
~ALKIN GÖZO 

ti,ALK 1 N KULA~I 
~AL K 1 N D 1 L 1 

Yazı lflerl telefonu: ZOZOS PAZARTESI 28- İKİNCİTEŞRİN 1138 Sdue iflert telefomı: J020S 

Bulgarisianda tahrikô.tcılara 
~karşı şiddetli tedbirler alındı _____ 

Dün Sofya şehrinde 
her tiirlü seyrüsefer 

tamamile yasak-edildi 
Bulgar hükUmeti bir tebliğde tahrikitcıların, nümayişcileri 
fesadcı maksadları uğrunda, istismar ettiklerini bildiriyor 

............................. ·-··············-·············· 
G. MET AKSASI N Memleketimizin 
MÜHIM SÖZLERI - banş ve iktisad 
'' Elenler hududlarımız içinde 
~kunetle yaşayabilir ve emniyet 
altında işlerine bakabilirler ,, 

politikaSI 
Başvekil Bayann tanınmış 

bir İngiliz gazetecisine 
beyana h 

C 1 N D E B 1 R H_ A D i S E 
Ingilizierin Hongkong 
müstemlekesine giren 

japonlar geri çekildiler 
Tekrar hududu geçmek isteyen Japonlar ingiliz 

askerlerinin sUngülerile karşiiastiiar 

· lngilizlerin Hongkong müstemlekesinden bir görünil§ 

Londra 27 (A.A) - Pazar günü Cumartesi sabahı Japonyalılar Shun 
ncşrolunan gazeteler içinde yalnız ~hri üzerine şiddetli bir taB.ITUZa baş· 
Sunday Ekspres ingiltereye aid olan laınışlardır. Japon tayyareleri İngiliz 

Tanınmu, ~İngiliz gazetecı1ı.eri.Dden Hongkong müstemlekesine Japonyalı - mıntakasına iltica etmeğe çalışan sivil 
Ward Pri~, Ankaradan Daily Mail ga· lar tarafından taarruz edildiğini büyük Çirliler üzerine mitralyöz.lerle ateş 
zetesine gönderdiği lbir yazıda şöyle başlık~arla neşretmektedir: !Bu gazete açmışlardır. Az sonra ekserisi 1 3 ve 1 S 
demektedir: hadisenin kendi muliab.iri tarantıdan ynşında bulunan Çin müdafaa askerleri 

Türkiye Başvekili Ce-lal Bayar, bana telefon'la varilen tafsilatmı şu suret· şimendifer köprüsünü Hongkong'a 
şu beyanatta bulundu: le anlatmaktadır: (Devamı 11 inci sayfada) 

c- İktısad politikamız, hariçten al· 
dığımız herhangi bir emtianın karşılı· 
ğını emtia ile ödemek prensipine da • 
yanmaktadır. Bu asla şaşmıyan pren· 
sipimizdir. 

(Devamı 11 inci •ayfa&) 

Pola Ne gri Almanyada 
tevkif mi edildi ? 

Pola Negri 

.ından az müddet evvel (Şahane 

Tango) adındaki son ve büyük filmini 
seyrettigimiz tanınmış sinema yıldızı 
Pola Negri'nin hAlen Almanyada mev· 
kuf bulunduğunu Fransı-z mecmualan 
yazmaktadırlar. 

(Vcvamı 11 inci sayfada) 

Fransada umumi grev 
teşebbüsü akim kalıyor 

Daladye dün akşam radyoda bir nutuk söyledi 
Belediye memur ve işeileri greve iştirak etmiyeceklerini 

bildirdiler, hükumet tedbirler ald i 

Paris 27 (Hususi) - Hükftmetin grev- ra~en çarşamba günü dükkan1arını 
cilere karşı nldı~ı tedbirler semeresini açık tutacaklarını ilan etmişlerdic. 
gösterme~e başlamıştır. Maden amelele. Di~er taraftan, Paris ve bütün Fran
rinden bir kısmı bugiin tekrar ~lerine sanın belediye memur ve işeileri bugün 
ba~Irunışlardır. ne§I"ettikleri bir beyannarnede siyasi mil 

Di~er taraftan Paris nuntakasının bir lfıhazalarla ilan edilen bir greve iştirak-
çok tüccarları, sendikanın grev emrine (Devamı 11 ınci sayfa&) 

Türkün eşsiz Atası için 
yapılacak (Anıd- Kabir) 

nasıl olacak? 
Generaller, ressamlar ve diğer münevverler 
"Son Posta, ya düşilncelerini anlatıuorlar 

Konya Saylavı ressam Şevket ~rofesör Mazhar Uzm4n 
(Yazısı 11 inci sayfamızda) 



Her •• u 
Dünya politikasının yeni 
lstikametleri ve Rusya 

\._ Yazan: Muhittin Birgen 

(R\ ünkü makalemizde Münih kon • 
lb::U feransmdan sonra Avrupanın ye

n· bir polıtika müvazenesine ve yeni bir 
nizama doğru gitrnek üzere bir takım 
hareketler içinde bulunduğundan bahis 
ve bu hareketlerin çok mühim ve ente -
rcsan olduğu 5zerinde ısrar cdiyorduk. 

Bu hareketler arasında en ziyade gö
ıe çarpan meselelerden biri Rusyanın 
vaziyetıdır. Münih konferansına kadar 
devam eden Avrupanın har b sonu niza -
mı içinde Rusyanın iki vaziyeti iki dev
ri ve iki siyaseti olmuştu. İlk devirde ko
münist Rusya evvela dünyaya kar§ı bir 
tecavüz tecrübesi yaptı; bu tecavüz dev-

Resimli Makale: Dayanma kuvveti .. = :::::a 

let ve ordu şeklınde ve klasik emperya- adamların hayatlannı tedkik ediniz. Hepsinin muvaffa'ki -
lizm gaycsile de~il: belki de yeni bir din man savleti karşısında boznJmu~tu, ric'at ediyordu. Parisin yctlerine de Rooseveltin §U tavsiyesinin Amil olduAunu 
ve akide yayılması suretinde tecelli edi- b lt 1 bil go··ru·· rsi'ınu·· z.· 

oşa ı masına e başlanmıştı. Bedbinli~in herkesi sar -
yordu. Rusyada teşekırul eden üçüncü d ğ d k'k d Fr - Hi,. bir zaman cesaret<'izli~e kapılmayın'or. bedbiniye ı ı a ı a a ansız başkumandam Joffr şu emri verdi: , "' ıs _, 
enternasyonal; enternasyonal bir akide - boyun e~meyiniz, mukavemet ediniz. 

· - ·· d 1 h.k. 1 - Marn nehri boyunda duracak ve durciu.ıh·nuzun ertc-om yeryuzun e yayı ması ve n un o - 6 .. Unutmıyalım ki yeis ve bedbinlik neticesinde :l.trtemedi-

b. ı İlk saf li günü taarruza gcçecek.s5niz. , n:ası için büyük ır ham e yaptı. - ıtimiz §eyi kabul etmek reağlCib olmak demektir, mulkave -
hasında muvaffak olacak gibi görünen Fransız ordusu durdu ve Almanlan da durdurdu. mette ise her zaman kalkınmak ftınidi vardır. Bu Cimidi 
bu hamle, pek kısa süren bir jnkişaf dev- Sivil veya asker son asnn tarihinde yer alınıcı olan büyük k b t · · 

Z:~~~~~~==========~~~~====;,====~~~~~a~y~e~m~eyuuz~~··~·============:=========~====-==== rini müteakib, iktısadf sahada birdenbi- . 

it~~~~~~1~u=~~~i::~f~~ 
ti. Len n Rusyası, milli hududlannın içi
ne çekildi ve her taraftan kendisine tev
cih edilen askeri hamlelere mukavemet 
göstererek fevkalade bir gayretle bun -
ları kırdı; kendisini e'\."Velfı tecrid et -
rnek, sonra da bağmak isteyen mu ka bil 
taarruzdan kurtardı. . 

50 yıl sonra kardeş 
Çocukları olduklarını 
Antıyan ihtiyarlar 

1 r-·-············ ............................... -... " J 

~ Hergün bir ftkra ~~ . -
= Onu tan1m1yorum 

Kurnaz bir hırsız Mr gün kiıiseye 
girmi§. Papazın dizlerine kapanarak: 

-Benim günahım çok .. 
Dipe bağırmıı ve bu arada da papa--

zm kesesini a§lTmtJ. 

- Ne günahın var oğlum?. 
- Bir para keıesi raldım. 
- Geri ııennek lcizım. 
- PPki keseyi rize -vereyim. 
- Bana vermek olmaz, .ahibi kim-

Meşhur /talyan 
Ressamının 
~ir buluşu 

İkinci devrede Rusyayı A vnıpa işle -
rinde faal görürüz. Bir zamanlar Millet
ler Cemiyetine eşkıya cemiyeti diyen 
Rusya; bu cemiyete girdi ve onunla el -
ele vererek çalı~tı. Rusyanın bu yeni si -
yasetini harekete getiren amil, o tarihte 
İtalyada muzaffer olmuş bulunan Faşizm 
ve Almanyada ilerlerneirte bulunan nas
yonal sosyalizm idi. Rusya, bu iki hare
kette, kendisine karşı tcvcih edilmi§ bir 
rejim husumeti görüyordu. Bu rejim hu
sumetini karşılamak için, o, Milletler Ce
miyetinin içinde Fransa tarafından tem
sil edilen kollektif emniyet siyasetine el 
uzatmak yolundan gitti. Ayni zamanda, 

~ 1 
1: 

se ona verece~n. 
- Madem ki ıiz keseyi e.lmıyacak

aınız. Ben de aLakovuyorum, çünkü 
bll§ka ıahibı varsa onu .tanımıyonım 

uyanan Almanynnın, taşacak bir hiddet- -- İngilterede York 1ehrinde elli yıldır 
le, bütün kurulmuş şeyleri yıkınasından birbirlerile kapı komşuluğu eden iki İn
korkan Fransa ile Çekoslovakya, Rusya- giliz bayanı meşhur İngiliz muaşeret u
da kendi emniyet ve ı:elltmetlerini mü - sullerine uyarak yekdi~erine csabah §e
dafaaya yarayacak bir po1itika kombine- rifler hayır olsun• dan başka söz söyle -
zonu görmüşler ve Moskovadan gelen memişler. Bunlardan bir tanesinin ko -
hareketi teveccühll' karşılamışlardı. O 1 cası ölüp de ötekisi, komşusuna taziyeye 
zaman Avrupada Fransa ile Rusya ve gidince, kardeş çocukları oldu~ meyda
Çekoslovakya ile Rusya aralarında ak • na çıkmıştır. 
dedilen ittifakıara şahid olduk. Resmimiz iki bayanı gösteriyor. 

Ancak, sulhü, bir takım anlaşmalar, 

ittifaklar; itilaflar; paktlar ve d~stluk -
lnrla statik bir varlık halınde muhafaza 
etmek isteyen yar.hş br siyaset; yeni Av 

Londrada heyecanlı 
bir hırsızlık vak,ası 

Londrada müthiş bir hırsızlık vak'ası 
rupa nizarnını o da pek ransız olarak; yal 
nız Münihe kadar <:>lirükleyebildi. olmuş, bir kuyumcu dükkanından bir ba

kıma 60 bin; bir bakıma da 120 bin lira 
Almanyanın bilhassa bir senedenbe -

ri yaptı~ı büyük siyasi taarruz: Münih- değerinde mücevherler, kıymetli taşlar 
te bütün mevcud s!stemi yıktı ve bir ta. çalınmıştır. Hadiseyi, gece yansı Skot -
raftan Rusyayı; dığer taraftan da Fran - landyad'a telefonla haber verebilen, mü
sayı tecrid etti. İngıltere ile sımsıkı essesenin başkatibi; §U heyecan dolu ifa-

dede bulunmuştur: 
birleşmiş olan Fransa tecrid edilmiş de cCuma gecesi ıdi. Saat 10 sularında 
ğildi. Fakat Münihten sonra Rusyanm 
tecrid edilmiş olduğu muhakkaktır. evime dönüyordum. 4 kişi üzerime çul -

landılar, başıma bir örtü attılar. İple de 

Bugünkü Avrup: kendisini yeniden kollarımı ba~Jadılar. Beni sürükliye sü.-
rükliye bir otomobile bindirdiler. Birisi 

tanzim etmek isteyen bir takım hare -
k 

yanıma oturdu. Anahtarları kendilerine 
etler içinde, acaba ne tarafa doğru gidi

yor? Rusyayı yeniden tecrid eden bir vermiyecek olursam, bana eziyet edecek-

'i 
: 
'-----..--··------··-----· 
Binlerce lira 
Kazandıran 
Güz'el bir gilz 

.J 

İtalyan ressamı Pierro Sansalvadore, 
1 sebpasını, palet ve diğer eşyasım ayrı 

ayn taşımak mecburiyetlnden kurtul -

mak için, resimde gördü!\lnfi:ıı gibi iki 
tekerlekli küçüdik bir araba tedarik et
mi§, Londra c:addelerirıde böyle dolaş -

'maya başlamıftır. 
1 

ı 
' 

Bir timsah yavrusu ile 
engerek yılanı 

arasındaki mücadele 
Bu güzel yüz, bu genç kıza binlerce Scylanda Kolombo 'civannda bir tim-

lira kazandırmaktadır. İngilterenin en sah yavrusu lle bir engerek yılAnı ara -
çok resmi çekilen lngıllz bayanmm, tür- sında müthil bir mücadele olmuş. Uç sa

lü türlü pozlarda alınmış f.otograflarmı at süren bu aavaştan sonra ümsah, düş -
duvar ilfmlannda mecınua rentlfımların • manının başını ezıneğe muvaffak ol -

da görürsünüz. muştur. 

beni tekrar otomobile koydular. Yollan
dık. Ağzımdan tıkacı çıkardılar, gözüm -
den sargıyı çözdüler. Otomobilden de in
dirdiler. Araba da son süratle uzaklaştı. 
Kendimi toplar toplamaz en yakın tele -
fon köşklerinden birine koştum, teleton 
ettim.:t 

Arşidük Ottoya yardım 
edenler tevkif edildi 

Viyanada doktor Dollfus ile, doktor 

Şuşnig'm idareleri zamanında, Arşidük 

Ottoya her ay gizlice gönderilen 750 İn-

siyasi sistem mi kuruluyor, yoksa Rusya- lerini tehdidle söyledi. Bir müddet git -
yı, Avrupa ışlerile yeniden ve fakat bu ti_k~en. sonra birden durduk, beni garaj 
dt.:fa büsbütün başka bir ruh içinde 'ha- gıbı bır yere soktular. Hemen üstümü ba 
kıkt bir sulh ruhu ıle, yeniden alak,adar şımı aradılar. Anahtarları aldılar. Ağzı -
edecek bir hedef mi takib ediyor? Zan - mı tık~çla tıkadılar. Sa~:lerce garajda 
ncdiyoruz ki yakın bir istikbalin harb ve be~ledım. Adamlardan bırı ~e nöbet bek- Hırsızlar, mağazanın anahtarlarından giliz liraSilltD toplanmasında 
sulh meseleleri bu iki suale ver·ı k ,. ledı. Gece yarısına do~. bır otomobilin mada, mücevherlerin bulunduğu kasa a- bulunan bazı kimseler tevkif 

alAkaları 

edilerek 
vaba ba~hdır. ı ece c-.:- kapıda durduğunu işittim. Biraz sonra da nahtarlnnnı da almışlardır. mahkemeye verilmişlerdir. 

B ze sorulursa; biz tecrid politika - r~=========~~~=~~~~~~~~=~========~~~~==========:= 
sının, hiç bir zaman, bir sulh, huzur ve 
Asayiş politikası olabilPceğ'ne kani de _ 
Rıliz. Son yirmi senelik Avrupa vukuatı 
bu hu usta kA!ı m:saller vermiştir. 018 
de sona eren bir harb; Türkiyeyi tecrid 
etmış olduı;t içindir ki 919 da Anadolu
da yeniden başladı ve üç sene daha de • 
vam etti. Rusyada ınkıl "hı kuvvetlendi
ren ve Lenin har ketinı nihayet, Rusya 
fr 'de knt'i surette yerleştiren ve mu -

.. ıfa!t hlan ftmil de tecrid siyasetidir. 
Türkıycyi ve Rusyayı evveH1 tecrid ve 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektuba göre geçen -

lerde Amasyada garib bir hadise clmu~tur. Amasyalı bir zat 
vefat etmiş. Cenazenin tezkiyesi ıçin tabut kapıönüne ge
tirilmiş. Bu sırada Amasyada berberlik eden Ahmed ismin

de birisi ortaya atılarak şu şekilde bağirmağa başlamış: 
c- Bu alça'k adamın nasıl hakkını helal edeceksiniz. Bu 

hak bilmiyen bir adamdı. Bu benim ÇCik hakkımı yedi. Bi-

ISTER INA N, 

naenaleyh ben de hakkımı hel§.l etmiyorum. Bırakın ce -
henncınde yansın!• 

Berber buna benzer bir sürü şeyler daha savurduk-tan 
sonra etraftakiler kendisini teskine çalışınışlar, fakat Ah
med bırsını alamamış, ileriye dolru atılmış, tabutun önün
de yere düşmüş, ağzından köpükler gelme~e başlamış. Ce
nazede hazır bulunanlar berberi alarak yeniden yatıştır

mışlar ve merasime de devam e~ler . 

ISTER INA NMA 1 

Sözün ısa ı 

Yazı Çok Oldutu iç__irı 

BugÜtf K Olldmadı 

.... ~ ····················· 
Bulgarisianda 

tahrikatc1lara karşi 
şiddetli tedbirler alındı 

(Baştarafı 1 inci sayfada} 

men dün bilhassa gençler tarafındıııl 
mühiın toplantılar yapılmıştır. c& 

Polisin bütün tedbir ve gayre~\efl 
ne rağmen tahrikatçılar n~a~ış eJ 
fesadcı maksadları uğrunda ı:tı~cl' 
etmek istiyorlar. Hadiselere ;manı e~ 
mak ve alınan tedbirleri tatbik ettJ'lgil;< 
için hükUmet 2 7 ikinciteşrin ilazar ~ 
nU Sofya sokaklannda her türlü se) 
seferi tamamilc yasak etmiştir. .. 1 

(ll·"· 

General· Metaksas'ın beyanatı erıı1 
Atina 27 (A.A.) - Başvekil Ge~ ett 

Metaksns, Yunanisıanın harici vazı~ ; 
hakkında aşağıdaki beyanatta q,ulU 
muştur: . i j.• 

Bugüne kadar gazetelerde barıc ıtt:l 
yaset meselesini kat'iyyen :mc''~ 
bahsetmemiştim. Çünkü Yunan~stııtıJ1D 
bu sahadaki mükemmel vaziy:tı bbU ~ 
hiç de lüzum bırakmıyordu. Eger se" 
gün bumlan bahsedeceksem bunun ~ 
be bi enternasyonal vaz.'iyetimizde bııJl" 
değişiklik olu~u değil, fakat son. 50r 

1 rar. nihayet bulduğundan ve hiç~ır söf 
J te!e'hhüme meydan vermeden soı 
liyebilmekliğimdir. . (!'V 1 

Yunanistan diğer herhangi ~ır d iS ~ 
lettcn hiçbir şey istemiyor. Yunıı~ '!J" 
tanın yegane arzusu sulh ün ıntih~. ıı ıı 1 

sı ve lbütür_ tr.em1eket1erle iyi :rnıın 
sebetlerinhı inkişafıdır. tef 
Yunanistanın Ba}kan Antantını d 

kil eden dost ve müttefik devletle~:sç4 
lan çok samimt münasebatı he:.~e
malfımdur. Bu münasebetler def!l~e -
den ve sarsılmadan devam etıne 

dir. - . ri.irı& 
Yunanistam dost ve muttefık ge' 

yeye bağlıyan husust rabıtalar d;~ ~ 
ne herkesçe malfundur ve evvel d ıpe)'ııfl 
duğu gibi bugün de kat'iyetl~ rıtrtleı 
ederim ki bu hususi bağlar çoı 1 

rnahiyettedir. 

Yunanistan - Bulgaristnıı .18 .-11lı.ı.Sl 
Bulgaristan~ Selanik anla'l"- sıl" 

bağlı bulunuyoruz. Aramızda dah; JJÜ 
münasebetleri n inkişafı husUsu~ 1 ~ 

1 

anlaşma la ra büyük ümidler bnf!rı~rtljj: 
tuz. İki memleket arasında eko ıç tıit 
'\lıcselelerden ~baska muallakta h 
mesele kalmamıştır. . şc1 

Nasıl biz hiç kimseden ihiçbı~iıd& 
istemıyorsak, hiçbir kimse de p 
hiçbir şey isteınernektedir. oı~rtle~ 1 

anc.ak bizim dostluğumuz istenı .,tA 

tedır. tPJ{lP' 
Yunanist::ının münasebctsiz ,,,r • ( 1" 

edebi1eceği herhangi bir taleb ~1t·r sır' 
şı hiçbir kimse tarafından ve bıÇ 
retle yapılmamıştır. . 13ıctL 
E~sen Yunanistan böyle bır cıı'lıııl~ 

sulh yolıle yapılmış olsaydı h~ tel' ' 
bir hareket teUıkki ederdi. Fakn ıııı'lı; • 
rar ediyorum, böyle birşey olrtl ıf 
tır. dl~rı~.ıe 

Binaenaleyh Elenler, hudu ~Illi' 
içinöe sükfuıetıle yaşaya·bilir ';ııbjlıı" 
bir emniyet albnda işlerine b!l dt.ldltı~ 
ler. Çünkü Yunanistanı~. bUkııt /'>~ 
yalnız harb takdirinde degıl, fa .5,fll nıpa vaziyetinin muslihane ınr~coif·, 
nnda da ihUıl edilemez bir ba ••••••.• 

··················································· 
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Po onyada da Y ahud.ler 
aleyhinde cereyan artıyor 

Avusturyanin 
borçları 

1 , ••.••.•••••••••••••••••••••. •••••••••••••••••••·••••••• ., .. _ 

; Hariciye ve• Hi ile dcst ve mütte.ik ~ 
: devletıcr Uariciye Nazıriarı ara- ~ 
: sında telgrailar teati ec!itcii ~ . . . . 
'•······················································· ··' 

C... Fransa hayati bir 
mücadeleye girişmiş 
bu:unuyor 

Yazan: Selim Rngıp Emeç 
Ankara 27 (A.A.) - Hariciye Vekili 

Şi.ik,·ti Sarcçoğıu. -~Jariciye. Vekaletıni 1 ([ » aıadye c5kumetinın iktısadi ve 
deı uh0e eunesi munasebetıle Balkan mali vazıyeti aüzcltmck mak· 

Gaıeteler gece ~üshalarında Yahudilerin Polonyadan Amerika ile Almanya ara-
hicret etmeleri lüzumunu ileri sürmektedirler sında teati edilen notalar 

Varşova, 27 (A.A.) - Gazetelerin ge
~ nüshnlarında çıkan ve yarı resmi ma-
1Yctte olduğu kanantini veren bir ma -
~ledc müdellel rakamlarla yahudilerin 

olonyadan hicret etmesi lüzumu teba -
lilz ettirilmektedir. Bu makalede ez • 
tiirnıe şöyle denilmektedir: 

New - York Times gazetesi yahudile
rin pek zengin bir mıntaka olan To.nga
nika'ya sevkedilmelerini memnuniyet -
le knrşılo.makta ve ingilterenin bu müs
temleke:>; Almanyaya ıade etmemelıi su
reti katiyede taahhüd ettilıini ilave ey • 

'Bununla beraoer klasik bir muhace -
~t mcmlcketi olan Polonya son zaman-
~/da bütün yahudilerin hicrct ettiği 
ıt memleket olmuştur. Çünkü diğer 
~emlekctlcrden kovulan yahudiler Po -
onyaya akın ederek vahudi meselesinin 
Vahiın bir şekil al:na~ma sebebiyet ver
ll"ıektedirler. Şimdiki vazıyetin içinden 
Çıkmanın yegane çaresi Polonyaya yapı
:~n .}ahudi muhacereti meselesinin cihan 
~ ~usü ile ve bizzat yahudilerin ve bun -
trııı ıskanma müsaid arazisi olan müs
~trılt"ke devletlerinin 1ştirnkile tetkik ve 

1 
lledılmcsinden ibarettir. Halbuki dev

~tl~rin tarzı hareketi vaziyetin vaha -
h etıııe tekabül etmcme>kte ve bu tarzı 

lemektedir. 
Almanyada 

Berlin 27 (A.A.) -Maliye nazırı; ya
hudilerden alınacak bir milyar mark fcıv 
kalade vergi hakkında maliye şubelerine 
yaptığı bir tamirnde bu verginin yahu -
diler tarafını'an Almanyada ve ccnebi 
memleketlerde tasarruf olunan bütün 
emlake göre tarhedildiğ\m ve fakat bu 
yekundan borç mikdarının tenzil olun -
duğunu tasrih etm!ştir. Bu vergi Alman 
tabiiyetinde olup da t'-lyevm ecnebi mem
leketlerde bulunan yahudilere de şftmil-

Vuşington 27 (A.A.) - Hariciye Ne
zareti Avusturya borçlamnın tediyesi 
mı;selesi hakkında Alman hükumetile 
Birle.5ik Amerikanın Berlin büyük el -
çiliği arac::ında teati edilmiş olan nota
lan neşretmektedir. 1 O teşrinievve1de 
büyük elçi tarafından Alman hüktı -
metinc tevdi edilmiş olan 'bir notada, 
evv~lce verilmiş olan Amerika nota -
larının Avusturya borçları hakkında 
hukuki bir taahhüd mutalebesinde bu· 
lundui•u kavdedildikten sonra Arneri -
kR hükfımetinin Amerikalı vatandaşla
ra karşı olan borçlann terliyesini na -
zarı d'kkate almasını Almanya hükıi. -
m~tinı:len taleb ettiği ilave edilmekte-

An t mtı memleketleri Hariciye Nazır- d"l 1 b k ld - b' takım 
ı - d · f ·· d · · sa ı c a mıvn mcc ur a ıgı ır 
arl'ıa aşagı oıkı telgra ı gon ermıştır: C d .. b' 1 . Fr d h'li -h . ~ . . tasaı·ru tc ır erı ansanın a ı "' -
Harırıve Vekaletını deruhde eder - ı· d b"" "k b · h ıe ge - · ~ d va m e uyu ır te§evvu~ usu -

keıı, cksc~ansınızın şahsında ost ve . . H k'k f ~ 1 k laz m ge 
müttefi'' memleketin hükumetini se - tırmıştır. a 

1 
·a 

1 ~oy t.mc . ı d • 

1
• ı k · d k h"' tk" lırse Fıansız iktısadıyatı, yırmı sene en· 
am ama ve sıze sa ı ve urmc ar b 1 .. . d 1 b' hı 1 bır· fe'~ - · 'd ek er , onunc uru mnz ır z a w -

d0stlugumun ternınatını teyı etm k d 71 - ··kı · 'd ' 0...:ıu 1926 · · · · b" · ı· ete o6 ru suru emp gı ıy ıv. • 
bcnım ıç!n derın ır memnunıye ı mu- d 1 k p k · -. . a pat a veren ve uan arenın mu • 
cıbdır.. _ . dahales"ni :cab eltıren para buhranı 1934 

Fey!zlı sulh kaynagından ılham alan d - .. h d 1 ~ b'"t ıkıntısı ve 

ı . . . t' d' ekt'fl . . 1 e mu~a e c o un .. n u çe s 
1rırıcı sıyase •n 1r ı erıne azım e 19::~2 d k d d'l · 'ktısadi teşevvüc:. 
. -. k 1 k . k ...JI" tm k • c ı..y c ı mış ı .., n<ıJU ·a ara c stuan~rnYla arze e F b' • · 1· · du" · • · · · - 'b" b h ransanın ır an evveı vazıye ını -
ıco.erım kı, eskıden oldugu gı ı u a- lt . ·- iht" edı"yordu Fa . ~ . . ıe mcsı .uzumunu .. r . -
rıcı sıyac~tın başlıca u~surunu Balkan kat çok liberal bir idareye alı§ınış oian 
d('vletlen arasında tesıs olunan sıkı b 1 k tt ı· " ktısadı· bı'r fr"n . . - .. u mem e e e, ma ı ve ı ~.: 
te~rıkı mesaıd-<! arıyacagım ve sulhun • · . .. ..+" B da dolayıdır ki her . . . . k d" ,.esısı gu,..u. un n 
h~zmetin-e ~onuları esermızın en ın.e rastlanan buhrnn, geçici tedbirlerle ut -

Urcketin rivakarane olduğunu kabul ct
lnek ınecbu;.iveti hasıl olmaktadır. 
l' Çü~kü bu. devletler infial göstererek 
ahudılcre karşı merhametlerini izhar 
~hnektc olmalarma rağmen yahudi mu
accretine engel olmaktadırlar. 

Amerikada ne düşünülüyor? 

1 
Nevyork, 27 (A.A.) - Siyasi rnülteci

;t komitesindeki Amerika mümessili 
t"Ylor, Amerikanın halihazırda mer'i 
~an muhacirler hakkında takayyi.ıdatı 
~iştiremiyeceğini beyan etmiştir. Mu
hu ı~eyh Fılistin kapılarının tekrar ya -
Olndılere açılmasından başka çarei hal 

1 ndı~ını tasrili etmi~tir. 

dir. 
Çekoslovakyada 

Prng 27 (A.A.) - Milli Çek temcı· -
küz p&rtisinin teşkilat komitesi, yahudi
lerin bu partiye kabul edilmiyeceklerini 

bildirmektedir. 
Macaristan da 

Budapeşte 27 (A.A.) - Evvelce Çe -
koslovakyada bulunan Macarların reısı 
iken ilhaktan sonra birleşik milli Macar 
partisi riyasctine ve istirdad edilmiş 
ınıntakalar nazırlığına tayin edilmiş olan 
Jaross, bir Havas muhabirıne yaptığı be
yanatta kendi partisinin Almanyada ol -
duğu gibi Rasist kanunl&.rın şiddetlendi
rUmesine taraftar olduğunu ve fakat ya
hudiler için ntilletlerini değiştirme hu -
susunda kolaylıklar kabul edeceğini bil-

dirmiştir. 

Rusya -Polonya ademi tecavü~ paktı 
· 1945 senesine kadar temdid edildi 
Moskovadaki müzakereler neticelendi. İki hükumet 
arasında ticari mübadelenin arttırılması kararlaşh 

hPs olan itımadlı dostluk havasının ı- 1 1 d B h 1 b h n n azametını' . . ed d _. k t'' atı ıyor u. u a , u r nı 
çınde ıleleb devam e ecegıne a ıy- · k rt d v "b t 1936 da 

dir. 
Alman hükumeti t 7 ikinciteşrin ta· 

rihinde verdi~i cevabİ notada bu me
suliyeti üzerine alınağı reddetmi~ ve 
Am~= rika ile Almanya arasındaki tica
ret müvazenesinin Amerikalllara te -

k . . artıroı ça a ır ı. c nı aye 
ye:ı_ an ım.. Halk cephesinin içtimai ıslahat kanun • 

Sızın ş~hsı yardımınız bu sahada ba- 1 d d'lı · t t h m- ı 0 . arı ıs ar e ı nce, vazıyc a am u -

diyat yapacak kadar döviz bulunması· 
na müsaid a1ınndığıını mave etm~tir. 
Mnamafih Almanya büklımeti mesele
vi yeniden tctk!k edccelPni de ilave 
~der~l. Amerika 'hükfımetinden ma • 
kfıl biı tekiifte bulunmasını rica ctmiıj· 
tir. 
Amerikanın Berlin maslahat~üzan 

25 ikinciteşrin tarihinde tevdi ettiği ye
ni bir n.:>ta ile kendi hükUmetinin al • 
m'Ş olduğu hukuki vaziyeti yeniden te-

yid etmi<:tır. -------
Mühim bir kPc~kr,rhk 

meydana çıkar1ld1 
Gümrük muhafaza te~kilatı mühim 

bir kaçal:;çılık işini meydana ç~karmış 
ve ehemm iyet1 i mikdarda kaça k eşya 
müsadere edildiği grbi kaçakçılar da 

ya kahı.nm ışlardır. 

nr çok kıymetl• olacaktır. 1 • -'· b' h ı ld" Daladye hü-
ş"k .. S -ı unamııac<OA ır a e ge ı. 

u ru araço!! u k. . b f . d d- lt k 
H 

• . V k'l" umctı, ışte u ccı urumu uze mc 
arıcıye e ı ı . 1 b' b"l~ k . . . . ıçın esas ı ır ı anço yapnuya arar v~ 

Anka:-a 27 (A.A.) - Hancıye Vekılı d' ı··k~· tl d b" "d' B hu" . .. . . ren nn ır ıu ume er en ırı ır. u -
Şükrü Saraçoğlu Haricıye Vekaletmı kumetin maliye nazırı oian Pol Reyno, 
dPruhce etmı:c;i münasebetile Sadabad üç senelik bir müddete taksim ettiği ıs-
uaktını imza eden memleketler Harici-~.·p Nazırlanna a!jağıdaki telgrafı gön- lahat projesini memlekete ızah eder:tcn 

vaziyetin nasıl fena bir şekle girmekte 
dcrıni~tir: olduğunu da açıkça beyan etti. Fransada 

Hari.C'iye Veka.letini deruhde eder - bu buhranı doğuran bılhassa haftada 
kcn. ek~lfınsınızın şahsında dost ve kırk saatlik mesai idi. Bu suretle mesaı 
~üttefık me..l'Jli~ketin hükum~:ini se .. • adamları bir haftada iki pazar yaomış 
larolamak ve sızc sadık ve hurmetkar 1 1 rd B h 1 · t 'h ıft.t deh. tlı· . o uyor a ı. u a , ıs 1 sa u ı şe 

doş~luğ~ı:nun t.emi?atını tey~d ~tmek surette düşürmekle milli iktısadı balta-
lY.>nım ıçın den n bır memnunıyetı mu- lı · D 1 d h'" k· ... - t' b hal b' . ~· yor.au. a a ye u ·wı\e ı u e ır 
cıb\.iır. . h nihayet verme zamanı ~eld;ğini ilan e -

Feyi~!i. s~lh k_ayn~ğm~an !1 am. a- dınce kıyamet koptu. İşte alakadar olan 
lan lı~rıcı sıyasetm dır:ktıflenne azım- m~sai erbabı, - ki milyonları bulan bir 
le ba~lı ~~lar~k eksel~ı:_sı~ıza a:zet - kütledir - mensub olduğu sendikalar va
rnek ısterım kı, bu ~ane~ sıyasetın ~m- sıtasile harekete getirildi. Fabrikalarda 
ımrhrından birini Sadabad P~~tmı ım- toıaf taraf grevler yapıldı. Yann da, u -
za cde~ ~evletl~r arasındaw muess~ sı- mumi iş konfederasyonunun teşvik ve 
k~. teş:ıkı ~esaıde anyacagı.m. v_e sul • arzusile umumi bir grev ilanma teşeb -
hun hızınetme konulan eserımızın "ken- büs edilecektir. Bu hal Fransız hükume
dine. ~as oı:.n itimadlı dostluk hav:~ı • tini çok ciddi tedb:rler almıya ve bazı 
m;ı ıç.nde ılelebed devam edccegıne yerlerde askeri kuvvetiere müracaate 
kat "iyycn k~niim. kadar mecbur etti. Bu tPdbirlerin alın • 

Sizir. şahsi yardımınız lbu sahacL'l ba
na çok kıymetli olacakbr. 

Şiikrii Saroço~lu 

Vnrşova 27 (A.A.) -Resmi tebliğ: 
ı..· Sovyetler Birlıği hnrıciye komiseri 

0ıtvinof ile Polonyan.n Moskova elçisi 

Diğer taraftan Moskovada yapılan bu 
temaslardan Beriinin haberdar olmadı -
ğı da tahakkuk etmiş gibidir. 

Bir müddetterıberi Varnarlan göçmen 
nvkletmekte olan Vatan vapurunun 
son defa limanıımza muvasalatında 
muhafaza teşkilatı memurları bir araş
tırma yapmışlardır. Vapurun her tara
fına leşmil edilen ibu araştırma vapurun 
alt kısıınlarına da teşmil edilmi~ ve su 
deposunun üst ~ısm1!1a tesadüf eden 
bir mahald~ düşemelerin vaziyeti şüp
heli görülmüştür 

Hariciye Vekili 
Ankara 27 - Hariciye Vek1li $ükrü 

Saraçoğlu, Balkan Antantı ve Sudabad 
paktım imza eden memleketler Hari -
~ive Nazırıanna .gönderdiği telgrafa 
Komnen, Metaksas ve Stoyadinoviç ile 
Ef!!nnistan, Irak ve İrandan samimi ce
yablar almıştır. 

masınc:ıki zarurete i~aret etmek için şu
nu söyliyeliın ki harbin sonu olan 1918 
den 1038 s~nesinc kndar Fransnda, bu 
mütevali bulıranlar yür.inden tamam 400 
nazır yıprandı. Daladye hükumeti, tan
zim ettiği üç senelik yeni bir mesai 
program: ile herbad bir hale gelen vazi -
yeti tekrar düzeltmiye uğraşıyor. 

ll ~Ybovski arasında son zamanlarda ya
~an rnüzokcre neticesinde aşağıdaki bu-

at rnüşahede cdılın·§tir: 

Fransızlar ne diyorlar ? 
Paris 27 (A.A.) - Fransız gazeteleri, 

dün tıkşam ncşrolunati Polonya - Sovyet 
dcklarasyonu hakkında şu tefsirlerde bu 
lunuyor lar: 

Oeuvre gazetesi: 

Memurlar düşerneyi kaldırtmışlar ve 

Bu davada karşısında mevzi almış bu
lunan kuvvetlerin azametini inldir ct -
rnek mümkün değildir. Mücndele, Fran-

Herpün: Dün va politikasının sa için, oennebilir ki, hakikaten bir ha-
yat memat mesclesidir. Daladye büku-

yeni istikametleri ve Rusya meti teşebbüsünde muvaffak oıu:-sa, 
(Haştarafı 2 inci snyfndDJ Fransız ıktısadiyatının yavaş, fakat enun 

c 1 - 25 Temmuz 1932 tarihll ademi te
·t"Üı. Paktı da dahil olmak üzere Polon
d~ ıl_e Sovyetler Birliği arasında akde -
le rnış l)lan mukaveleler bütün şümul -
b tıle iki memleket arasındaki münase -
'Setıerin temelini teşkil etmektedirler. 
otş senelik bir müddet için akdedilmiş 
t~P .5 mayıs 1934 dı>n 31 ilkkanun 1945 
,... ,~hınc kadar uznlılan ademi tecavüz 
{'aı«tı 'k' . 

Pariste bu deklarasyandan memnun 
gözüküyorlar. Filhakika öyle znnnedili -
yar ki, Almanya son cm beş gün içinde 
bilhassa muşterek Polonya - Macar hu -
dudu davasında Polonyayı incitmiştir. 

deponun kapağını açmışlardır. Bu sıra
da depodaki suyun üzerinde bir çok 
tenckelerin bulunduğu nazan dikkati 
eelbelmiş ve itina ile lehimlenmiş olan 
bu tenek~1erden biı kaçı çıkarılarak a
cıldığı z::ım:ın fantazi kadın ımu~amba
ları, ıpekh kadın ~yası. kürkler, deri -
den mamul 'kürklü eeketler, tuvalet 
e-vası ve ipekli esarplar çıkmıştır. 

Bu vaziyet ka~ısında arama derin
leı::tirilmiş ve su deposunun indirilen 
adamlar vasitClsile ayni şekilde bir çok 
tenekeler çıkanlarak muhteviyatlan 

. . . bir surette düzeld:ğine şahid olaca~z. 
scınra da tahrıp ıçın ha:-ıcden gelen taz • Aksi ta kd i de b gu" ı d k · · -. . . , • . 'k .. .. r u ze emo rasının, yagı 
vık sıyasetı. olmasa) dı ne ıstı lal mu ca - bı'tc..n b' k .::ı:ı 'b" .. d" ğ" - ö • . . .. ır anu: gı ı son u unu g rmcıt 
d('lesi ~ıkar, ne de Lenin Nep siyasetıle uzun bır zaman meselesi olmıyacaktır. 
yeni bır Rusyanın kurulmasını ve kuv - . 
vetlenmes"ni te:nin edecek hareketi yap- Selım Ragıp Emeç 

tn'" ı ı atvlct arasındaki muslihane 

b
.unascbetl«:'rin ıdamesini temine küfi 
lt ('sas t~ldl etmekteıiir. 

111 
•• ~ - İki hükumet arasındaki ticari 

te~ adelE'nin arttırılınasını derpiş etmek-

Diğer taraftan, Polonyalı olan bir kim 
se günün birinde Almarıyanın mutlak su
rette koridor meselesini mevzuubahs e -
decPğini bilmemezlik edemez. bo s :ı 1 tılmıştJr. 

Kı\"ll1~t, nrı bin liravı asan bu kaçak 
maya vakit buiahilirdi. A!n1an ordusunun 

mevcudu artt1nld1 uıtl('r, 

edı; - ~~~ hükumet mukavelclerle tesbit 
leı en ınunasebetlerine müteallik mese-

erle • • son • muallftktn l.alan meselelerin ve 
ltiıd hudud hadiseler'nin müsbet bir şe -
Qıtl e hnlledilmesi jüzurnunda mutabık -

ar. 

Beriinin haberi yokmu' 
Mos k ti b·ı . ~va 27 (A.A.) - Havas muhabi-
ı dırıyor: 

ı.,:p<ı~:a mehafilinde r:öylcndiğine göre, 
tna 

1 
Yn ve Rusya <ırasındaki son te -

leı·s ar Polonya hül{futıetinin, ıki mem -
"ke~~t aras~ndaki münaseoatın sarahat 
lizc/trnesı nrzusile vaki olan teşebbüs 
l'old~~ başlamıştır. Sovyet hükumeti bu 
tn.uk 1 talebe ancak lehdar bir tarzda 
ara abele edebilirdi. Polonya ve Rusya 
ble~ında muahedelere müstenid olarak 
h cud bulunan münasebetlerin idamesi 

Ususund h ~Yid a er ıki r.ükiımet tarafından 
\raz· en vaki olacak bevanatın şimdiki 
burıYette ne kadar eh;mmiyeti olduğu 

nca takdir edilmektE-dir. 

Aleanya - Polonyn 
münasebetleri bozulacak mı ? 

Açtion Francaise: 

~ya müsadere edildiğı. gibi vauurun 
k~otan ve tavfalan sorguya çekilmiş-

Bu ik: tccrübeyi diğerleri ·takib etti: 
ltdyayı Habeşistan davası esnasında tec 
ride çalışan Avrupanın elde ettiği neti -
cc, meşhur zecri tt>d\lirler siyasetini mü

Yakın veya uzakça biı atıde Alman -
ya - Polonya m!inasebatınıiı bozulması 

beklenebilir. Koridor meselesinden baş

kaca ortada UkTanya ve Rütenya mese -
leleri de vardır. Almanya - Polonya dost 
luğu barometresinin çıktığı süratle inip 
inmiyeceği merakla beklenmektedir. 

Oanzig me se lesi tekrar 
ortaya ç~k,yor 

Paris 27 (A.A.) - Danzig umumi va
lisi Forster Paris - Soir gazetesinin 
Bcrhn muhabirine yaptığı beyanatta 
Danzig mec;elesinin hiçbir vakit Po -
lonya ile Almanya arasında bir ihtı · 
Hif mevzuu olmıyacağını söylemiş ve 
demiştir ki: 

Bu, günün birinde daha adilane bir 
tarzı tesviye bulunmasına mi'ıni değil
dir. Almanya He Po1onya arasındaki iyi 
münasebetler sayesinde bu yol açık -

lerdir. 
Kaçakçılık hakkında yapıl~ın tnhki • 

k&! evr:.ıkt :bugün ikmal edilerek ka -
çakçıhk iSierine bakan asliye besinci 
cc1a r.uıhkE>mesine tevdi edilecek ve 
suc1ular hakionda ilk tahkikat açıla -

cı1khr 

AmP.ri''~"~ snou"tan 
ölenler 92 kişiyi buldu 
Nevyork 27 (A.A.) -Dört gündcn

beı i devam elmekte olan şiddetli kar 
·fırtı.,a!':ınıiaıı 92 kişi ölmüştür. 

tır. Ve Danzigin ekonomik mevcudiye
tiT'i temm edecek bir sureti tesviyeye 
rr uhaleict göstermekte Polenyanın hiç 
bir mmf~ati yoktur. 

Bcr~ir.27 (A.A.) - Milletler Ce ~ 
wiyetinin Danzig fevknlade komiseri 
Almanyada birkaç gün kalmak üzere 
bugiln Var:io\·adan buraya gelmiştir 

tcakib İtalyanın pvvelkindcn daha kuv • Berlin 27 (A.A.) _ Avusturyanın ve 
vetli olarak çıktığını görmekten ib:ıret Südetlerin ilhakından sonra Alman or -
kaldı. 918 den ~tibaren tecrid ed:lmiş v~ 1 ausunun mevcudu 43 fırkalık 18 kolor -
hatta eli ~yağı _kıskıvra~ ~ağla~mış ~lan duya çıkarılmıştır. Bu kuvvcte müstakil 
Almar_ıy~ ıse, nıhay.et but,:ı~ baglan KI - üç cebel topçu fırkası ve beş zırhlı otcı • 
ran bır .ımvvet halınE> gc.dı. mobıl fırkıısı ve bir dP. süvari fırkasını 

tk: hadiseye ehemmiyetle dikkat ede- ilave etmek Jazmdır. Bu kuvvetler on 
biliriz: Türkiye ile Almar.yanın elde et - beş askeri ınıntakaya taksım edilmiştir. 
tikleri muzaf!eriyetler, harb sonu dün - ===============::ıı 
vasmın en büyük muzafferiyetleri old..ı. 
Nıçin? Çünkü en çok şiddetle tecrid ve 
toıı:vık edilmiş memleketler de bunlar -

dılar. 

* Şu izahat b'zt> şu ne>tıceleri verir: 
Tecrid sıyaseti; hiç o r zaman suih 

siyaseti değildir. Her tecıid; kendi ar -
kasından bir ~uzursuzluk, bır mücade!e 
ve nihayet bir muharebe hareketi geti -
ri)or. Y:rmi sene i.çindekı tecrübeler bu
nu gösterdi. 

Bu defa, Avrupanın huzur ve sükuna 

mı, yoksa mücadele veya muhnrcbeye 
mi doğru gıttiğini anlamak merakında 
olanlar, Rusyaya karşı Avrupanın nlnc:ı
ğı tavra bakmalıdırlar: Rusya tecrid mi 
ec!ilecek? Yoksa Avrupa işlerinde sulh 
lehinde bir teşrike mi davet olunacak? 
Netice hakkındaki !ıükümleriınizi ver -
rnek için evvcla bu sualJerln cevablurmı 
bilmemiz Iüzımdır. 

Türkiye, sulh taroftarı ve sulh dava -
cısıdır. Bunun için tecı id tarafını ilti • 
zam edecek değildtr. 

Muhittin Birgen 



Romanya ve Polonga 
lıegelleri dün gittiler 

Iki heyet de dün başlarında iki General olduğu 
halde Taksim abidesine çel e nk koydular 

Yukanda: Polanya Generali defteri mah susu imzalarken, ~ağıda: Romanya 
heyeti 4bide yi selamlıyor. , 

Ebedi Şefimiz Atatü.Tkün cen.nze 1 Rumen ve Polonya heyet1eri öğle -
merasiminde bulunmak üzere Ankara- den sonra Transilvanya vapurile Kös
ya giden Ruınen ve Polonya heyetleri tenceye hareket etmişlerdir. Şehrimiz
dün memleketlerine dönmüşlerdir. de bulunan diğer heyetlerden bir kıs-

Romanya Hcva ve Harbiye Nazırı mı bugün, diğerleri de yarın memle -
General Paul'ün riyasetindeki Roman- ketlerine avdet edeceklerdir. 

İkinciteşri n 

Günlerce içine 
girilmiyen bir tütün 
deposunda yangtn 

Ziraat kongresi 
hazırlıkları sona erdi 

Bir çok tütün balyaları 
harab oldu 

Kongreyi Başvekil Celal Bayar mühim bir nutukla 
açacak ve ll komisyon ayrı ayn, muhtelif 

sahalarda çalışmalara başlayacak 
Dün sabah Galatada içinde hiç kim

senin bulunmadığı bir tütün deposun
da, yangın çıkmıştır. 

Bu gnrib yangın etrafında yapılan 
taJ;ıkrkat neticesinde hadise şöyle ay -
dınlatılrnıştır: 

Galata da Mumhane caddesinde 5 4 

Pek yakında Ankarada toplanacak 
obn binnci köy ve ziraat kalkınma 
kongresme aid bütün hazırlıklar biti -
rilmiştir. Köy ve ziraat hayatunıza aid 
bütün mesGleleri ve bunlann hallini 
rniimkürı kılacak projeleri tesbit mak
sadile toplanacak olan kongre 1 ı ko

numaralı han Osman isminde bir misyona ayrılarak çalışınağa başlıya -
tüccara aid tü!ün deposudur. Her üç caktır. Bunlara bağlı ayrıca 46 tali ko
katında da tütün bulunan handa bek- misyon bulunacaktır. 
çi yoktur. Ana komisyonlar, teşkilat, bağ ve 

On beş gündenberi hanın içerisine bahçe zıraati. tarla ziraati, hayvan res
hiçbir kimsenin girmemiş olduğu tah- mi, haywmat ziraat san'atları, merkc
min edilmekte olmasına rağmen, dün tıng; tedrisat; mevzuat; ormancılık ve 
sabo:h saat 9 buçuk ile ı O arasında ha- temenn~Jer komisyonlarıdır. 
mr. ıüçüncü ıkatından alevler çıkma~a Teşkilat komisyonunun tali komis -
başlamıştır. yonu, merkez kadrosu ve ta~ra yayım 
Yangının etraftan haber alınması ü- teşkılatı ve bankalar, köy birliklerini 

zerine itfaiyeye telefon edilmiş, derh:ıl ihtiva etmek üzere (Vekalet bünyesi) 
yengın mahalline gelen itfaiye, han·n 1 knmisyonudur. 
kilidli kapısilf' karşı1aşmıştır. Amıhta- Bdğ Vf' bahçe ziraati komisyonunun, 
rı o sırada bir kahveeide olduğundan bağ, meyva, zeytin ve çay, sebze ve çi
VP. kah\'cnin de kapalı bulunması yü - çek tali komi~yonları vardır. Tarla zi
ziinden itfaiyP kapının kilidini kırarak n.ati komisyonu, kuru ve sulu ziraat, 
iç:eriyc girmistir. gübreler, nebatlar ı-slahı, mücadele, 
Yangın üç saat kadar devam etm'ş, rnakıneler olat"ak umumi, buğday ve 

üçüncü katta bulunan tütün balyele - arpa. yulaf, nıısır, çavdar, pirinç ola
rir:den on be~ kad:ırı tamamen yann:ış- rak hububat, ve bakiiyat tali kornis -
tır. Bir kısım balyeler de kullanılmaz vonlarını ihtiva etmektedir. 
bir hale gehniştir. • H::ıyv:ın yen-:i komisyonu, ta'bii ve 

Depo sigortalı değildir. Zabıta tah - sun'i çayırlar]:::, yemeklik bakiiyat ve 
kikata devam etmektedk s~ire yeşıl silo tali komisyonlarına ay

rılmaktadır. 

ziraat, statü ve işleyişi hakkında ter: 
cüm~, Bulgaristan ziraat teşkilatınıı a 
id rapor ar vaı-dır. 

İkinci kısımda ise şu dokürnanlat' 
buhınmı\ktadır: si 

Bel'libaşlı memleketler ele alınar da 
her birinin zirai vaziyeti hakk1~, 
Parist~ evvelki yıl terttb olunmUŞ tJ' 

ternasyonal bir konferans serisi, .Al1'\a 
rika Zitaat Nezareti tarafından or d 

Avrupa memleketleri ziraat pol!tikıl U~• 
sis~~mi hakkında yaptırılmı.ş bır. et s• 

Uçüncii kısımda ise. Türkiye ıktı5 .. 
divatını tetkik icin Ba§vekil Celal ~~ 
vıır tarafındar- Amerikadan davet e ~ 
m;ş oları heyf'tin Türkiye ziraati h!l , 
kınrlaki raporile Balkan tütün konf~ 
ransı ıçın haıırlanmış etüd ve da 
birçok raporlar. bulunmaktadır. . aat 

Kongreye davet edilen her zır 'IV 
mütchassısı ile ?.ira i mücadele üze:ı .. cı 

d. 'htıs~ de iş ycınan kimc:;eler de ken ı ı r' 
ve is mevzulan üzerinde noktai naza. r 
lHı~ı ı!Ö"terir birer rapor bazırianrrllrı 
la(hr. Bu kon~re ilc bütün ana batla 
tebnrüz edecelt olan büyük ziraat pr~~ 
ramının hemen tatbikına başlanaca 

tır. a~ 
Kongre. Başvekil Celal Bayar ts;, 

fından mühim bir nutukla açılnca 
trr. 

" Iktisad Vekaleti yeni teşkilAt 
Hududlar1m1zda yeni 

gümrük karakol 
binaları yc. pılacak 

Hayvanlar komisyonu,_ evvelA umu -
mi ve hususi olarak ikiye bölünmekte, 
umumi olanlarm için~e mücadele. 
c;un'i ve tabii tohumlama. hayvan mah
sullerinin kıymetlendiri~mesi, hususi 
olr n kısımda d::ı atçılık, sığırcılık, da -

ya heyetile Polonya heyeti, dün öğle- Çanakkale İngiliz mezarlığını ziya -
dtm evvel refakatlerinde sefaretler er- ret eden 1ngili! biiyük elçisini evvelki 
kanı ve mihrnandarlan olduğu halde gün limanıımza getiren Mohok destr<r 
Taksim abidesine gelerek Rumen ve yeri bugün Akdenize hareket edecek
Polonya ordulan narnma abideye ibi- tir. Mohok'un mürettebatı dün şehri - • 
rer çelenk koymuşlar ve defteri· mah- mizin görülmeğe değer yerlerini gez- Gümrük muhafaza teşkilatının bu • varcılık. köy hayvanları ve tavşan kol

ducllarımız üzerinde inşasına karar ları bulunmaktadır. Ziraat san'atlan 
verdiği karakol binalarının yapılma • komisyonu, akkel. ipekböcekçiliği, an
sına yakında başlanacaktır. cılık tali komisyonlanna, merketing 

kanunu . .. ~ 
İktısa.:t Vekaleti, mevcud teşkıl~ 1 

tın bugünkü iş haemine göre azlı~ .. 
göz(inüne alarak teşkilat kanununu d n 
di!e karar vermis ve bütün daireler le 

ı" · · t' Vek8 e" bu hususta ma_umat ıstemış 1. ~ 

te bağlı bütün daireler ihtiyaçla;~ı~te 
re yeni kadroar hazırlıyarak Vei~a be" 
göndermişlerdir. Bu karlolar te~tış ca 
yetinde teşkil olunan bir komısyo~4 .. 
gözelen geçirilecek ve bilahar~ ve :ııa." 
letin yeni teşkilat kanunu proJesi .. 
zırlanar!Jk Mcc1isin bu devresine ye 

ırusu irnzalamışlardır. mişlerdir. 

istanbul- Londra asfalt yolunun 
inşaatı beş memlekette de devam ediyor 
Macaristandan geçen yol ikmal edildi. Bulgaristan, 
Yugoslavya ve Almaovadaki kısımlar 1940 da bitiyor 

Bu karakolların kurulmasına evvela komısvonu m•1:il vasıtaları zarf (amba
cenub hudndumuzda, Urfa Vilaycti laj ). standardizasyon alış ve satış or -
dahilinde başlanacaktır. Evvela Güzel- e:anizasvonu tali komisyonlarına, ted
yat ve Akankuyu mevkilerinde iki sü- risat komisyonu ilk tedrisat, orta ted
vari karakolu, Tustel ve Geearinde iki ric;at. yüksek tedrisat, profesyonel mek
p;yade karnkolu inşa edilecektir. tebler, kurslar tali komisyonlarına ay-

Gümrük muhafam teşkilatı umum rılmaktadır. 1\Ievzuat komisyonunun 
kumandanı General Seyfi Di.iz~erenin tali komh;voniarı şunlardır: Kadastro 
son teftişlerinden sonra, Trakya hu _ Vf' toprak kanunu, ziraat asayişi, köy 
dudlarımızda da muhafaza teşkilatı bi- knnunu, ziraat amelesi, kongre için 
naları inşasına karar verilmiştir. Güm- bazı tel;nik clckümanlar tercüme ve 
rük İdaresi, İran hükUmetile yapılan teksir ettirilmiı::tir. Kongre ruzname -
son gümrük anlaşması mucibınce İran sinde mevzuu bahsedilen her rnevzu i
hududunda İran hükumetile müştere- çin ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır. 
ken büyük ve modern bir gümrük bi • Kom~renin tetkik edeceği muhtelif 
nası in§asına da yakında başlıyacak • mevzulara aid vesikalar, bir tasfiyeye 
t tabi tutularak iic kısma ayrılmıştır. rr. 

tiştirilecekt;r. • ......... .. ................ ·································· 

Önümüzdeki sene yapılacak gümrük Birinci k1sımda Türkiye ziraatine u
binaları arasında istanbulda. Sirkeci- muıni bir bakış, Amerika ziraati, A -
de bir gümrük binası. ve Galatada mu- merikar. kooperatif sistemi, İngi1terede 
hafu~ bqmüdürlüğü ~in büyük b~ ~'~~~~~~~~~~~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .... ~~~ .. ~-, 
binanın inşaatı da bulunmaktadır. 

lJu yılın göçmen 
Nakliyatı işi bitiyor 

Skala de Milanonun rr.eşhur Tenoru 

CARUSO'nun Rakibi 11TO SCHJPPA 
Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 

Iıtanbul - Londra ufalt yolunun Lüleburgazdan geçen kısmı Romanya ve Bulgaristandan bu yıla 
aid göçmen nakliyatı işi bu hafta so - SCMER Sinemasinda 

!stanbul - Londra asfalt yolunun in- önümüzdeki ilkbaharıda tamamlanmış nunda bitmiş olac;ı.ktır. 
taatı süratle ilerlemekted~. Bu yolun olacaktır. Vatan ve N§.zım vapurlan son se
inşasına Türk.iye, Bulgaristan, Y~os- Yoltm Yugoslavyaya düşen kısmı ferleririi yapmak üzere iki gün evvel 
lavya, M.acanstan, Alınanya, Belçika bitrnek Ozeredir. Yalnız Macar ve Bul- Köstence ve Varnaya gitmişlerdir. 
ve İngiltere devletleri i4tirak etmekte- gar huducflarına doğru bir kısım kal- Yeni gelecek kafilelerle beraber bu 

Senenin eıi bnynk Musikili Filmi olan 

YAŞAVALlM 
dirTür .. ki d b t mı~tır. yıl Romanya ve Bulgaristandan mem-

. ·ye e u yolun stanbuldan Lü- İstanbul • Londra yolunun Macaris- leketimize 20 bin göçmen gelmiş ola- Süper Filminde tarkı 1öyleyecektir. 

le'burgaza kadar olan kısmı yapılmış- tandaki kısmı tamamen yapılmıştır. cc~ak~t~ır~ ................... ~~===========================~; tır. Yolun Bulgaristandan geçmekte o- llllll 
lan kı.ınıı 1940 ~enesfnde bitirilecektir. Asfalt yolun en uzun kısmı Almanya-
Bu yolun Yugoslavya hududu ile Sof- da olup 1 020 kilometredir. Bu kısım 
ya arası 56 kilometredir. Buradan Yu- bütün yo1un uzunluğunun hemen üçte 
iOslav hudurluna kadar olan kısmın i- birini teşkil etmektedi:L". Alınanlar bu 
se beton olarak yapılmasına devam o- yo'u 19-40 senesinde bitirec~lerdir. 
lurırnaktadır. So~'adan Yus:!oslav bu-. ..••••••.•••••••••••••.•...........•....•.•.•..•••.•.•••••••.• 
duduna kadar olan bu yol 1Q39 yılının V E F A T 

Yarın akşam iP E K ve SARAY sinemalarında 
Tamamila Mamlakatimizda ve aid olduğu sahnelar MiLO ADASlNDA çekilan 

n oz Ka SI eyliH ayına kadar tamamen yapılıp ha
zır olmuş o1araktır. Sofvndan Savilen
grada, yani Tür:K hududuna kadar o1an 
kısım Ise 316 ki1ometredir. Bu kısmın 
d:ı ll kilometrPlik rw.ısafesi döşenmiş
t ir. Halen ll kilometre arasındaki V:ır· 
na ve Vukarel köyü yolunun yapılma
sı süratle ilerlemektedir. Bu kısım da 

İstanbul Zührcvi kadın hastanesi b~f -

hckimi doktor Naci Ertmin validesi Ba - Baş rollerde: Behzad- ı. Galib - Emin Belli -Halide -Mahmud- Şevkiye- Muaınmet 
yan Hatice Semiha vefat etmiştir. Cena- B A z 1 M • V A s r 1 
zesi bugün ö~le namazını müteakıb Be-
yazıt camiinden kaldırılarak medlenf 
mahsusuna dcfnedilecektfr. Allah rahmet numarah koltuklar her Iki alnema gl,eainda satılmaktadır. Telefon: IPEK 44289 - SARAY : 41656 

~lesi~ ~ ................................ ~ .............. , .......... ~ ........................... ~ 



' :• 
Midyat her gün biraz 

........ daha inkişaf ediyor r So ........................................................................................................ ·-···\ 

Ifte" rhi •ene i,inde kaıabaya bir~ok ~eni binalar, parklar, kli.ipler, i 
j ıQrlıklar, bahçeler kazandırıldı. Yeni yapılmakta olan Halkevi ~ 
\ binasının intaah yakında b:tmiı olacak E 

........ : 
ı. ~~.. -
'll' ······················································································-················· ... 

~>a!at (liususi) - Mardinin tesisi! 
\t nda Komuk Türkleri tarafın -

~ı ~tulmu~ ve o tarihte Matiyana a
~e . un~ olan Midyat, tt bin nüfus

t1.a~ Ve büyük bir kaza merkezidir. 
~~ 70. Ibinden fazla insan yaşadığı 

;ı, • edılmektedir. Gizli nüfus nis • 
0ne~rfolunan gayretlerıle gittikçe 
I07o edir. 

da rakımında yüksek lbir dağın 
~ sır-tlarında inşa edilmiş bulu
t' aba. saltanat devrinde hemen 

. terakki göstermemlıj, 'bunünkü 
~e ~~viy.etmi on beş cümhuriyet 

ta~,iktısab eylemişti:r. 
~ton ~~ . bugünkü in'kişaf daha ziya· 
~~a~kı s~enin mahsulüdür. Kemah 
• ida' antlıgından 'buraya nakledilen 
~ re 'h ~~;Atı· b· cı azımızın cidden pek kıy -
~Y~ ır. uzvu olan kaymakam ve be • . . v 

~ • ~ısi Akif Rahmi K'Ocamanoğlu, Kaymakam Akıf Rahmı Kocamıınoglu 
~~<ldi surette ve ekseriya maddi binası.nm ·~atıı ilerlemiş, rnubil(.e 
P ~ v~ ~!). da. yenerek büyük bir fera- spor sevgisi uyıandırmak üzene Akın 

har~aka!'1tkla çalışmış ... ve _lbu ~~ idrnan Yurdu namile bir klüp tesis e
~rı §ti kac;abaya medenı bır yuz dilın·i ve klübün gittikçe çoğalan kol· 
~~~ • .. ları bekJenen muvaffakiyet ve netice
~ll nog!u zamanında vucude ge- yi verrneğe başlamıştır. 
~ ~ır:~eı-~er. :o~tur. Başlıcalarını şöy- Belediye bütçesini iki yılda on bin 
ıı:~htin Ya~~lın._~: lira fazlasile yirmi iki \bin [iraya rolağ 
):" <>] gobegıne kadar sokul • eyliyen Akif Rahmi imar faaliyetine 
'~:)' ıın h V ll ı ' ~·lltıat k a ır ve agı ar a me • şimdi Estel mahallesinde başlamıştır. 
'),., r ~ıı-~ aldırılmış ve bunlar kasaba Hiikumetin bir kararile kaza merke -
"~"i,_ naklcd'l k b b d 'k' (ll ııc;, .. ı ere u sa a a ı 1 me- zinin Mıdyata beş kilometre mesafede 

Uludağda kiş 
sporlan başladi 

Dağ otel ve evlerindeki 
hazırlıkiann hepsi 

tamamlandı 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizde hava

Iann çok güzel geçmesi, dağeliarın çok 
işine yaramıştır. Bununla beraber 
maksadı temin edecek kadar dağda kar 
yoktur. A'llcak otomobillerin arızasız 
Uludağa kadar gitme;i ibirçok sporcu· 
ların dağa gitmelerini mucib olmuştur. 
Otel civa:-!nda bulunan cüz'i kara ka
naat etmiyen bir kısım sporcular zir -
vcye !kadar giderek zirvedeki bol kar 
üzerinde kayak sporları yapmışlardır. 
Uludağ otelinde ayni zamanda İngiliz 
ve Alman seyyahlan da vardır. Otelin 
hemen baştanbaşa denecek bir şekia
de tamir, ıslah ve tezyin edilmiş olma· 
sı, mhafirlerin her istediklerinin bu -
lunalıilmesi Uludağa rağbeti artırmak
tadır. 

Ayni zamanda kayak evinin, diğer 
dağ evlerinin eksikleri ıtamamlanmış, 
otellerde kış hazırlıklan ikmal edHmiş 
bulunmaktadır. Bundan dolayı bu se· 
ne Ulııdağımızın daha çok rağbet gör· 
mesine, daha geniş mikyasta kar spor
larına saha olacağına muhakkak gözi
le bakılmc:ıktadJr. 

Bursada bir otomobil kazas1 

~ ltı-!'tıuınuteaddid ağıl ve ahırlar inşa olan ve 935 te köylükten çıkarılarak 
\ ~ctı~1bove lbu suretle umumi sıhhati mahalle haline kalbedilen Thte1e nakli 
~~.. zun v a · ·k· 1 ~et. 'tıu han e ~hnzartayı çı·ıımı? t~ş- tahakkuk etmiş ve 'burada hükUmet 

Bursa (Hususi) - Geçen gün şehri
roizde hafif ge-çirilen bir otomobil ka
zası olmuştur. cinegöl 27. plakalı ve 
şoför Alı oğlu Etcm Buzun idaresinde 
bulunan otomobil saat 21,4; te Atatünk 
cadde:>inden geçmekte iken Tayyare 
sineması önünde çeşmeci Hilmi Künk· 
takan adında birisine çarpmış, yüzün
den ve diz kaoaklanndan hafifçe ya -
ralanmasına sebeb olmuştur. 

C Vurdda Eb edi Şefi n yas1 :=J 

!1-. l\ ıli!i . ere nı aye .ven ı~ ır. k')nağı i~asına ıbaşlanrmştır. 
~ 'h!e b~~assa ehemm1yet verıl • 
~lletltr~r :ınutcaddid ~üks lambalan ve 

Bu yıl bir belediye reisi evile bir be
lediye daıresi ve yeni belediye bütçe
sile bir jandarma dairesi inşa edHecek, 
caddelet' ıtr.ıyin olunarak döşenmesine 
başlanacak, gayet geniş ve büyük bir 
park vücude getirifieoek'tir. 

Suçlu şoför yakalanarak cürmümeş-1 . .., • . 
hud mahkemesine verilmiş, çeşmeci Buvu,~ ;•f!- EbPdı Şefi:ı memleke.tt~ 
Hilmi Künktakan da davadan feragat uyandırdıgı yas çok genış ve çok tesıı"lı 
ettiği cihetle şoför Etem beraet etmiş· oldu .. ~urdu n he~. ~rafı.?da beş.~nden 
tir. Şoförün içki kullanmlş olduğu yetn~ışıne ~.da7. butu~ Türkler gunler· 
seyrüsefeQ:e tesbit edildiğinden avrı • ce gozyaşı dokluler, ag~ay~? ç~~ındılar. 
c~ belediye tarafından tecziye edilme- Yer yer .~~la~ı~ E?e.dı Turkıün .. ha.~ıra
sı muhtemeldir. la!'lnı, b};'yukluk.erını sayıp doktuler. 

giinü her şehir, kasaba ve köy aıynl ~e
kilde materne iştirak etti. 

, adan. e .tenv!r edilmiş, mevcud fa b
ı 'er~ ıstifade ile şehir fevkalade 
~ ıt'Jıj~ e:ektriklenmiş, caddeler açı
~htıiş,nrnış, bir .~sım .sok~lar geniş
~- t..ıtk ~~~lan Curnhunyet meydanına 
~. li getı U~tü dikilmiş, canavar dü • Bu fasılasız gayretin güzel ve takdi· 

re §ayan semerelerine Midyata bağlı 
beınen bütün köylerde çoklukla te • 
sac!üf edinnektedir. Mevcud 130 köy
den yetmlıjinde 'köy kanunu tamamen 
tatbik olur..maktadır. 

1~ıtıdı:> Mılrniş, çarşaf ıve peçe müca
~dr!l'rı. b~aınamen muvaffak olunmiDl, 
bıtl'!~ en 1~. hE=lediye dairesi inşa edi -
~i~e n~~J şekilde tefr~ olunmuş, 
~ tesis olunmuş, Halkevi 

~Alaşehir Halkevi bandosu çalışıyor ) 

Büyük Olünün Ankarada ebedi istira· 

Mubabirlerimizin bu toplantılara da

ir gönderdiği resimlerden bir kaçını 
bugün de neşrediyoruz. 

Kars Halkevi binaS1 yapılıyor hatgahına götürüldüğü milli matem 

Yukarıdaki ı·esimler Or haneli, Hay
rabol u, Afyon ve İpsaladald tezabü • 
rattan görünüşlerdir. 

Kars (Hususi) -Yeni inşa edilmek
te olan Halkevi binası, önümüzdeki ay· 
lar içinde bitiriimiş olacaktır. Tavan 
kaplamasının yapılması için de yeni -
den tahsisat ayrılmıştır. 

Halkevinin faaliyetleri 
Kars (Hususi) - Halkevi müzik ko· 

lunu inkişaf ettirmek maksadile yeni -
den ~ando takımına ilave olarak 6 ke
man, 1 viyola, ı kornet ve bir de obva 
gctirlıni~, caz takımı için de iki aded 
saksofon, bir de cazband davulu müba
yaa etmişti. Bu flletleri Halkevi ban -
dosu için alınan talebe kullanacaktır. 
Bu suretle Halkevinin bir caz takımı 
jmükeınmel bir orkestra takımı ve bir 
de bando takımı temin edilmiş olacak
tır. Yayıı saz orkestrasına ayrılan ta -
lebcler yakında bir konser bile ve • 
rebilecek1erdir. 

Geredenin imarına çok 
ehemmiyet veriliyor 

Yeni bir çok yollar yapald1, caddeler genişletildi 
Kazanan en mühim noksana eczanedir 

Karabük muhabirimiz yazıyor: Eski ı ü~er dershaneli 2 ı mekteb vardır. Ça· 
ismi Karayta oıan Gered.e Şcrki Roma vuşlar, Kaıanlar, Saman, Kadılar kö· 
imp·ıratorluğunun merkezi şehirlerin • yünün ve ) E'ni Cafa, Mengen nahiyele
den biri idi. Bugün ise Bolunun çok rinin mektebl ri brşer dershaneli ve 
zengın ve güzel bir kazasıdır. Denizden vatıhdır. Bu mekteblerden her birine 
ı 1 00 metre ~ükse~likte kur~l ... an bu a:sgarl on ~~er kö:> i.in çocuğu devam 
kasaba çıevresındekı kaza ve vılayetle· etmektedir. Zi· a Gökalp rnektebinin 
7i~ de bir geçiı? merkezi o~uştur. Bu mevcudu ı90 dır. Bu mektebin başmu· 
ıtıbarla Geredede en çok goze çarpan allimiNnci c;a'ıskan bir gençtir. 
haniard ır. 

Bursada turizm isieri Belediye, varidatının azıığına rağmen 
• 

"· Bur~a (Hususi) _ Turizm işleri üze- oldukça e
1
hemmiyetldi işlbe~ ~~m1üşdt~~· 

1'icnr('f ve ı.irai vnziyet 

Burad.!l yıld,, il--i büyük panayır ku· 
rulur. Bu panay1rlarda hemen hemen 
yıhn yarı alı~\·eri~i yapılır. Bu sebeble ~ e-hir rinde tetkikler yapmak üzere şebrimi- Y?llar ~çı mı~. çar~ı an ır ~ısım u • 

1 
• la.t' 1.aın (li.ususi) - Halkevi çok iyi bir metod ~bilinae çalışmaktadır. ze bir scyahtıt acentasma rnensub 'bir k?nıa: ı~tıml~l .. edılerek cad~eler ge: 

~ ıt ı rtw. bır faaliyet balinde bulun maktadırlar. Azalardan bir kısmının grup gelmiştir. Heyet şehrimizin mü- nı§letılmı~, bılhassa Geredem n tepesı
~ ·~ H gı bando muntazam bir şekil de baL'<a 'klonserler vermekted.irler. him bir kısmını gezmişlerdir. Birkaç ne bir alt~n t~ç gibi yerleşen. Rama~n 

'\lkevi üyelerile bandoda çalışan gençleri bir arada göstermektedir. güne kadar Uludağa çıkacaklardır dede mesıresıne çok ehemmıyet verı]
-....;;:::;========~~~~~~=====~=====~~=====~-~~====·= miı:ıtir. Burada yazın uzaktan gelecek 

zairler için ufak ufak köşkler :yapılmış-

Pazar Ola Hasan tır. Büyük bir Marmara havuzu vücuda 
getirilmiştir. 

Gerede takriben 2500 evlidir. Şehir 
'ba~':nnbaşa elektrikle tenvir edilmiştir. 
Bu güzel kasabanın ehemmiyetli lbir 
nok.,anı eczaneden mahrum bulun· 
masıdır. Gerçi haiz olduğu hava, su ve 
sa ir vasıflaı ı itibarile sıbbatleri pek bo
zutmıyan GerecJelılerin eczane ihtiyac
ları azsa da 'bundan bugün için tama • 

ec;ndiın sair znmanl<>.rda yapacağı alış
verişin 'bir kı mı bu panayirlara mün· 
ha~ır knlır. 

Mevkii mürtefi o~duğu için Gerede
de se'bzr.. yetic;tirmck güç olmaktadır. 
Meyvacı1ık ta maalesef yapılam\yor. 
Hububat çok holdur. Buğday, arpa, mı
sır buldur. DebaP.:at de ileridir. Birkaç 
küçük dt>bağ fabrikalan vardır. Çev • 
redeki ormanıurd.ın oldukca istifade 
edilerek keres•ecilik yapılmakta, a~ -
nam, mf'vaı;.i \e kümes hayvanlan da 
b.:ıl bol ye~ie;~·rn·p ı tjfade edilmekte
dı. 

-~ ------
men müstağni kalabilrneğe ımkan oı • Ardahan hükOmet doktorlu"'gu 
rnadığı mubakkaktır. 

....... l! 
~~ a -ın B 
lı\, bitinde .ey, gazetC>le-
~ ıste . o~udum am _ 
"l~ r ·n· . ... • ctn ıster inan • 

. . . Amerıkada bazı ka .. 
dınlar ... 

... Moda aleyhine bir ce • 
miyet kurmuşlar .. Maksad
ları moda denilen iptilayi 
ortadan kaldırma~ 

Hosan Bey - Oh, oh ... 
Bundan sonra karı koca • 
lar kavga için ne bulacak
lar!. 

Kiiltür vaziyeti 
Geredenin kültür vaziyeti oldukça 

ileridiı. Merkezde tam teŞk:ı1ath iki 
ve köylerde kısmen yatılı ve kısmen 

Kars (Hususi) -Ardahan hükumet 
tabibliğine naklen tayin J<.ılınan Arpa· 
çay hükumet tabibi Mitat İnanç. yeni 
memuriyeline gitmiştir. 



1 Sayfa 

1 

vardı. 

HAdiMler Kar§Ulllda 1 

ört otbmobfl yanyana duru • 
~rdı. İ!lerde bir otobüs 

Dört otomobilden biri, fener gözleri· 
m otobüs üzerinde gezdirdikten sonra, 
arltadaşlanna döndü: 

- Şuna bakln, ne çirkin §ey .. 
Otomobill~ baktıla.T: 
- Sahi öylo, hem kaba, bem de han-

tali 
Otobüs konuşulnnlan daha iyi duy • 

mnk için çamurluk kulaklarını dikti. 
- Guya bizim neslimizd( n miş. 
- Güleyi.ın bar i.. Orangotanlar da 

insanlarla ayni nesilden olduklarını 
iddia ederler amma nerede insan, ncre 
de ornngotan .. 

Otobı.i" kızıyordu. Radyatör burnun· 
dan solumaya başladı. 

- Sokaklarda kuru kalabalık yap • 
maktan başka işe yaramazlar. 

- Bazan yanımdan g€Çtikleri alu • 
yor, ne yalan sövliyeyim, sürtünE>cek 
diye hemen kenara çekfliyorum. Ka'ba 
~. benim nazik vücudüme dokunsa, 
muhakkak canım acıyacaktır. 

- Bana geçen gün biri dokundu. Kı· 
nldım sandmı .. bir kere dqnüp pardon 
dese ... 

-Ne olacak , kibarlık nerede; onlar 
nerede?. 

- .Bilmem içini gördünüz mü, dışı 
ne ise, içi de o .. hele kanapeleri .. tahta 
g!bi sert; tirerine otu:mnllar rahatsız 
olurlar. 

- Ta bii bir şey, bizim rahat kana· 
pe1erimiz onlarda da olacak değil ya!. 

- Bana kalı]lSa, böyılelerini şehirde 
tu tınama lı. 

- Evet, evet, derhal hepsini kovma· 
iı. 

- Kırmah. 
- Hep biTlik olup üzerlerine hücum 

etmeli, parçalamalıyız.. 
Otobüs artık çok kızmıştı. Korna ağ· 

zile 1>ağı:rdı: 
- Fazla geliyorsunuz amma! ... 
- A a haddıni bilmiyor da, bize kar· 

şılık ·verıyor. 

-Haydi sus ... 
- Haydi bastrbacaklar, siz susun. 
- Ba~tıbacak mı? .. Vay azman vay. 
- Ağzmrz.ı toplayın. 

- Toplamazsak ne alacakmış? 
- Ne mi olacak; şimdi görürSÜnüz .. 
Otobüs hareket etti. Otomobiller şa· 

ırdılar. Otobüs ilerledi. Olanca ağır
lığile otomobillere çarptı. Otomobiller 
yamn yumru oldular. 

** Bu hadise yirmi altı ikinci tesrin 
938 de vukun gelmişti. Yirmi yedi ikin
ct teşrin 938 d~" çıkan İstanbul gazete -
leri yazd;lar: 

cDün Fatihte duran ve içinde şoförü 
bulunınıyan bir otobüs birdenbire yü· 
rümiy{' başlamış, ve ilerde bulunan Sl· 

ralanmı~ otomobillere çarparak dur • 
muşlu!'. Otomobiller muhtelif yerle -
rinden zedelenmişlerdir.» 

isınet Uulösi 

C Bunları bi iyor mu idiniz ? ~ 
19 uncu as1rda Frans1z jll 0,001 tagla ile yap~ lan otel 

meclisinde 
reyler 

tartıhrdt 

* 

la-19-1852 ye ka· 
dar devam eden i· 
kinci Frans:ız cüm· 
huriyeti zamanın
da mecliste verılen 
reylE'r sayılmaz. 

tartıJırdL 

Eski Mısırlifar ve ölüm 
'r 

Amerikada Teksasta meşhur oteli in~a 

etmek işini üzerin~ alan bir mü teahhid, 
Eski Mısırlılar, ölen insaniann öbür 110,000 tu~la ısmarlaml§, ve binaya da 

dünyada yapdıklanna inanırlar, onun tam 110,001 tuğla lazım olmugtur. 
içiıı gayet ferah, ve muntazam, Adeta ge- =ıı::::============== 
niJ odalan andıran mezarlar yaparlar, yanına yiyecek, içecek ve ölülerin cinsi
hem Tanrılarına nezir, hem de ölenlerin yetlerine göre kıymetli eşyalannı ko -
aç kalmaınalarını temin için de, tabutun yarlardı. 
--···························································································· .. ···························· 

Nişanlanmak ve 
Evlenmek 
Bir okuyucumdan aldığım ve aşa

iıya kopye ettiğim mektubu doğru 
olmıyan bir zihniyetin ifadesi telflk· 
ki ediyorum: 

cTeyze, 
Ben evlenmek istiyen bir erk~ 

~im, yaşım yirmi sekizdir. Ayda net 
olarak elime yüz on liraya yakın bir 
para girer. Zannedersern, bu yaş 
.vlenmek çap:iır ve bu kazanç va· 
aat bir yuva kurmak için kafidir. 
Fakat ben evlenmek için kat'i karar 
vermiş olmama rağmen, ev1enece -
kim kadını seçmekte pek mütered
dld hareket etmekteyim. İnsan dün· 
yada bir kere evlenir. Bunun için 
çok !nce eleyip sık dokumaya mec· 
burdur. Bu doğru değil mi teyze, 
yanlıQ diyemezsin, bunu doğru ola· 
rak kııbu1 edeceğini bildiğim için, bu 
ba'hb üzerinde düşündüklerimi 11a
ve edeceğim .. !Benim niyetirn, zahi
rl vaziyeti görüp 'beğendiğiın ve hak· 
kında söylenenler ho.şuma giden bir 
genç kızla . nipnlanrnak istiyorum. 
:Ntşanhlık müddetini bir aydan altı 
aya kadar uzatabilirlz. Bu zaman i· 
çinde hakikaten o, tab'ıma uygun o
lursa evlenirlm, eğer tab'ıma uygun 
olmazsa aynlınz. 

Bu doğru değil mi? Radyo alıc:ı • 

lan bile nihayet iki üç sene kullana
caklan bir radyoyu tecrii'be edip al
dık1an halde, bir erkek evleneceği 
kadını bir müddet için anlamak, öğ· 
renrnek ihtiyacını hissetmez mi? 

* Okuyucumun 'bu mektubu ilk na· 
larda doğru ve mantı'lô görülebilir. 
Fakat daha derin ibir tahlile tabi 
tutarsak okuyucumuza hak venne-· 
yiz, bilakis onu fazla hodbin ve ta -
nıamıle haksız buluruz. 
Kadın bir radyo, bir kumaş, bir 

kostüm değildir. M uhayyer alm • 
ınaz. Ve nihayet şunu da kabul ede
Hrn ki izdivacdan evvelki görünüş· 
ler, hiçbir zaman kadının hakik1 hü· 
vfyetini ortaya koymazlar. Nişanll.'
hk devrini bfr tecrllbe devri zan -
netrnek çok hatadır. Nişanlılık izdi· 
vacın ilk ve eayıll'lUlZ bir korltturatı· 
dır. Bu konturat izdivaç merasimi 

·hazırlığı yapıhncıya k!tdar kadın ve 
erlreği birbJrine bağlıyan ba~dır. 
Böyle bir ba~ çözmek kadar büyük 
bir hata o1amaz. 

Okuyucurna tawtyem: BeğendJğıi 
vıe iyi geçinecekleriııe kanaat ettiği 
her klrnf;e onuntla evlenrnesidir. Yüz
de seksen balttiyar olurlar. Yüzde 
yirmi bir ihtimarıe aralannda ge -
fbmi7Jlfk çıkarsa .. Bunu da taUhin 
a:&lzliğine vermelidir. 

TEYZE 

80!1 POS'I.& 

İki güzel bluz 

So1da: Bluz - jile. Yan parçalar, gen·ş 
bir sentürün devamı olan, düğmeli, ön 
parçaya büzülerek .cil."'ilmiş kx>llar ne kı
sa, ne uzun, yakada beyaz sentür var. 
Sağda: Bu bluza :fantezi kumaşlar gi -

der. Düz bir robadan başka kupu yok. 
Yuvarlak dilimli bir kenar yakayı, roba· 
yı, cepleri, kol kapaklarını ve ön eteği 

Çt'Vreliyor. 

Örgü yastık 

İkineiteşrin 

TiYAT 
iyatromuzun Şeh·r Tiyatrosona 

giromeyen büyükleri 
Yazan: Isınet Hulüsi 

Sayıları pek çok amma, bu yazıında 
ancak üçünden bahsedece~: 

Ahmed V efik Paşa. 
İbrurrefik Ahmed Nuri 
A!ife. 
Ahmed V efik Pa~a hükfunet memu -

ruydu. HükUmet kapısında senelerce e
mek vermiş, paşa olmuştu. Fakat o her 
şeyden fazla edebiyııta, lisana, bilhassa 
tiyatroya meraklı idı. Tiyatroyu -ıtüçük- 1 lük, tiyatro san'atkarını adi oyuncu, ti -
yatro muharririni hafıf meşreb insan 
addettıkleri devirde, bütün bu kanaat -
lere isyan etmiş, tiyatro yaZJlll§, tiyatro 
oynattırmıştı. 

Onu Türkiyede tiyatronun ilk hAmisi 
addedeceğinuz gibi, adaptasyon Jıan'atı -
nm da üstadı addedebHiriz. Ahmed Ve -
fik Pa~anın cMolier, ndaptasyonlan bi - ı. bnirrefik Ahmed Nuri fD' 
rer şclıeserdir. Bu adaptasyonlar o de - _ Götürürsün demışti fakat beJl es .ıt 

"rd D '"lbed "d ' ' bılt3ı· vı e oynanmış, aru ayı e oynan - ları kırar, demirleri söker; gene .ıııi;tl-
mış ve oynan~aktadır da.. . ı gelir; sahne~e çıkarı m, cevabını ~er . p 

Ahmed Vefık Paşanın eserlerıne kapı - Bugu-n Bcdiayı Saziveyi NeyytreYl ~ 
ı k U ı • • .ı • • ı. }CO sını kapanuş olan ya. nız. bir te m es:.ese ı düğümüz sahnede; ılk görünen, ilıt cıı~ 

vardır: !sta~b~l Şehır tiyatrosu .. ı:>arul - ı nuşan, sahnede göründüğü gibi, sa:bfl eıeıı 
bedayı Şehır tiyatrosu old~ olalı bır kere 1 arkasında da kara kuvvete göğüS g ~9 • 
olsun kapısını Ahmed Veiık Paşaya aç - Afife için bugün Şehir tiyatrosunun 
manuştır. pıları kapalıdır. 

* İbnirrefik Ahmed Nuri. Sahnede ya -
şarcış, sahneye eser vermiv. sahnede öl -
müştür. İbnirrefjk Ahmed Nuriyi Vefik 
Paşadan sonra en kuvvetli tiyatrocu ola -
rak ele alab'liriz. O, Frı:ınsızın piyesini a
lır, ruhile, lisanile; t:şhasile; karakterle -
rile türkçele§tirlr ve sahneye o tarzda çı
kanrdı. 

İbnirrefik Ahmed Nurinin eserleri Da-

* Bnna şöyle bir sual sorabilırıer: b"' 
- Ne istiyorsun Şehir tiyatroSll ~ıııJiı 

?nn böyle yalnız Ahmed Vefik J'B,j\!il' 
lbnirrefiğin eserlerini mı aynasını ll1 
Şehir tiyatrosunun başartisti ıni oJ.stl 

Cevab veriyorum: til" 
- Hayır, istediğim bu değil şeJııtı ~ 

yatrosundnn, her mevsimde ınua."(i.e;.tı' 
gece istiyorum. Bu gecelerden bifl ~ 

rülbedayide, bütün tiyatro teşekkiillerın- med Vefik Paşa gecesi olacak. O ııtl•• 
. ~ı de, mekteblerde, her sahnede oynandı. Ahmed Vefik Paşanın bir eseri oYll,.

1
..J Bu yastıkl:ırın ikisi de yünden oru - l~ıJJ· 

Fakat Şehir tiyatrosunda asla! .. Şehir ti- cak; diğer gece 1bnırre!ik Ahın~ .11. 

mü~lerdir. Modern bir divanı pek güzel yatro kapısını ona da kapamıştır. gecesi olacak, 
0 

gece de İbnirrefik ,.. 
~üslerler. Şu renk kombmezonlarından * k 

med Nurinin bir eseri oynnnaca · i~ 
birim seçebilirsiniz: Siyahla altın sarısı, Afife kimdi; kuvvetli bir artist miydi? Afife için de ayni şey .. Gcceni.ı\ıJ, 
açık yaprak yeşilile koyu yeşil, mavi ne Belki hayır.. Tiyatro s&hne.sinde bO.yük ona veril€cek, ntinlara bu tarzda ~iSi~" 
koyu kahve rengi, koyu kahve rengile kül erneği mi var? Belki hayır .. Fakat Afife lacak. Eğer«nuhtaçsa hasılat ken 

rengi ... bugünkü Türk tiyatrosıı inkılabının Jlk aid olacak. 
fedaisi idi. Tiyatro ınkılabı oldu. Fakat * ti , 

l 1" k b .1 . tiyatro inkılAbın fedaısini tamamile u - Bugünkü Şehir tiyatrosunu kur ati• ~ 
Pratik güze 1 1 Qlleri nuttu. yatroyu iyi idare ecicnler, her şey~en tt' 
1 - Yatakta okumayı seviyorsanız ya- Sahneye Türk kadını çıkarnazdı. Sah· vcl Türk tiyatrosu büyüklerine tıY9 il' 

n kalkık oturarak okuyunuz. Upuzun ya. nenin kadın dili, '1ürk tivesile ııöyle.!ı - nun şükran hislerini halk karşısındB o# 
tarken okumak gözler için pek çok zarar- mezdi. Tiyatroda kadın artist geçinenleri de etmelidirler ki yarın gelecekler de 
lıdır. dinlemclt, seyirci için bir azab olurdu. Inn hatırlıyabilsin1er.. ~ 
2- Saç dökülmesine karşı: Türk kadını sahneye çıkamazdı. Çünkü Jsmef) ~~~ •• ~ 

Tür k kadını iPin sahney~ çıkm-'- ... bu"- •••••••••••••••••·•••·••·•••••••••••••••·••••••••• Saçlarınız dökEiyorsa, başınızın deri - w WL ~· M. hk 1 d 
sine arasıra zeytinyağilc masaj yapı • yük gı.inah, en büyük ayıb sayıhyordu. a eme er e: 
nız ve her sabah başınızı kuvvetiice fır- Bu budala zihniyete llk yurnru#U YU -

çalayınız. ran Afifedir. 

3 - Derinizde iltihab veya yanma var· Bir kere bile Türk kadıını görmiyen 
sa, yahu.d da guddeler;nizin bozukluğun- Türk sahnesinin perdesi açıldılı zaman 
dan sivHceleniyorsamz habni çiçeği kay- sahnede Afife görünmüştil. Sahnede ilk 
natarak onunla iltihabh yerlere koropres defa Türk a~zından türkçe konuruluyor

du. Yazık ki yobaz z.:hniyet perdeyi oyun yapınız. 

4 - Burnunuz büyükçe ise küçük gös
termek için yüzünüze kulJandığınız pud
ndan daha koyu renkte bir pudra kul -
lan ın ız. 

5 - Gözleriniz birbirinE' çok yakın ise 
kaşlannızın başlangıcındaki arayı açınız. 

Yani iki kaşınızın arasındaki tüylcri çok 
alınız. 

6 - Gündüzün yorgunluğunu gider -
rnek ve akşama gene giızel kalmak isti -
yorsanız 1oş bir odada yanm saat uzanıp 
gözlerinize eau de Blcnets kompresi ya -
pınız. 

bitmeden kapattı: 
Sahnedeki artistlere mahsus odada, 

gözleri göz evlennden fırlamlf komiscr, 
Afifeye: 

- Seni sahnede gördüA'fim zaman, a
narnı. avradımı &ahnede görüyorum; sa -
nı yorum. 
Dediği zaman Aüfe: 
- Ben sahneye çıkaca~ıml 
Diye ba~mıştı. 
Komiser: 
- Hele çık, seni saçlanndan silrilklJye 

sü rükliye götürürüm, d ed~ zaman da, 
Afife gene yılmamış: 

Bacaksrzrn maskaralikları · 

Bir BBrhoş mahkOm oldll ~ 
Şehremininde atııran kUJld~ ~ 

Mehmed Çaylak Balatta o~ ~ 
rangaz ·Ali isminde bir arkadaŞ1~e eeJ ~ 
hoş olmak, istirahati umumiye11 ıııı' ~ 
betmek ve zabıtaya hakarette b~e~ 
mak suçile maltkemeye veri}XıliŞ rı , 
Dün, asliye üçüncü cezada bskı19 'tJ,f 
vada kunduracı Mehrned 1 4 gü~~ 
se, 14 lira da para cezasına :m~ b' • 
dilmi§tir. Arkadaşı marangoz 
raet etmiştir. J 
Oniversite ve rnektablerde te~~ 
Ebedi Şefin matemi ve Şeker .~ 

m~ dalayısile kapalı bulunan tt~lı~ 
te ve diğer bütün okuUar bu S9 c;lg.t ' 
itibaren tekrar ıtedrisata başlatılı, tl 
dır. ~~'tJ 

Resmi dairelerde de· bu ~9 1r. 
itibaren normal faaliyet lbaşlsiJll~ 



~ İK.inciteşrin 

Gazetecil il< niçin güç bir meslektir: 2 

Oğlunu öldüre ya 
bir kadınla mülikat 

( Okuyucularm kalemi ile ) 

Atam ölmedi 1 
Blr gllneş sıcaklı~ gtzllydl bakışında. 
Sesin ılık bir auydu, kalbiere akışında. 
Bu gtlneşı kaplamış, neden slynb bulutlar? 
Her Türkün yüre~lnde, kopuyor fırtınalar 
Rüzgtlrlar baykınyor, bulutlar karrı.nyor. 
Gökte başlamış bora, Atasını ça~ırıyor. 

C Ana ve babalarla hasbrhal :::J 
Çocuğun te biyesin e 
ele alınacak esaslar 

- .. * .. 
Kadın birdenbire degişti. Gözleri tuhaf tuhaf 
Parltgordu. "Sana dotrusunu söyliyecegim, dedi. 
Bütün gorganları topladım ve başına yıgdım: Fakat 

Her yer hilzünle dolmut, çiçekler blle solm~ 
Ayla yıldız semada, üstüne çelent olmuş. 
Do~nn günl Gün mü bu, bir ateş mı bu? 
Blr cihan söner de, gündüz olur mu? .. 

Çocuğa gıirültü ettirmeli mi, masal söylemeli mi, ceza 
vermeli mi, sokakta oynamasına müsaade etme/i mi? 

Blr clban göçmedl, Ata.m ölmedi!.. • 
Ölllm göı ilnmedl, aüneş aönmedl 

ölmesi o kadar uzun sürdü ki ... , 
Neriıı A. Samlıa Targaa 

Yolan söylemesinin, hırsızlık etmesinin, öteberi · 
ku masının nasıl önüne geçme li? 

,_ 

eıu8~otlıınuz gazete
~~ çok: ko..!ay bir 

tk zannederis. 

~ltk.l keytiyet biis-
un aksidir Bir .. . ,~ -.:ttc· 

tlltıl 1 Ço~ defa bir ri-
tır 

1 
".k bır yazı, üç sa-
~ ı ne sıkıştırılan bir 
ltlıı r lçin lıayntmı 

ıaı ike~ kO'ylll'. :ım -
in ını Istiyorsunuz! 

e in .. u· 
tııı.ı -... ız gazetecilo-

n •nıattııllan: 

L1ır.is Beti csmer· 
de~ • 
,_ ırnıi yüzila tıp • 
r.:ı oı an gun bir elmayı 
ıı.ı dırırdı. Gözleri çl-

tnavisiydi; saçla • 
tı a· 

garrnı§tı. Pazar 
~!!tll!r· 
Ve ınde tcreya~ 
l Yunıurta satan 
llgıJiz k.. H 

ta.."ırııı:ı t~y~:.ı kadın -tıııı ıpık bir nil- Uzun boylu akraba kadın, sinirli sinirli 
baı::Slydi, Onu gördüğüm gece; b!.r önlüğünün uçlarile oynıyarak, itiraz et-
~li çı evinin mutfağında; n~ - meAe kalkıştı: . . 
~ neş'eli yanan at~in kar - - Burada kalsam dahıo ıyi ... Bıliyor -
tıı llda bağdaş kurmuş oturuyordu. O - sun ya! .. Biraz hastasın- Misafir, mabke
~Zlarına aldığı siyah şalını, boğazı bl • mede kazandığın için seni tebrike gel -
ftın1nda bir büyük iğne tutuyordu. Kuca- miş, onu söyliyecektim.-

()da ... şlşle ördüğü bir çorab teki vardı. .Elma yanaklı kadın içten gelen bir 
ltaç ~un hapishaneden yeni çıkmıştı. Bir hıddetle bağırdı: 
,., afta evvel ı 80 boyunda 32 yaşla- - DefoL. Defol, diyorum sana.. 
·ıtıdak· , , ' . . tıı ı apt,al oğlunu öldürmek suçile ida- İşını masaya fırlattıktan sonra bnn 
~ trı.ahkum edilmiş bulunuyordu. döndü: 

beıı rıa·oğuı tek başıanna yaşıyorlardı. - Oturunuz H'itien, konuşabiliriz.. diye 
te~ kanlı, bütün çocukları bilinmiyen bir gülümsedi. 
btr b~en dolayı evlerini terkeden büyük * 
ltad~ılenfn en küçük evlach idi. İhtiyar Bu vazıyet karşısında içimi korku kap-
leııı~k bu nptal Qğluna bakmak, onu bes- lndı, ödüm koptu. Hangi şeytana uydum 
~ lllecburiyetinde kalmıştı. <!a, kendi aya~ımla buralara geldim, diye 

ler g vba·Uı delikqnlı, iki yaşındaki bebek- arpacı kurorusu gibi düşünrneğe başla -
tar 1 ı altını kirletir, yeme~ini döker sa- dım. Vaktile okumuş oldu~m cinayet hi
lar' Yok yere: du'vardaki kağıdlan para _ ktıyeleri aklıma geldi. Ne de olsa, elleri
ta~ ~tnurıu ayaklarile mutfağa girer, ba- ni kana bulaştırmış, öz o~lunu, tavuk gi -
ıa~ı 11 annesinin üstüne atılarak kadının bi boğazlamaktan çekinmemiş bir kadın'...ı 

arını yolardı. odasında bulunuyordum. Ayıplamazsınız, 
"'~Ptaı oği h . . . de~ mi?. .. ~Yar a muhakkak kı nınnı lle u - . . . 
~ 

1 
aktı K 1 kt ko kt l't ·çtn d Katil ana, ıçimden geçenleri sezmış gı-

a nı · aran ı an r u6 u ı e . 1 lt ~ ba§ına t k b' d d t d bi gayet tatlı bır ses e: 
le~dilere Inüth'e ır t~ ad_a ya ;m;: ı. - Korkacak bir şey yok. Nasıl olsa dı-

Atamtn 
* 
ard1ndan 

Göz yaşıarım kan rengi kalbimde bir ne-
birdir 

Ekl:lkllkln içimde yetmıyen bir zehlrdlr. 
Yumulurken dünyayıı. gök mavisl gözlerin, 
Her an kulaklanmda ~fko.t dolu aı:izlerln. 
Bir kızıl kor kesllm~ yanıyar bnt1ln güller, 
Sana topraklar de~U. mezar oldu gönüller. 
Adın bir ayet C1b\ kaldı dudaklarınıda 
HaynUn blr anıttır gönill ufuklarında. 

1\lııamm.rr Remzl Ergün 

* Atama deyişler •.. 
Atam yüce bir da~dı. 
Blr bıt.mtyen membadır 
Ecel aldı elimden, 
Yürekte ko.ldı yldıl. 

Giin~ ba.ttı g1lneş, 
Çıkmasın artık güneş. 

Bundan bfiyük derd olmaz. 
İç\me düştü a.~l. 

Yanıyor, yanıyorum, 

Ata.mı anıyorum! 

Atam y~ıyor Atam, 
Ölmedi sanıyorum!. 

Yıldızdı aktı Atam 
Dünyayı yattı Ataml 
Ebedl aevgı.sını 
Kalbde bıraktı Atam!. 

Atıım seni anarak, 
Bu acınla yanarnk, 
Hergün a~lı.yacnğım 
Resmine tapanarakl-

Oa~lnrdan ü.sttl.n Atam, 
Kimlere kilstün Ataml 
Yltlrdlk a(tlıyoruz. 
Yı:ıslıyız bugün Atnm!.. 

-Sus! 
- Çok gtıtultü ıyapma! 
- Rahat bırak bizi! 
- Evi altüst ebnekte devarn edecek 

misin daha? 
- Ah bu yumurcaklar! Ne aza'b ya· 

rabbı, ne azab! 
Bütün gün~ eden yorucu çalış· 

m~lardan sonra yorgun, argın evlerine 
dön~n veya bir çok üzüntü ve endişe· 
lerle hayatlanndan usanç getiren lbu· 
günkü ebeveynler çocuk'la.nnın neş'eli 
gürültüleri ve oyunlanndan sinirlenir· 
ler ve: 

- Ah bu yaramazlar, bıktım sizden 
artık! diye bağınlar. 

Evet, hakikaten bu bir aza'btır; fakat 
ana, baba için değil, zavallı yavrular 
için. Damarlarında kaynıyan tabiatin 
biilün vah~i kudretleri bütün gün bir 
mektebin sıralan üstünde ata1ete rnah· 

Ne göktey1m, ne yerde, 
Gönill düştü bir derde. 
AClamnz mı Türk olan, 
Atatürkü gtder de?-

Smıs: Vehbi Cem Aş-kun 

• kfun edilmiş, başka kuvvetiere esir e
dilmiş, menolunarak ~urdan uzak'la~

* Atatürk geliyor 1 
Karalar ı;iymı.,Ier a{Uıyor kızlar, 
Yalnız blz de~. clban bep sızlar. 
Bovnumuz büküldü öksüzüz heyhat, oru açmaz bülbüller ötmüyor bedbaht, 
Kalkın Attlla, İskender. sezar 
Heybetle gellyor bir dlhlmlz nrl 

Jla,yrabOiu: İbrahlm Okkan 

tırılmış, kendilerini rnüternacH bir faa· 
liyet ve gürültüye dqğru iten sevki ta· 
biilerine rağmen sükfı.ta, hare'ketsizli· 
ğe. dikkate icbar edilmiş bu zavallı 
mahliiklar evlerine dönüp te uzun taz
yikten sonra rahat rahat nefes alarak 
istedikleri gibi bağırma~a ve oynarnağa 
başladıklan zaman evdeklier: 

aıı_%rn gibi kışdw.ırc b~ uşman allıı. 0b~- şarıda birisi bekliyor. Sonra benim gibi 
'«lrtı , a ın, • ıçare, zav ır b' b'l' ., d di =============== 

'~}) h 1 kasden "Id'' k il ida ır kocakan size ne yapa ı ır... e . 

-Gene mi' Yetmedi mi, mektebde 
oynndığımz? diyerek bağımıağa başlar-

mnnın imkanı kalmamıştı. O~lunu nasıl lar. a kr.__ o urme suç e:t ma y k ü b t ed k "· ~n cdil · ti F k t uh k c o canım, ne m nase e , n en or-
-.qsınd mış . a a • m a erne es- k km ı d' ld d V . 
tıı a kcnd' . . f • 'bi 1 aca ışım.:t ıye mın an ım. e ıs -

ll 1 sının sa , eıma gı pın pı- keml . d b' dah ._ ta.ı t ı yan ".. .. - . .. 
1 

. . H emı e ateşe ıra:r: a yblaştıra -
~"Jn h JUzunu, mavı l!OZ ennı goren, ak d tt' . 

hıliye aııerine ncıyan binlerce kişi, da - r eyvaı:ıde ımh: . t k şt l't.. 
ll)· nazırı b' . 'd .• _ - cm en urnye e avu u6 ... nuz 

IŞler na ır ıstı a ue muracaat et- . . . . t b·-n.. gelm;,..;,... 
tıi 1 czav ll H ıçın sızı e !).JAe ~O..UUo 

ıı. 1. a ı, gunahsız kadını affedi - K dm sanki b: d h ı 'bl 
!}ı· ıye Yal ı d K d ff dil n :.r ~ en oş anmış gı 

1", ve a varmış ar ı. a ın, a e • katıla katıla gülerek ba~ırdı: 
~tab ltı hafta hapis yattıktan sonra . • 
h.; larında b' . . .. d .

1 
' - Bunnn içın ta Londradan buralara 

··ı; ti n ırmın yanına gon er: - Id' · ha' Pıc:c:• 1 A k. D C · ge ınız . n-~·. mma zarar yo u-
tl· '.rıayet kor . . . . . runuz, size anlatayım_ Ben bu işi yap -

•l' clku'• kunç bır şekılde rşlenmıstı. d m Ogvlumu b ··ıd·· ed" B · 
l'll\J z kada .. .. ma ı . en o urm ım. t!nı 

ı:; an u r guçlu, kuvvetli olan aptnl haksız yere mahk 1 - "kl d'l tU Yurken b ;;. 1 k .. d.. .. .. ·erne ere suru e ı er. 
~ · Sonra · ?~a~ anara ol urulmuş- Oğlum kendi kendiSini öldürdü. İşin doğ-
1 U \tc ell başı mhdhış surette ezilmiş, yü- su bu' r.u erid ru ... b dıız k d' . e, sanki bir düzüne kad:ır İtiraz ettim: 
atdı e ının keskin pençelerinin bom - Ö w te trı.nnına . - ylP amma .. cıglunuz, yatak çarş:ıfı 

ttı tıı hrrnaıan uğramış gıbı. şahrem şah • :ıe kendisini boğduktan sonra, başını c-
ıştı. mış, yara bere içinde kal - zemezdi ki ... Buna imkan var mı? .. 

lşt .. b * e· u k t·0trnek: ü orkunç cinayeti işiiyen k'adını 
lıtı. cl' zere o balıkçı kulübesine git -

I>E.>rır( te]cc . Ynrısı olmuştu. Parlak bir ay 
tı»- erınde k . . . 
ı,"'"'Yan k .. n tc bır ışık buzmesı bıle 
)'cırıiu ,~ ulubenin kırmı7.1 damını cila -tn . .{:ıl 
lıtr kt . nız katil ananın çekildıır.ı l3 U SÖ •• k 6 

tlı na Yol ~~ bir lamba yanıyordu. 
n gosteren fıkrabasından bir ka-

tı ~ Sakın oğı 
'k. unu bi ~n1an bahsetmeyiniz. Zira, 

\> •vtı.ıtfağ ~ıyor! diye fısıldadı. 
l! ·ııc ... a ~ır_dik, ihtiyar k dm çini ma-

.ı '• ·•nı .ce . ..ınea b. vıre devire bize baktı. 
...._ D ır lrtilümsC'me ile: 

~ l(j rn('k siz d 1. • 

Kadın başını sallıyarak beni tasdik et
ti: 

- Haklısınız. Amma, o kendisini öldür
müştür. Ona kaç kereler güzel hasba ke
dileri rahat bırak, soksa ölürsün diye 
söylem~tim. Kedilerime yapmadı~ iş -
kence kalmazdL Simsiyah bir kediro var
dı. Nereden yakaladı, naM] oldu anlama
dım. Boğazından tuttut.ı gibi boğuverdi. 
onu. Bir başka kedimi topal ettL Kısknç 
gibi elleri vardı. cO~Jum dedim ona, 
yapma.. Kanşınam kedilerin şerrine uğ-
rarsın.:t 

Gene itiraz ettim: 
-Fakat kedller, bir insanın başını hal

laç pamu~ gibi da~tamaz, ezemezler ki
Kadın: 

Bir çoklan daima harekette bulun • 
boğdu~unu bir türlü söylemek istemi - rn'lk istiyen çocuklannı egoist düşün· 
yordu. Tatlı ve sakin sakin konuşması- ceden zivade cehaletten mütevellid bir 
na ra~men, kadından nedense korkuyor- duygu ile yeniden susmağa, yerlerinde 
dwn. Burada _fazla kalmanın ~a~nsı ~ok- h~reketsiz oturmaf!a idbar ederler. 
tu. Ayağa kniktım. Not defterımı cebıme B 1 :ı...·ın l'd' 1 ki ..,....,ı.. doğ . . un ar 'Ul 1e ı ır er ':r""'~ ar -
yerleştırırken: k k d' ·ı ıı... • l'kt ,. · d b'' ı:>n <"n ısı e ·uır ı e nev ının e u • 

- Rahatsız ettim, ba~ışlayınız; İnş:ıal- tiin hareket kudretini dinamizmini 
lah yakında sıhhatiniz düzelir, acınızı u- düny~ya getirmiŞtir. Sdthati ıyerlnde 
nutursunuz .. dedim. cocuk, ruhu tabii olan çocuk daima ha-

Katil ana, birdenbire değişti, pörsük Tekel ister, bağırır, koşar, sıçrar. Bu 
yanaklarından aşa~ya doğru aicim gibi VR"amazlık tılarneti değil, bilakis onda 
akan yaşlan sildi, gözlerinde garib ve krıvnıvarı hayatiyet kudretinin lbir te -
mcl'un ışıklar yana yana bana baktı, ve z~hüri.idür. 

fısıldadı: 

- Onu nasıl öldürdü~mil söyliyeylm 
mi? .. Şimdiye kadar tek bir kula anbta
cak fırsatı bulamadım. İşte; dinle. :Bir 
şey yapmıır de~ilim. ÇarşafJan topladım, 

hepsini başına örttüm, a~zınm üstüne bir 
yastık koydum. Sonra aya~ını topal et
tiği kedim de çıktı bu yastı~n üzerine o
turdu. Amma da yedi canlı imi§ oğlum.. 

Ölmesi o kadar uzun sürdü ki .. Sonra, di
~er kediler de başına üşü~tüler, ve yü -
zünü gözünü tırmabya tırmalıya canım 
cehenneme yolladılar. 
Dayanamadım: 

- Ne diyorsun, saçmalıyorsunl.. diye 
hnykırdım. 

Katil ann, sanki konuşan o dejtilmi~ gi
bi mırıldnndı: 

-Ne kızıyorsunt- Do~ru söyledim di
ye kötü oldum, de~il mi? Men dakka dult
ka.. Kedilerimi rahat bırakmadı. Onlar 

Islirahat 

) lliz h 
1 

• e .-·atıl karıyı görnıe~e 
oı . a .. cıye - I . 'lSf.er soy endı. Sonra bana 
...._ en nkrab ·· ~ Çık od d :ısına donerek emretti: 

h~ır tıcıra ~ an .. Defol! .. Dışarıda seni 
.ı~ konu a~ar bekle .. Bu genç kızla 

- Ben de ezerler demedim ya ... diye da onu öldürdüler .. Hem adam öldürdü 
sBylendL Fakat, oğlumu kediler öldür - diye bir kedi asılmaz ya, dedi ve şişlerini 

Vücudün olduğu kadar ruhun da is· 
tiıahatq çok büyük ihtiyacı vardır. Ç~ 
cı1ğun uykusunu rahat geçinnesine 
dikkat etmek lAzımdır. Eğer, geceyi 
uykusuz veya fena rüyalarla geçiriyer
sa hiç vakit k~ybetmeden doğruca dok
to'"a gitrnek icab eder. Bu tabii bir hal 
değildir, Buna bir çok sebebler vardır. 
Er. mi.ihiınleri uzıviyette meydana gelen 
karıSlklıklar hazmin ve teneffüsün in· 
tiznmc:ız1,ğı, ve anonnal ruht faaliyet· 
lerdir. Çocuk uyumadan evvel onu u· 
yutınak için korkunç bikay&er, dev, 
peri masallan anlatmak doğru değildir. 
ÇQcuğun hafızası bizimkinden daha 
kuvvetlidiT, her şeyi olduğu p;ibl hıfze· 
dcr, gecmez. Onun için bu nevi masal· 
b::·dan b~şka terbtyevt olmıyan yazılan 
kC'ndilerine okumak veya okumalanna 
müsarnaha gösteımek de doğru dc>ğıl· 
dir. 

Sonra, bizim lbürolanmızda wya a· 
tölyelerde karşılaştığımız can sıkıcı 
müşküllerin bizde !biTaktıkları intibalar 
kadar çocuklann oyunlannda karşı • 

dnler. eline alarak çorabını yeniden örmeğe * ba§ladı. 
rnaıc, derdle§mek istiyorum! Kadının a~zından tek bir kelime al • lbrah!m Hoyi 

laştıklan veya mekteb sıralarmda gö~ 
dükleri güçlüklerin de mühim olduk -
larını unutmamak llz.ımdır. Çocuk u
yumadan evvel onun hafızasında tesbit 
ettiği günlük vak'alarla alakadar dl • 
malı, fenalannı yok etııneğe çalışmalı· 
dır. 
Çocuğu tecziye için onu korkutmak, 

kendisini öcülerle, vahşi hayvanlarla, 
bilhassa icabı halinde kendilerini h'llr • 
taracak olan polis ve jandaımalarla 
korkutmak yanlış bir harekettir. 

Onlar karan!ıktan gökgürültüsünden. 
şimşe~tcn korkmamak lazım geldiğini 
öğrenınclidirler. Bu korkulann fitrt 
olduklarına inanmak yanlıştır. Nite
khn, çocuklar bidayette karanlıktan 
korkmazlar, ancak bunlan kendilerine 
öğreten kimseleri dinledikten oonradır 
ki onlarda da korku başlar. 

Disiplin 
Çocuklarını büyük insanlar gf'bi ha· 

reket etmeğe mecbur eden aileler kar
şıı;;ında onların hayatiyet ve teşebbüs 
kudretlerini mahvetmek istemiyenler 
de yok değildir. Fakat bunlar arasında 
da ifrata gidenleri görmek mümkün • 
dür. Bunlar çocuklarının evde hudud
suz bir hürriyetle hareket etmelerine, 
evi altüst eL'llelerine, mobilyaları par· 
ça parça yapmalanna ses çıkannazlar. 
Çocuk terbiyesini bu şekilde telakki e-
den aile de daima intizarnsız bir hayat 
geçirmeğe mahkCımdur. İnsafsız olmak· 
tan uzakla~alı, fakat ibu şekilde bir 
nakiseyi <ie çocuklara aşılamaktan çe • 
kinmelidir. 

Çocu~rı evde, idaresinden roes'ul ola· 
ca~ bir oda veya bir köşe vennell 
Ke:1disine aid bir yerde olduğunu his· 
sede:n v~ tasarruf hakkına hürmet etiil
diğini gören çocuk vazifelerini yap • 
rnakta hiç müşkültıt göstermiyecektir. 
Daha ilk senelerden itibaren çocuğu 
m:ıkul 'bır disipline, bilhassa kendi 
kendisini kontrole alıştırmalıdır. 1taat 
lü?.Umunu sükfınetle kendisine hisset • 
tirmeli. fakat itaat ettinnek maksadile 
hiçbir zaman tehlikeli bir metod olan 
korku veva istihza, u tandırma usulle ~ 
rir.e müracaat etmemelidir. Daha mü 
esc;ir başka çareler bulunabilir. Ken -
disine, bazı şeyleri yapmakta serbest 
ve bazılarını da yaprnağa mecbur oldu· 
ğunu öğretmek lazımdır. Ana baba her 
hareketlerinde haklı olduklarını çocuf!a 
isbnt etmeli v~ alınacak karann tatbi· 
kmda sehatkar davranmalıdırlar. Ço • 
cuğun nnktai nazarını anlamağa çalış· 
mak lazımdır. Çocuk, hataların ekscri· 
sini bilmiyerek. bazan da iyilik yap • 
nıak isterken işler .. Bu hallerde daimt 
soa..ıkkanlılığı muhafaza etmeli, yapı
lan işi tetkik ettikten sonra eğer fena 
niyetle hareket olunduğu knnaati h i
~ıl olursa çocui!u tecziye Ptrnelidir. Fa· 
kııt bu vaziyette de kendic;ine intikam 
mak~adile tecz;ve edilmedP: kanaatini 
verme1 idir. Ak~i halde elim neticPle>r 
meydana r.elebilir . 

Cocuk, inad.-::ı ve htddetli o~abilir. Bu 
vaziyette yapılarak şey bu halleri do· 
ğuran sebebleri aramak-tır. Ayni hare· 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Mütarekede Iskenderun şehrinin Ingilizlere teslimi hakkında 
cevab arı Sadrazarnın telgraflarına Mustafa Kemalin 

-11-
İngilizlcrln Haleb civarındaki ordu • 

larını beslemek için İskenderundan isti
fade etmek istemE:leri muhtk değildir. 

Çünkü İngilizlerin eline geçmiş bulunan 
Haleb viHiyctinde ve ne!si Haleb şehrln
!e milyonlarca erzak olduktan başka mü 
:areke şartnamesinin 21 inci maddesine 
nazaran f~lhakika Halebdeki İngiliz or -
lusuna laşece muavenet etmek laznn ge
lirse pek çok erzaka malik bulunan Ki -
tıs, Antep havalisinden terUbat ve teda -
bir ile erzak satılabilir. Zatı samilerini 
temin ederim ki maksad Halebdeki İn • 
giliz ordusunu iaşP etmek olmayıp İs -
kenderunu işgal ve İskenderun, Kırık -
han - Katime yolile hareket ederek An
takya - Dırcemal - Ahterin hattında bu
lunan yedinci ordunun hattı rfcatini kes
rnek ve bu orduyu altıncı orduya Mu -
sulda yapıldı~ı gibi teslimden ictlnap e
dilerniyecek bir vaziyete sokrnalrtır. tn -
gilizlerin ermeni çetelerini bugün Islahi
yede faaliyete geçirmiş olmalan da bu 
zanna kuvvet vPrecek mahi~ttedir. 

İngiliz murahhasının centilmenli~ini 
ve 11una mukabil bu tarzda cemile ibra
zını idrak ve takdir nezaketinden muar
ra bulunduğumu nrzederim. 

Yunanistanın sahai faaliyete çıkaııl • 
mamasını temin ile İngilizlerin İskende
run ve İskenderun - Haleb yolu üzerin -
de b'rleşmelerlndeki münasebeti man -
tıkiyeyi anlayamndıwm gibi bu hususta 
müsamahayı da bilakis pek mahzurlu gö
rüyorum. 

Binaenaleyh keyfiyetin tarafı devle~
lerinden İngiliz Suriye ordusu kuman • 
danına tebliğine deUlette mazurum. !s -
kendcn:ına her ne ı:ebeb ve behane ne 
asker ihrncına teşebbüs edecek İngiliz -
lere ateşle mürnanaat edilmesini ve ye -
dinci orduva, clvcvm bulunulan hatta 
gavet zayıf bir ı]Pri karakol tertibatı bı
rakarak kısmı :.tüllisıni Katirne - İslahi
ye istikametinde bittahrik Kilikya bu -
durlu içerisine peçirmesini emre1tim. 1n
giliz1erin i~falkar muamele, teklif ve 
hnrekPtlerini ingilizlerden ziy.ade mu -
hlk gösterecek ve buna mukabil cemile 
fbrnıını mutazammın olacak eYamırı 

hüsnü tatbike yaradıhşım müsaid olma -
dıwndan vP halbııki başkumandanlık Pr
kanıharbiye riva"eti N>lilesinin içti'lıadı

na tatbiki harekat ptmedi~im talrdirde 
bir cok ithamnt altında krılmaklığım ta -
bil bulundurundan kumandavı hcmE'n 
teslim etmek üzere verime tayin buvu • 
racağmız zatın ~üratle emir ve tebliğini 
hassetf'n i!':tir!'ınm ı>dE'rim. 

Yıldınm O·dular Grupu Kumandanı 
/.1urtafa Kemal 

Yıldırım Ordular Grupu 
Kumandanlığına 

Harbiye 

Nakledenler 

Siird Meb'usu merhum Mahmud ve Falih Rlfk1 Atay 
• 1 9 2 6 

Büyük Atatürk Burıtıda Mmnos fabrikasında ı~eni fabrikanın defterini imz!ılarken 

konurması münastb görülen karargiha sı hakkındaki maruzatım tamamen teta- kında İtilafiyunnun vuiru ouıan UK ın\l • 
yedinci ordu karargAhı ünvanı ita ve faz buk eylerniştir. racaatlarına tarafımızdan sert ve bat'id' 
la olanlar Uga olunur. Gruptaki müfet - Aradaki fark llfızdan ibaret kalmıflır. 'bir cevab verilmiş olduğu hakkındaki ze
tişlerin vesair 7.evatın yedinci ordu Un - Yıldırım grupu namı sair bilcümle es • heriSı devletlerınin sebebi tevellüdü anla
vanile dahi hakkı müktesebleri mahfuz bab ve mütaleattan sarfı nazarla beraber 1ılamamıştır. 
olduğundan iş zamanında hizmetten is - elyevm tahtı kumandamda bulunan kı - Muhtelif aebeb ve bahanelerle İngiliz-
tinküf etmeleri ~ayrimemuldür. taat ve her türlü enkazın maziye aid öir !erin İskenderunu işgal için vuku bulan 

Sadrazam çok girift muameltıtile tamamen vakti ha- llk ve son müracaatlarına orad'aki kuman-
Ahmed tzzet zere gelinciye kadar yıld~ grupile kat'ı dan tarafından verdiğimiz talimata tev -

alak:ı etmesinde şimdilık bir çok mü~kü- fikan ita olunan cevab pek ziyade na -

Sadrazam Ahmed lzzet Paşa Hazretlerine lat vardır. Yedinci ordu dahi evvel ve A- ıikane ve hükumeti seniyenin bize tebli~ 
bir ilgaya mahkum bulundu~undan bu • eyledıği mütareke §artnamesi münderi -
nun şimdiden la~ile atiyen dahi bir namı catma ve zatı devletlerınin evamirine ta
tarihi olarak her hangi bir kumandanlığa mamen mutabık olduğu grupça vesaike 
tevcih suretile mahfuz kalabilecek ve bu- müsteniden iddia olunur. Bu babda sert 

C: Şifreli iki maruzatıma cevab olan 
6/11/34 tarihli şifreye: 

1 - İskenderuna çıkaeskiara karşı si
lah istimali hakkında verdiğim ve 5/11/ 
34 tarihli mahrem emrin maddei mahsu-
snsını aynen arzediyorum: 

(İngilizlerin muhtelff behanelerle ts -
kenderuna asker çıkararak yedinci ordu 
kıtaatını müşkül vaziyete sokmak iste -
diklerini anlıyorum. Buna meydan ver -
memek için üçüncü kolordu İskenderuna 
kuvvet lhracını yirmınci kolordu için 
birinci maddede zikred;Jen harekat hi -
tam buluncıya kadar icab ederse ateşle 
menedileccktir.) Mezkiir birinci madde 
ise yirminci kolordu kısmı küllisinin 
(Katıme • Subaşı) hattının şimaline geç
mesıne aiddir. 

Bu hareket bitarn bulmuş olduğun • 
dan silah istimali hakkında!ki emrin za
manı tetbikı geçmiştir. maaham iradei 
fehimaneleri üzerine oradaki kumanda -

gün de manevi tesiri büyük olan (Yıldı
rım ordular grupu) ünvanının Yıldırım 

grupu şeklinde muhafazasına müsaadei 
celilelerini istirham eylerim. 

Mustafa Kemaı 

Yedinci Ordu kumandanlığına 

Numara 8/11/34 
24 S. 9,30 evvel 

ve barid cevab alındığı Britanya hüku -
metinin murahhasları tarafından dahi 
söylenmiş oldu~una dair bir kayıd ve i~a
ret yoktur. Binaenaleyh İngilizlerin deh
şetli bulduğunuz en son cevabiarının es
babını başka yerde aramak lazımdır. Bit-

tedric bütün memleketi istilayakadar va
racak olan böyle dehşetli cevabların te • 
kerrürüne şüphe olmadı~ından arzetti • 
~im esbabın derin düşüncelerle nazarı 

muhakemeye alınması lüzumunun arzını 
vazife sddederim. 

na yeniden talimatı mahsusa verilmiş -

6/11/34 tir. 

Bugün Britanya hükumetinden aldığı 

emre tcvfikan vis Am:ral Galtrop İsken
derun şehrinden GenE'ral Allenbi tara -
fından bildirilecek müddet zarfında tes
limini taleb ve aksi takdirde mezkiir ieh
ri cebren işgal edeceğim ve İskenderun
da kıt'a kumandanımıza evamir ve tali -
matı seria Hasını yazıp bubabda mütare
kcnamenin yedinci, onuncu, on yedinci 
maddelerile beyan olunup şehri teslim 
tcklifine hak ve salahiyeti olduğu ve har
be devamdan sureti mutlakada aciz bu -
lunduğumuz bir emri aşikar ve İsken -
derun şehri için güçhalle akdine mu -
vtıffak olduğumuz mütarekenin feshedi • 
l~bileceği derkar olmakla müracaat vu
kuunda şehrin tahliye ve teslim olunması 
zımnında icab edenlere tebliğatı seria ifa
sı lôzımdır. 

Halebde bulunan İngiliz kumandanı is
tifade etmelerini taleb ettikleri İskende -
run - Haleb fOSesini tahtı emniyette bu
lundurabilmek için kıtaatımızın (Kilis -
Payas) hattının şimaline alınmasını İn

giliz başkumandanlığının İstanbula tek • 
lif etti~ini ve vakit zıyaına mahal kal -
mamak üzere Haleb -: İskenderun fOsesi -
nin timdiden ke§fine müaaade olunması 
lUzumunu bildlrmi~tir. 7/11/.14 2 - Dünün mırası seyyiatı olan bu -

5-7 evver vüntdu günkü gayrimüsaid vaziyetten devleti -

. 
C: 781 ,-e 782 şifreye: 

1 - İskenanuna çıkacaklara karşı ta
rafımızdan silah ·~umaJinin emir veril -
miş olması devletin sivasetine ve mem -
Ieketin menı:ıfiine knt'iven mugayir ol -
duğundan bu yanlıs Pmr;n derhal tashih 

mizi tahlis hususunda muvaffakiyet me
mul olan teşebbüsatı siyasiyede mazharı 
eltafı sübhaniye olmal<ıTinı Cenabıhak

tan bütün ruhumla tazarru ederim. Ceb-

hedeki harekat ve münasebatın tarafı l
c:ziden ifasında izhar huyurulan eanni -
yetin samımiyctine şübhe etmem ve bu 
samirniyet ve teveccühe itimadımın dere
cesi memleketin tahlisi hususunda uhdcl 
acizane.me muhavvel vazaifin tatbik fi
liyatında sübut bulacaktır. 

3 - Vazjyeti hazırdak: nezaketi büt;jn 
mahiyetile ve pek bariz bir surette tak
dir edebileeeğime emnıyeti fehimanele -
rinin inhilali kadar acizlerince mucibf 
teessür bir şey olamaz. İfay:ı vazifede 
mutlaka seUımeti memleketi istihdaf eden 
tarzı icra etmek ve bunun istilzam eyle • 
diği bazı gtina ıstirhamatın münakaşa ve 
sebebi teehhürat mahiyetinde telakklye 
uğrarr-amasını hassatan rica ederim. 

İskenderun limanından ve Haleb §Ose
sinden istifade edebilecekleri teklll edil
miş ıken böyle dehşetli bir cevaba ma -
ruz kalmaklığımızın 1skenderun kuman
danına düveli İtilafiyenin ilk müracaat -
larmda tarafımızdan sert ve barid bir ce
vab almalarının da dahli küll!si olduğu 
kaviyyen melhuz olduğundan ibrazı .fütur 
etmemek şartile bu aczımizin nazarı cllk
katte bulundurulması ve akval ve efali -
mizin buna tevfik edilmesi ielbıeti 

memleket için elzemdi:-. 
Sadrazam VQ bafkUmandanlık 

Erk6nıharbiye rei.ııi 

Ahmed lzzet 
Sadrnzam !zzet Paşa Hazretlerfne 

Adana 
8/11/34 

Altıncı ordu kumandanlı~ının 2/11/3-i 
tarihli raporu da bittabi manzuru dev • 
!etleri buyurulmuştur. Bu rapor muhte-

vıyatına nazaran İngilizlerin (Nusaybi~' 
Crablüs - Haleb) ~imt.!n<iiferlerini i~ga 8 

işaret olan ve İngiliz ordusu başkumatı ~ 
danının Musulun derakab terki ve. alt:. 
takdirde cebren gireceği hakkındakı te 
lifı ne suretle tefslr olunacaktır. 

Görülüyor kı meselenin tarafıınızdııP 

ı İngiliz murahhaslarına karşı vuku bul 
duğu zannolunan burudete hamline Jllll 
hal yoktur. 

Mütaleai mesrudeden maksadı aci ~ 
zanem şudur ki her ne sebebe mebni 0 ~ 
lursa olsun İngilizlerle aktedilen ınütare• 
kenin imza tahtına giren şekli mazbutı1 
devleti Osmaniyenin sıyanet ve sel{ırr\.: 
tini ka!H mana ve mahiyette dc~ildı·· 
Mevaddı mezkfırenin mühim ve şaııUl 
medl(ıllerinin bir an evvel tesb"iti ıazıııı• 
dır. Yoksa İngilizlerin tek51ifine pugii11

' 

kadar olduğu tarzda mukabelede dcvııfll 
edildiği takdirde bugün (Payas - J{iliS) 

hattına kadar olan ı:raziyj istiyen tngi • 
• 1 n lızler tarafından yarın 1'orosa kadar 0 8 

Kilikya mınlakı:ı~ının ve daha sonra 
Konya - İzmir hattının lUzumu işgali ~ele· 
lifinin birbirini velyedeceğine ve biıın; 
tice ordumuzun kendileri tarafından seV 
ve idaresi ve hatta heyeti vükelayı Os 

.. maniyenin Britanya hükümeti tarafından 
lüzumu intihabı gibi tekalifin knrşısın 
da da kalmak müstebad dekildir. Aciı v• 

zAfımızın derecesini pek iyi bilirim· :au 
nur.la beraber devletin yapmıya ıncebUl 

. "'' oldu~ fedakfu-Iığın derecesini tayın 1 
tahdid etmek lazım gelecegyi kanaatin 

'lf' 
muhafaza ederim. Yoksa Almanya 1 

müttefikan sonuna kadar harbc dcvnOl 

etmek halinde büsbütün münhezim old ll' 
~una nazaran İngilizlerin istihsal eyli)'e 
bılecekleri neticeyi onlara kendi muave~c 
timizle balışetmek tarihte Osmanlılık ~Çl~ 
ve bilhassa hükumeti hazıramız için pe 
kara bir sayfa vücude getirir. 
Şayed hükümeti seniyecc İngilizler\~ 

cid'diyet ve samirniyetine i\imad olunabı· 
lecek bir ittifakı hafi yapılmıŞ ve ynpıl • 
ması ihtimali kavi dereecsinde bulunm~~ 
i~e bu hususun meçhulümüz kalınıısı bıt• 
tabi yanlış muhakemata sevkedCbilece .. 
ğinden mümkünse bubabda imacn oısıırı 
tenvir edilmckliğimi istirham edcriJll· })~ 
kibcti vatanla endişencik olmaktan .ıniite· 
vellıd ve samimi oldu~na şüphe edil ~ 
memek Hizım gelen işbu mütalcatıJlllı:ı 
münaknşa mahiyetind~ telakkisine tcJllıı· 
yül buyurulmamasını hassatan rica edP.· 
ri m. 

Bilhassa zatı samiler)nce yakinen :Jllll; 
lüm bulunmuştur ki ~cizleri her ne lı! 

doı>· 
ve vaziyette bulunursam bulunayı.Jll 
ru oldu~una kani bulunduğum ve icıı.b.:ı 
d'enlere nrz ve ibifiğını selameti meınlc~ .. 
icabı kabul ettiğim içtihadatıma tcbııı 
yetten meni nefse kadir değilim. 

Mustafa l{eınal 
..:... Benim mütaleatım ve bu mütaıeıı " 

ve~ 

larımı tevsik için size tevdi etti~ .1 • 
saık okunduktan sonra bütün Türk ını·c~ 
letlni, bilhassa Türk mlınevverlerini "'~ 
dant ve fikri bir mülabazaya davet ct:Jll 
isterim. · 

(Arkası var) 

olunması tavc:;ye olunur. Mütareke şera
itinin suit<>fsirindPn ve suitatbik ve muh 
telif tabirattan mütehassıl müşkülat ta 
görülmüştür. Mütarekenamede bu gayri 
müsaid ahkamı kabul ettiren gaflet de
~il. kat'i mağlubivetirnızd;r. Devlet va _ 
ziyeti hazıranın mütP.hammil oldu~u te -
§ebbüsatı siyasiyede bulunmakta ve mu
vaffakiyet memul etmektedir. Şurası sa
mlmen ifade olunur ki bu nazik zaman
da devletin af. S; n<' t<'S•ri kiillisi olan ha
rekat ve mtinac:eb:ltın cebhede tarafınız.. 
dan ifası ziyadesıle mucibi emniyet ola

cağına şübhe yok•ur. Bununla beraber 
pek nazik olan vaziyeti hazırada ahva -
lin münakaşa ve teahhürata taha:mmülü 
olmayıp ordulara tarafımızdan verilen 
blJmntJar kat'i surette vacibülittıbad'ır 

n grupun lağvı emrı kab:li icradır. Alı-

4 - Grup karargAhının yedinci ordu 
karargahı vnziyetini almasile yeni teşki
lat hakkındaki iradei fehimanelerine yfJ
dinci ve ikinci ordular kararg&hları lağ
vedilerek yalnız erup karargahının ipka-

İskenderun şehrinin İngJlizlere teıılimi 
hakkındaki 8/11/34 tarfhli emri 68D'l.lleri 
alındı. İskenderun limanından ve Haleb 
fOSesinden istifade edebilecekten hak - Atatürk'ün milli miU:cıdele emaıında almmış tarihi bir resmi 

[ 

j 



tDENÖ~ VIE DIENÖ~CÖLÖK:J 
• 
lskenderiyenin Akdenizdeki 
büyük ve ehemmiyetli rolü 

ingilterenin Büyük harbden doymuş olarak çıktığı ve yeni bir arzusu 
. olmad1ğ1 kabul edilirse Maltanin olduğu gibi iskenderiyenin de 
Ingiliz menfaatlerini korumada naz1m olacaği aşikar sayilabilir 

1 •• Son Posta, nın Denizcilik muharriri yaz1yor 
İıı:~a!yan menbatlerinin aon senelerde j 
ci .,ıUzin menfaatlerile çarpışınası ve bu 
eiJletin Akdenizde habn sayılır bir de

~iı devleti haline gelmesi Britanya - U
~kşark yolunu tehdide ba~lamıştır. Tra
l lllgar muharebesinin kazanılması ile baş
da:? B.üyük Har be kadar gelen . İ~giliz 
niı Siyasetinin esasını ckendısınden 

•onra · d ·· ta ~elen iki deniz kuvve~ın ~ us -
\'n, dıye bir nazariye teşkıl edıyordu. 
anı İngiltere deniz kuvvetleri, mikdar

:a kendisinden sonra gelen iki büyük 
laenız devletin! tepeliyecek kudrette o-

caktı. 

) 'ranı yüz sene !dame edilebilen bu si -
~~et biri teknik, cHğeri de harbc istinad 
~~ ıki sebeble hattı, gitü ... Teknik se -
Old dretnot sınıfının icabı idi. Malfun 
d Uğu üzere Büyük Harbe takaddum e -
~n senelerde Almanya imparatorluğu ile 
~ilterc arasında, müdhlş bir, deniz si-
b laırrna yarışı vardı. tık zamanlarındl, Ingiliz tayyareteri lske nderiye limanı üstünde 
~bYarış, Almanların yetişemiyeceği bir kuvveti ana vatanda bırakmasını mucıb leleri için lazımdır. Şu halde Akdenizdeki 
li 

1 
etle devam ediyordu. Derken İngi • olur. İngiliz dE'ni:ı kuvvetleri dü§lllan ücare -

ı,. \er dretnot diye o zamana kadar kuv- İtalyanın Akdenizdeki sevirulceyş tini aekteye utratmaktan başka bir de 
e çe ve süratçe emsaU olmıyan bir tip dunmıu kendi ticaretini muhafaza vazifesile mü-

::ıı Yaptılar. Bu yeni icad onların aley- Şöyle bir duvar haritasına bakacak o- kelleftir. Onlar bu vazifeyi İtalya Sicil-
ta e oldu. Çünkü: Bu lj('miler Almanlar lursak İtalya yarımadası ve onun imti - yadan başka ba§lannda Leros ve Rodos 
l'e~~fından hemen taklid edildi, ve bu su- dadı olan Sicilya ııdasının Akdenizi ikiye olarak 12 adanın tehdidi altında yapa • 
leı·~ eski gemilerin kıymeti azaldı. Böy- ayırdığını görürüz. Şu halde Sicilya bo- caklardır. 
l'ol.ıı.le Almanlar Büyük Harbe, zannedi- ğazının Ak:?eniz sevkülccyşinde mühim Deniz üsleri muhtemel deniz harekA -

l'Ull't, 5.çte iki nisbeUe girdiler. bir yer alması icab eder. Bundan dolayı- tına ne kadar yakın olurlarsa o kadar e-
1~ dır ki Fransızlar Bizerta, fngılizler Mal- hemmiyet kesbederler. Büyük Harbin 

}u inci sebeb de Büyük Harbdir. Oku - tayı kuvvetli birer üs h&line getirmek!~ meşhur İskajarak muharebesinde sakat
~larımın gene malılmu olduğu üzere bu mühim noktanın bilkirniyetine isti _ lanan gemiler, üsleri yakın oldu~ için 
~- anyanın büyük donanmasını hazırl!- nad etmek istemişlcrdir. Bununla bera- limanianna dönebilmişlerdir. E~er bu 
tı, 11 lneşhur Amiral Tripiç: cBen, demış- bcr İtalyanın, çok yakın olan muhtelif de- üsler çok uzakta olsaydı (Malbero), 
l'ı )'aptı§ım donanınayı İngiltere filola - niz ve hava üsl<:'rile bu boğaza diğeric _ (Layn), (Saydliç) gemileri denizlerde 
~~ .tnahvetmek için yapmıyorum. Miis- rindcn fazla olarak bükmedeceği aşikar kaynar(h. Nitekim Rus - Japon harbinin 
"~oı eı bir harbde benim donanınam mah- olur. İtalva bu bulden neden istifade et- bır çok gemisi, ınuharebeden sakat çık
d,~Cak ... Ve lAkin İngiltere de denizler - rnek iste;? mış, fakat limana avdet edemiyerek yol-

Prestijini kaybedecek,, Biz gene b;Jiyoruz ki İtalya ne kadar da batmıştır. Bundan dolayı Rodos ve d.i-
Oer,· t kuvvetli bir ordu ve ne kadar çok bir ha- ğer adaların tehdidi mevcud iken fn~l -

ci~ı_ , :.1 ngiltere Büyük Harbden, 1914 
tı. ~ kuvvetin den, fazla bir kuvvetle çık- va kuvvetine malik olsa, deniz yollan - tereni n de bu denızlerde bir dayak nok-

"ak · ı· · t · t d'k .. t k tru;ı olması lazım gelir. 
11~81. at bu büyük deniz devleti 1918 se- nın emnıye ını .emın e me ı çe mus a ·-

Ilde k bel bir harbde ınuvaffa~ olamaz. Husu _ Haritanın tedkiki bu hususta Türk, Su-
i~- arşıSJnda o zamana kadar ismi riyc ve Mısır sahillerinin ne ka· 
~U 1Y('n Amerika ve Japonyayı buldu. sile bu asrın harblcri pek fazla bir ma • 
~UltStır('tıe Amiral Tripiçin sözleri taha't- teryele ıhtiyaç göstermektedir. Büyük dar münasib .. ol_duğ~nu gösterirse de 

etrni~ !bulunuyordu. Harbde scnclcrle !:ıtok edilen malzeme bunlardan Turkıyenın tam manasi -
l3Uytj hnrbin ılk ayında bitmiştir. O halde i.s -ı le müstakil oluşu, ve Suriye • 

titıın· k liarbden sonra dünya meselele- tikbsl harblerinde deniz yollarının ehem- nin de Fransız menfaatine uygun 
ll:ıası a~~.u ~edil<tiği gibi balledilememiş ol- mıyeti evveJkı harblere nazaran fazla v-

1 
bir devlet bulunuşu 1ngiltcrcnin gözünü 

fllur utun hükUmetleri nagihani bir lacak ve harb stokları mühim bir rol oy- Mısıra çevirir. Esasen Mısır hüktlmeti de, 
llıtı~zluğa sevketmişti. İşte bu nıyamıyacaktır. Demek oluyor ki istik _ Süveyş gibi gerek ticaret ve gerekse as
cak d zluk, dünya siyasetinde nazım ola- baldc ftalyaya karşı mücadele etmek is _ kert hususntta pek mühim olan Süvey~ 
Uçur evletleri silahları azaltına gi:bi bir tiyen devletler, onunla kara hududlarına kanalına malik oldukça ve daha doğrusu 
totıd l.lına götıJrdü. Biz 1922 de Va~ing - malik olsalar dahi, onu denizlerde mağ .1 bu kanal kendi topraklarından geçtikçe 
tli aa Yapılan bu büyük hatanın ş"ddeti- lub etmeğe çalışmalıdırlar. Faknt bu fa-j mühi~ bir. üssü bahriye mal~k olmak za-
li~cak bugün anlıyabihyoruz Neyse... şist devleti, Akdenizi ikiye ayıran, güzel, ruretındedır. Maltlm oldu~u u zere bo~az

l'i~a .~Yet, Vaşingtonda, İngiltere Ame- pozisyon delayısile kolay kolay yok edile- lar ve Süvey§ garb menfaatlerini 
~tın~~ rnüsavatı, Japonya ile 3/5 nis • cek bir hale giremez. şarka doğru tahdid eden iki nok
"e t ı abul ettiği gibi filolarının Fran!:ız 0 halde şimdıye kadar Akdenizde tek tadır. Süveyş kanalı ınşa edildikten sonra 
Ol:nataıya nıecmu kuvvetlerinden üstün bir üssü hareke ilc iktifa eden devletler, bir kısım boğaz menfaatlerini kendine 
bakı~nı da temin etmişti. Bu hal riyazi deniz kuvvetlerinin hem §arki ve hem de çekmiştir. Böylelikle İskenderiyenin tah
&ibi ~~~ incclenirse İngilterenin lehine garbi Akdenızde harekatı için iki muh- k;m ve üssü hareke haline ifrağı İngiliz-
• g0 rtinür Ç" k" b 'k' k t l'k d 1 t ,., .. e mal'k 1 1 . b d ı t ler kadar Mısın da memnun eder. "' g . un u u ı ı a o ı· ev et e.ıı uss ı c ma arı ıca e er. ş e 
ltıts~~i Yaparlarsa İngilterenin (5) ge- bu halFransayı Beruta, 1nııiltcreyi de !s- Hava noktai nazanndan İskenderiye 
':ıaıt1~dacaktı. Fakat meseleyi sevkülçeyş kenderiyeye doğru çekmiŞtir.· Bununla İskend:riyenin üçüncü ehenuniyeti ha
~c:n· 

1 
an dü~necek olursak, ad'cdlere beraber gerek Bizerta ve gerekse Malta, ı va ııoktaı nazanndandır. Hava kuvvetle-

h ız eri d . muhtemel hasımların hava kuvvetlerine rinin iki mühim vazifesi olan bombardı-
f=t b· e ılave etmeliyiz. Dünyanm 

gatı i ı: Parçasında menfaati olan ve bu- karşı iyi müdafaa tedbirleri alınmak şar- man. ve keşif işlerinde mesafe mefhumu 
tilter!ın zayıf tarafları pek fazla olan İn- tile, Akdeniz scvkul~cyş!ııde gene ehenı- en zıyade rol oynar. Hava kuvvetlerinin 
gc:,ho.ı· elbette bütün istekleri Akdenizi miyetli işler göreceklerdır. inklşafı deniz kuvvetlerine düşmanı keş-

._., Yen . fetrnek hususunda büyük faydalar ver -
tak b ve kuvvetlerini de toplu ola - Ingilterenin Akdenizdeki scvku]ccyş mektedir. Hava kuvvetlerini deniz kuv-
leu.,~ u ~enizde bulunduran katolik dev- dunımu 

"'1 gıb· d" " vetleri ile birlikte çalıştırarak bunların 
tıeı,küıc 1 uşunemez. Onun siyaset ve İskenderiyenin chemmıyetini tebarüz iyı olarak anlaşmasını temin etmiş mem-
bttlun eyş.t esaslan dünyaya ynyılmı!: ettı'rmek ı·roı'n meseleyi bir de Bu"yu"k B-.·. ı k ı .. h · · ı ~ Innkt -s )i • • e et er şup esiz aenız erde fazla muvaf-
•l'l·ısınd adır. Nerede kaldı ki bugün tnnyn cephesinden münakaşa etmek 13.- f k ı kl d T ı w a A a o aca ar ır. ayyare er gerek düş -
~eYdana lınanya dahi 1/3 nisbetile zım gelir. Yazıının baş taraflarında İn- manı bulmak ve gerekse düşmandan kaç-
Oerçı İ:~ştır. -gilterenin müstakbel bir harbde bütün mak için deniz kuvvetlerine uzaktan gör-

~tllltı . . gıltere adalannm tabii tesl'k- kuvvetlerini Akdenize getiremiyeceğini me imkanlarını verir. Büyu"k Harbe Tür-
tt ıtıbanl Al • rı F'ak e manvayı abluka etmiş- söylemiştim. Bununla beraber geçen ya- kiyenin iştirak ebncsine sebeb olan Ya-
l'a, lng·ıatt ne ~e olsa 1/3 nisbetli Alman - zılarımın birinde !statistiklerle aydınlat- Yuz ve Midilli kruvazörleri, düşmanın 
t 1 erenın "" · ıı~·a ad nıunını kuvvetlerini Brf- tığım veçhile Cebelüttarık ve Süveyşi ka- hava gözcülüğü olmadı~ ıçin Çanakka _ 
llu hnı ~ı:rına bağlamaga mecbur eder. pıyarak deniz ticaretini Ümidburnundan 1Pye kaçabılm:şlerdir. Bu gemiler Fran
~ilrbırıd us~akbel bir İtalya - İngiltere geçirmek te bu memleket için kabil ol - sanın Afrıka sahillerini bombardıman et
~.asın, ~anyanın, bitaraf olsun ol - mıy:ıcnktır. Akdenizin ~arkı ile garbı a- tikten sonra Cebelüttan~a gidiyor süsü 

ya kuvvetlerine muadil bir rasındaki irtibat en ziyade petrol mese • (Devamı ıo uncu sayfada) 

Amerika sinemacılığı 
hakkında bir istatistik 

Her hafta 75,000,000 Amerikalı sinemaya gitmekte, 
ilanat için de senede 40,200,000 lira sarfedilmektedir 

Amerikan sinemacılı~ının işgal eyle
di~i muazzam mevki hakkında mühim 
bir istatistik ha
arlanmııtır. Ra -
karnlara dayanan 
bu istatistiği bu -
gün Son PoSta o -
kuyucularma ar -
zediyoruz: 

1 - Birleşik A -
merikanın nüfusu 
127.000.000 dur. 

2 - Her hafta BirJe~ik Amerikadald 
sinemalara giden halkın sayısı: 'r5.000.000 
d url 

3 - Sinema salonlarının sayısı: 14.500 
dür ... 

4 - Sinemalarda koltuklarm adedi: 

ı 
10.000.000 dur ve bir linemada vasaıt o • 
larak: 700 koltuk vardır ... 

ı 
5 - V asa tt olarak bir koltu~a: 12 mUt· 

teri bulunmaktadır ... 

6 - Sinemalar 1938 senesi ilk altı ayı 

fçin~e: 260.025.400 T:lrk liralık hasılat 

temin eylemiş -
ler dir ... 

7 - Sinema pro
düksiyonuna tah -
sis edilen aerma -
yenin mikdan: 
60.000.000 Türk 11-
rasıdır! .. 

8 - Stüdyolara 

~ıı-· ı~.ı . ~~ -
-tZ1 " 

. . . 

tahsis edilen sermaye mikda.ı: 6.000.000 

Türk lirasıdır ... 

8 - Prodüksiyon 

masrafı: 81.000.500 

Tür k lirası dır. 

lO - İlAnat için 

de senede kırk mil

yon iki yüz bin lira sarfed.ilm.ektedir. 

·-·ü;-;,;·ye;tii";ieii····-ı;;·i1ıl~;i;i~t~-········i·i;·i·· 
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Meşhur Fransız muharriri Sacha 
Guitry'nin yazmış olduğu cL'illusioniste• 
piyesinin filme alınması kararlaştırıl. 
D'll§tır. Film ingilizce olarak çevrileceği::ı· 
den senaryosunu Walter Wanger hazır
lamaktadır. 

Filmdeki başrol meşhur Fransız san'at
Urı Charles Boyer tarafından yapıla· 
caktır. 

* Bir filmin is~ini değiştirmekle 
50.000 Ingiliz liras1 kazamld1 
Meşhur sinema prodükt'örü Samuel 

Goldwyn hazırlamakta olduğu: (The 
Lady and the Co~boy) filminin ismini: 
(The Cowboy and the Lady) c değıştir .. 
miştir. Bu isim de~tirme keyfiyeti ken
disine 50,000 İngiliz lirası kazandırmış
tır. Filmin ilk ismi bir tiyatro piyesinin 
Jmıi imi§. Muharririn varisieri ismin de
~ştirilmesi için mahkemeye müracaatla 
50,000 İngiliz lirası zarar ve ziyan iste
mişler. 

Samuel Goldwyn 90k pratik bir adam 
olduğundan bu kadar küçük bir mesele 
Için mahkemeye müracaat edilmesinin 
do~ blr §eY olmadıAını takdir etmiş, fil· 
min is:minı de~irmiştir. 

Filmdeki ..baş roller Gary Coopcr ile 
Merle Oberon tarafından yapılmaktadır. 

* Bir film için bir köy halk 
toplamyar 

Goldwyn stüdyolarında çevrilmeğe 
ba§lanacak olan 'Ibe Iast frontier filmi· 
nin mevzuu Amerikada Filipin adalnrı• 
nın tarihine aid bulunmaktadır. 
l Yapılan tedkikattan Filipin yerlilcrin· 

Ufa film firketi son a~neler zarfında den hemen hemen hiç eser kalmc:ıdığı anla 
faaliyetini arttırnu1 bulunmaktadır. Bir- ş·lmış oldu~undan, stüdyo idaresi derhal 
biri ardısıra çevirdi~i filmlerde hep yeni hükiimcte müracaat ederek vaktile hb:: 
yeni ve güzel genç san'atkarlar kullan- nevi tehclr suretile şuraya burayrı dağı .. 
m&ktadır. Yukarıdaki resımde görülen tılmı§ olan yeriiierin yeniden ve muvak .. 
F.ranke Lauterbach da §irketin yeni bir kat bir müddet için !ilmin çevrilecenf 
filminde rol alan kıymetli bir 1an'atkar- Mindanao adasına gelmeleri için müsaa• 
dır. de taleb eylem~tir. Gelecek olan köylü~ 

11- ler stüdyoda ınşa edilmiş olan köylerde 

Alexandre Oumas'nm bir eseri ikamet eyliyeceklerdir. · 

filme çeki lecek... * 
Meşhur Fransız muharriri Alexandre Diplomaflarm filmi 

Dumns'nın (Demir maskeli adam) adın- Bir Amerikan stüdyosu cDove Affa• 
daki eserinin filme alınması kararlastı- irs» adında bir film çevirmek üzere .. 
rılmıştır. Film ingilizce ve fransızca ola- dir. BHşrolleri: frene Dune ve Charles 
rak çevrilect"'ktir. Boyer tarafındon yapılacak olan bu 

Filmin ıE'jisörliiğünü İngiliz san'atkarı fi1m, b;r Fram-ız diplomatının aşıka • 
.James Whale yapacaktır. ne hayatını göstermektedir. 
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kap SI a elli y1l 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir HAz1m 

O sıralarda Istanbul gazetelerinde garib bir haber 
çıktı : Giiya Konya viiafetinde üç bin, Aydın 
vilayetinde de dört bin ilk mekteb açılmış imiş! Bir 

müddet sonra bunu tahkik edince hepsinin 
uydurma olduğunu anladım 

Deniz ve denizcilik 
(Ba.ı tarafı 9 uncu sayfada) 

vererek sahillerden uzaklaşm.ışlar ve 
biU'ıhare şarka teveccüh eımişlerdir. İşte 
o zamanlarda Jt"ransanın tayyareleri ol -
saydı bu iki gemınin hakikt firar islika
ıneti bulunur ve ona göre müessir bir 
tedbir alınırdı. 

Hususile Akdeniz gibi havası berrak ve 
görüş mesafesi çok denizlerde tayyare -
!erin en ziyade iş göreceği muhakkaktır. 

Bu taşlarla mezar arasındaki ıslak 
topraklar üzerinde küçük bir ayağın 
izleri görülüyordu. 

mekteblerinden 'biri bir dağ eteğinde, 
büyük kayalar arasında önü açık bir 
mağara idi. 

İşte mesafe ve görüş badü imkanları do
layısile İskenderiye Akdenizde en mü -
said bir limandır. Yalnız hava bakırnın -
dan müsaid olan bu iınkanlan, İngiltere, 
Kıbrısta da bir üs yapmak suretile kuv -
vetlendirmelidir. Çünkü hava şidd'etini 

bır baskın silahı olmak üzere muhabza 
etmE'ktedir. Binaenaleyh büyük olsun, 
küçük olsun her devletin, müstakıbel bir 
harbde, böyle baskınlara uğrıyaca~ı mu
hakkaktır. Bundan dolayı inşası deniz 
üsleri kadar masraflı olmıyan hava üsle -
rinin, taaddüd etmesi ve bu suretle! 
muhtemel hasımların tahriblerine rağ -
men elde hava kuvvetlerinin bulundu -
rultı'ası cidden lazım olan bir mesele!iir. 

Mezann baş tarafında bulunan ve 
birbinle çatıştınlmı~ olan kınnızı ve 
mor bayrakların altında beyaz ve pem
be iki karanfilin lapiska saç tellerile 
bağlandığını gördüm. Mezar civannda 
kokusu hapsedilen ıtır şahının bu saç 
tellerine sürülmüş o1duğunda ~übhe 
yoktu. 

Jandannanm sevda bayrağı de -
mekte ne kndar haklı olduğunu is'bat 
eden saç tellerile birbirine bağlı iki 
muattar şahidi gene bayraklann altı· 
,na yerleştirdikten sonra jandarmaya: 

- Dün akşeın buralardan geçtiğimiz 
za.rnan bu mezar donatı~ olsaydı el -
bette görürdük. Daha ıslak ıtopraklar 
kurumamış. Şu halde, sabahleyin da -
ha halk camide iken bu süsler yapıl • 
m~ olsa gerek, dedim. 

- Dün bu mezarda hiç bir şey yok· 
tu. Ben seher vaktindenberi çadı!'ların 
yanında, yani Köprübaşında idiın. O 
zamandan sonra köprüden bu cihete 
kimse geçmedi. Gece yapılmış ... 

- Aca'ba kim yapmrş? 
- Bu mezar. Musulda askerliğini bi· 

tirerek burav2 dönerken. Zahoda Ha· 
midiye süva;i alayına meru;ub haydud
ıar tarafmdan öldürülen bir delikanlı· 
nın mezarı olsa gerek! Çiçeklere, saça, 
!kokuya ve gece yapımış olduğuna ba • 
lkılırsa ni§anlısı yapmıştır. 

Sanki gözl~rimin önünden ölen as • 
~erın cenazesi götürülüyor ... Onu, çıp-
!ak ayaklı bir kız, gece, kasabadan u -
zak, tenha bir mezarlıkta böyile bir 
mu:ıteşcm mPzar=Mosole yapan bu 
emsalsiz mimar takib ediyordu ... 

Hüzün ve hayretle çadıruna dön -
düın. 

Vaktile Carie • Kan Kralı Mozol i -
cin, zevce ve hemşiresi olan kraliçe 
~rtemis II ıtarafmdan bu durumda yap 
tınlan, cyedi ~caibi alem• den sayı -
larak adı bütün muhteşem mezarlara 
(sim olarak verilen enkazımn bir 
kısmı Londrava götürülen Mozole ile 
bu 7 "ho Mozolesi günlerce frkrimi ~ • 
ıraı etti. Neticede. bir çok sebeblerle 
Zah 1 Mozoles!ni, Bodrum Mozolesine 
tercih e+tim. 

Q,uz sene kadar evvel neşrettiğim 
(Es"<ı şevler) adlı k1tabdaki Mozole 
hi!cavcc:1 bu h::ızin rnüşahedcnin malı • 
sı.;JUcH;r. 

Bu"lu söv1e'Tlekle o kitaba rağbet 
~ekrrıck istemiyorum. Çünkü bende yal 
nı"?: iki üç nüsha kalmıştır. 

Ankara C!lddesindeki kitabcı1ardan 
bazılarına verdiğim kitabiann biç biri· 
si için hiç birinden para değil, ~ir he· 
sab pusulası n1mak imkAnını bile bu1a· 
me dım. 

Hatta son bir kitabımı basan Milli 
Mecmua sahibi değerli dostum bay 
Mehmed Meısih, bir kitabcıya imza ile 
verdiği ·kitab12nn besa'bmı almak için 
hayli zahmet çektiği halde, o da mu -
vaffak olamamıştır. Memleketimizde 
kitab yazmak ve neşretmek istiyen~erin 
kulaklan çınlasın! 
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1\IUSID .. viL~YETİNDE TÜRKCE 
OKUTID .. AN MEKTEBLER 

İstanbu1da iken te1akld etti~m üç 
iradeden biri mektebler açılmasına da-

irdı. 
Mu ulda mrk+eb ittihazıne hiç elve-

Bu mekteblerin en ziyade şe.fkate 

muhtac olduklan !bir çağda, lbedbaht 
çoı:uk1an okumaktan, yazmaktan nef· 
ret ettiren birer işkence mahalli olduk· 
larını söylerneğe hacet yoktur. 

Otuz beş sene evvelki Musul vilaye· 
tinde lüzumu kadar Hkmekteb açmağa 
mucizcli bir muvaffakiyet hası1 olsa 
bile, ehliyetli hocalar ibulunamıyacağı 
için önce orada bir muallim mektebi 
açmağa çalıştım ve açtım. Buradan y~ 
tişecek hoca~an beklemeksizin maaş 
ve masraflannın karşılığını temin Be 
açılan bE>:ş mektebe idadi mezunların -
dan hocalar tayin ettim. 

Kerkiikte üç ve diğer mülhakattan 
bazılannda da birer ilkmekteb kur • 
mağa, ehliyetlerine tıayli müsamaha 
ile birer de hoca bulmağa müşküUıtla 
muvaffak oldum. 

O sırcılarda Aydın vilayetinde dört 
bin! Konya vi1ayetinde üç 'bin! İlkmek· 
tebin açıldığını İstanbul gazeteleri ya· 
zıyordu! 

, Konya vı1ayetinde açılan üç bin ilk 
mektebten, o zaman mutasarnflıkla 
Konyaya bağlı olan lbizim Niğde kasa· 
basma kaç mektebin isabet ettiğini da· 
yım Muhiddin beyden (esbak meb'us) 
sordum. Şu cevabı aldım: 

eScnin de okuduğun mahud karan~ 

Böylelıkle İngiltere, İskenderiyede üs
livecE:k olduğu deniz kuvvetlerin!, İsken
deriye, Hayfa, Yafa ve Kıbrıstaki tayy:ı.: 
reierile muhafaza edecek ve Akdenizde 
!yi bır keşif plaru tatbik edecek olursa 
şarkt Akdenizin e.mn:yetini mükemrne -
lcn temin etmiş olur. Her halde Malta a
dası şarki Akdenizdeki İngiliz menfaat -
lerini İskenderiye kadar himaye edebil~ 
cek sevkülceyşi bir nokta de~ildir. Nite
kim İskenderiye de, Malta adası kadar 
şarki ve garbi Akdeniz &rasındaki irti -
batı temin ('demez. Şu halde İngilterenin 
Büyük Harbden doymuş olarak çıktığı ve 
yeni bir arzusu olmad1gı kabul edilirse, 
gerek Maltanın ve gerekse İskenderiye -
nin İngiliz menfaatlerini korumada nll
zım olaca~ı öşıkar olur. Ancak İskende -
riye Maltanın kıymetini azaltmak değil, 
arcak onu :ımam eder. Bu suretle Büyük 
Britanya - Uzakşark yoluna yeni bir de
niz kalesi tesin yapılmış olur. İskende • 
riyenin büyük denizi üssü haline ifrağı İn 
giltere i~in pek liızımdır. 

lık mekteblerden 'başka yeniden vü • 
cude getirilmi~ bir.şey yok! Yalnız eski 
mekteblere yeni ve parlak isim1er ve • 1 
rildi!~ 

A. T. .............................................................. 
87 SENELİK l\IEVCUDİYETİ 

esnasında oldu~u gibi daima lyl clM 

malları her yerden müsald şartlar ve 
ucuı: fintlo.rla satma~a devam edecek-

Konya ve İzmirdeki muallim rnek • 
telblerinden senede on beş, yirmi hoca 
bile çıkartlamadığı bence malum idi. 
Bu üç, dört mektebin mahiyetierini an
latmak maksadile, şahsen tanıştığımrz 
maarif nazın merhum Zühtü paşaya 

şu telgrafı çektim: 
cMekteblcrin teksir ve maarifin ta· 

mi mi ha kk ında telakki ettiğim irade i 
seniyeyi infaz için iki senedenberi fev· 
kalade mesai ile v!layet merkezinde ve 
mülhakatından •bazı1annda ancak on 
beş ibtidai mekte'bi açabildim. Musul 
m~kteblerine teşvikat ile idadi mezun· 
lanndan muallim1er tayin ettimse de 
diğerlerine lüzumu derecede ehliyetli 
muallimler 'bulamadım. Musuldaki b~ 
mekteble Kerkükteki iki mektebden 
birinir- ''e Zaho kasabasındaki bir rnek
tebin masarifi kavi surette temin edil • 
diği için devamlan memui ise de lbura· 
dan müfarekatımdan sonra öbürlerinin 
kap3nmnlan veya eski sübyan rnek • 
teblerinc dönme1eri melhuz olduğu ve 
mRamafih bundan ziyade mekteb aç • 
mağa imkan bulunsa da ibtidai prog -
rnmı veC"hile tedris edecek hocalar bul
mak mümkün olam1yacağı 'berayı ma· 

tir. 
'l"rençkotlo.rımız, Koverk.ortıanınız, 

Renkontlıırımız ve Gabardlnlerlmlz bl
çim, cins, ve şıklık itibarlle emsalslzdlr

lcr. Beyol!lu BAKER mn~azaları 

DOYÇE ORIEhT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berli:ı 

T ifrkiye .f!Ubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka ifi * 

So 
Yerebatnn, Çatalçeşme sokak, 25 

lfımat arzolunur .• Yevml. Slynst, Havadls ve Halk gazetesi 
Aydın ve Konya vilayetlerinde açı· ._ ____ t _s_T_A_ N_B_U_L ___ _.. 

lan mckteblerin mahiyetleri maarif. 
nazınnca da tabii meçhUl olmadığın -, 
dan !bizim telgraf iki kara bulut arasın-
da parlıyan bir şimşek gibi, dikkati 
cclbetmiş, mrz.ır paşanın: c Şu Musu1 
valisi ne doğru adam. Yanımda bulun· 
sa, dudsklanndan hünnetle, rnuhab • 
betle öpeceğim gelirdb dediğini neza· 
retin rüşdüye mektebleri müdürü Ce
lal bey bana yazmış ve nazınn selamla
rım da tebliğ etmişti. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklıırı 

mahfuz ve gazetemıze aiddir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. t,r. l.r. 

TüRK1YE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 234J 12.W 710 
ECNEBİ 27J) '410 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

lvO 
270 
~o o 

!rİŞli mı ı an bi""er evde a;ı1an i da di 
m ktebile kız rüc;diye<;inden başka Mu· 
su1da ve mü!h,.~·atında bile bir tane 
ilk m<>kteb )Oktu. 

Musul vilayetinde mekteb ve hoca 
vokmılluğu müslümanlara mahsus idi. 
Dominiken rahilf.erlnin mükemmel 
matbaa ve hastaneyi de havi olmak ü· 
ze.."f' yarım asır 'kadar evvel Musu1da 
tesis ettikleri erkek ve kız mektebi ida· 
d1 derecesinde tedrlsatta bulunmakta 
id!. Burada kitabiann da bası1makta 

olduğu, lbu matbaanın e1li sene önce 
basmı~ o lduğu, bir kitabın to-plattınla· 
rak yakılması hakkında BabrAliden va· 
ki olan tebliğattan an:laşılmıştL 

Gelen evrak geri verilmez. 
lUinlaTdan mu'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara lO kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. ••............................................. , 

ı
! Posta kutusu : 741 İstanbul l 

:Fht a mahud ebcedden lbaşlıyan yal
nız kur'an o1:utulan çocuk mektebleri 
de o kadar l!'ebzul deği1 idi. 

Ak ı a ka::.J hasmda gördüğüm çocuk (Arka.n var) 

Telgraf : Son Posta 1 
\ Telefon : 20203 1 "'•··············································'P' 

Ana ve babalarta hasb1hal 
(Ba~tarafı 7 lnci sayfada) 

ketıerle mukabele e~-nek tamamile 
yanlı§tır. Bu krizler sürmenajdan, r.~
yatın intizamsızlığından, fena gıdadan, 
sinir yorgunluğundan, oyu.nsuz ve ek
ze1"Sizlikten meydana gelebilir. 
Bazı çocuklar kend.llerile etakadar 

etmek veya arzularının tatmin edil , 
mesi için hırçınlık yaparlar. Yavaş ya
vaş bu !bir itiyad haline girebilir. Bu
nun da önüne geçmek lAzımdır. Bu gi· 
bi çocuklar daha ziyade tembelliğe 
meyyal olurlar, dima~ mcşguliyetten 
ziyade oyunlan tercih ederler. Onlan 
d:ıha ziyade eliŞ'lerile meşgul etmek lA· 
zımdır. San'atk~r olabilirler. 

Sonra. her işte ana, baba daima bak· 
lı, çocuklar da daima haksız değildir -
le:::-. Çocuklann huysuzluklan, ekserj • 
y~ onları idare edenlerin beceriksiz -
likl~ri Vf> hakikate istinad etmiyen ka· 
rarlarından doğar. Çocuğun her hare· 
ketini can sıkıntısı ile karşılıyanlar 
vardır. Bu hallerde kabahatli ve 
mes'ul olan yalnız çocuk mudur? Aca· 
ba bir baba veya anne hasta denecek 
derecede hPssas olamaz mı? Her şeye 
kızan bir büyiik anne veya baba yok 
mudur? Çok!.. 

Egoist olmıyalım. Kendimize mübah 
gördüğüwüz şeyleri yapanlan gördük· 
~ küplere binmiyelim. 

Çocuklar daima mes'uliyeti ve yar
dımı severler. Mümkün olduğu kadar 
bu .h~lerini kuvvetlendinneye çalış • 
malıdır. Mutfakta annesine yardım e· 
derken knzaen elinden tabak düşüren 
çocuğu a7.arlamak. elinden bir iş gel • 
mediğini söyltyerek cesaretini kırmak 
doğru de~ildir. 

Hürriyet 

bilen aileler bu icad zenginli~ne taY • 
dalı bir istikamet verebilirler. , 

Ekseriya, düşünülerek yapılan ya , 
lancılık yalnız irtikab edilen kabah• • 
tln neticelerinden kurtulmak ınak5:v. 
dile yapılmıştır. Çocuğu bu }ıale 5 ce' 
keden sebebleri araştınp bulmadan dB' 
zaya başvurmak aksülameller rneY , 
na getirmekten başka lbir şeye Y8~,, 
maz. Bir çocuk şeker çalabilir, v~ıf' 
bir y.eri ka~tırır. Burada ÇOCU~8 nll 
sızlık damgasını vurmadan evvel ~ed 
bu hareketi icraya sevkeden kll"' a· 
bulmak lazundır. Bundan sonra da t~f.f . ·ı .....,, et ııs· 
pılacak şey onu teczıye ı e au....... bi-
şeylere kar~ı bırsını artırmak degt1•11 • 
lakis onu tatmin yoUanna git.rne'k 11• 

zımdır. Fakat bu ha_r~ket çoc~~a %1'1~ 
fi bir kanaat verebılır. Çocugun :ör 
bet yoldan elde edemediği şeyler~. I<•· 
le fena yollardan elde edcbilece~.l<. 
naatini hasıl etmemesine de çok. ~Ats 
kat etmek lAzımdır. Kendis1le _ifll edi' 
nisbetindP düşünüldüğü ve tatrnın ~ 
leccği fikrini v~nnelidir. Eğer, ÇOC:ıır
tecziyf' edersek, o ikinci defa daha tt~ 
nazca hareket edecek ve her fıt581 . e
edindiği tecrübelerden istifade eY ıY 
cektir. ·ffl' 

Sonra, çocuğa, fena hareketin cı:ı~it· 
ceza ile karşıla~acağını öğretiYle rna· 
Ceza daima haklı ve yapılan işle ; 
tenasih olmalıöır. Çocuğun her h b'' 
ta sevgi ve itimadım 'kazanan anne, et> 
ba veya mürPb'bi kendisine düşen l31J 
büvü·k vazifeyi yapmı~ demektir~r
h::ıle ge!en çocuk artık kurtu1rn .,t 
O. her istediğini bugün samiiniyet ~ 
saffetile ~öyliyecek, yalan, hırsı1:Iık il' 
ya fena haller onun için tam manss 
meçhul şeyler olacaktır. . .......... .. 
················································· 

BAYLARI 
Küçük bir ihmal in.sana bQtUD 

bir hayatı zehir eder. 

Unutmayınız ki 

~ 
&n~#nrı"' 

c§ı/ıJıi, 

Bazı nileler kaza korkusile veya baş
ka sebebieric çocuklarını gözleri önün· 
den ayırmak istemiyerek sokağa çıkıp 
ayni ya~t:.ıki çocuklarla serbest olarak 
oynarnalarına müc;aade etmezler. On • 
lnra kcndilı::rine sıhhat ve kuvvet vere· 
cek olan açık havadan menederler. Ço· 
cuklarını cesaret ,.e faaliyetlerini ln • 
kişaf ettirecek ve onlara içtimai kültür 
\'erecek olan, elverişli muhitten malı· 
rum bırakırlar. Annesinin dizleri di • 
binden uzaklaşmarlan büyüyen çocuk 
cesaret ve hareketten mahrum bir er· 
k~k, kız da zayıf ve ürkek bir kadın 
olur. Bu varlıklar bugünkü cemiyet 
ht"yntında muvaffak olabilecek kimse
le!· değildirler. Çocuğu haylazlığa alış· 
tıracak sokak hayatından uzak tutma· 
lı. fakat kendisini teşebbüs ve mes'u • 
li~·et kabiliyetinden tamamile tecrid e· 
dPcek 'bir hayat içinde de yetiıştinne • 
mc Edir. 

D oğ ı-u 1 u k , P rezerVatifleri 
Muhavveleleri kuvvetli olan bazı Te'd 10, 3 lük 2(), 

çorukıar istiyerek hadiseleri değişti • 6 lık 40 Kuruştut• 
rirler. Bunun için onlan yalancılıkla Her eczanede bulunur 
it ham e tm el:_ doğru_ değildir. İyi göre- '~t.IIIIII~~~~!!~!!!'!~C~ 

. 
Cünkü ASPiRIN seneler· 

denberi her türlü soaukal· 
gınlıklarına ve aqrılar;ı k:.irs• 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

csbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak icin lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

z~~~~~~ 
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iran askeri heyetinin int1ba ve ihti aslan 
. (Btı§tarafı 1 tnci sayfada) 

61 de harbiye nıwrlığı idı. Harbiye mek
tebinin yükselmesinde epeyce çalış~ 
Generale ihtisaslarını soruyorum, engin 
bir saınlmiyet ile bana cevab veriyor: 

man oluyorum,~ diyor, arkasından Cüm
hurreisimiz milli Şef lmıet İnönünden 
bahis açıyor: 

- Alahazreti Hümayuni, 19M de Tür
kiyeye vakı olan seyahatleri esnasında, 

.. - Alahazrcti Hümayuni, ~.irkün en o zamanlar Başvekil bulunan muhıteı·em 
buyÜk evladı, Ulu Önderiniz me.Mum A- Cümhurreisine pek büyük bir alA.ka, scm 
tatü.rkü, bir kardeş gibi sayıyor, seviyor- pati duymuşlardı. Kendilerinden daima 
~u. İran milleti de, bu necib Türk mille-ı memnuniyetle bahsederlerdi. O günden 
tıni ayni hislerle kucaklamnktadırlar. bugüne kadar da bu a1aka gittikçe art -

Atatürkün ebediyete göçmesi haberi- maktadır. Şehinşah her ne kadar büyük 
nı alan Alahnzreti Humayuni, bundan dostları, biraderleri merhum Atatürkün 
fcvkalA.de müteessir oldular; ve bizlere:- <'b d vete intikal E'd~ierinden ziyadE'"ilc 
en Uzak bir noktadan en tez, en az bir müı ir iseler de, sayın İsmet İnönü -
Zaınandn kardeş Turkler:m derin ve engin nün iş b ma geçmeleri, teessürlerini, e
~teznindc bulunmaımzı emrettiler. Btz leml rini b'razıcık olsun hafıfletmis olu-
Urada öz vatanımııda imişiz gibi kar - yor .. Ayni zamanda ~nli Sefin, Atatür -

tılandık. De>legnsyona gösterilen hüsnu ki..n izinde yürüyeccğlnı, onun bıraktık -

1 
~ulden, ve kardeş Türkıye miımcc;Sll - ları escrlı:ırin inkişafında, kardeş Türk 

~rınin bize ibraz ettikleri samimiyetten, ve İran milletinın arasında asla bozul -
21=>'adesilc ınütehaso:iziz. Bu 'aıemşümul mıyacak, sarsılmıyncak olan dostluk \'e 
llı.:ıtcın, bizim de matemımizdır. k rd(slı~in yayıJışındn büyük bir him -

Bununla beraber, inşaallah bundan ın<'t g1stcrec ğini bütün innncile memul 
'lnra, kardeş Türkiyenin hiç bir ked~ıc etme>kte, ve Türkıyen n lranla olan sa • 
~ ~amama ını ve necib Türk milletinın mimi rabıtllarını bir kat daha km'Vet -
t c.ıtrna sevinçli günler yaşamasını, dıliyo. lcndirecE'ğine emin bul nmaktadır. 

duın. liiç §Üphc yok ki, engin mateme ol- Hey'etle gelen İran askeri kıtasını so-
U~u "b· . ~ "gı ı, bu sevınce de ortak olacağt7_ ru:orsunuz .. Tahran binnci fırkasının 

tın ~~Yllk ıırzularımızın biri de kardeşle- birinci alayından binbaşı Beyleripur'un 
ll'lııın yükselmesi ve ilerlemesidir ... » l.-umandası altında gelen asker, Türkiye-* yi görecekleri ve kardeşlerine kaıvuş:ı • 

s~ lieyet azasındnn Sertib (Korgenerru) c kları icin uzun yol:.ın vermi~ olduğu 
1\.udık Kupnl'a yaklasıvorum. Genm·nl yorgunluğu hiçe snydı;ar. Bt:raya vardık
ğı} ~al İ~~anbulun hiç de yabancısı de - ları zaman da Harbiye Okulunda her 
trı!~· 'l'ürkiyeyi pek Iyi tanır. Askeri t5rlü istirahatleri temin edilmiı;tir. As • 
ğı b ıtı.rnızin de pek ıyi tanıdığı ve sevdi- kcrlerimiz Ankarada bulunduğu müd _ 
llal tr kumandnndır. FHvaki General Ku- dctçe görmüş oldukları fevkalnde hiisnii 
harb·sta~b~l. harbiye ok~lunu v~ erkanı- hbuldcn mütehassis olarak memleket _ 
Jtıa ıyesını ıkınal etmı§tır. Bugtinkü ku- lerine dönmüşlerdir. Mekteb sü'bayları _ 
ser~~a:ılarırnızdan, bü:)'iiklerimizden ek- nın haklarında gösterdikleri iltüatı asla 
bi d ın yakın dostlnrıdır. İstiklal har • unutmıyacak, her zaman minnettar ka _ 
tıı: ~~ s.?nra da Şchinş~ Pehlevinin enı- !acaklardır. Neferlerimiz her ne kadar 
tatur ~!llk z?fer dolayı~1l: Ulu Önder A· sade bir asker iseler de, Türkiyeden al _ 
betı ~ tebrık, ve samımıyet ve muhab- dıkları intıbalan, oradaki arkadnşlarına 
~a erını. takdim :rıemuriyetile Ankara ~ telkin edecekler, bu ve&.ile ile de öteden
cti.h~elını§, BUyük Şefin maz.harı tevec - beri mevcud olan askerce samimiyetleri
lite~ olmuştur. 1924 de de İran ataşemi - ni bir kat daha arttıracaklarına emin bu-

s o~arnk İstanbulda bulunmuştur. lunuyorurn.» diyor. 
anurni b' Tü k d tıeralde . ır r ostu olan sayın Ge- Sayın Generale teşekkür ederek ay _ 

aeı· n ıntıbalarını soruyorum. Gayet rılıyonım. 
ıs ibir t" k ·ı Ul ö clıı.. ur çe ı e, u nderin ziyaın- İran askeri hey'et' · ba ... , d ~ . ının çarşam veya 

ı:u~e~ısan ~ederlerınJ kısa fakat candan Cuma günü §ehrimızden ayrılmalan 
~"ltııı erle~ ıf:ıdeliyor, sonra: eBu sözle - muhtemeldir. 
~Otün 1ranlılarm hislerine tercü - 1brahim Hoyi 

rransada umumi grev teşebbüsü akim kalıyor 
de . (Baştarafı 1 inci ~oflfada} 
~e:di.ııntina ettiklerini bildirmektc ve 
bi\ ~ ~yetleri mensuplannı çarşam
da11 8\lnu normal olarak işlerine devama 

et eylemektedir. 

DaJadyenin nutku 
lla · baı l'is 27 (A.A.) - Pariste Başvekil 

ftadadye, saat 20 de r.ı.ıdyoda bir nutuk 
a etmiştir. 

Ç\ · Daladye önce 24 Teşrinisanide 
sı~~rlayn ve Lord Halifaks'ın Fran
tu}h~Uktlmı:ıtiJe müşterek müdafaa ve 
aeıeıu tahkim için en emin vasıtalar me
tisıfl er~rıi tetkik ettikleri bir sırada, Pa -
hıl'd ~llnal ve aşağı Sen. eyaletlerinde 
~'irıı:tıbire grevierin ve fabrika işgalle -

llu Pati:ık verdiğini hatırlatmıştır. 

Daladye, hükUmet kararnamelerinin 
sosyal kanunları ilga etmediğini söy -
liyereK nutkuna şöyle devam etmiş -
tir : 

Ne zaman paralı izni ka1dırdık, ne 
zaman ücretleri azaltmak istedik, ne 
zaman httftada kırk saati artırdık? Yal
nız bütün seleflerimin tasavvur ettiği 
gibi Fransamn iktısadt zaruretlerine ve 
mil1i müdafaa ihtiyaçlanna da tevfi • 
kan haft~da 40 saatlik tatbikatını yu
muşatmak mevzuubahistir. 

Daladye umumi grevin hakikatte 
mesleki mahiyette hiçbir metalibi ta
zammun etmediğini temin ederek de -
miştir ki: 

Bu grevierin ne maddi, ne de manevi 
hiçbir meşru sebebi yoktur. Umumi 
hürriyetler hiç kimse tarafından teh -

SON POSTA 

emleketimizin bar1ş 
ve ikttsad politikasi 

(Btı§tarafı 1 inci ıc!lfada) 
Halihazırda, İngfli.z ithalAtı, bazı ka

rarlar yüzünden sun~ bir surette tah; 
did edilmiş bulunmaktadır. Fakat bu, 
Türkiyede ne taieb azlığından, ne oo 
ödemek husuc:unda mal göndennek 
knbıliyetsiz1iğimizden ileri ge1mernek
tedir.• 

Son zamanlnr:da Britanya hükfune • 
ti Türkiyeye tir kredi açrruş bulun • 
maktadır. Bay Celal Bayar, bnna bu 
kredinin bir kısmının İngiltereden .si
lfih satın alınmasına kullanılacağını 
söyledi. 

Tü. k bahriyesi için, İngiltere tezgah
larında 4 dec:L."''yer, dört denizaltı ge
misi ve bazı sahfl müdafaa gemileri 

ı 

y2p.lmaktadır. Türk hava kuvvet1erin-
de de, en son sistem İntiiliz Blenheirn 
bombalan 'bulunmaktadır.) 

Baıvekil Celal Bayar, sözlerine şöy· 
le devam etmiştir: 

Kredilerin bakiyesini, geni~ maden
cilik programımız için lazım olan mal· 
z..:melc-re, limanlara, Karadenizde d~ 
niz vollanna ve umumi sanayii gen~
letmdte hasredeceğiz.» 

T~rkiye, Romanya, Yugoslavya ve 
Yunanistanm da bulunduğu Balkan 
pa1rtına dahildir. Ayni zamanda da, İ
ran. Efgım ve Irakın iştirak etti~i Stt
d..\bad paktmda hissesi vardır. Böyle -
likle Tı.irkiye Avrupadan Asyaya ka
dar uznnan beynelmile'l muahedelerin 
kav~ınin temelta~ıdır. 
Konuştuğum bütün Türk devlet a -

damiarı, bana bir Avrupa harbinin vu
kuunda, bu 1 00 milyon nüfustan mü
rekkeb olan insanlık blokunun poltti • 
kasının cbitara!lık:t olacağını kat'iyet
le temin etmişlerdir. 

Bay Celal Bayar: Türkiyeyi idare e
denler, ekseriya cü1kemizin hiç'bir ül
ke ihtirası yoktur . ., diye Ibeyanatta bu· 
lunmuşlardır• dedi!kten sonra şunlan 
ilave etti: 

c Evet. Ayni :ı.amanda 'JJimkiyenin; 
herhangi bir ecnebi devletin menfaat· 
lerini de irz.rar etmek arzusunda olma
dığını da söyliyebilirim. Ayni prensip
ler. Türkiyt-nin haklarının da ayni cid· 
diyetıc karşı~anma.sını, hürmet ~rme
mni amirdir ve Türkiye hükfuneti de 
bu haklannı kıskançlıkla muhafauıya 
devam edecektir.• 

Gerek Celal Bayar, ~erekse yeni Ha· 
rich·e Vekili Sükrii Saraçoğlu ingilte
reye daha fazla tütnn satmak arzuS\ın· 
dD bulunduklannı sövlediler. 

Toplantılar: 

Yeşilayın yıllık kongresi 
Yeşilny Kurumunun yılirk kongresi 

ör.ümüzdeki cumartesi günü saat 13,30 
dr. Eminönü Halkevi salonunda topla-
ncı en k tır. 

Boyoftlu Halkevinde konferens 
Önümüzdeki perşembe günü saat 18 

bu~ukta Beyoğlu Halkevinin Tepeba
şındaki ~rkez binasında mimar Sab -
ri Uran tarafından cModem miınarb 
mevzuunda bir konferans verilecektir. 
Herkes gide:bi1ir. ------

P(}l/sfe 1 aı~ • ~an sonra 25 Teşrinisanide Fran -
J'akınd lınan mü~terek beyannamesinin 
v(' b 8 imıa edileceği ilan olunduğuna 
~arşı~nun derhal umumi grcv tehdidi :le 
ttr ki~dı~nı söyleyen başvekil demiş • 

did edi1~ekt:edir. Diktatörlükten Bir sabıkzlh bir kadının çantasını 

'~i . 
d~ b~ n: 1936 danberi birbirini takib c-
rılıllsu 

1
«in başvekiller tarafından ka -

~ tu~ ·ı· at111 u ı an edilen bu işgaJler niçin? 
) trır '1. en mü tevazi vatandaşlan mu ta -
dil'e eden bu umumi grev neden? Ne 
b· Utnumi h' · t eib· ızmetlerı felce uğratacak 
rı ırJi .. · ·ı a tecaVi· gı ı e Cümhuriyet kanunlan _ 
taeaat ız etmeleri için memurlara mü
Çallarrı~~un~yor? Hangi sebeble salı ve 
d~ ak: gunleri sabnhın saat dördün -
trC'tılefiiamın saat yedisine kadar bütiin 
larda d Yo11arda ve otomobilleri garaj • 
~ eınirı;rdur.rn?lnn için şimendifercile -
C'hane ~~. venliyor? Bütün bunlar için 

l>totest~d uku.rn t kararnamelerine karşı 
İ\ara a bulunmaktadır .• 

30 h' marnelerin lagvı· veya ta""'"b' · u-ıncika ., V. ını 
~lt nundan evvel kararlaştır-
li' Yalnız ın 
d tatısanın z ın et vekillerin e aiddir. 

llden A . nrurt olan kalkıruna ceh _ 
l'üıtı~ne cı~. ve beceriksiz iflasa mı sü • 
claıti 

1 
oegı, Yoksa enerjisi ile dünya

~~~ 'he.:f ve itibarını tekrar elde ede· 
~ll Pari usunu tayin etmek münhası -

aınentoya afd bJr haktır. 

veva faşic:tlikten, bazı kimselerin sövle- kapıp kaçerken yakalendı 
rnf~e veltendtkleri gibi bahsetmek ğü • , Galatada Tatarney sokağında 21 nu-
lü'lÇ b1r tasniden ibarettir. marada oturan Rabeka kızı Macar ~ -

Alırumlam göre vaziyet minde bir kadın, Kuleruhinden geçer-
Berlin 27 (A.A.) -Alman matbua- k('n Galatada oturan sabıkahlardan 

tı bu{!ün bilhas"a Fransadaki grevlerle Mustafa Akçe. elindeki çantayı kapıp 
meşgul olmakta ~ Daladye' hükume- kaçmak ist~miş, fakat açıkgöz sabıka· 
tinin h:ırid siyasetine dolambaçlı yol- lı polis tarafından denhal yaka1anmış
lardan bir tnarruz mevzuu bahsoldu • tır. 
ğtınu ileri sürmektedir. 

Gazeteler, Daladye ile, Bone'nin her 
taraftan hücuma maruz kaldığını ve 
komün:st ajanlarının Bone'nin kellesi
ni istediklerini, çünkü, Almanya ile 
mukarenet siyasetinden ve İspanya ih
tilafın•n rüyet tarzından memnun ol
madıklarını kaydediyorlar ve mark -
sizm ile Yahudiliğin hükUmeti devir -
rnek için elele verdiklerini ilAve eyli· 
yorlar. .............................................................. 

TURAN TIYATROSU 
H~l.K GECESl 

Halk san' •tlı:ln Nqld 
olcvyoeu &miba 

(Molla lftarda ) 1 P. 
( K&n~ayaJ) J P. 

Lo.alar 100, H.r ~., 20 
paradi 10 ' 

Bir sarho' yaknlendı 
Hasköyde oturan Kemal isminde bt

ri. evvelki gece kendini bilmlyecek de
recede sarhoş bir halde sokakta gelip 
geçeniere .sataşarak bağınp ça~a • 
ycı. haşla1lll'Ş, fakat zabıta !f:arafından 
-:nı 1(-alanarak Adliyeye verllrn~fr. 

Şofl5rdon deyak mı yemiş? 
Şehremininde oturan İlyas, zabıta • 

ya müracaat ederek şoför Yakub b • 
minde biri tarafından dövtıldft~ft id
dia. etmi~ir. SuÇlu yakalanarak tahld· 
kata başlanrnışt:rr . ·-·························· .......... _________ _ 

ERTUclRUL SAol TEK 

TIYATROSU 
Tablmde Be fMe 

KUDRET H~LVASI 
...,bur TCMfytJ ! perde 

Tel: 40099 

Sayfa 11 

y 

Generaller, ressamlar ve diğer miineı,verler 
"Son Posta, ya düşiincelerini anlattyorlar 
Eşsiz milli kahraman Atatürk için yn-I da; şekli itibarile böyle bir (anıd - kn .. 

pılacak (anıd - kabir) etrafında umumi ı bir) in ın§asına pek uygun gelccektır. 
bir hassasiyet ve alaka tebarüz f'trnektc- (Anıd - kabir) in mımari stiline ge • 
dir. Buna bakarak münevverlerımiz ara- lince; bence; Atatürkün esas vasfı; ken " 
sındn bir anket yaptım. ıd si inkılabda; siyasette; ilirnde buyük 

Onların söylediklerıni yazıyorum: bir varlık olmakla beraber; askerlıktirı 

* başkumnndnnlıktır. Onun için; eğer A .. 
Konya saylavı ressam şe,ket diyor tatürklin bu abidenin kompozisyonu için-

ki: de kendı heykeli de tebaroz ettirilirso 

c- Ebedt Şefimiz Atatürk için yapı
lacak (anıd • kabir) in kurulacağı en mti
nasib yer olmak üzere şurasını düşiınü -
yocum: 

Ankarada istasyondan §ehre giden 
caddede, Büyük Millet Meclisinin önün
deki meydnnlık. Buruoa, yol şımdi kü -
çük bir meydan halfni almaktadır. Mec -
lis bahçesinin, Stad:yomun ve Gençlik 
parkının cinlerinden hududu çcvrilınck 
üzere bu meydan genışletilmelidir. Bu 
suretle modern ve büyük bır meydan şek 
linde tebarüz edecek olan bu mahalle 
Atatürkiin (anıd - kabir) i yapılmalıdır. 

Abidenin ınşa tarzı hakkında bir §CY 

söylcmiyeceğim. Bu, mimarlara aid bir 
keyfiyettir. 

Yalnız, (anıd - kabir) in şekli nasıl o
lursa olsun, fikrimce, tepesinde daimi :su
rette yanar bir meş'ale bulunmalıdır. Bu 
meş'ale mesela Nevyorktaki hürriyet a -
bidesi gibi, gece gündüz fasılasız bir su -
rette ziya neşretmelidir.» 

'* 
Ordinaryüs profesör Dr. Maihnr 

Osman Uzman diyor ki: 
c- Türk milleti için pek büyük ziya 

olan Atatürkün büyüklüğünü zaman geç 
tikçe daha fazla anlayacağız. Şimdi tak -
dir etmiyoruz veya sevmiyoruz demek 
istemiyorum. Fakat cünya hadiseleri yap 
tıklarını daha inceden ineeye tetkike mü
said fırsatı verince, bu yaşadığımız za -
manın fevkalAdeli~ini ve Mustafa Ke • 
malin harikalı~ını daha çok anlayaca~ız 
ve anlayacaklardır. 

Onu ne kadar sevsek, ne kadar büyük 
saysak gene azdır. Onun medfeni terak -
kiye susamış Türklük !çin daimi bir ta -
vafgllh olacaktır. Ruhu, en çetin günler
de bizi irşad edecek, bize kuvvet ve ce -, 
.saret verecektir. Binaenaleyh o emsalsiz 
dAhi kartala Çankaya veya Ankara te -
pelerinin mezar olması en muvafıkıdır. 

Fakat sade bu nokta de~il, seçilen mev
kiin etrafının icabında on binlerce ziya
reteiyi alabilmesi, orada resmi geçid ya
pabilmesi de nazan dikkate alınmalıdır. 

Onun için, bence Ankaranın düz sa -
halanndan birini tercih etmek Hizım ge
lecektir. 

Orada bir şaheser bina kurulması ''C 
bunun bilhassa kübik ve rokoko tarzın -
da olmayıp Türk ruhuna uygun bulun -
ması doğru olur kanaatindeyim. 

Bundan başka gönül tabil Atatürk is -
mtnln vntanıh her köşesinde en giizcl 
şeylere alem olmasını ister. MeselA An
karaya eKernal tli:ı. denilcmez mi? 

Sonra her şehrin en güzel caddesi, 
çe§IllCSi, mektebi cAtatürk, Gazi Kemah 
isimlerinden birini alsa fena mı olur? 

Yapılacak parklarda Atatürkün büs
tüne; heykeline rastgelmeyi gönül ne 
kadar arzu eder. Bu suretle Türkün TU· 

hunda ebediyen yaşayacak halfiskfırın 
her yerde bir hatırası; bir abidesi görü -
lür.» 

* General Hnlil diyor ki: 
c- Ebedi Şefimiz Atatürk için yapı • 

lacak (anıd - kabir) in; bence; GençEk 
parkı'nın ıçinde inşa edılmcsi doğrudur. 

Gençlik parkı; Atatürkün son escrlerin -
den birisidir. Bu itıbarla; onun (anıd • 
ka bir) i orada kurulmalı: bütün Türkle
rin kalbi ve dainü ziyaretgahı olmak şe
refini burası kazanmalıdır. 

Esascn; Ankarada ~ken; bana bunu 
!Ormuşlar ve onlara da ayni ce,·abı ver
miştim. 

(Anıd - kabir) in Gençlik parkı içinde 
nereye in§a edilmesi !azım geldiği hak -
kında da şunu dfi§Üniıycırum: Parkın j -

çinde bUyük bir havuz vardır. Bu havu • 
zun ortasında b!r ada yapılacaktır. İşte; 
(anıd - kabir) bu adanın Uzerine kurul
malıdır. Zaten; mevzuubahs ettiğim ada-

bunun askeri üniforma ile yapılmasını 
arzulayorum. B<'lki: k<'ndim de asker ol· 
duğum için böyle düşünüyorum ... 

Meselfı; Atatürkün Ulus meydanında-o 
ki heykelinin ıfadesi güzeldir. İşte, (anıd. 
kabir) deki heyke!in de bu tarzda; yani 
Onun a. kC'ri deha ve kahrr..manlığını to
barüz ettirecek bir şekilde olmasını te .. 
rnenni ediyorum. 

Sö .. lcrime niliayet vermeden evvel; f11 
noktayı da bilhassa söyliyeceğim: Ata cı 

türktin (anıd - kabir) i şehrin her noltw 
sınd&n ve bilhassa ıstasyondan görülece'M 
bir cesamet ve azamette olmalıdır.-. 

Sabilı Alaçum 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bu mecmualann yazdıklanna göre 

Po la Negri, 1 O ile 12 eylül arasında 
tevkif edilmiş ve Dachau'daki tecem
mü karargahına sevkedilmiştir .. 

Tevldfinin sebebleri hakkında muli
telif rivayetler deveran eylemekterlin 
Pola Negri'nin baş'lıca Takibi olarak nd 
büyük kadın siması ııikredilrnektediı\ 
Biri: Alınan sineması reisesi ünvanını 
alan Leni Riefensthal, diğeri ise pren
ses Stefani Hohenlobe'dir. 

Bu iki kadının Pola Negri'nin A'} • 

manyada hakim bir mevki işgal ey'le • 
m<:ğe başlamasım kıskandıklan söy • 
lenınektedir. 

Hakiki sebeb henüz anlaşılrnamış ' 
tır. Bir sene hapse mahkUm edildiği., 
y2hud edileceği söylenmektedir. 

Çinde bir hadise 
(Baştarafı 1 inci Sl\yfada) 

doğru geçerc-k beraberlerinde bulunm 
silahları ve askeri levazımı nehre at • 
mışlardır. Fakat kıtaatın kısmı kullisi 
nchrin şimal sahillerinde Japonlar
la şiddetli 'bir rnuharebeye lbaş arnış
lar ve ancak ümidsiz bir mücadeleden 
sonra yerlerini terketmişlerdir. O va .. 
kit 60 kadar Japon askeri köprüden 
400 metre kadar ilerideki geçitten nen.. 
ri geçerek İngiliz ınıntakasma 6 İngilbl 
askeri tarafından işgal altında bulun
durulan 12 numaralı karakolun karpa 
sından girmişlerdir. 

İngiliz askerleri herhangi !bir hA • 
diseye meydan vermemek emrini a'l .. 
mış oldukları için İngiliz bayrağını fn.ı 
direrek karakolu terketmişler ve Ja .. 
panlar kendi bayraklarını çelmıek su • 
retile crasını işgal eylemişlcrdir. 

Yalnız İngiliz zabiti şahsen müra • 
caat ederek Japonlann geri çekilme .. 
lerini taleb etmiş ve uzun bir münm. 
~adan sonra bu talebini kabul ettir • 
rr.~~tir. Fakat arası biraz ~eçtikte.D 
sonra Jnponlt'r nehrin öbür tarnfın • 
dan bir mitralyöz ateşi açarak İngi1t2 
topraklarında bulunan Çinlilerdcn al
tısı kadın olmak üzere yedi kişiyi öl ,. 
dürmüsler ve on iki kişiyi de y nrala • 
mış~ardr:. 
Diğer taraftan 150 ~Tapon askeri köp

rüy·1 geçıııeğc te.,eıbbüs etmişlerse de 
İngilterenin M' dilse\).5 alayına men ,. 
su1: a~kerleri tüfeklerine kurşun sü .. 
rerek süngülerle İngiliz toprağına ge. 
çil.mE'ği menetmişlerdir.Bunun üzeriM 
Japon zabitlieri ilenliyeN'k hu~hdun 
Slıun nehri üzerinde deP.il. 13 ki ometı
rP daha cenubunda oldufl'unu ile .. · sft " 
rerek kendilerine serbest yol Vi'"İlme
sini İngiliz alavına emretmlşlerd'r.F&
kat İngiliz zalbiti bu iddianın yan1ış oı
duğunu elinde bulunan harita ile ür .. 
bat etmiş ve bir saat kadar süren mQ ~o~ 

nakaşadan sonra Japon kuvvetleri ge. 
ri çekilmiştir. -
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12 i inci teşrin ·tarihli 
bilmecemizde kazananlar Ya§lı olmasına ra~en dinçti; pos bı -

yıklı idi. 
Bir taraftan birasını yudum yudum 

içiyor, d!ğer taraftan da piposunu dol -

duruyordu: • 
_Ne yaparsınız?. diye söze başla.a~: Ha-
yatımın bütün zevki bu iki şeye munha
sırdır; birarnı :çmek ve pipomu tellen • 
dirmck. Ha, ne diyordum, hayvanla:ı 
sevmeli ve onları korumalı. Evet, bu m~
kemmcl ve insani bir fikirdir. Fakat bız 
insanlar, hayvanıara karşı gösterdi~imiz 
şerkat ve iyili~~n yüzde birini bemc~ -
lcrımizc gösterirsek daha faydalı bır i§ 
yapmış oluruz. Öylelerini bilirim, ki 
hemcinsleri açlıktan kıvranırken hay -
vaninn ku~ sütile besliyecek kadar ser -

semdirler. 
Bir tarihte bizim knsabaya aklı kıt, pa-

12 ikincitcşrin tarih1.i bilmecemizde 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstan • 
\>ulda bulunan talihli küçük okuyucu· 
lanmızın pazartesi, perşembe günleri 
öğleden sonru hroiyeleri bizzat idare • 
h~n<.mizden almalan ılazımdır. Taşra o
k.ltyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslt"rine gönderilir. 

Bir masa saati 
ıstanbul Ticaret mektebl taıebe.slnden 

1324 Nusret Seram. 

Bir futbol topu 
Tekirdn~ Ortnmekteb1 sınıf 3/A dan 811 

Sedad Erdem. 

Bir masa saati 
Fatih 40 ıncı mektcb 5/A dan 228 Yalı:ub 

Hodamcl. 
MUHTIRA DEF*l'ERİ 

(Son Posta batıralı) 

Mardin gümrük taburu satm &lma. kolnls
yon reısı Halll kızı Fahrlyoe, \leztrkôprQ 
Merkez okulundan 107 Lütn, Antara öoce
bec! azanlar sokak 66 nurnarada Zafer, 1.,
to.nbul Üsküdnr kız ensUtüsQ talebeıılnden 
53 Feyzl Yezdnn, İstanbul Be~u <& 1ncl 
ilk okul sınıf 4-A da 24 Ferda, İ.!tanbul E -
mlrgAn orta okulundan 64 Sablh Şendn. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

• <Son Posta hatıralı) 

sever, İstanbul Karngilınr1fl: :rı nd okul .. 
<'an 220 Muzaff~r, Erdek merkcs okulu s~ 
5 de 431 Aslye, Istanbul 44 tıneti okul sıı-

4-B de 354 Perihan. 
BOYA KALEMİ 

İstanbul Ca~aloltlu erkek orta. ok11hm~aı 
B İbrahim Ferdi, İstanbul 44 tmcft otuld&lS 
314 Türlı:An, Gönen Kurtulut mahAllui 21 
numarad~ Receb, İzmir Fa.lkp9.4& m.ahal " 
le.>l Karakapı caddesi 17 numaracıa Nedf&\ 
!.,tnnbul kız llsesi sınıf 3-D da 210 .N1Dlet. 

AYNA 
(Son Postn batınlı) 

İstanbul Taksim orta okulundan 600 8#!1" 
fed11n, İstanbul Çamlıca Bulııırlu pembf 
kl>şk Slyadet, İstanbul tJstQdar Abm~lyf 
caddesi 51 nurnarada Necati, İstanbul üs • 
ktidar Dlvitçller caddesi 8 numaracıa 7ab • 
rlye. 

KİT AB 
Çorlu o:ta. okulu sınıf 1-B de lOS Oallb. t,., 

tanbul Ni~antaş kız orta okulunda Nthn!. 
Manl.sa Sı~ıralan caddesi 45 nurnarada P'~~ 
ka, sıvas orta okulu sınır 2-B de 303 Faıu ... 
AY''alık MekteblUer pnzan gazete bay11 cv 
fer o~lu All, Gebze Eşrefbey okulu mııf 5 di 
306 numaralı Cnvld. Edirne Osmanlı Bantcıı.B' 
Mt-sta:ı Yalçıner kıZl. Şükrüye, İstanbul S ~ 
renköy istasyon karşısı postahane e.ltı 4 

nurnarada Müzeyyen, İstanbul Fa.tlb orta o
kulundan 304 Lütfi, Eskişehir öme~ ına'" 
hallesi Yılmazlar sokak 19 numarada Ya • 
şar. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 

rası çok Londralı bir ld.rnse gelmişti. Adı 
Mister Bunnetti. Yazı geçirmek üzere 
çiftçi Hallin evini kiralamıştL Altmış 
yaşrorında vardı. Bence onun yaşındaki 
bir adamın ciaha akıllı hareket etmesi ll
z m gPlir dc~il mi? Evin dört tarafına süt 
dolu kareler t~ıralar ve komşulann kedi • 
lerin~ be.slerdi. Nihayet Hallin canına tak 
demisti de bir kabın içine zehir koydu ve 
bu s~retle bu Allahın belfuıı kedilerden 
kurtulmak istedi. Ölen kedilerden topal 
ve kör birisi vardı. Beb bu kedinin kendi 
çocuklarına aid olduğunu iddia edince az 
daha Hallden beş şilin ceza alacaklardı. 

Her ne kadar hapse girerim de beş şili- , Herkes birbirile 11ıünak4§cı ediyor, mükafata sahib çıkmak istiyordu. 
istanbul Kadıköy Aziziye caddesi 29 nu -

mnradn Tuıgud. İstanbul CaRaıoııu orta o -
kulundan 22 NAzım, İstanbul 44 tıneti okul 
sınır 4-A da 228 Şükran, İstanbul Beykoz Ya
lıköyü İsnka~a hnyın 29 nurnarada Meb -
med, İstanbul Karndeniz ~am 13 numa -
rn.dn Fiktet. 

Ellmğ Atatürk okulu sınıf 5 de 275 Enlel• 
Edirne Trakya un fabrikası maıctnıstt sa ; 
dullah kızı Şükran. İzmir Ülkü okulu sınıf 
de 71 Necll\, Uşak orta okulu sınıf 3-B de 2oe 
Halil. Çankın asliye ceza hAktml Sadık kl~ 
Sabahat. Uzunköprü Saknrya tık okulu sını 
2 de 82 İhsan, İzmir erkek llsesi sınıf 4 de 
2310 Cahld, Uşak Gatl Kemal Ilk okulu sınıf 
4 de 118 Gültekln, Konya ~yon muhaber• 
memuru Osman o~lu Yaşar, Ankara Ata ; 
türk kız Ilk okulu sınıf 4 de Turhan, ~~ s1. 
Kemeraltı Şamlı soknk 41 nurnarada oav 
Eskisehlr lise sınıf 2-E de 748 Hayri. tstan• 
bul Gedikpaşa Küçükhaydar sokak tS nu • 
marnda S:ınlye, Galata Medrese sokak tl n:; 
marada Ayşe, Çerkesköy Ilk okulu ımıf 6 
224 Nevin. 

ni verınem diye ayak direyen Hallden ne Bu bir mucizeydi! Şüphesiz, ki ayni kur
yapıp yapıp parayı aldılar. Londralının bağa olsaydı bu bir mucize sayılabilirdil 
kasabaya gelişinden en çok istifade e - Bu vak'adan sonra birbirlerinden ayrıl
den şu Bob serserisi o]muştur. Hayvan - moz olmuşlardı. 
lara karşı herifte ne muhabbet vardı gör- Gene bir gün Londralı, Bobun kuca -
seniz! Çiftliğe gelişinin ertesi günü, av - ~mda bir köpek gördü. Köpeğin bakış -
ludaki domuzları boğazlıyorlar diyerek ları efendisininiki kodar kurnaz ve şey
ctrafa hücuma kalkmıştı. Domuzlarm tancaydı; bu iltifptlara alışmadı~ için, 
böyle bağırmak adetleridir diye onu lk· acaba bunun altından ne çıkacak diye 
na cdinciye kadar akla karayı seçtiler. bekliyen bır hali vardı. Birbirlerile kar-

Bir akşam kasabalıları mektebe toplı· şılaşınca Bob: 
yar-ak küçük bir nutuk irad etti. Bu nut- _Bu çok iyi bir köpektir, dedi. 
kunda hayvanıara karşı insanca mua - _ Evet, belli, gözler;nden sadakat a -
mele olunmasını tebarüz ettirdıkten son- kıyor. 

ra şehre döncceğı zaman, kasahada bu - _ Kendi çocuğum kadar seviyorum. 
lunduğu m:ld'det ?arfmda hayvanıara Bob böyle diyerek ccbinden bir bisküi 
iyi muamele edene altın bir saat vere • çıkarıp köpeğe attı. Köpek mütemadiyen 
ccğini vadeyledi. pıs şeyler yemeğe alışık olduğu için his-
Eğer bizim kasabalıları yakından ta - rl:üiyi de fena bir şey zannederek kaçtı. Bu 

nımış olsaydı kat'iyen böyle bir vaidde işe şaşan Mister Bunnette kasabalı he -
bulunmazdı. Ertesi günü, Bill Oıamber men izahat verdi: 
küçücük çocuğunun istihkakı olan sütü _ Görüyorsunuz ya, ne akıllı hayvan, 
kediye verdi. ~Neye böyle yapıyorsun?, midesi bozuc ta, belki bisküiye dayana -
diye kendis:ne çıkışan karısını da bir te- mam diye kaçtı. Oysa. ki tecrübe için 
miz dövciü. San Jonesin karısı kocasının yapmıştım bunu .. Şu bizim Bill ile Han
ısıtmak için yatağma aldığı bir tavşan ride bu kadar akıl olsaydı ömürlerini 
yavrusunu kazara ezdiği için kocasının meyhanede geçirmezlerdi. 
hücumuna dayanamıyarak yan çıplak ev- Bobun yerden göke kadar hakkı oldu-
den kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. ğunu söyliyen Londralı, Bobun bu akıl-
Artık kasaba halkı önjerine gelen hay- sız arkad<işlarına acımaktan da kendile

vanı kucaklarına alıyorlar, okşuyorlar, rini alamadı. 
öpüyorlardı. Hele bu ıhtimamlar Londralı 
misterin huzurunda beş on misli artıyor • 
du. 

Bizim serseri Bobla Londralının ilk ta
nışrnalan şu şe>kilde olmuştu: Bir gün bir 
yolun kenarından geçerken Mister Bun
nett, Bobu yere doğru e~ilmiş gördü. Bob 
pcnçeleri ezilmi~ bir kurbağayı muayene 
ed'iyordu: 

-Ne var? diye soran Mister Bunnettin 
su:ılıne hiç bir cevnb vennedi. Sadece 
hayvona daha ziyade eğildi ve cebinden 
bir mcndi! çıkarıp kurbağayı sardı ve 
yürüdü. 
Arkasından yetişen I .. ondralı: 
- Ne var? diyerek tekrar sordu. 
- Zavallı hayvancığın pençeleri zede-

lenmiş. Eve götüreyim de bir pansırnan 
yapayım. Korkuyorum, ki ömrü uzun ol
mıyacak. 

* Bobdan ayrılan Mister Bunnett evine 
geldikten biraz sonra onu Hanri ziyaret 
etti. Hanrinin kucağınd& beş tane kedi 
yavrusu vardı. Bunlar hakkında ne yapıl
ması lazım geldiğini misterden sormağa 
gelmişti. 

- Başkalan bunlan hemenceclk boğar
larda, diyorrdu. Fakat benim gönlüm as
la buna razı olmaz. 

- Bu kedileri birisine verseniz bak -
mazlar mı acaba? 

- İmkanı yok_ Geçen gün Bill altı ke
di yavrusunu oğlumun gözü önünde boğ
muş. Zavallı çocuk hastalandı. 
- Ya, öyle mi, yanınızda dursun da §im

di, ben sonra yerle~Urecek y~ bulu -
rum. 

Bir kaç gün .sonra Hanrlden herkes ke
di yavrularını fsteme~e kalkışmıştı.. Bu 
hareket Mister Bunnett'e pek dokundu -
ğu için: 

- Bu knsaba halkı ne kadar iyi adam
lar, diye fikirlerini ortaya atmaktan ken
dini -alamadı. Onlar kadar temiı insan 

nett'e aniatmağa karar verdiler. 
cBob alçağın ve namussuzun biri idi. 

Para için değil bir hayvanı, bir insanı bile 
öldürmekten ~ekin'mczdi. Yaptığı hare -
ketler sahteydi; ilh ... • 

Mister Bunnett önce kulak asmadı; fa
kat kasabanın papazına gidip danışınca 
kasabalılara hak verdi ve bir daha da 
Bobun yüzüne bakmadı. Bunun üzerine 
mesele alevle>ndi; herkes birbirlerile mü
nakaşa ediyor, mükafatı> sahib çıkmak is
tiyordu. Kahvede birbirlerine atıp tutan 
kasabalıların bu co.şkunlu~ karşısında 

yalnız Bob sakin ve sessiz duruyordu. 
Bir aralık ona takılan hem.şehrileri: 
- E, Bob kurbağa nasıl, köpek dayak 

yiyor mu? diye sormağa başlayınca Bob 
bağırdı: 

- Alayı bırakın hele! Mükfıfatı ben ala
cağım görürsünüz! Ne gülüyorsunuz? Son 
gülen iyi güler. 

Bunun üzerine Sam atıldı: 
- Şu aklından biz de istifade edelim! 
Mükiıfatı nasıl kazanaca'ksın, söyle!.. 

Kazanmıyacağına bahse girer misin be -
nimle? 

- Benim başkalarının parasına ihti -
yacım yok. Alnıının terile hayatımı ka -
zanmasını severim. 

- Yapma, be Bob! Hadi iki şitine bah
se girelim.. Üç şilin. 

- Pekiıla Istediğin olsun! 
Bahls kızışmıştı. Ötekiler de girdiler; 

ve Boba karşı epey para koydular. Bu -
nun üzerine Bob: 

- Göreceksiniz, ki saati ben alaca~ım, 
diye tckrarladı. Mister Bunnette'e gidip 

DİŞ FlRÇASI 
<Son Posta hatırah) 

Alaca 1\k okulu talebesinden Rıza Qa~ -
yan Balıkesir ILc;c.sl sınır 2-D da 1782 Nu
reddln, İstanbul Haydarpaşa Usesinden 1620 
nn.ydar, İstanbul Bcşikıt.an Keyiçl Mekteb 
sokak 7 nurnarnda Mete, İstanbul Bölge .ııı
nıf okulu teknik 1-A da 566 Zln,. 

DİŞ 1\fACUNU 
İc;tanbul Cümhurlyet kız 118es1nden 2~ 

Hüsnilye, İzmir Suluhan c1Tart 28 numa -
radn Falul Erar.. Diyarbakır bölge sınıf o
kulu 3 de 21 numaralı Suad, İstanbul Fa -
t!h orta o'tı:ulu sınır 2 de 34!1 P'ehmt, İstan
bul Heybellada ilk okulundan Güner Ba:r
kara. 

ALOl\lİNY0:\1 BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Fatıh Gclenbevt caddesi 41 ıuı • 
marada Ş:ıdl, icıtanbul 441 ftneft okul sınıf 
4-A da 408 Ergu"l Sezlşll, İst&nbul Beşlkta,ş 
Valldeceşme Akaretler sokak 18 nurnarada 
' ller, İstanbul Kadıköy kız entrtltilsü sınıf 5 

d S:ı!llay, İstanbul Knbıı.taş İnönü kız l!Ms1 
sıı t 4-A da 112~ Hncer. 

KOKlJI ... U SABUN 
tsı ıbul Beyo~lu 31 ınct okuldan 20!1 Mns

tafn. •.anbul Kumkapı orta okulu sınıf S-A 
da 125 T, All. İstanbul Ca~al~lu orta olı:o -
lundan i 7 Do~an. İstanbul 28 tnel okul sınıf 
3 de 204 • tftrvet. İstanbul Ka.mnpaşa Hacı
hü.'U'ev Ka kard~ sokak 12 numarada Me -
lA hat. 

AL BÜM 
(S'>n Posta hatıralı) 

Esldşeblr MllU Zafer Ilk okulu mnıf ı c!e 
165 Fıkret, İstanbul Beyazıd nıı'hlye mft -
dürlüğü yanında 7 nurnarada OökQe can • 

hakkımda söylenenlerin iftira olduğunu de kendimden utanıyorum. 
anlatnc<4ğım. _ Benim gibi iıkaranın hakkında 1dm 

KART 
Ballkesır lise .sınır 4-A da 527 Mtiı,en-ef ö.

gll Balıkesir llsc sınıf 2-G da 1148 Atuned. 
A~~ı orta okul sınıf 2 de 152 Yümnft. tıııaıı: 
bul Şehremini Pazartekke sokak 36 nurııa 
ratla Medlhn, Kozlu 1lk okul sınıf_, taJebe • 
sinden S09 MeU\hat, Balık~'llr nutat yaZIJ 
Eroo~nn o~lu Nncl, Ankara Çankaya cad .. 
des! 178 nurnarada Muammer Soımaz. :Bl~ 
Turan mahallesi ı nurnarada Kadriye. AnttıS" 
ya Kılıçaslan okulu sınıf 5 de 328 Na~f. tJI~ 
nls:ı - Akhisar Gazi okulu sınıf 5-C de 
Remzl, Tokat orta okul sınıf 2-B de 92 o; 
ha", Balıkesir Use orta kısım sınıf S-E 1J 
1491 Şemsi. Adana iklncl orta oıruı sınıf ~u 
de 542 İsmet, Erzurum İsmetpıı.ı,a ilk ok ~ 
sın•f S de Nejacl. Slvas Paşabey ınahall 
Eskimahkeme sokak 83 nurnarada sıtıa. :f. 
dın orta okultı sınıf S-A da 487 Rıza, oer İ$" 
parti sekreteri Mw;tafa kardeşi Nec.tn1. flf 
tanbul Çamtıca. 13 üncn otul~an Mfl'ırl0 ; 
İst'inbul Maltepe llsesi sınıf 4-A da 185 şe • 
ref. İstanbul Dolmabahçe Karaaball SO~ 
6 nurnarada Vahlb, S:ıfranbolu Gtlnı.ilf 0 lll 
lu sımt 5 de Süreyya. Bursa Hlsar nıı: ok:u .. 
sınıf 5 de 14{) Nuredd!n, Söke İsmetpa~ 0 urll 
lu sınır 5 de Nesrin, Çerkes köy fen ıneııt eS 
kızı İnci. İzmir Karantina İskele yokUŞll 
nurnarada Muznffer. ~ 

- Bir tekme atın da defolsun! lll 
- Ne?? Bir tekmc mi atayım? ZB"'8 

bir hayvana bir tekmc atılır mı? E~er oıı~ 
tekme atarsam örnrünüzün sonuns )ta 

dar beni affetmez ve altın saati verJil~ 

Kasabalıların hepsi korkuyorlardı. Bob ue söyliyebilir? Düşmanlamnın adedini 
dan evvel l.ondralının evine koştular ve bilseydiniz böyle düşünmezdiniz! Bill -
mese>lcyi haber verdiler. Londralı: yorum, benim için size çok fena teYler 

. - Merak etmeyin, onun h~ınooki söylediler; ne yapalım kısmet; 1eı ev lA- siniz! ) 
fikrim h'ç bir zaman de~ya:cktir! dım, gel gidelim! _ Hadi altın saati verece~ çııbU 
deyince içieri raha\ladı. Başını kederli kederli salladİ ve dilini bir tekme vurun da!. * garib bir şekilde şaklattı. O zaman kö - - Vallahi bilmem .. SiJz verin bakJllı: 

Uç dört hafta geçti. Bobda hiç bir ha- pek hemen :fırlıyarak Mister Bunnett'in onu üzerinizden alırsam altın saate b 
re ket göremiyorduk. Anlaşıbn o da ü _ paçasına saldırdı, fakat ısınnadı; emir knzandığunı .. 
midınl kesmişti. Bir öğleden sonra kö - bekliyormu§ gibi durdu. Bu vaziyetl ~ Bunnett tekrar dilini f&klattı. 
pcği kucağında Bob, Londra ının evi et - ren Londralı avazı çıktı~ kadar baiu'dı: _ Peki, peki saat sizin olacak-
rafında dolaşmağa baııladı. f 'anki tesadü- - fmdad!. lmdad!. ptı~ıJJl 

:r - Amma hayvanıara kargı ya 
fen Mister Bunntt'e rastlru ış gibi ya - Vak'anın bundan ötesini bize bizzni iyilik yüzünden değil miT dt.. 

pıyordu. Londraimm evden çıktığını gö- Bob anlatmıştı. Mister Bunnett bir yan- 1ıkl ııw 
ren Bob: d k" ğ' ·ı b' d da h kırır- O vakit, Bob öyle bir alışkan 8 

• ııJl 
an ope ı 1 er, ır yan uı ay peğin sırtına bir tekme attı, ki baY"~ 

- Merhaba Mister Bunnc t, diyerek .sı- nuş: bir metre sıçradıktan sonra var kU\'\' 
rıttL Hava ne kadar ((.}zel le~il mi? Ben - Klmoldamayın! 

Bu hnrekctind'en dolayı can ve gönül -
den Bobu tcbrik eden Mister Bunnett o
nunla yürürneğe başladı. Bir aralık söz 
altın saate intikal etti: Bob bu hususta 
ade>mı rnalfımat beyan edince Bunnett 
büsbiitün şaştı. Bunun üzerine Bob: 

- Bunda sa acak ne var, benim işim 

b:ışımdan askın, d<.>di. Kasabadaki dedi -
k "'u1ara kulak asacak vaktirn, yok ki .. 
H ıE' k hvey h'ç ı:itmern. Ortalık kara -
rınca doğru eve ~ider, karıma yardmı e

tile kaçtı. 
görmedim. de hayvanı hava alsın diye ıkardım. Sıh- - Canım çağırsamza onu! .. 
Hayvanıara karşı yapılan bu iyiltk mü- hati hiç de iyi de~U! - Gel evladım, yapma, Mi!ter Buımett Bobun tınlattı~ına göre Mı.ster JJ\)11 rw 

derim. 

Artık gQn geçtikçe ııhbablıkları daha 
ziyade ilerllyordu. Tanıştıklannın üçün
cü günü idi. Londralı mister, Bobun e • 
linde sapasağinm kurbağayı görünce fa -
·rdı. Demek hasta ı~urbağa iyi olm\Şu. 

sabakası kasahada bir takım hoşnudsuz.. Mister Bunnett cevab v rmeden geç _ hayvanlan çok severi nett ona saati verirken bfr de nutuk ~ ~ 
luklar uyandınnıştı. Erkek kadın, her - rnek istedi. Bob devam ettı: - Cnnım hızlı bağırsanal Böyle tatlı - miş. Fakat nutkun mnhiyetini ,.öyle~ 
kes birbirine düşman kesilmişti. Şımdl - S"zden bir fikir SOTacağım mister, dl- Jıkla söylemeyin! di; varm ne olduğunu siz tahınln ed!Jl atı 
kasabada, kedi köpek ve bir süril hay - ye Bob onu önlecll, köpeğime ne oldu a- _ Bağıramam; nasıl ohır! Belki 1m - O akşam bahisten kazandılı pa%111 etJ 
vanın sözünden başka hi~ kimsenin hük- caba? Onu fazla §Uilarttım da orıdan mı durdu. Hiç böyle şey yapt:ıiı yoktu. almak üzere kahveye gittı. Babil l~ ~ 
mü geçmiyordu. Bir müddet sonra kasa- sıhhati bozuldu? o zaman Londralı avazı çıkbğı kadar fazla para yatıran Bill, Bobu ,arfln ıste .. 
balılar mükafatın Boba verileee~ni duy- - Karşımdan çekfltn. ne mal old$ _ tekrar haykırdı. yağa kalkıp o da bir nutuk vennek d atf 
dular. EvvelS. kubklanna Inanmak iste • nuzu ö~rendim. _ Sakin dunırsanız lrlç bir ve1' yap _ di. Fakat şişrrıan kahvecf onu kapt ~ 
medUer; fakat Bobla misterin samimfye- - Benim ne mal olduRumu mu? maz. Hacll ba..kaY.ım. bir b1aldll 'llU lDl ce- ettiği için Bob kAfi mikdarcia bU ııu 
tini görünce i§iıı hakikatini Mister Bu.n- - Tabii. Size dostlut gösterdWm !çin bimd.el tan istifade edemedi .. 

...... 

...... 
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Sayfa 13 

SARKA AlD KAYNAKLARI ....___. 
truuıJ.ıa11'Piefflfl. ftreiiaae edea: d{I!Jf#Mt f!a/tit :Jaf(}Ut 

Süveyş berzahında Fransa ile Büyük Britanya 
Yazan: zıya taklr arasındaki rehabet ve Kızıldenizdelll te~irleri 

Esrarengiz bir konuşma Şurasını da kaydetmek lazımdır ki Sü- de, Londra kabinesi muhtelif mahalli 
veyş kanalına dair Paris ve Londra ka - §efleri birbirini müteakib himayesi al -
bineleri arasında 1888 de bir uzla~a vu- tına aldı. Bilhassa 1875 de, Kechir sul -
kua gelmiştir. 22 eylülde 1stanbulda im- tanı ve 18SS de Makalla sultanı İngiltere 
zalanan milletlerarası bir mukavelena- himayesini kabul ettiler. 

: ~ğrenmez olur muymn, hiç? .. 
..... 1'le diyor?. 
...... ~ahkikata hitam verrni~ler. 

.c.nfes ... 
h~ E .. nıiralayın katibi olan sakallı 

avuş .. o ne diyor' ..... o . ... 
~. nun verdiği rnah1mat, daha mü -
nttn~· Evvel'ki gece, tahkik komisyo
~ n ~.zalan toplanmışlar. MeseJeyi 
lar ı\ l'llUddet rnüzakerede bulunmus -
te;an raıar,ında dehşetli münakaşa ~
~·uı·et~ış. Tek gözlük.lü, meselenin 
~atta ıyetıni Türklere yükletmiş. 
~it· ~ak'a yerinde ekserisi Ermeni 
bııtu ccılerinden mürekkeb arnele ta
~li l> efradı bulunduğu için, Türk -
~iş iesto etmek Hizım geldiğini söy
~1\ bu akat elde, hiç bir delil olmadığı 
~. l'rli ndan vazgeçilmiş. Onun üzeri -
tıa~r ra~ay da artık tahkikattan sarfı-

..... ;dıhnesine karar vermiş. 
htr d lu da ala ... Fakat bugün, denize 
bir Zı'aıı ~ıç indirdiler. Dalgıç, denizden 
"" ıcıı· .. ·~.t or P<lrçası çıkardı. Otekiler, tek-
~~~a ~Ya gittiler. Bu zinciri uzun uza
t~en· uayene ettiler. Yann, bu mua
~ ın neticesini mutlaka öğrenmeli-

'e tn ayret ederim. 
ıil~ıl!rj7ah kelimelerle lkonu.şulan bu 
~ kalın ınlerken, o kadar heyecan için
~Otdu. ~Ş'lım ki, adeta dizlerim titri -
,( keı· a~t, konuşulan sözlerin bir 
~uy0 ıınesını bile anlamarnış gibi gö
"11 ~on r .. kulaklarım, bütün kuvvetile 
~lle guFayı takib ederken, gözlerim
~Uy0 ~en geçenlerle meşgul gibi gö--
~ tdurn. 

~:Ye ~zler Uzerine, konuşma bir kaç 
~tt~ esndı. Ve sonra, tekrar devam 

'~ ..... aşka' 
'ş· ... 
' Q ~dilik bu kadar. 

' ahı~lde, nazan dikkati celbetıne
' li lıın. 
}'ıı..ı.a':l, hay 

tıl • 'ol ı ... 
•1azıııa~darn. tatlı bir tebessümle bizi 
~ tlltıa b·Ayrıldık. 
hı biı- ; Irdenbire lroluma girdi. Aşif

•1' kah~kak kadını gibi, kınlarak kısa 
~~e ahadan sonra: 

\· kadar sevimli delikanlı, değil 
ueq. 
lı ı. 

~ lç bo 
qbla kar Ztnadun, Gayet ciddi lbir ce -
' ~ Şıladım 

~~da;~t·~kat: Türk değil mi? .. Bize, 
~~l> 0~ C: tki .• onun cidden sevim-

llllı. adıgını tedkike lüzum gör -
lına 

' 'l'Ut~Vab verdi: 
~ ··. a Jnü? .. Ne münasebet, dos-

el'l.slerı~d adam, Hindistnnın en eski 
' ~. b en birinin oğludur. 
~ :aura~da ne gezfvor? .. 
~ Scb%i 8• kf.ml~r gezmiyor ki ... Ha
~ lııııdist nı bılmıyorum amma .. gali
~!'ı 'l'urkı andan. kaçını,, buraya gel -
"~ltüst e~ ilhc.a etmiş .. harb, insan

~,?liyiüt ~ttı. 
""<lıl'Q1,.... a kayıdsızlıkla omuzlanmı 
'ı ·•ı. 

'. lanb. . . 
~ .. ~arı1~Polıtıka.. bunlar, o kadar 
d ıı b:!'bırt ~e~1er ki... Hatta, insan
tıı ~e d~ti erını boğa7.ladı:klarmı gör -
~~ ~aka~ hayretler içinde kalıyo -

' l' dev-a un, bu budalalık daha ne 
~ Setıi rn (>d~cek .. 
~·li' akat ~luı.n:eddin ile tamştıracak

~~ ~'az evv~~qılız~e bl1mediğin icin ... 
~~~endi benı budala yerine koya
tl\yek l~ti~ka!'nnın yüksekliğini gös
~ •. etıeıı.d· n Lunanın bu zehabını 

ı...... ırınek ı'çı· d h 1 .. .. .. ·•ı. n er a sozunu 
~!'ı lı:<lbet 
\. a lle k, 0 b tc;nııet... ZatE•n sarkhlar-

~tla, l>atıd dar hoş1anmıyorum. Birde 
·~ ·· htt, ta~rntma oynar gibi konuş -

ll l\~!'\1 arnmnı edilmez bir şey 
~- ~tt- onunı t ~, ı rı. ~.... a anıştırmadığına çok 
l Ô~ elin{ •eket Versin ki sizin aşıka
'lı~~a. kıs~ de Çok u7..amadı. 

lkı~di l{ bir kahkana ne kolumu 'l lia':l ·klf:rı]a kırıla gUlerken: 
ır .. bunu, nasıl .ı.nlıyabil-

Dedi. 
Derin bir szıflılıkla içimi çektim. 
- E, Fıriza .. artık o kadar da budala 

değilim. Senin Hindli prensinin aşıka
:r:ıe sözlerini anlıyabilmek için mutlaka 
Ingiiizre bilmiye lüzum yok. Aşkın, 
tek bir iisanı vardır. O da, gözlerle du
daklardır ... Gözlerin bir bakışı, -dudak
ların bir kıpırdayışı, üç gün üç gece 
konuşmaktan daha beliğ bir şekilde 
hislerini bildirmeye kafi gelir ... Senin 
Hindli prensidn, kömür gıi'bi gözlerin
d2, sana karışı o kadar çapkın ve iştiha
lı bir nıana vardı ki... 

Lunn, cevab veremedi, Çünkü Pera
palasın kapısıra gelmiştik. 

* -Gere yarısına bir saat kala, pansiyo-
numa dönerek odama girdiğim zaman, 
kafamın içi bir kasırga halinde idi. 

O kadar sersem idim ki, soyunmaya 
bile muvaffak olamadım. Elbiserole 
boylu boyuma. karyolama uzandım. 
Gözler!mi kapadım. Dün Lunanın bu
raya geldiği zamandanberi geçen mü -
him hadiseleri birer birer tahlile baş -
ladLın. 

Bu tahlilleri burada aynen tekrar 
ederek !nymet!i zamanınızı israf etmek 
istemiyorum. Onun için, yalnız netice
den bahsedeccğim. Uzun uzun düşün
dülden sonra, şu 'karan verdim: 

- İstanbulda işiiyen gizli bir kuvvet, 
bu büyük cihan harbinde, bizi saftan 
hariç çıkarabilmek için fevkalade hare
kegere teş<!b'büs etmişlerdir ... Vakıa, 
bu hareketlerin neden ibaret olduğunu 
bilmiyorum. Fakat Haydarpaşa garın
daki cebhanelerin, bu teşebbüs netice
sinde herhava edildiğine arlı k kat 'iyet
le kan:ıat getirivordum. O müthis 

vak'anın akabiııde, tam yerinde yaptı
ğım tedkıkat ve tahkikat, dün akşam 
Luna ile Hindli Nizameddin arasmda 
geçen konuşma lle, tamamen teeyyüd 
ediyor. Hındli Nizameddin, 'hiç şüphe-

siz ki bu işle, şiddetle alakadardır. Ko
nuşma .uasında büyük bir ihtiyat gös
teı-erek isimleı-inden bahsetmedikleri 
o tek gözliiklü, kırpık bıyı.klı Avustur-
ya bınbaşısı ile, bastonla gezen Alman 
miralayının arkasından bir an bile ay-
rılmıyarak mütemadiyen not tutan ko
ca sakallı Alman başçavuşunu, vak'a 
yerinde bizzat gördüm ... Demek ki Ni
z&meddin, büyük bir dikkatle bu işi 

takib edıyor. Ve kendisine lazım olan 
seyleri de, henüz milliyeti hakkında 
kat'i bir fikir edinemediğim Luna vası-
tasile öğreniyo!' ... Hadkulade bir te -
sadüfün sevkile tam izine bastığım şu 
meseleyi bütün delillerile ortaya çıkar
dığını takdirde, hem kendi mem1eket 
ve mill~time, hem de hükiimetimin 
nıi.:ttefiklerine çok büyük bir hizmette 
bulunacağım. Belki de, çok büyük fe -
laketlerin örrunü alacağım ... Şu !halde, 
y:ırın erkenden doktora gitmeli .. gör -
dük1erimi ve i~ittiklerimi aynen naklet 
rneliyim. 

* ALDANAN KİM? 

S:\banın, hiç umulmıyan saatinde 
beni karşısında gören doktor, hayret 
etti. 

- Hayro1a, küçük hanım. Galiba, 
hayırlı bir rüya gördün de tabir ettir
mek için koşa koşa geldin.? 

Dedi. 
( A rkast var) 

Devlet Demiryoiları va ı imanı ı rı ışletm 3Si Um um ıd 1r3s. ,llnl t ·ı 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem hususi elektrik tel ve kabloları 
5/1/1939 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıd:ıre bı
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (15LIO) Uralık muvakkak teminat ile kanunun tı>yin 
et.iği vesikaları ve tckliflerini ayni gi.ın saat 14.30 a kadar Komisyon Reisli~ine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşao::ı 

Teseliüro ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8517) 

·! i . . . . '. : . ' • :. : . ~· J • • • 

ile SA AH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra munt:ızaman dişierinizi fırçalayı:ıız. 

·"'' . • -~.:.~ • . l ....... . ~ .. ..,.,,·· ~·.\ ..t· ~· ...... : ... •· ~ ' • • ' • • ' • ~· . ' 
-.,(. • • .,. • .:. .. ' ' • ~ j ; • - • ' w ~ 

Aydın Vilayeti daimi encümeninden 
1 - Eksiltıneye konulan i~ Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep inşaatı 27!)70 

lira 31 kuruş keşif bellcllidir .. 
2 - Bu işe ald şartname Hı evrak şunlardır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiitme ş::rtnamesi. 
B - Mukavele projesı. 
C - Bayındırlık işleıi genel şartnrunesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın NJfıa Müdürlü~ünde görebllirler. 

:t - Eksiitme 8/12/938 Perşembe günü .taat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacnktır. 

4 - Eksiitme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltıneye girebilmeK için isteklil<'rin 2068 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve Aydın vilayetinden bu !ş ;ç:n alınmış müteahhidlik vesikas. g6s
tel"'nesi yaptığı en büytk ·ş;n bedel: 2500 liradan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yanması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

S - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı aatten bir nat evveline 
kadar nafıa dairesine getirilerek ckdltmu komisyonu reisli~ine makbuz mu
,kabilinde verılecektir. Posta ile g;,)nderilecek mektubların nihayet :içüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı§ zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmı§ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabu.t edilmez. 

.(8488) 

me harb zamanında Süve~ kanalından Bu sırada, rüesadan Ali Tabat Dourien 
serbestçe istifadeyi ve kanalın bitaraf - Şeyhsaid üzerindeki bütün hukukunu, 
lığını kabul etmiştir [1]. Muhariblere, 1868 de, Marsilyada Bazin - Rabaud' tica
bazı şartlar altında Kanaldan geçmek rethanesine satmıştı. Babıslinin protesto
miisaadesi verilecekti. Fakat İngilizlerin suna rağmen vatandaşlarımız satın al • 
Mısırı i§gali bu mukaveleyi pek nazari bir dıkları yere vaz'ıyed ettiier. Hatta burası 
hale sokuyordu. Bahusus ki mU'kavele - 1870 de l"ransız bahriyesi için kömür de
nameyi imza dakikasında, İngiltere hü - posu hızmetini gördü. Bunun üzerine İn· 
kumeti mad'<iel~rin tatbikine dair uınumt giltere, fırsattan istifade ederek, Lahedj 
bir ihtiyati kayıd dermeyan etmiştir. Bu sultanının arazisini kendisine terkettir -
maddelerdeki şartların, Mısırın muvakkat di. Sonra, Aden civarındaki hakimiyetini 
ve istisnai hali ile kabili telif olmalarını genişletti ve nihayet Zeıla'ya, Bel'lbera'ya, 
ve Mısırın kendi askerleri tarafından iş- Socotra'ya yerleşti. Sonraları, Bazin • 
gali devresinde İngilterenin hareket ser- Rabaud ticarethanesi hukukunu istimal. 
bestisini ihlal etmemelerini şart koşu • den vazgeçti. Bunları Fransız hükümeti· 
yordu. Bu kanal deniz kanalı için gayet ne satmak istediyse de hükümet red ce
lüzumlu idi. Böyle bir bitaraflık gerçek- vabı verdi. O z&man, Türkiye, gösterdi • 
ten hakikt ve müessir bir şey olabilmek ğimiz tereddüdden ıstifade edereK, 
için yalnız bütün Mısıra de~il, Kızıldeni- yerimizi aldı. Londra kabinesinin kendi 
ze ve Babülmendebe de şamil olmak icab lehinde olacağını tahmin ediyordu. Türk· 
ederdi. ler Şeyh Saidde bizim bulunmamızdan 
Artık bizim Mısır politikamız lngiliz iş- İngilizlerin korktuklarını biliyorlardı, 

galine bir müddet tayin edilmesini vakit Şeyh Saidin müdafaa teşkilatı yapılırsa 
vakit isternekten ibaret kaldı. Maamafih, Perim'in sevkülceyşi kıymetini sıfıra in· 
on dokuzuncu asrın sonlanna do~, Yu- direbilirdi. Biz Obock'da işgalimizi inki· 
kan Nil vadisine ayak basarak Mısır me- şaf ettirerek o cihetlerde bir taviz elde 
selesini tekrar açmak teşebbüsünde bu- etmeğe çalıştık. 1884 de ve 1885 d'e, M 
Iunduk. Fakat Fachoda hadisesinden son- Lagardı orada Gobaw ve Ta'jourah sul • 
ra, 21 mayıs 1899 da imzalanan Fransız • tanından yeni bir takım yerler aldı. 1888 
İngiliz mukavelenamesi İngilterenin Mı- de, Djibouti'yi elde etti. Burası Habcşis • 
sır SUdanı üzerindeki hakimiyetini tanı- tanın zensin Harrar vilayetinin ihraca' 
dı. Alsace ıle Lorraine'i bir harb ile kur- noktasında çok mühim bir mevkidi. 1897 
tarma~a kalkmamıştık. Mısl!' için de de, imparator Men~lik i!e bir mukavele· 
harbetmek istemedik. name imzalıyarak Djibouti'yi Habeşista-* nın resmi limanı yaptı. Bu mukavelena · 
Süvey~ berzahında Fransa ile Büyük me, 1908 de, Djibouti'den Addis-Abe'ba'yo 

Britanyanın rekabeti Kızıldenizde ve bir Fransız - Habeş demiryolu şirketinin 
Babalme:-ıdebde behemehal bir tesir gös- te~ki~:ne imkan verdi. Derhal yapılma~a 
terecckti. başlanan bu yol Cihan Harbinin arife -, 

İngilizler 1839 da Adene yerleşince, M. sinde pek ilerlemiş bir vaziyette bulu -
Chiers, Pfrim karşısında Şeyhsaid bur - nuyordu. 
nuna Fransız askerleri çıkararak bu iş • 
gale bir mukabele göstermek istedi. On 
sekizinci asırda Mahede de la Bourdon
nais tarafından Akhemis - Dourien kabi
leleri şeflerile aktedilen muahedenameye 
istinad ediyordu. Bu şefler o araziyi 
Fransaya terketmişlerdi. Maamafih bu 
projenin hiç bir :ııcticesi olmamıştı. Fa -
kat o tarihten sonra, Paris ve Londra ka
binelcri Kızıldenizin medhaline hAkim 
bütün sevkulceyş noktalarını ellerine 
geçirmeyi düşündüler. Bu rekabet, Sü -
veyş berzahının açılmasile şiddet kesbe
decekti. 

İngiltere 1854 de, Maskat sultanından 
Kourya - Mouray adalarını alarak işe 

ba§ladı. Sonra, 1857 de, üçüncü NapoMon 
o havalide dolaşmak üzere Aıniral Mar
quet'nin !ilosunu gönder.di. Bu nümayişe 
İngilizler ertesi sene P€rim'i kat'i suret
te işgal ile cevab verdiler. 

1860 da, Tigres .,·ras:. ı bize Adubis kör 
fezinde Zbulla ile Disseli adasını terketti. 
Fakat o noktada biz fili hiç bir Işgal ha
reketi yapmadığ'ımız :çin, İngilizler, 1864 
de, Necaşi Theodoros'u tedib için Mag -
dala'ya göndermil oldukları heyeti sefe. 
riyeyi Zoulla'ya çıkarmaktan hiç çekin
mediler. Maamafih İngiliz kuvvetleri, 
muzafferiyetten sonra, Adulis körfeziJli 
terketmişlerdir. Londra kabinesi de o 
noktada bizim hukukumuzu tanımıştır. 

1862 de M. Thouvenel Şeyhsaide as -
kE'r çıkarmak projesini kendisi de ele 
almak istedi. Nihayet Obock'u ele geçir
mek için DankaH şeflerile milzakereye gi
rişmekle iktifa etti. 20 mayıs 1862 de bu
raya tasarrufun ı.rlı::asından derhal fill bir 
işgal vukua gelmedi. İşgal ancak 1883 de. 
İngllizler Çin ile olan ihtllAflarda bita -
raflık bahanesile Adeni bize kapadıkları 
zaman yapıldı. 
Diğer taraftan, Süvey1 kanalının açıl • 

ması Büyük Eritanyayı bu havalide ve 
bilhassa hukukunun lnbisatmı fid'detlen
dirmeğe sevketti. Arabistan yarımadası
nın bu parçasında İngilterenin bAkimi -
yet hakkını Türkiye 1873 de ve sonra 
1903 de resmen tanıdı. Bunun nettceain-

m 1886 da Ferdinand de I..essep.s Para 
m u&hedenamC61ne Sü~ kanalının b1t.ar 
rafiı~ını tekeftül eden bJr ~~ tonmasını 
teklif et.mlitl. 

(Arkası var) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

Tlcarethanemlı e:ıkisl glbl kürk 
m:ı n t"lıırını 10 ıene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak sa• 
tılmaktadır. Anadoluda ayni te· 
raitle sipKri~ kabul etmekteyiz. 

Mahmudpa~a Kürkçü han içerlsl 

BBYKO T~;~~~: 

ilan T arifemiz 
Tek aiitun aantımı 

•ahil e 
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Dördüncü •ahile 
Iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
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60 
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)) 

\) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mıkdarda ilAn yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarHemizden 
istifade edeceklerdir. T.am, yarım 
ve çeyrek 1ayfa il!nlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarınn 

aid itler I'Çin §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

lıi.ncılık ıtollekUl Şirketi 
Kahramanzade Dan 

Aılka.ra c:addesl 



14 Sayfa SON POSTA 

cSon Post&• nın denla romaru: 19 

Türkçeye çnlren: ~L Süreyya Dilmen 

Farelerle 3 en ar adaşlik 
Atletizmi, hareketli 
bir hale getirmeliyiz 

Buna göre eski süpürge sap • 
ları sucuklann boyundan birer 
parça kısa olarak kesilecek, kezalik su 
cuklardan kesilecek ince parçalar bu 
sapların her iki ucuna yapıştırılacakdı. 

Keten bezler içine dikilen sucukla
rın her iki uclan muayene edilmek Ü· 
zere açık bırakılacaktı. Ondan sonra da 
kir'çleneceklerdi. Bu işler bi'ttikten 
sonra kaptan, sucuklan her iki ucla • 
n:-dan birer birer muayene edip say • 
m•ştı. Tam 160 parça sucuktu. 

- Allahn şükür olsun! Çocuklar, de
mişti. Namusksr gençlermişsiniz doğ
rusu!.. 

Fakat çok geçmeden hile meydana 
çıkmıştı. Kaptanm ne kadar kızmış, 
küplere binmiş olduğunu söylerneğe 
hacet var mı? 

Bu hilenin meydana çıkması üzeri
n<:, aşırdığımız sucuklardan bir kaçı • 
nı Smutjenin mutfağına koymanın yo
lunu bulmuştuk. Sucukların mutfak -
tan çıkması a~cının kaptan tarafından 
hırsızhkla itharn edilmesine sebebiyet 
vermi~i. Neticede de bu çok namuslu 
gemi .aşcısı Newcastle'e muvasalat e • 
dilinec i~ini terketmek mecburiyetin • 
de !~almıştı. 

Eh şimdi de aşc:tSız kalmıştık. Bu 
vaziyet karşısında kaptan gönüllü o • 
larak 'bu işi yapacak adam ararnıştı. 
Lakin kimse ortaya çıkmamıştı. 

Gemi aşcılan, adeta bir lkaide ola -
rnk, kendi yerlerini başkalannın tuta
mıyacağı en lüzumlu elemanlardan o
larak te1akki ederler ve bunu bütün 
gemicilere de telkin etm~ bulunurlar. 
Fakat hakikatte de bezelye çofuasın • 
dan ve birkac şey kızartmaktan başka 
da \·emek bnmczlcr. 

Gönüllü aşcı olarak ortaya kimse • 
nin çılrmama~ üzerine kaptan: 

-- Eğer, diyordu, kimse aşcı olmak 
istemiyorsa, ben birinizin bu işe gir -
mesini emrediyorum: Phelax sen su 
kaynatabilir misin? 

- Evet ~fendim. 
-Haydi öyle ise .. gir mutfağa! Ak-

lından çıkarma ki eğer bezelyeleri ya
karsan ... 

Yeni vazifemin ne kadar süreceğini 
bilmediğim icin. ilk işim pathyacak de
recede karnımı tıkıı basa doyurmak ol
muştu. İlk pişirdieim bezelye çorbası 
ile de ilk muvaffakiyeti ibraz etmiş -
tim. Bu isdeki başarımı herkese takdir 
ettirmek için çorbanın içine bir kemik 
ve knptanın şarabından yarım şişe de 
şarap kovmuştum. 

Kaptan da dahil olduğu halde her • 
kes: 

Ne ~üzel bir supe Phelax! 
Diyorlar ve iHive ediyorlardı: 
- Sen ha1dkaten aşçı imişsin be! 
Ertesi günü fasulya ço11bası yanmış-

tı. Fakat bu gil:i ahvalde yemeğin içine 
soda atılması lazım geldiği vaktile ku
lağ!ma çalınmurtı. Ben de onu yaptım. 
Yalnız mikdarını bilmiyordum. Bunun· 
Iaberaber iki avuç soda ve yanm şişe 
de kırmızı sarap kattım ve arkadaşlara 
sun:lum. Gene beğenmişlerdi. 

- Phelax, diyorlardı, 6en aşçı oğlu 
aş~ı imisın yahu! 

Fakat saat altıda soda tesirini gös -
fermışti, ben de mutfaktan atılmıştım. 
Kaptan üç gün hasta yatmıştı. Maukede 
benim yerime geçmişti. 

Ne ise uzatmıyalım Smutjeyi gemiyi 
terkedip gittikten dört hafta sonra ge
ne bulup getirdik Liman polisi kendi· 
sini bir otelde bulmuştu. Smutje bura· 
da cşef dö garsonıı olmuştu. HaFhuki 
bu adamcaV.ız gemi kalkmak üzere 
iken bizi terketmiş olsaydı yakayı kur
tarmış olurdu ve herhangi gemiue çalı· 
şırkcn vazgeçrnek istiyen1erin ~
si de bövle hareket ederler. ÇünKÜ bu 
takdirde- onlan aramağa, arattınnağa 
v~kit bulunmaz. 

Melbourne'de geminie hamulesini 
boşalttıktan sonra Şiiide kiıin Caleta 
Boena Jimanına teslim edilmek üzere 

Avustralya kömürü almıştık. Gemici • 
lik hayalunın bu kısmını hiç unutamı
yacağun. Çünkü o yılbaşı gecesini bir 
Şili zindanmda geçirmiştim: 

O gece, sahilde biraz fazlaca eğlen
miş ve kafayı da bir hayli tütsülemiş
tim. Nihayet gE>miye avdete karar ve -
rerek gelişi güzel bir istikamet tutmuş 
gidiyordum. Gitgide bir duvarla kar -
şılaşmışım. Yolumun üzerinde yükse
len bu duvarı aşmı.şım, aşınca kendimi 
bir domuz ahırında bı•lmU§tum. Do -
mu~lann gürültüsünü işiden ·o yerin 
sahibi - ki şayn.nı hürmet bir centilme
ne benziyordu - lroşarak geldi. Kendi
sine geınime avdet etmek istediğimi 

söyledim. 
- Ben sizi gerninize götüreyim. 
Bu zat o kadar nazi'kfme konuşuyor

du kt muhatabı üzerinde ister istemez 
hürmet duygusu uyandırıyordu. 

Yola çıktık, biraz sonra bir binanın 
önünde durdul::. Kapı önünde 'bir polis 
dikiliyordu. Bunu görünce biraz şaşa
ladım. Fakat centilmen ayni nezaketle 
içeri «buyurun• etti, girdim. 

Giroim amma kendimi de polis ko -
miserlcn huzurunda buldum. Centil • 
men komiserlere hitaben: 

- Bu hırsız, dedi, benim domuzlan 
çalmak teşebbüsünde 'bulunuyordu. 

Bu itham üzerine protesto ediyor 
ve: 

- Ben genıime avdet etmek istiyor
dum. 

D.ye maksadımın hırsızlık olmadığı· 
nı aniatmağa çalışıyordum. Fakat din
liyen kim?. Memurlar beni bir hücreye 

1 2 3 4 ö fı 'i R 9 10 

Soldıın Sağa: 

ı - Şehir lşlerllo meşgul olan makam. 
2 - Elenıe tı.ıetl-dellnmlş yer. 
l- Çunkü. 
4 - Alnıak - yükseklik. 
5 - Boyunun arka tarafı. 
6 - İy! olmıyan. 
7 - Uzs.~ işaret tçln söylenllen heca • 

evvel!\. 
8 - Merd olmıyan-ntı.ve. 
9 - Akçe-vallde.sl. 

10 - Dost ve komşu bir devlet - caley1h1n 
zıddL 

Yukandan aşağı: 
ı - İstanbul Untverslteslnln bulundu~ 

semt-daire ölçüsünde kullanılan ra.k
kam. 

2 - Ycd-hatırlnr. 

3 - Tnd - taharrl et. 
• 4 - İH'ıvesl-lnanmak. 
6- Mecmua. 
6- Tedvir etme-hülı:fundar. 
7 - Ekl et-müfsld. 
8 - Ele glyUen-ızt.ırab nldası. 
9 - Esmek mastarından emri hazır. 

10 - Y:ıkınlar - gelecek mevsim. 
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Evı•elki bulmacanın halledilmiı §ekU 

AKKI K 

• * • . 
kapattılar. Burada bir çok eşhasla be· b kl b" ı k· • h. Jan Jttıfl Atletizmi iiç eı mera ının, ır avuç 11eves arın ın ııarın 0 • 
raber, yılbaşı gecesini aşkın ve taşkın tarıp bütün memlekete te§mil edecek çareyi bulmak ve bu ·~orb~lı 
bir cümbüşle geçirmek istiyen bir çok duğu yerde sayar bir halden kurtarmak Federasyonun bellı 
da gemici vardı. Sarhoşluğun verdiği bir vazilesi olmalıdır. 
b~a~rlık~~ıl~ğımbuodauaveb~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bank üzennde uyukıamağa başlamış - Yazan: Omer Besi m 
tım. Bu esnada aramıza 'bir kadın geti· . sı~"' 
rilmi.şti. Bir aralık uyandığım vakit bu Bclgradda yapılan Balkan oyunla _ Hf nam ve şekilde kır koşularıle 
gelen kadının yanılbaşımda uzanmış ve nndan yürekleri yanık bir halde Sirkeci ~ız. st! d' 
başını da dizierime koymuş olduğunu garına dönen atletlerimızin uzun za • Atletizm mevsimi geldi~i ıa~11ııd 
gördüm. Kadmın başını - bank üzeri- mandır sesleri, sadalan kesildi. Robert Kolejiıı yıllık bayramı be zibl Cf 

ne koymak için • kaldırıyordum ki ka- İstanbul atlctizm işleri malCım olduğu bu hareketlerin en gUzeli ve en ca ~ 
dm: üzere b!r senedenberi ajan narnma Ian - lacak; biz maçı teşvık; biri de şaı:ıı 'f'P' 

- Karamb:ı - Robadores! na olmak üzere dört bec:: mUsabaJtıı ~~ır liyeti idare eden monitöre bn·akılmıştır. :1' sını ~" .& 
Diye feryadı ıbasmasın mı? Amma da b tık mı vazifemizin büyük bir lo y 

belaya çatmı.ş!ım. Nooetci polis me • Resmi sıfatı idarecilikle taban ta ana cek; üç beş günlük ~öyle bir tclA~adıf 
mıırlail koşarak geldiler. Sinyora (!) zıd olan monitör meraklı ve işden anlar ra da bavullan omuzlayıp, Sofy;t18 ttı~' 
hala yayqaras•na devam edi~r ve on- bir şahıs oldu~undan ve iyi, kötü planla rabata yakın bir reyahatle i~ tartl11 

lara kendisini dövdüğümü anlatıyor - çalıştığı için geçen sene olduğ~l gibi bu mış olacaktır. .ra~ 
du. mevsim de kış faaliyeti dolayısı e oraya Şu kısa: fakat t1akikate çolt r~~J 

Bunun üzerine 'beni yakalayıp tA a- buraya başvurup durmaktadır. programın şu veya bu şekilde be ııı# 
ştı~ö.a karanlıl~ bir zindana attılar. Bu- Kulaktan kulağa sızan havadislere gö- bir yenilikTe tadili şimciiden ınevtıl rıJI~ 
ray& girince ayaklarıma dolaşan bir re senelerdenberi şaşmadan yapılan kır olmadığına göre Balkan oyu0111 [ll ol' 
]{latır ko~um takımı !beni küherçile tozu koşuları Galatasaray, Halkevi ve ajan - sonra: cGeç kalındı, hazırJık tnııııı ı~ 
yığın ı üzerine düşürdü. Uzatrnıyalım, lı~ın tertib edeceği üç beş müsabaka üze madı, idrnanlarda mUşkülata ]'llB~b n' 
koşum takımını başımın altına yastık rinde toplanacak demektir. dık!:. gibi birkaç mazereti miltea ~~ 
yapnrak tekra:- uy'kuya daldırn. midlerimizi gelecek seneye bıraJc~1' ı,tJ 

İşte burada, tam üç gün, çok teklif· Uzun mukavemet koşucularının aşa - ayaklanmız.ı rahatca uzatmakUl ·~ 
k d l.J!. ....,. 1iı yukarı bir kış keyfi olarak müsabaka , 

sız vıe IAübali sıçan1ar1a ar a aş ıK cL- 6 görmiycccğiz.. ,r e 
tim. Ondan sonra kaptan muavini gele- tertib edilmesc bile, Şişli ile, Hürriyeti- Te:ıtıcit pilavı gibi her sene ıe:ı.r_" 1' 

k k t ebediye yolu arasında bu zevklerini tat- ~-eııı~~ rek bem aldı Halbu i ap anırnııa dilen bu acılara tahammül e~·· ıı.rel'·-
k€vfiyet daha ilk günü biklirilmiştL min için oraya, buraya koşuşmalarının çin Federasyonun ~imdiden b 

sonu, nihayet birer rolisabaka namı al - _..ı 
Fakat o: geçmesini arzu ediyoruz. ,~ tfl'' 

- Oo ... Phelnx, demişti, daha biz Uç ması bakımından elbette ki iaydalı ve Atletizmi üç beş mer&klının, b.ı.> blltV 
gün limandaYlz. hareket edinceye ka- yerinde oluyor. heveskarın lnhisarından ırorts.rıPb~ 
dar yalnız 'bulunmak sana bir zarar Herkesin anladı~ atletizm nihayet memlekete teşmil edecek çarert i! JıV 

rme ı mukavehıet yarışlarından ibaret sayı la- ve b p ru ld ğ d sayar b .c' \"e z.. u s o o u u yer e ellf !ıH 
(Arkası var) mıyacağına göre, uzun sürate kadar ko • den kurtarmak Federasyonun b ttj. 

öbetcj eczcneler 
nu gece nöbetci olan eczaneler şunlar -
dır: 

t~tanbul cihetindekDer: 
Aksarnyda: (Ziya Nuri), Alemdardn: (E
sad), Beyazıdda: (Belkls), Samatyada: 
(Teofllos). Eıninönünde: (Amlnasya), 
EyUbde: CArlf Beşir), Fcnerde: (EmUya 
d1> , Şehremlnlnde: Uinmdil, Knragüm -
rükte: (Sua.d>, Küçüktıazarda: {Hikmet 
ce: n tl), Bakırköyünde: (Merkez>. 
Heyotıu cihetfndekller: 
Tünelb:ışında: (Mntkovlç) , Yüksekkal -
dırımda: (Vlngopulol. Oalatada: (Mer
kez), Takslmd<': (Kemal, Rebul), Şl.şllde: 
(Pertev>. Deşlkta.şta: ( Silleman Receb). 

AÖARA 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SIYAH 
renkte sıhht saç boyalandır. 
lNGlLtz KANZUK ECZA~ESl 
BEYOGLU- ISTANBUL 

ÖKSORENLERI 
KÖKÜNDEN KESER 

şucular, atlay1cı ve atıcıiarla, mania ko· lı bir vazifesi oldu~unu dün oldU#'tl ~ 
sanlar bu sporun en yüklü bir tarafmı bugün de iddia ediyoruz. JlP 
teşkil edeceklerine göre, bu kısma heves Atlctizmi aklımızın almıyaca.lt~~ 
ederek bağlanmış olanıann mevsim ba - müşkül büyük ve derin meseleler 

1 
,;1 

şı sanılan nisanı elleri; kolları bağlı ola- tan kurtarmak ve çıkarmak zaıtl~ tıı!~ 
rak beklemeleri; hAdisatın ötedenberi a- nP.ı -i,m ki çoktan gelip geçıniştit _:fll 

lışık olduğumuz en tabii bir şekli ola - • Öıncf lJtıY 
caktır. 

tiç defa içinde bulunduğumuz olim • 
piyadlarla; dokuz defa iştirak etmiş ol -
duğumuz Balkan oyunlan atletizın saha
sında bize ne öğretmiştir; anlayamadık." 
1938-39 yılı atlctizm programını bir mü
neccim gibi §Öylece çiıivcrmek •benim 
gibi herkes için de pek kolay olacaktır. 

Kış mevsimini beş veya yedi muhte -, 

Büyük ve Ebedt Şefin öHlmtı bütün 
yurdda oldulu glbt Hatayda da 90nsuz 
teessür ile kar§ılandı. TürkiyP.nln oldu~u 
gibi Hatayın da hallskAn olan Ata -
türk için bütün Hataylılar çocuAundan 
ihtlyarına kadar günlerce gözyaşı döktü
ler. Miill matem i\inü olan Pazartelli gü-

Yüz me rökoru i1s'tı'~ 
Anvers 27 (A.A.) - Yüzıne ~!11 ~ 

kalan esnasında Rolandalı ~ıı ııııı t\' 
Feggelen esasen kendisine aıd 0 ı o~~, 

- ··ko...,,nu ..ı J" ilstü 100 metre dunya ro '~ )!:SJ"' 
ka 12 saniye 9,10 da kırınıştır· 
kor 1 dakika 13 saniye idı. 

i* ' 
?~ri~ 

nü de Hatayın her tarııfıllda dl ~ 
pıldı. Bilyük Şef için dlaJl 1 
yücelili anlatıldı. ,&• ~ı~ 

JUıtsi$1 ~ 
yukarıdaki resimler.. il~{lt· 

lan matemden dört gorilll,,teoit· 
•• ••lJllC~ 

Hatay Devlet Reisi goru 
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Ankara Bolu Istanbul 

Adapazan BP""sa tırnit 

Bandırma Es.~işehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirieri vardir. 

Telgraf adresi: 

1 
Umum Müdürlük: TORKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankam1z1n Istanbul şubes1nde tesis edilen 

''GE C E K ASASI, 
Çok müsaid tnrtlarla ~;ayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

lzahat alınmak 

Sayfa 1' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
İşin muhlyetl Keşif bedeli %7.5 teminatı Şartname Eksfltııı. nin 

Lt Kr. L. Ku. L. K. 

Istanbul başmtıdllrln~n 
binasının kaldının ta
mlrl işi 

1185,65 89,03 pazarlık 14 

Maltepe enstitosn memw 
evleri bahçe divarlarilt 
kaldırım yapılması lşl 

Baharıye tntnn işleme 
evi iskelesi Inşaatı 

831,27 

729,80 

62,34 

64.73 

- 6 açık 14,80 

- 4 açık 15 

• 
I - 9/XI/938 tarihinde ihale edilemiy er, İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım ta-

mir! işi, Maltepe enstitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmakttk ve mer• 
divenli üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptırılmaSl işi, Baharıye tütün işleme evi
ne yeniden yaptırılacak iske1e inşası hiz-.larında yazılı usullerle nyıı ayrı ek· 
ırllt.meye konmuştur. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiitme 1/XII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalarında yazılı 
sa&.tlerde Kabataşta Levazım ve Müb3)'aat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Keşif; 1artname ve projeler yuk :mda yazılı bedellerle hergün sözü ge
çen fUbeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitü duvarlan ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirali 
etmek istiyenlerin İnhisarlar Urnum Mü dürlüğü İnşaat Şubesinden "fenni ehll
yet vesikası almalan lAzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde $"o 7,5 güvcnme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen koroisyana gelmeleri ilan olunur. (8356) 

~ 

Cinsi Mikdan Mumammen B. ~ 7,6 teml- Eksllt· 
Be h eri Tutttn n atı men tn 
Lt. Kr. Li. Kr. Li. Kr. s na tl -Yassı ve Yuvar- 1575 metre 896. - eSib 67.21) 14 

lak kayış 
B7X68 san Tırbk- 200 kHo 2.24 448. - cSih 8.36 14.80 
lı aluminyum Ka. 

I - Şartnamelerine ekli listede eb':ıd ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve 
• 

yuvarlak kayış ile 37 X 68 san tırtıklı alüminyum kağıdı şartname ve nümuneleri 
mucibince ayrı ayrı açık eksiitme usullyle satın alınacaktır. 

II - Muhamrnen bedelleriyle muvakk:ıt teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiitme 30/XI/938 tarihine rastııyan Çarşamba günü bizalarında yazılı 
sr.atlerde Kabataşta Levazım ve Mübnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabılcceJl 

gibi nümuneleri de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa· 

ralar.iyle birlikte yukarıda adı geçen kornisyona gelmeleri ilan olunur. ~8282, 

~ 

I - İdaremizin n~kliyat şubesi ıçin şartnamesi rnucibince yaptırılacak a~ 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir aded çektirme (tekne) 19/XI/938 tarihin-

de ihale edilernedi~inden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
IT - Muhammen bedeli 4500 lıra ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 

III - Eksiitme 5/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba. 
taşta Lcvazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hcrgiin sözü geçen şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % '7,5 güvenm.e para· 

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (8535) 

~ 

Cinsi Mikdarı Muhamınen bedeli 
Beheri Tutan 

Lira Kuruş Li. Kr. ----
Muvakkat 
terninatı 

Lira Kuruş 

Eksiitme 
saati 

Elektrik motörll 14 aded 40 560 - 42 15,30 
Firezeli el traktörü 1 , 750 - 56 25 16-

I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri için cl4~ acied 
elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için ch aded firczeli el traktörü §artna
meleri muci~ince ve ayn ayn pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvak'itat teminatları hizalarınd.ı gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 5/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnarneler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir . 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız tcklif ve kataloklannı ek

siltme gününden c3~ gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar Şubesine vermelerı lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde cc. 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yuk:ında adı geçen Komisyona gelmleri ilan olunur. •770b 

Sultanahmed sulh hAkimli~inden: 

ŞUVU'UN iZALESi 
için Clbalide Vak1 

KORPI DEGIRMENI 
ve moştemııatı her tnrın tesısatı 
ile sntılmaldadır. lbale tarihi 
21 Kanunuevvel 938 Çnrşnınba 

gnnn saat 14-16, MQracaat yeri 
Istanbul Divanyolunda Sultanah
med sulh mahkemesi başka.tibliğl. 

Satış nanı : 19/11/938 tarihli 
Tan ve Son Telgraf gazetelerinde 
inttşar etmiştir. 

Son Posta Mat~ası 

Nejriyat Müdürü: Stlim Ragıp Emeç 

... ,m. l: S. Ro.gıp EMEÇ 
Sıı.nu-LER • A. Ek~em VŞAKLIGlL 
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EYİ iZI 
fif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı açabilir 

Halbuk · alacağınız bir tek kaşe 

c 
e 

V 

dü butün bu tehlike er
s yanetle G ·p· V 

ağrıları · za e e 
• R • 

1 
Gripin, soğuk algınhğı ve nezlenin, bütün 

ağrı ve sızıların kafi devasıdır. 

Tesiri anidir. Terkibindeki hususlyet dolayısfle 
kalbe, böbreklere, mideye hiç zarar vermez. 

Lüzumunda günde S kaşe alınabilir. 
rarla Gripin lsteyiniz ve Gripin başka bir marka verirlerse 'iddetle reddediniz 

• 
1 

. ... , 

ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞ 

T bletleri her ~czanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormo' in) 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın EAŞKURT marka
lı yerli mamulitırnızı görmeden ÇA T AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlarıniZI alma
ymız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek ve bem de fiat• 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri : Tahtakale caddesi No. 51 

a sör tesisatı i.inı 
Zonguldak Arnele Birliğinden : 

Zonguldakta Arnele Birliği hastanesinin 15/11/938 tanhinde yapılaca~ı evvelce 
gazctclcrle iliın edilmiş olan hasta, yemek ve temiz çamaşır asansörleri tesisatı
na aid eksiitme müddeti 5/12/938 Salı günün~ kadar uzatılmıştır. İstekli olan
ların mezkur tarihe kadar tekliflerini bildirmelerı ilan olunur. c8569:. 

Culd, '"' 
IMııııu ller alı · 

lıldını:ıı, rakl· 
lıelorlııdu tuıa gl· 
reı girin, lıak auıı 
Hill 111'trelı ewdll 
lıalaca.lı 

Cildia lçla l'aJ-11" 
rejtıwl"l teerD•• 
eıııa ıııl? 

---f 

B• ake&• •••'• •erıtett 
oı••••ii•• oe••••ııı wer•••· 
Htç Dir w atli •• U4ar fiiUI 
g0111nmiCIIa H•IIIIM. 

ISTANBUL Için Satiş Salonu 
ORION - RADYO Boronkay Bela 

~ıı:!CIII!Da::::ı.ll• ktiklal Cad. No. 324 /1 • Beyoğlu 

EVVELCE ZEYTINYA~II 
ŞI M Ol PALMOLIVE 

_ __,_.J ........ 

Herrüa binlerce kadıalar, :ıeytioya• 
tıaın cıld üz.criadelti faideli tMinai 
medcdiyorlar. Bayular, aiz. de oolar 
ıııbı, ubab ve ak,am PALWOUVE'io 
faz.la kebarmı' köpüfV lle yü:ıüaüs\i, 
boyouauz.u ve omuz.lanoıu muaj edi· 
oız. . Bilibare evveli aıcak ve eoara da 
.otıJk au ilc yıkaJloı:ı. Terkibindeld 
zeytioyatJ nyesiode PALMOUVE mıı
nmeleri temız.ler, beşereyi yunıu..-tır 
ve tatlılattınr ve bittabi tea pulayıp 
reııçlctir. 

PALMOLIVE o kadar ueaıdur Id 
ekaeri lı:adııılar, ,oııa yih •• buyo 
fçio de kullaoırlar. 


