu~u me.mleketlere Komşusunu döven bır• neSillde tsf' 
bir garanti vermeden &erbest girip çı kı- Aksarayds Sofular .ı:nah~ ffitı ~' 
yorsunuz, fakat tripti~l almak için de turan İsmail isminde ~ 1j&e ~ ~ 
turing ve otomobil klübüne arabanızın müracaat ederek ayni ~ .. :dil~ıı 
gUmrük bedelinJ yatırmak veya o mik- ran Lı1tf1 tarafından doVll ışt.f!· ;~tl' 
darcia bir banka teminat mektubu ver- tehdid edildiğini iddia e~ tB ~ 
rnek lAzım geliyor. Bu da herkesin kolay Lutfi yakalannuş, iahkikB 
kolay yapabilece~i bir §ey de~il ... En a- ~tır. 
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En • y · çaredir. 

alınacaktır. 
~tri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

ti<kt rıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda btihdam edilmek üzere üç tebib alına
ır. 

aJ:klnerin V<'sikıılarını birer istidaya b.1ğlıyarak Umum MüdürlUÇe müraca-

~838h 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
l 

'~ar._ İdaremizin Çankırı tuzlasında planı ve şartnamesi mtıcibind~ yaptırılacak 
'flt~geıe tesisatile müb::ıyaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf usulile ek
ll eye konmuştur. 

)ap1ı; 'I' esisata ai d malzE.'menın sü Zonguldak teslimi ve mahalline montaj ın 
lll ası, muhammcn bedel~ 13.500 lira ve muvakkat teminatı 1012.50 liradır. 

~ta ; Eksillme 5/XII/938 tarihıne rn:;tLıynn Pazartesi günü saat ıs de Kaba • 
1"1 evazım ve mübay:.:ıat şubesindek~ alım komisyonunda yapılacaktır. 

!labilir._ Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -

\"._·E . 
)e ~et ksılbneyc iştirak etmek istiyen firmalann fiatsız fenni tekliflerini plfın 
\>~e ay resimlerini tedkik edilmek üze re ihale gününden en geç bir hafta ev
' kadar İnhisarlar umum müdürl5~ü tuz fen şubesine vermeleri ve teklif-

'lı kabulünü mutnzammın vesikn almaları lazımdır. 
% lU._ ~ühürlü teklif mektubun n kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı tuz 
~~sınden alınacak eksiltmey~ iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
~1ttrı ~~Y.~ banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
lıııa lll e gunu en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçen komisyon başkanlı
~uz mukabilinde verilmesi 15zımdır. c7657:o 

SON POSTA 

D AR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Mübal4galı cMakiyaj:t kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABtl BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar kaC.ınları, yeni bir 

moda meydana atmışlardır. Onlar, bü

tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver

meksizin şeftali çiçe!i bir ten temin eden 

yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul lle en 

ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 

geçirilmiş ve hakikaten krem köpü~ ile 

kanştınlmış pudradır. - Fransız kimya

gerleri tarafından uzun araştırmalar ne

ticesinde elde ettikleri bu en son usul • 

ToRalon mi.iessescsi tarafından imtiyazı 

alınmıştır. Tokalen pudrası, parlak bir 

buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 

hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar· 

fında cMat. bir ten temin edecektir. 

cFini Mab Tokalon pudrasını kullandı

~ınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 

cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliginizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cıızib ve yeni rengı olan 

Tokalan pudrasını istPyirjz ve kullanınız. 

Sayfa 1: 

1 Istanbul Belediyesi Iliiniarı 1 
Behcr metre murabbaına üç lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde 

45 inci adada bir tarafı 1233, önü 1205 harita numaralı arsalarla çevrili yüzsüz 33 
metre 88 santimetre murabbaı sahalı arsa alakadarları arasında satılmak üzere 
açık arttımıaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdür1üğünde görülebilir. 

İstekliler 7 lira 82 kuruşluk ilk teminat anakbuz veya mektubile beraber 80/11/ 
9388 Çarşamba günü uat 14 buçulkta daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) · (8413) 

Devlet Demiryolları velimanları iş1etm3si Umıım ıdaresi ilanlı:ı 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup malzeme her 

grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere bizalarında kayıdlı gün ve saatlerde Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarfla eksiltıneye 

konmuştur. Bu işe girmek istiycnlerı:ı her grup hizasmda yazılı muvakkat 'tn. 
ır.inat ve kanunun tayin etti~i vesaik ve teklif ve kataloklannı muhtevi zarfla. 

rm eksiitme günü saatinden bir saat cv velinc kadar Haydarpaşada gar binaat 
dahilindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler karnısyandan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
ı - 5 aded 4-5 Kg. karpitlik seyyar yuk ~ek tazyik asetilen cihazı: MuhamiPeıı 

bedeli ıııo lira ve muvakkat teminatı 8325 kuruş olup kapalı zarfla eksiltınesi 
15/ı2/938 Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - 10 aded 8-10 Kg. karpitlik seyyaryüksek tazyik asetilen cihazı: Mııham
men bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatı 2171h lira olup kapalı zarfla eksılt-
mesi ı5/12/38 perşembe günü saat 15,30 d:ı yapılacaktır. (8523) 

Istanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
Mikdan Cinsi Tahmin lık 

kilo bedeli teminatı 
Lira Ku Lira Ku 

1240- 1400 KOsele 2310.00 173 25 

ı - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk temiı,ıatı yukarıda yazılı evsafına uy
gun 1240-1400 kilo kösele 3/12/938 Cumartesi günü saat ll de Gedikpaşada
ld İstanbul Jandarma satınalma ko~isyonunca açık eksiitme ile satın nh· 

nacaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. Veya parasız aldırıla-

bilir. . 
3 - 2490 sayılı kanuna göre şeraıt1 haiz isteklilerin ilk teminatlarilc yazılı gün 

ve saatte komisyon gelmeleri. (8482) 

• ç zer1ne 
Fen ni Kas ık bağları 
Mide, bnrsak, böbrek 

dOşkUnltl~One 

renal 
Korsaıu 
İati yenler • ölç u 

tarifesi gönderilir. 

Emin :Sı~ U 
ızmir so kı-tp 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerdan 
'- sal mınız. ,. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye rubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü banluı ifi * 
.........................•.................................... 

os ta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevınl. Slynst, Havadls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mah!uz ve gazetemızc aiddir. 

ABO E FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKt'YE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 270:> 140) 800 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
deği§tirmek 25 kuru.ştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
~o o 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlmdan mes'uliyet alınmaz. 
Ccvab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvem lAzımdır. 
"', .............................................. ·-~ 

f 
Posta. kutıuu : 741 İltanbul i 
Telgra.f : Son Posta ! 
Telefon : !0203 j 

\, ............................................... ~ 
Dr. HAFIZ CEMAL 

(Lokman Heldm) 
OabW,.e mt\teh.a.uuı: Pazardan maa4a 

lw'&i1D <1 - 1) DJ.n.DJQla ııwnara 10f. n ... 
ie!onu wııa - 11066 
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· Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma, nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılara karşı 

- • • 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe '' Gripin, en 
muannid baş, diş, ve romatizma ağrılarını, üşütm~den 

mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
"Gripin,. bu yağmurlu ve soğuk 

havalarda vücudünüzü hastalıklardan 

koruyacak en kuvvetli ilaçbr. 

Bir kaşe " Gripin , çok kısa zamanda 

siz\ rahat ve sıhhate kavuşturur. l~abında günde 3 adet alabilirsiniz. 

MOzlk meraklılarına ,ayanı tavsiye pliklar 

MüNiR NUREDDiN 
270905 No.: 

270906 No.: . 
270907 No. ı 

270908 No.: 

- Evle Şarkı - DoOuyor BmrDme 
- Uşak şarkı - Bir gDn geleceksin 

- HicazkAr Sarkı - Bekledim fecre kadar 
- Bozarn şarkı - Afkın bana gizli bir elem 

- Bu sevda ne tath yalan 
- Bir net'• yarat hasta gBnDI 

- Hicazkar Şarkı - lzmlrin içinde 
- Hicaz Şarkı - Eli gGzlerine 

Her yerde Israrla Gri· 
pin lsteylnlz ve Gripin 
yerine başka bir mar
ka verirlerse şiddetle _ 

reddediniz 

Hafiflik- Rahatlık 

ISTANBUl., ..,_. .. 
TOul 111e7da"ı 12 No:ııı. , ... ~ ........... , ... , •d'"'' •• ,. 

IŞ Ho.lıı t.rlfemlrl lateylnlz. 

"'r•tı• ..... ••d• bOrGk teaıııat. . ............................................................ . 
Son Posta Matbaası 

1 

.. Başmız mı ağrıyor? 
Gripten ml yatıyor.ııunuz? 

Romatizmanız mı teprendt? 
Dlşlnlzln ağrısı sizi çok mu 

ra.hat.sız ediyor? 
k.,.kıye 

i 

Bütün bunlnrı . derhal rtdertr. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 k ... 
q&li.t • 

1 

POKER 
, trq bıçaklan en sert ukalı bil• 

yener ve cildi yumutabr. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla isteyin__iz. 

SAGLIGINIZI . 
KORUYUNUZ: 

I<;n hoş ve tabıt meyva .,-rr 
lerinden yapılmıştır. 1JJJ•1,. 

TakHd edilmesi kabil o 
bir fen lıarikasıctır. gal 

lNGlLtZ KANZUK ECZAlf 
BEYOÖLU - lST AN BUL 

Mideyi t.ıoıınaz ve kalbi yormaz. 
Tek ka şe 6 kuruş, 6 lık am bal!j 
30 li uruş. Her eczanede bulunur 

~--------------~ -------------~ 
ZAYl: Hüvlyel ci.izdanunı, asker ftfiikamı ~--------"""1 ıay! ettim. Yenisini alacaAlından eskileri - ..ıl 

nin hükmü olmadı~ını llln ederim. 
Hamza otlu Rqid Borçta 

P ARİS ve LONDRA'ııJII 
"te En son modellerine go 

BAYANLAR için büyii)' • 

Doktor Ş H ERi 
ihrahim Zatl Öget ŞAPKA ME 
Belediye lrarşısınds, Plyerlotl gayet ucuz fja~~,!"'f11ıl0~ 
caddesinda 21 numaradı herlllA BAKER MA;ı.A~=--~ Neşriyat Müdürü: Selim Rtıgıp t;meç u ~._..Alt• 

S u~ledea sonra bastaları:u kabul ŞAPKk dairesinde -~--..... 
SAHİPLERI: . Ragıp EMEÇ ._ ___ ..., eder. -.---p ,.;;~~------,.,.......-A. Eler"" UŞAKLlGlL ,. ... 
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