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Dün Atatürkün etrafında müttelıid bir kütle teşkil eden asil 
• 

millet, bugün lnönünün etrafında da agni manzaragı arzedigor-

Atatiirkün çizdiği reha ve itili yolunda 
yüriiyen Büyük Rehberimiz, işe başladi 

Tork milleti Vuca Kurtar1c1s1 Ataturku · hiçbir zaman unutm1yacağın1, dün onun en yakın, en 
vefakar, en kahraman arkadaşıni başına geçirmekle teyid etti 

• • 
lsmet lnönünün nutku 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü 
tarihi toplantısının tafsilitı 

Ankara ll (Husust) - Reisfcümhur A-j ,, ................................. ·--···-··-··-·······················-···········-······ .. ······-····-·, 

tntürkün büyük ziyaı dolayısite tcşki - i D •• A k d 
lltı ~s.asiye k~unu.n~~ 34 üncü ~nddesl 1 u n n ar 8 a 
ınucıbınce yenı RelSlcumhur intibab et- i 

tnek üzere içtimaa davet edilen Büyük n e 1 er l 0- rd u•• k ? 
Millet Meclisi bugün saat ll de toplan - • 
llıı§tır. 

Meclisin bu büyük ve tarilll eelsesini A k ·d Ankarada bulunan 
takib için davetli bulunan Vt:kaletler er- • D araya gt eD 
kanı ile diğer zevat ve matbuat mümes _ ~ Selim Ragıb Emeç Ercumend Ekrem Talu 
silleri için içtima salonunda fevkalade E yazıyor . yazıyor 
günlerde olduğu gibi hususi yerler ayrıl- ~ Uzun bir matem şeridi gibi yuvar _ Ankaradan telefonla: 

lllış bulunuyordu. Samiin leeaları ise ~ lanıp giden trenimiz, tıklım tıklım ve 17 milyon Türkün rey ve iradesini 
hıncahınç dolu idi. Bütün biiyük ve orta ~ ben bu trenle Büyük Millet Meclisi - kendinde cemeden Büyük Millet Mec-
elçiler ve elgilikler erkanı kendilerine ~ (Devamı 12 nci sayfada.) (Devamı 2 nci sayfada) 

(Devamı 5 inci sayfada) \.. .......................................................................................................................•• 1 

Alemşumul matem 
Almnalar: " Bu biricik ı Macarlar: " Dünya, bu 

aaamın bir daha dünyaya 
gelecegini zannefmiyo'·uz. 
Onun hakiki büyüklügünü 
zaman gösterecekt:r. , di
Yorlar. 

Fransiziar:" Hiç bir 

kimse bu insan kahrrımarıı 
bu çok populer adam ka
dar halkın kalbine yakın 
•lmamqtır •• diyorlar. 

har b ve ~ ulh kahramanı 
bülJük adamın ölümile 
fakir düşmüştür., diyorlar. 

A1nerikahlar : "Bu bü-

yük adamın zzyaından 
mütevelll! teessiir Türki
ye hududlarını çok aşmak-
tadır., diyorlrır. 

( Yazısanı 7 inci saytamazda 
HlacakSIRIZ ) 

Büyük Olünün 
cenaze merasimi 
için yapilan kanun 

Bütün hükumetler 
Ankaraya 

heyetler gönderiyorlar 
(Yazısı 12 nci sayfada) 

Ha·sıa·ıi·k-·onun··:vucuaunii 
yenmiş, fakat 

iradesini yenernemişii 
.(YUIII 12 DCi sayfada). 

Onun öptüğü bu yüz Türkün yü zünü her zaman ağutacaktır. 

Yeni Kabine 
Refik Sa~dam Dahiliye, Şukru Saraçoğlu 
Hariciye. ~ilmi Ura~ Adiiye Vekili oldular 

... ... .. -
Celal Bayar kabinesine Yenj kabinede bulımmıyan 

giren iki yeni sima iki eski vekil 
Refik Saydam Hilmt Vran Şükrü Kaya Riıldii Ansı 

KABINENIN LISTESI 
Baş ve kil 
Adliye Vekili 
Milli Müdafaa Vekili 
Dahiliye Vekili 
Hariciye Vekili 
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Maarif V ekili 
Nafıa Vekili 
İkhsad Vekiii 
Sıl1hat ve İ!;timai Muavenet Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ziraat Vekili 

Celal Bayar <İzmir) 
Hilmi Ur.an (Seyhan) 
General Kazım Özalp (Balıkesir) 
Dr. R~fik Saydam (İstanbul) 
Şiikrü Sarnçoğlu (İzmir) 
Fuad Ağralı (Elazığ) 
Saffet Arıkan (Erzincan) 
Ah Çetinkaya <Afyon) 
Şakir Kesebir (Tekirdağ) 
Dr. Hu!Ctsi Alataş (Aydın) 
Rıma Tarhan (İstanbul) 
Faik Kurdoğlu (Manisa) 
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1 Sayfa SON POSTA 

• •• u 
Çocukluk 

çağlarından 
ve Gençlik 

bu güne kadar 
(Aziz Şef) imizin 

kıymetli yardımcıla -
rının en başında bu· 
lunanlardar. biri olan 
.İsmet böni.h, temiz, 
faz.iletli ve şerefli 

bir maziye rr.aliktir. 
O da; bütün büyük 
insanlar gibi, hay:ıtı
nı hiç kimsenin ilti
mas ve sahabetin\! 
medyun değildir. Geg 
tiği hayat n·.erhale • 
lerini, kendi zeka ve 
meslek chliyetinin 
kudretile, en tabii bir 
seyir içırıde katet • 
miştir. 

Onun hayat tarihi, 
bu dar sütunların 
çerçevesi içine sığa • 
mıyacak kadar zen • 
gindir. Fakat biz bun 
ları, ancak şöylece 

hül:asa edebıieceğiz: 

İsmet İnönü, (1884) 
senesi eylül ayının 

25 inci günü. (İzmir) 
de dünyaya gelmiş· 
tir. 
Pcderi, (Reşid Bey) 

di. Bu zat mesleki. 
ve ahluki faziletleri 
He adiiye rnemurla • 
rı arasmda temayüı 

etmişti. En son me • 
muriyeti - o devrin • 
'(harbiye nezareti 
rnuhakemat dairesi 
mümeyyizliği) idi .. 
İsmet lnönU, pek 

küçük yaşta zekasını 
gösterdi, ve esaslı bir tahsil ile hayata 
girdi... İlk tahsilini, İzmırde bitirdikten 
ıoonra, orta tahsilini de (Sivas) ta askerl 
rüşdiyesinde ve mülld idadisinde ikmal 
etti. 

Sivastan İstanbula geldi. O devrin, as
keri liselerinden olan (Halıcıoğlu) nda· 
ki topçu idadisine girdi. O rnektebi de 
bitırdikten sonra, 1900 senesinde, topçu 
Harbiye rnektebine geçti. 

Harbiye mektebini rnuvaffakıyetle bf
titdi. Erkanıharb sınıfına nakledildı. 

1906 senesinde, askerlik tahsilinin en 
,ruksek devresini de bitirmiş olarak top
~u erkfmıharb yüzba§Ilı~ı ile rnektabden 
neşet etti. 

İlk defa olarak ikinci orduda hizmet 
aldı. Orada bir taraftan resmi vazifesine 
devam ederken, diğer taraftan da (İtti
hc:ıd ve Terakki) Cemiyetine dahi! olarak 
mcşrutiyetin ilanı esbabının istihsaline 
çalıştı. 

Meşrutiyetin ilanını müteaki.b, (Edir
ne) de bir irtica hareketi baş gösterdi. 
Erkanıharb y-Jzba§ısı İsmet Bey arka
daşlarile beraber bu hareketin onuneo 
gl!çti. (31 mart) vak'asında da değerli 

hizmetler gösterdi. 

1908 senesinde rütbesi kola~alı~a ter
f: edildi. 

1909 senesinde ikinci ve üçüncü ordu
lar tarafından tertib edilen atlı erkAN
harbiye seyahatine iştira'!t ederek Yan
ya ve Preveze taraflarında gezdi. 

1911 senesinde Yemende zuhur PCe!'l 
ihtilulin teskini için gönderilen rnüretteL 
kuvvetin erk~nıharbiyesine memur euil
di. Orada (1912) senesinde rütbesı bin
başılığa terfi edilerek kuvayi rnürettebe 
erkanıharbiye riyasetinc geçirildı. 

Yemen işleriniıı bitamından sonra, 
1913 senesinde İstanbula avdet etti. 
Büyük karargahı umuminin birinci şu 
besinde kendisine mühim bir vazüe ve 
rildi. Harb bittikten sonra da, Bulgar 
nıurahhasla.rCe mlizakereye memur 
hey'etin asker! mü§avirliğine tayin e -
dildi. 

Balkan harbinin felaketi, bir çok se
beblere aife~iliyordu. Bu sebeblerden 
b!ri de, bazı kumandanların hatalı ha-

Yazan : Z iya Şakir 
Cihan harbı hitam 

bularak artık ordu -
da yapılacak hiç bir 
hizmet kalmayınca, 

Miralay İsmet Bey 
fstanbula avdet etti. 
Uhdesin~ harbiye 
nezareti müsteşarlığı 
verildiği gibi, sulh e
saslarını hazırlıyacak 

olan komisyonun ri ~ 
~asetine geçirildi. ts. 
met Bey, bütün bu 
mevkilerde, rc.mı! v~ 
vatant vazifelerini 
bihakkin ifa etmişti 

Bu sırada (Büyük 
Şefirniz, Atatürk), 
artık Ankarada ha · 
rekete geçmi~ti. He 
nüz İstanbulda bulu· 
nan İsmet, kendisin
den beklen~n kıy • 

metU işleri gördük -
, ten sonra, milli da -
' vaya i§tirak etmek 
: için, 1920 martının 

: eo nci giinü, (Anka • 
· ra) ya geldi. 

ı 

Birinci Büyük Mil .. 
let Meclisindtt, (Edir
ne) meb'usu sıfatile, 

Meclise girdi. 
Büyük Millet Mec

lisi, asker lik hizmet • 
lerinde büyük liya -
katler göstermiş o -
lan bu muktedir ku
mandanı (erkanı har
biyei umumiye reis • 
liği) ne seçti. 

reketleri idi. Bunun için, Balkan mu • Kısa bir 7.aman sonra, düşman ta • 
harebesindeki Şark ve Garb orduları - arruzu başgöstE'rdi. Miralay İsınet Bey 
nın bazı mes'ul erkAn ve ümerası hak- bu sefer de garb ordusunun başına ge
kında tahkikat icrası maksadile bir hey çirildi. (İnönü) nde, düşmana kahir bir 
et seçilmişti. Erklmharb binba§ısı İs • darbe indirdi. Büyük Millet Meclisinin 
met bey, bu hey'ete de memur edildi. aleyhine kıyam eden kuvvetleri imha 

. ı~ 14 "!e?esin.de, -o ~ak W:. k~dar ifa etti. Bu hizme-tleri Büyük Millet Mecli
ett!ğı muhım hızmetlenn mukilfatı 0 • si tarafından takdir edilerek ( 1921 se
larak aldığı kı dem ~~d.an d ola • nesi kanunusa ni ayının 1 O uncu günü) 
yı- kaymakamlık rutbesını ıhraz etti. ..tb . Cl" , ı gw te f" edı"ldı" ,. ru esı ıva r •' a r ı . 

Bu sırada, umumt harb başladı. Se- (İki!lci İnönü zaferi), onun şerefli 
ferberlik sırasında, kaymakam İsmet ki" . b- b""t·· ··k ıtt• Bu b"" u"k " . . . mev ını us u un yu se ı. uy 
bey? evvelA ( 1 ın~ı ?rdu) erkAn~. h~rbı- hizmetlerinin mükafatı olarak ( 1922 
yesıne memur edıldi. Osmanlı hukume- . w t ..... ·ınun 31 inci gu··nu de) 
. . d h b . . . ··ı k"b k scrıesı agus o.-.. 

tın~n e ar e gırmesını mu ea ı , a- .. fbe i f -k] i w t f ed'ld" Ah i b" . . be .. d .. r· ru. s erı ge er ı ı ı. 
rarga 1 umum ınncı şu mu ur u • İ ~-4Jk B'" .. k Mill tM 
w .. irild · smet pa sa, cu ~ uyu e ec-
gune ge~ ı. ı· . h""k· ... - ı· . ..h. . t• adg*,_l ıSl u wue ımn mu ım ıs ın cuı a • 

1915 senesi kAnunuevvel ayının 11 ,1 b" . kf · 'hraz etmişti. As • .. .. .. b si .. 1 1 w terf' nn.ıan ırı mev ını ı inci gunu rut e mıra ay ıga ı e - . . " 
di!di. Bu müddet zarfında kendisine keri liyakati, devle.! işlennd~k~ ze~a ve 
tevdi edilmiş olan vazifelerde büyük dirayeti ile teı:nayuz eylemıştı. Bılhas
bir liyakat ve dirayet gösteren İsmet sa, zaferle netıcele.nen S<?.n .. taarnızda, 
bey muhtelif zamanda kıdem zam _ kıymetli hizmetlenle (Buyuk HaH\s • 
ları alınakla beraber, kısa fasılalarla; karımız, Atatürk) ün ta~d.~rle yadına 

Osmanlı hükt1meti tarafından mu- vesile olan İsmet Pa~a, butun bu par-

h b ·· ·· · ı· m h'arebe lak ve şerefli hizmetlerinin milkatatı are e gumuş ım ıyaz ve u .. . " . . 
ı+ r k t d ı ı ·ı olmak uzere (hancive vekaletı) ne m-

a .m ıya a ~a aya an e, . . tihab edildi. (Lozan~) konferansında, 
Alınanya huktlmetl tarafından, ikın- T'" k .11 t • ·n hukukunu rnüdafaa e-. .. b d d . l"b ur mı e ını 

cı rut e en emır sa ı • dccek hey'etin rlyasetine geçirildi. 
Avus1urya hükfuneti tarafından da, . .. 

uçuncü rütbeden Kron dö Merit Koca ~~r hus.um~t .dunyasınm ~~r -
· ı ·ı tal+'f d"ld" şısmda Türk mılletınm hakkını muda· 

mşan an e .ı e ı ı. ' . . d ğild " F k t . t . . . faP.. etmek, kolay bır ış e ı. a a , 
Mıralay smet bey, cıhan harbmm dıl d k" b 1 k kudretı' sa . . . va!'a ışın a ı aşancı ı -

en ehemmiyetli bır devresınde ordu • ; d İ t p b büyük ve mü-
h . · . .. ·· il ıo · . 3 .. yes.n e, sme aş&, u 
ızmetıne geçtı . ., unc , ncı ve un . . 

cü kolr.rdulara kumanda etti. Harnil ol him işde de emsalsiz bır muvaffakiyet 

d w AJl i b nada Alman gösterdi. Türk istiklal ve istikbalinin ugu maıı n ~anı, u es - . . . . 
ya imparatoru tarafından birinci rüt _ tenımı hususunda ıbraz ettiği bu Uya -
beye tebdil e::HJdiği gibi Osmanlı hü • katle. büsbü.tiin. t~:yüz etti. . . .. 
kUmeti tarafından da ikinci rütlleden Cümhurıyetin ılanının e~esı glinu, 
kıl~clı Mecidi nisam verildi. Başvekalet m~kamına geçtı. 14 sene 

Şark cebhesi~de bütün kudret ve fa~ıl&sız olarak bu mühim vazüeyi ifa 
askert liyakatini gösterniş olan mira • etti. 
lay İsmet Bey. Suriye çöllerinde de Bu müddet zarfında bükuroetin ha
mühim muvaffakiyetle.,. ıbraz etti. Bil- rici siyasetinde ve dahili i lerinde 
hassa <Şeria) muharebcle:rinde ibraz -bu dar sütunlarda sayılmasına im • 
etmiş olduğu btlyük hiımet er takdir kan olmıyacnk kadar çok- muv fi -
edilerek kendisine mükafatan ikinci kiyetler gösterdi. Bilhassa anavat nın 
rütbeden OsınarJ nlşanı verildiği gibi çelik ağlarla örülmesini, başlı b na 
Almanya imparatoru tarafından da .kı- bir ı>iyaset olarak takib etti. 
hçlı kartal nişanile taltif edildi. (Devamı 12 nci sayfada) 

İkinciteşrin 12 

Büyük bir vatan kurucusu 
ayni zamanda 

Yüksek bir Kumandan 
Milli Mücadelede lsmet lnönünün maiyetinde 
bulunmuş olan Generallerimiz anlatiyorlar 

Garb cebhesi kumandam lsmet lnönil 
Türk milleti İsmet İnönünü yalnız bü

yük bir vatan kurucusu olarak değil, yük
sek bir kumandan olarak ta tanır. Aşağı
da onunla 1ilih arkadaşlı#ı etmiJ, mal -
yetinde bulunmuş generallerım.izin ha • 
tıralarını dinliyeceksintz:. 

General Cemll Conk 
~- Evvell, Atatürkten bahseciece~m: 

sonra İıınıet İnönünden ... Siz de bu &u -
tetle, yok olan &akalımJ..a. a'tarmıyan saç
larımın, her iki 1efim için iltıfatklr bi -
rer lati!e ve teveccüh mevzuu teşkil et
tiğini ökfeneceksiniz. 

Atatürk ile Analartalarda beraberdim. 
Meşhur Conkbayırı taarruzuna iştirak 
~ttirn. Atatürkilo bizzat kumanda ederek 
hücuma geçirdi~i iki alayın sağ cenahın
da bulunan fırkanm komutanı idlm. Biz, 
yanlama topçu ateşimide bu parlak hü -
cuma yardım ediyorciuk. O heyecanlı 

dakikaların bütün canlılı~ınt, bütün sat
vetini, yekpare bir kütle halinde taarruza 
geçen askerlerimizin çabuk ve şiddetli 

hareketlerini ne unutabiiirim ve yazık 

ki ne de tarif edebilirim! Mantara hAla 
gözlerimin önündedir. 

HUcum başladıAı zaman, heııüz gün a. 
~arıyordu. Az sonra, arkamızdan doğan 
güneş, düşmanın yüzüne sanki bir kır -
baç gibi çarpıyor ... Sırtın gerisinde hi,l
cuma başlıyan kahraman askerlerimizin 
süngü parıltılarmı, dalgalanan bir deniz 
3athını görür gibi seyrediyordum. Az 
sonra bir hercü merç bailadı. Düşman, 

bayırdan aşa~ kaçıyordu! 

Aradan seneler geçti. CUmhuriyetin 

liyemediğim bir cevaoım vardt. İşte, bu 
cevabı, onun ölümünden sonra size an • 
}atmakla bir teselli bulmuş oluyorum. Di· 
yecek idiın ki: 

c- Y arattı~ınız eser o kadar büyük ~ 
tür ki, her §ey, eskisine nisbetle tanın • 
nuyacak bir haldedir. Ben, bunun tim • 
sali gibiyim! » 

Şimdi, gelelim İsmet İnönünün iltifa• 
tma: 

Kendilerini, Umumi Harb seferber .. 
li~indenberi, yani birinci ordudan tanı .. 
rım. İsmet İnönü, o vakit ordu erkfınıhar· 
biyesi birinci §ubesinde idi. Ben de ordu 
kumandanlık yavcri idim. 
Aramızda bulunan Alman kumandan .. 

Jar bile, İsmet İnönünün zekA ve iktida .. 
rından, sırası düştükçe, bahsederlerdi. 

BilAhare, İstiklal harbi esnasında fır • 
ka kumandanı sıfatile maiyetlerinde de 
bulundum. 

Vllkta ki Lozanda muahede müı:ak('re· 
leri inkıtaa u!fadı İsmet İnönü de avdet 
etti. Geldiği zaman İzmitte ıdiın. 1stikba· 
line çıkanlar arasmda benim de bulun• 
duğumu gören İsmet İnönü: 

c- Maşallah hiç ihtiyarl.unıyorsun,.,. 

dedi ve dönüşte, akları ziyadeleşen saç• 
larını göstererek ilAve etti: 

c- Baksana bana!» 
İsmet İnönö, bu sözlerile Lozand:ı.kl 

çarpışmasının zorluğunu ne güzel ifade 
etmiş oluyordu. 

* General Galib 

- zannedersem - 9 uncu yılı kutlulanıyor- Milli mücadeleye ilk iştirak edenler • 
du. Bu sırada Ankara civarında yapılmış den biri olan General Galib Tekak - 1 
olan ilk ordu manevrasında baş hakem eylül 335 de esaretten döner dönrnez • 
vazifesini ifa etmiştim. Bir aralık, Ata - 1 Garb cebhesinde topçu miifettişi sıfati
türkün beni tanıyamadı~nı ve yanında- 1e bulunmuştur. Bu sırada İsmet İnön:i. 
kilere hüviyetlrni sordu~nu hissettim. de Garb cebhesi kumandanlığını deruhde 

Manevradan sonra inşaatı henüz ta _ etmi§tir. Böylece İsmet İnönü ile uzun 
mamlanan Ankarapnlasta verilen baloya müddet beraber bulunan General. Galib 
dtıvetli olarak gittik. Generaller, Atatür- Tekak, Türkiye cürnhuriyetinin . yeni 
kün yanınd'l idiler. Aralarına benim dt' :reisi hakkında şunları söylemektedir: 
karıştığıını gören Atatürk: c- Her şeyden evvel ş,u noktayı bil • 

c- Cemıl Paşa, silAh arkadaşımdır, hı.ssa tebarüz cttirmek isterim ki İsmet 
ciedi. Çonakkalede, beraber bulundu~ - İnönUnün yüksek meziyetleri ve zekası 
muz halde, manevrada kendisını tanıya- etrafında söz söylerneğe lüzum bile yok
ma iım. Çünkü, o vakit sakalı vardı!:. tuı·. Milli mücadelenin ta başından so -

tatürkün, bu iltifatı Uzerine, o za - nuna kadar cebhelerde vazife almı~ bir 
m cı ta dilimin ucuna kadar eelip te, söy- (Devamı 12 nd sav/ada} 
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1 ~ lkio.cite-şrin 

Evvelki gün bir ilk okulun üçüncü sı
nıfında, .Atatürk• ün emanetini omuzla
rmda yükseltmek için hazırlanan uüni
mini Cumhuriyet yavrularının hepsi hıç
kıra hıçkıra ağlıyorlar; kıza~ gözle
rinden acı yaşlar ak.ıtıyorlardı. Ağlamı
yan ve arkada~larm~ hıu'retle bakan bi
ıine sordular: 

- Bunlar niçin ağtıyct>lur? 
- Öğretmen, Atatürk öldü diye söy-

lemişler, bunlar da inanmışlar. Halbuki 
o ölür mü hiç? O ölmez. ki ... 
· Atatürk 1926 da Türk milletine yaptı
ğı bir beyannarnede şöyle aemişti: 

cBenim naçiz vücudüm bir gün elbet 
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhu
riyeti ilelebed payidar kalacaktır.• 

On iki yıl önce kendisinin de teyid et
tiği acıklı netice bugün hak:.kat olmuş
tur. Fakat buna rağmen biz de o küçüit 
Cumhuriyet yavrusu gibi: 
-O ölür mü hiç? O ölmez ki ... 
Diyebiliriz. Çünkü Türkiye Cumhuri

yeti ölmiyecektir; Atatürk te Cwnhuri-

yetle birlikte anılacak, sevilecek, kalble
rimizde yaşıyacaktır. 

O bize şu cümleyi öğretti: cNe muUu 
Türkü m diyen e ... ~ 
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etti. Onun inkıliibcılığı yanmda inkılab -
cı diye anılan tarih adamlarının birer 
•ıslahatcı:ı. olmaktan ileri gıdemedikle • 
rini görüyoruz. Her eskiyi yıktı; hnkiki 
ihtiyaçlan karşılayacak olan butUn yeni
likleri sarsılmaz temeller üzerine kurdu. 
O, kökten yıkıcı ve kökten yapıcıdır. 

O idealisttir; o en büyük dev1et ada
mıdır. Kendini bildiğindenberi lm yurdu 
ve milleti yükseltmek emelini besledi: 
onu hakikat yaptı. Çürümüş, çökmüş, 

paçavra haline gelmiş bir imparatorlu"un enkazı içinden Türk IT'Jlletıni çıkar
dı; sevdiği, inandığı ve güvendiği bu ccv
h~rden yirmi yılda yirmi asrın olgunlu
ğuna eren modern bir devlet kurdu. 

Taribin sayfaları arasında büyük diye 
anılanların hiçbiri onun kadar yüksek 
vasıfiara sahib değildir: 
İskender ancak ordusunu bir serseri 

yıldırım gibi küçük Asya, İran ve Arab 
ülkelerinde koştura"l '>i': kıımandandır; 

çıktığı imparatorl ... ~ .... ı::·~~:- ve an'a
neleri altında ezildi; k•..n.ıalt istediği 

devlet o ölür ölmez d9~tldı. 
Sezar büyük bir kumandan, asker ve 

edibdi. Fakat hakikat üzerine kurulmu§ 
olan bir cumhuriyeti imparatorluk şeK
line sokacak kadar gafil davrandı; han· 
ç<;:r darbeleri altında can verdi. 

Kromvel istibdada karşı yüddü. fnkat 
parlamentonun kapısına ckire.hk CV• ya
zu.ıru yazarak kendisi müstebıd kesildi. 

Büyük Petro Rus milletinin yalnız dış 
tarafını, günlük hayatını dr>ğiştirdi. 

Biz de §U sözleri söylemekle ancak ha
kikati anlatmış oluyoruz: cNe mutlu 
Türk milletine ki dünyanın ve tarihin en 
1:üyük adamının kendi arasında~ çı~ı
ğmı gördü. Ne mutlu bize ki cAtaturk• ~_n 
aramızdan yükselmesile dünyanın en ha
yük ve şerefli milleti olduğun:uzu b~r d: 
fa daha gösterdik. O ancak Türk mılleü
ne, Türk milleti de ancak ona layıktır., 

Büyük milletlerdir ki büyük adam ye
tiştirirlcr. Büyük adamların değerini an
cak büyük milletler anlar. 

O her şeyden önce 'büyük bir as1.·er ve komutandı1 fakat ıırası getince en büyük sulh adamı olmasını da bildi. 

düzensiz yerli milisler bulmu~u. Tekir • faydalardan mahrum kaldılar. Ondan Bu sözleri hatırlarken, cAtatürk• ün 
dağında kumandanlığına tayin edildiği f:Onra da Türkiyenin muhtaç olduğu mil- her şeyden evvel asker oldu~unu unut -
fırka cmevhum• du. Samsuna çıktığı za- li siyaseti daha 1920 de tayin etmiş bu - lh<tyalım. O zaman onu daha iyi anlamak 

Bismark sadece bir devle: adamı ola
rak kaldı: cumhuriyctc doğru giden Al
manyacta iınparatorlu~n ellı yıl daha 
y~rleşmcsinden başka bir netice elde e
demedi. 

Oktavyüs, Sezarın yolunda yürümek
ten, onun uğurunda öldüğü imp:trntor
luk binasını kökleştirmekten, Romayı yı· 
kılmaya mahkum etmekten başka bir 
şey yapamadı. 

Hiç tereddüd etmeden söyliyebiliriz: ı;ııın Anadolunun bir kısmındak! kolor - lunuyordu. cBizim için tatbik kabillyeti mümkündür. 
Tarihte cAtatürk• kadar büyük bir adam 
aaha yoktur. Niçin? 

* Atatürk her şeyden önce asker ve ko-
mutandır. Daha on yaşında bır çocukken 
l:endılığindcn sivil mektch~ bıraktı, ns-

lskender Büyük Petro 
ker mektebine yazıldı. Sınıfında hemen 
birinci ve baş oldu. Kapalı yolıarı aşarak 
Trablusa gitti; Balkandan sonra Edirneye 
onun erkfuuharbiye reisi olduğu kolor
dunun süvari livası girdi; Çanakkaleele 
düşmanın nereye çıkacağını önceden 
kestirdi; yalnız kendi seziş ve kumanda
slle yurdu kurtardı. Düşman toprakla • 
rında zaferi ellerinde bilen Almanlara 
y~nilcccklcrini haber verdi; Suriye ve 
Hicaz orduları için yapılan yanlışlan 
br.şkumandan vekiline gösterdiği halde 
diııletcmdi; onun görüşlerinin doğruluğu 

pek acı olarak anlaşıldı. Sakaryada chat
tı müdafaa yoktur, satin müdafaa v.ır

dır• sözüne örnek yarattı. Dı;mlupınarcia 
tnrihin en kat'i, en parlak zaferini kazan
.dt Bütün hayatında yılmaz asker ve yc
nilmez kumandan olarak yaşaaı. 

Tarihte geçmiş olan büyü!{ kumandan
ları hatırlıyoruz: Sezarın kumandasında 

Ciaima kuvvetli ve zengin bir cumhuriyet 
ordusu vardı. Napolyon ancak dağınık ve 
parçalanmış olan Avrupada borusunu 
öttürcbildi; birleşik ve büyük Rusya ilc 
karşılaşınca Moskova yollarında beş yüz 
bin Fransızın ölümüne sebeb oldu. Cen
giz uzun yıllar harblerde pişmiş olan iki 
yüz bin kişilik orduya sahib olduktan 
sonradır ki cSarsılmaz imparatoh adını 

alabildi. Büyük Petro ancak birçok dr>fa 
yenildikten sonra yenmesini öğrenebil
di. Türkün karşısında boyun eğd:. Fatih, 
köhne "'Bizans üzerine yürürken yüz elli 
yaşındaki genç bir imparatorluğun yüz 

elli bin kişilik ordusuna kumanda edi
yordu. Yavuz, iki şark devletine karşı 

kazandığı iki zaferi onlarda bulunmıya."' 
toplnra borçludur. 

dular 100-200 mevcudlu, fırkalar da 40-50 olan .siyasi meslek milli siyasettir. Milli Gene o büyük asker ve o büyük ku -
mevcudlu kuvvetlerdi. Buna karşılık hcı· hududlarımız içinde her şeyden önce mandan, vicdanının emrile m;lletin bir 
t:ıraf yüz bind-en fazla ve son sistem si - kendi kuvvctimize dayanarak varlığımı- ferdi olarak atıldığı mücadeleyi başar -
lahlar taşıyan düşman ordularının elle - 11 koruyacağız. Millet ve memleketin ha dıktan sonra pünyanın en büyük sulh s
rinde bulunuyordu. Memlekettc bütün kiki saadetine çalışacağız! Rastgele hn - damı oldu. Daha dün yurdun göbeğine 
yaşama ve korunma kaynakları kuru - yuller ve büyük emeller ardında milleti kadar gelen dü§IDanlnrla nost olmasını 

muştu. Halbuki düşman ordulan dünya • koşturup onu zarara sokmıyncağız. Mc - bildi; bu dostluğun değerini isbat etti; 
n.n en kuvvetli ve zengin devletlerinin dtni cihandan medent ve insani rnuamc· yeni dostlar edindi; bütün kcm~ularla ve 
bol varlıklarına dayanıyordu. le ve karşılıklı dostluk beklıyeceğiz.• uzak devletlerle şerefli bir sulh içinde 

Atatürk yalnız kumanda eden di!ğil, Türk ve cihan tarihine verdiğı yeni ya§amak imkanını yarattı. HE'r millet i -
ayni zamanda yoktan ordui.ar yaratan bir yol, tarih tedkikleri, kazılar, kongreler, çin hayırlı olan bir düstur bıraktı: c Yurd 
odamdır. En değerli vasfı da ordularını veni dil araştırmalan, dil hareketleri Ü· da sulh, cihanda sulh ... » 

Cengiz, kurduğu devletin hududlarını 
alt-bildiğine genişletmekle ne kazandı? 

N apoiyon S eza,. 

bncak şerefli işlerde, millet v~ memleket ~erinde bizzat uğraştığını, bütün bu iş - Onun büyük kafası ve büyük kalbi 
yolunda kullanmasıdır. Hülyalar ardınua lerde yerli ve ecnebi ilim adamlarına kı- ynlnız kendi milletini düşünmek ve sev
koşturmadı; macera adamı olmadı. Va • lavuzhık ettiğini unutmağa imkan yok • mckle kalmadı. Her fırsatta bütün insan
rifesini bitiren kılıcın, kınında istirahat tur. l.ğın işlerini düşündü, bütün insanlığn 
hakkını tanıdı; israf etmcd~. Halbuki. di - 1927 kışını yeni Türk hadleri üzcrin- kc1rşı derin bir al~ka gösterdi. Onun ha · 
ğerleri böyle yapmadılar: Napolyon Cüm de etüdle geçirirken Atatürk'ün bütün reketlcrini takib eden, hele onu gören V(' 

hüriyetin içinden doğdu; kendisini doğu- Türk idarecilerine ve ilim adamlarına onunla konuşan bütün yabancı devlet a
u:n kaynağa tükürmekten çekinmedı: or- şeflik ettiğini görüyoruz. O büyük bir dı.:mları, yabancı ilim ve askerlık adam _ Onun ölümile beraber imparatorluk tı 
dularını Avrupa meydanlarınd:ı canbaz terbiyecidir. ve bizim vakarımıza . hi tab ları engin bir hayranlık, derin bir saygı parçalandı. Tirnur için de ayni sözlert 
kumpanyasına benzetti; arkasında uzun ediyor: .::..;r milletin yüzde sekseni oku- duydular. söylemek mümkündür. Bu Türk büyültı 
sefaJet yıllarının zincirini bırakarak, m:l yup yazma bilmez.c;e bu ayıbdır. nundan İnkılabcılık tarafının yüksekliği şim _ leri de ancak asker ve kumandan olmak 
!eti 0 kadar kan ve can pahasına yıktığı iJ.ısan olanlar utanmak lazımdır. Bu mil- diye kadar bu iddia ile ortaya çıkanların tan ileriye gidemcdiler. 
ballık rejiminin boyunduruğuna iade e- lct utanmak için yaratılmış bir millet hiç birinde görülmiyen bir dereceyi bul- Napolyonu cumhuriyet ve inkılnb do 
derek sürgünde öldü. Sezar, Cümhuriyct- değildir.. du; kansız, iztırabsız, gürültüsüı: adım - ~urdu. Anasını çiğniyerek imparatorlu\ 
cilerin hançerleri altmda can verdi Cen- Sakarya ve Dumlupınarda cBaşku - larla ilerledi. İnsanların şuur!armn hitab (Devamı 12 nci sayfada) 
gi2, ölünce ordu parçalandı; Timurdan nıandan» olan Atatürk, bu sefer cBnş - ............................................................................................................................ . 

~ro~a~~~~rü~. ınuillim·~~~Ş~rleri,ka~~a- ,•••••••••••••••-~~~---•••••••' * r·. köyleri dolaşıyor; sokakta, dükktında. Ka ra h a b e r 
Atatürk teşkiltıtcı bir adamdı. Asker • nerede olursa olsun, herkese kara tahta 

liktc yoktan yarattığı fırka1ar ve ordulsr önünde okuyup yazma öğrcHyordu. Baş
gibi yoktan bir devlet Y,aratt•: Dokuzun- vekil, vekiller, mcb'uslar, bütün devlet 
cı.. ordu müfettişi oldu~ halde kendı mın .nemurlan ve yeni harfleri öğretebile • 
takasından başka yerlerdeki ordulıra, C'ek olan herkes büyük terbiyecinin kJI -
hatta valilerle kaymakamlan da emirler mandasında çalışıyorlardı. 
vermekte bir an tereddüd elmedL Köhnt> cTürkiye, şehirleri, köylC!'.ı, dnğl:m 
Lnparatorluğun, düşman ordularınm, ya- .ve ormanlarile talebesi bütün m;ilet o -
bancı devletlerin, kötü ve köhne inanı~ - llln bir büyük mekteb haline geldi. ·Bu 
ların, mznasız itiyad ve an·anelcrin te • işi yapan ve başaran adam hi; ~übhl!siz 
sirleri altmda kalan perişan bir idareyi (•l. büyük terbiycci. dir. 

dcrlcdi. Her türlü yokluk içınde ve beş Büyük iktısadcı Atatürk 1923 senesi 
yüz yıllık devlet merkezinin henüz işle - ikincikfınununun on dokuzunda İstanbul 
mekte bulunmasma rağmen genç ve dinç gıııetecilerine şöyle diyordu: 
bir hükUmet kurdu. Bize en büyük vast- c Yeni Türkiye devleti temellerini slln
veti olan teşkilatı esasiye kanunu ve gü ilc değil süngünün de dayandığı ik -
Cümhuriyet rejimi onun teşkHatcılık vas t:sadla kuracaktır.~ 
fınm fıbidesidir. Altı gün sonra Alaşehirde halka kar-

Büyük ve yaman bir politıkacı oldu - şı şu sözleri söyledi: 
ğunu da gösterdi. İstikl81 harbi sırasında cAskeri zaferlerimizle mağrur olmıya
İtiliif devletlerinin o sinsi oyalama siya - lım, yeni ilim ve iktısad zaferlerine ha -
setlerini öyle derin ve engin bir görüşle zırlanalım., 

kavrıyordu ki vaktile Osmanlı imparator- İktısad kongresindeki sözler de ayni 
luğunun örümcek kafalı vezirlerine kar- derece~e keskindir: 
şı kullanılan bütün pusu ve tuzaklarını cKılıçla fütuhat yapanlar mevkilerini 

Bu sabah dudaklarda tilredi kara haber, 
Çekildi gözlerime gözyaşından perde/er, 
Ben öleydim bu acı gömıilmeden gönlünme 
Atam, Atam, Atamız, nasıl kaydın ölüme? 
Sen ki her nefesin/e bize hahtiyarlıkdın, 
İnsanlığın üstünde şerefli bir varltkduı, 
Sen ki ölen milleti dirilitin bir hızınla, 
Bu ülkeyi yerattın o parlak yıldızınla, 
Sen ki ne yıldırımdan korkardın, ne şimşekle n, 
Bir bahçe yaratırdzn istersen bir çiçekten, 
Sen ki zafer yolunda Şefimizdin, Atatürk, 
Hem ufuk gibi renkli, hem denizdin, Atatürk, 
Nasıl oldu, sen öldü n? Nasıl oldu bu zulüm? 
Nasıl el dakundurdu o altın başa ölüm? 
Gözlerin kapandı ha, şefkat dolu gözlerin? 
On yedi milyon işte arkanda öksüz/erin. 
Bu, öyle bir acı ki ebedi bir doğumda, 
Bu sabah güneşimiz söndü bir uÇurumdo .... 

Halbuki Atatürk Trablusta bir ·ki yüz 
Mehmedcikle, alabildiğine §İşirilmis olan 

neticesiz bıraktı. Aylarca süren cLozan• 
müzakerelerini hergün her saat takib c
diyor; direktifler veriyordu. Türkiye -
nin karşısında oturan 8-10 devlet, do -
lnmbaçlı yollardan elde etmeğe çalıştı!: 

neticede sapanla fütuhat yapanlara ter • 
ketrneğe mahkfundurlar. Kılıç kullanan 
kol yorulur, fakat sapan k'llllanan kol her 
gün daha çok kuvveUenir ve hergün top
rağa daha çok sabib olur .• 

HALID F AHRI OZANSOY 
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milletinin yeni 
i şefi için ha k ve 

·· zide er ne diyorlar? 

Türk 
• 

Teşkilatı esasiye kanunu mucibince Bü-ı 
yük Millet Meclisi dün yenı Reisicüm -
huru seçti. Ve ittifakla İsmet İnönünü 
başkanlığa getirdi. İsmet İnanünün seçi
mi halk arasında derin bir mcmnuniyet u
ynndırmış, büyük ve milli matemin ıztı -
rabı içinde bulunan millet bu suretle 
b,raz teselli bulmuştur. 

Dün bu husustaki kanaattll'jzi münev
vPrlerimiz ve halk arasında yaptığımız 

küçük bir dolaşma ilc teyid etmiş bulu -
nuyoruz. 
Bakınız münevverlerimiz ve vatandaş

lar, çok kıymetli bir asker, çok z(:ki bir 
rliplomat ve devlet adamı, büyük bir in-

san ve milli şef olan İsmet İnönü hak -
kında neler düşünüyor, neler söylüyor -
lar: 

Muhittin Birgen 

(Son Posta ba§muhamri) 

c- Yeni Cümhurreisimizi şahsan az 
tanırım. Eserlerile ve kulak bilgimizle de 

onu herkes az çok benim kadar tanır. 

Düşündüklerimi bugünkü makalemde 
yazdım. Yalnız size şunu ilave edeyim: 
Eski sadrazam !zzet Paşa, Cihan Harbine 
aid ve hen!iz neşredilmemış olan hatı -
ralarını bundan iki sene evve: bana ver-

mışti. Okuduğum bu batıralar arasmda 

bir kaç satır vardır ki hiç unutmaın. İz -
zet Paşa Şark cebhesi kumandanlığında 
iken erkanıharb reisi olan İsmet Beyden 

d<.ima uzun takdirlerle bahsettikten son
ra takriben şu satırları yazmt§h: cfsmet 

Bey orduya nizarn vermek ve onun ihti
yaçlannı temin etmek için geeeli gündüz-

lü çalışırdı. Hayatımda vazifesini onun 
kadar fedakbrlıkla gören ve onun kadar 

çok çalışan bir insan görmedim.• 

Yusuf Ziya 
(Şair ve Akbaba gazetesi ıahibi) 

c- İsmet lnönünün şahsiyeti mi? .. O
nu, bütün bir inkılab tarihi çıziyor ve ilk 
mekteb çocuklanna kadar bütün bir mil
let biliyor: 
İnönünden Lozana. Lozandan Hataya 

kadar hangi zafer vardır ki. harcı hmet 
İnönünün alınteri ve göz nurile yuğu • 
rulmamış olsun? .. 

Atatürkün ölümile memleketi kaplıyan 
milli matemin yegane ve büyük tescilisi 
İnön!inün sağhğıdır.ı. 

Orhan Seyfi 
(Şair) 

c- İsmet fnönünün Reisicümhurluğu 
i_çin ne söyliyebilirim? Büyük Ivlıllet Mec-

lisi daha dün bu mesele hakkında mütte
fikan fikrini söylemedi mi? .. Bütün mem-
leketin ayni ittifakın bu fikir üzerinde 
dıırduğuna şübhc mi var? .. 

İsmet İnönü her hangi bir devlet a -
damı değildir. O bizzat devlettir. Türkiye 

cümhuriyetinin nizamı, refahı ve fazi -
letidir. O, inkılabın ta kendisidir. Bu -
günkü sosyal hayatımızda, onun dışında 
ne. düşüne biliriz? .. 

Sözlerimi hülasa edeyim: Herkes gibi 
ben de bugünün yegane tescllisi, yannın 
ümidi ve bütün fazileti olarak onu görü -
yorum.» 

Agi;h Sarn Levend 

(istiklal lisesi müdürü, Ilalleevi başkanı) 

c- Bu intihab, siyasi rüşdümüzü bütün 
dünyaya isbat eden en kuvvctlı bir de • 
l.Hdir. Bu intihabın asilane bir vakar ve 

sükun içinde yapılması Büyük Mille~ 

Meclisini teşkil eden vekilierimiz için en 

muvaffakiyetli bir imtihan oldu. Filha -
kika inkılabın doğurduğu rejimi ayni kud 
ret ve ayni sadakatic ileri götürecek ve 
tarihte yeni doğan Türk milletini en sa

lahiyetle temsil edecek olan Kimse, bu 

inkıiabda baştan sonuna kadar Atatürkle 
birlikte en samimi bir feragat ve en yo _ 

rulmaz bir gayretle çalışpn İsmet İnönü
dür. Onun kalbierde bıraktı~ı hürmet his
aini anlamak için, intihabın neticesi du-

yuldu~ zaman bütün gençliğin ne ateşli 
bir samımiyet ve ne coşkun b1r tezahürle 
sevindiğini görrnek kifayet eder., 

Bugün öğleyin intihabın netıcesi du -
yulduktan sonra sınıf mümessillerinden 
bir heyet ellerinde bir kağıdla bana gel -
diler. Bu, yazdıkları bir ıelgraftı: Bu 
telgrafı çekmek için müsaade istiyorlar
dı İşte telgrafın metni: 

hurlu~a intihab huyurulduğunu haber .. ı
dığım zaman geniş bir nefes aldım. Se -
vinciın hududsuz oldu. Türk milleti onu 
hiç bir zaman unutmadığım, veUlleri 
vasıtasile tekrar başına geçirmekle isbat 
etmiş oldu. General İsmet İnönü yalnız 
Türkiyenin değil, bütün dünyanı sayılı 

devlet ricalinden biridir. Allah ona uzun 
ömürler ve başarılar versin!~ 

cAğlıyoruz: çünkü Atamm kaybettik .• Yusuf Ziya 'Gedikpaşa IIat!c;.t solc.ık) 

Sevinç içerisindeyiz; çünkü başımzıda siz c- Meclis bu intihabla ırümessilı bu -
varsınız• luııduğu büyük Türk milletinin hissiya-
Gençliğin rejim sadakatini ve büyük - tma ve arzusuna tercüman olmuştur. A • 

lere hürmetini gösteren bundan daha tatürkün sağlığında o en yakın arkadaşı 
yüksek bir delil olamaz. Hepimiz inkıla- olmuştu. Ölümünden sonra da ona ve e
bm ve rejimin sadık ve naçiz bir amelesi serine en sadık bir vekili olı:cağına şübhc 
olmakla müftehiriz.» yoktur. 

Vatandaşların duygulan 

Mcmduh Sadcddin Güre (Beyazıd Büyıi.k 
Reşidpa§a caddesi nuTT',ara 47) 

c- Biraz evvel radyo başmaa onu din
ledim. Bize Atatürkten ses verdi. İçinde 
bulunduğumuz matemi bira'Z olsun onun 
§'r.hsında hafifletmek imkfmını bulabii -
dik. General İsmet İnönü rnemlekete in -
kar edilmez hizmetler etmişfr. B!itün in
k:lab hamlelerinde o en büycğümüzün 
daima sağ kolu olmuştur. Başımızda o ol
dukça Atatürkün çizdiği yoldan daha 
euıniyetle, daha geniş adımlarla yürüye
biliriz. Bu itibarla onun Cümhur başkan
Lğına gelişini derin bir memnuniyetle 
kclrşıladı~ Bütün Türkiye de ayni ka -
:ı.ıattedir, sanıyorum.» 

8 Sudi Güner (Kadıköy Mü1ıürdar, 

Rızapa§a karakol sokağı) 

c- İsmet İnönü Atatürk gibi bu mil -
!etin kalbinde kendisine yer yapmış bir 
şohsiyettir. Biz en kuvvetli devlet adamı
nı onun şahsında bulmuştuk. Bugün de 
Rüyük Şefi aratrnyıacak bir Reisicümhu
ru muhakkak gene onda bulacağız. Ener
jisini milletin yüksek iradesinden alan 
~ayın İsmet İnönünün muvaffak olaca • 
ğıua tam bir emniyetim vardır. 

Çünkü o Atatürküroüzün yanında ve 
!nkıliıbın içinde bulunmuştur. İsmet İnö
nü bizim için ikinci bir enerjı ve kudret 
kdynağıdır. İidnci Cümhurreısliğine intı
h::bını sevinçle karşılıyorum. 

O Seyfi Dağlı (Samatya Marmara 
caddesi Pam.ukçu sokak) 

c- General İsmet ln~nünün Reisicüm-

İsmet İnönü sevgi ve saygıya dayanan 
otoritesile inkılab çarkını muvaffaki -
yetle çevirecektir. Yetiştirdiği güzide dev 
let adamımız Celal Bayarla birlikte mem
leketin refah ve taalisi yolunda geeeli 
gündüzlü çalışmaktan geri kalmıyacak -
tır.:. 

e Sami Biikan (Ayazpa§a .Mezarlık 
sokak) 

c- Atatürkü kaybettiğimiz zaman ka
:panmıyacak yararnızla ·kendimize şef o
larak düşündü!{ümüz yegane insan İnö -
nü idi. Büyük Meclis bugün ittifakla onu 
seçerek bizim gibi düşündüğünü göster
di. Bu tarıhi toplantı, Meclisin hem çok 
acı, hem de çok şerefli bir gününü teşkil 
ediyor. İsmet İnönü muvaffak olmuş bir 
devlet adamıdır, ve muvafiak olacaktır. 
Onun yolu Atatürkle beraber çizdikleri 
yol olduğu için bütün millet arkasından 
yürüyecektir.• 

Nusret Safa Coşkun 

ün i versitede bugün 
gençlik tarafından 
yapılacak toplanti 

. w~ugün saat 9 da yüksek tahsil genç
lıgı kendı arasında Üniversite konfe -
raııs s~lonunda bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda ölmez Şef Atatürkün hn
yatına aid profesörler tarafından kon • 
feranslH verllecek, gençler onun ol t 
mü karşısında duydukları heyecanı J
fade ed~cekler.d.ir. 

İk.ineitepin 1 2 

(Onun heykeli önünde J 

.;. -~~ 

Abidesinin kaide dU1ıa rlarında ağlıyan gençler 

Meudanı:ı. vaziycti 

;ı-,

••• 

• 

ı 
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• • • 
lsmet 1 •• •• •• onunun Hayatindan lnt1balar 

Tam mlnasile bir halk adamı olan İsmet İnönü 
köylü il~S konusuyor 

Millet, İsmet lnönünü büyük bir devlet adamı olduğu 
kadar, büyük bir asker olarak da &amr. 

İsmet İnönü gazetec ilcrın urtasında 

fsmet İnönii as kcri manew•Janb 

l.uıet İnönü memlekette kur duiu ouçok .. b~ 
WrliWa te~MiiDi atarba 

İsmet İnönü Lozan konferansı 
sıralannda 

Ismet İnönü İzmirde askeri 
üniform.a ile 

1~ lnönü . Yugoslavyayı ny&Miıi
de Yugoslav serpuşile. (Yanında Bay 

Stoyadinoviç göriilüyor). 

:Milli Şef lsmet Inönü ailesi ef radı ve Nafıa Vekili Ali Çetin 
~ya ile tay yarede. .. 

Yüksek Kumnncıan ve Büyük Devlet ad~ aym zamanda çqk kışanetti 
bir d.iplomattır. Resimde onu müteveffa Yunan Başveki\i 

Verıizelos ile görüyorsunuz. 

İsmet İnönü Italya seyahatinde Kral ve Mussolini ile beraber 

hınet İnönü memleket havacılı;ına da unutulınaz hizmetler yapmqtır. 
Resbn, kendisini tayyare seyahat lerinden birinde ~öst.oııriyor. 



1 Sayfa 

Herrün 
-····-

Yeni Cümhurreisi 

Yazan: :Muhittin Birgen -

n B u acı günlerde bizim için te-
selli noktaları yok değildir. 

Atatürkü kaybettikse millet işlerinin 
en yüksek idare mevkiine İsmet İnönü.
nün geldiğini gördük. Millet Meclisi
ni, tam bir ittifakla onun ismi etra
fında toplanınakla tam bir isabet gös
terdiğini söyıemeğe bilmem lüzum var 
mı? Bu memleketın muhtac olduğu :s
tikrarı, sükiınu ve çalışmayı tam bir 
muvaffakiyet1e temin edecek olan bir 
rejimin ~ında Cümhurreisi olarak 
yer alacak yeg5.m: devlet adamı İsmet 
İnönü idi. 

Bu istikrar ve sükun ve bu çalışma
yı tem:n için nazım rolünü oynayacak 
ol&n Cümhurr<>islFrine İsmet İnönü 
ge~ekle, millet tam bir huzur ve ~s
tirahat hissedebilir. İsmet İnönü, A-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Hayatınızın her hangi bir devrinde, mislini tanımadığı
nız kadar büyük bir teessürün içine düşebilirsıniz, 
ıns:.ın için !eYıket de mukadderdir. Fakat yaşamak 
azmıniz çelik · sa1.lbetini muhafaza ettikçe korkma
yınız. 

= Acı dersleri... = 

Felaket ve teesg:.ir, azim ve irade sahibi bir adam için 
bilcy taşı gibidir, ilerleme, yükselme, muvaffak olma imanı
nı sivriltir, :felaketi ve teessürü unutmayınız, sızin içın bir' 
kuvvet kaynağıc!ır, bütün mesele azim ile iradenb gevşeme
mesindedir. Hayatın cesur insanları sevdiğini unutmayınız. 

ta-türkün yakın dostu, en yakın iş ar- ============================================= 

~:i~~;~~r i~~sg~~!~ 
rejimin bütün ruhunu ruhunda topla
dı. Onun bütün işlerinin avucunun için
de toplandığını gördü. Rejimin bütün 
kuvvetlerini tanır ve bunları daha 
kuvvetlendirrnek için neler yapılmak 
lazım geldiğini bilir. Yahud da bütün 
bunlara en iyi ve en doğru olarak o 
vakıftır. 

Bu vükufa onun beceriğini, iradesi
ni ve bilhassa çalışkanlığını ilave e -
dersek önümüzdeki senelerde Türki • 
yede rejimin yeni yeni kuvvetler ikti
sab edeceğine emin olabiliriz. 

* İsmet İnönünün şahsiyett hakkında 
ayrıca söz söylerneğe lüzum olmasa ge
rek. Daha bir sene evveline gelinceye 
kadar, uzun 1.aman, Başvekil olarak 
kendisini işbaşında gördüğümüz yeni 
devlet reisimiz. bundan on beş sene 
evvel, yirmi sene evvel de bizce meç
hul bir insan değildi. Onun ism'i · · 1 O 
ttmmuz inkıilnbile birlikte meydana 
çıktı. 1 O temmuz inkılfıbmı takib eden 
günlerde askerler arasında kıymetli 

in'3an olarak isimleri geçenlerin en 
ilerisinde onun. adı da vardı. O tarih -
ten, yani otuz senedenberi, bu memle
ket hangi badireye girdi ve hangi fela
ketten çıktı ise bu hengame içinde, o
nu, daima kendisinden beklenilen şey
leri fazlasile veren bir kudret olarak 
gördük. 

Cebhcde vuruşmak lazım geldiği za
man İsmet İnönü daima ilk safta idi 
ve daima onu!'l bulunduğu yerde ha
vat hareket, nizarn ve antizam görül
dü. CPbheder. çı:>kilip siyaset sahasına 
geçtiği zaman da onu ayni kuvvetleri o 
sahada gösteren bir insan olarak tanı
dık. 

Atatürkün yanında, onunla birlikte 

Alman elçiliği 
Katibini öldüren 
Yahudi delikaniısı 

Paristekil Almanya elçiliğinin üçün
cü katibini tabanca ile vurarak öldüren 

17 yaşlannda Leh Yahudisi Taybels 
Gunsfan, kendisini tevkif eden taharri 
memuruna yakalanır, yakalanmaz: 

- Beni Almanyada mı, yoksa Fran

sada mı muhakeme edecekler?? .. diye 
sormuş. Taha:Ti memuru hayretle: 

-Neden Almanyada muhakeme et
sinler? .. diye cevab vermiş ve katil, 
Fransada sorguya çekileeeğim anlayın-
ca, derin bir nefes almıştır. 

Katibi vurduktan sonra yakalanan 
katil: 

c- Almaniann tazyikına maruz ka
lan 7000 Yahudinin ve babamın intika

mını aldım!» demiştir. 

çaltştığl uzun senelerde İsmet İnönü Sigara içen kadınların 
vnlnız tevazu, vefa ve sadakat nümu-
nesi oldu. Atatürkün sağ tarafmda ve çocukları güzel olmaz mı? 
on:ın sağ eli olarak çalışmış bulunma-
sma rağmen, daima tevazuu tercih et- Meşhur Naıi müfritlerinden Julius 
ti. Memleketi yükseltme gayesi uğrun- Stragyher, Nüremberg'de verdiği bir 
da Atatürkün yaptığı hamleleri. tam konferansta: 
bir muvaffa'kiyetle semere1endirmek c- Alman kadınlan sigara içmeme

~·-... ·················································-\. 
Hergün bir f1kra 

İyi ki kendi yazmadı 
Konuşuyorlardı: 

-lyi kilsmail Habib bu son me -
seleyi kendi yazmadı! 

Dediler. 
-Niçin? 

- Niçin olacak, cLokantada1Ci ma • 
satnda otururken ayağa kalktım ve 
onun masasına kadar gittim, ba§lığı 

altında tam seksen tefrika yazardı da. 

'-----··-·····················----···-··········./ 
Mes'ud ikizler 

Bombalardan 
Masun kalan 
IQuda hegkell 

raponlar son günlerde Lungva'da 

Vunşang m.abedUı.i bombaJamışlardır. 

Fakat mabedde taş taş üstüne kalma
dığı halde, resmini gördüğünüz, Buda 
heykeline hiçbir şeycik olmamıştır. 

Saat kullanmadıgı halde 
saati saatine hareket 

eden adam ~u ikizler, bir İngiliz babanın ilk 
çocuklandır. Ve yavrucuklar, iki gün 
ara ile doğmuşlardır. Soldaki bebek, Ömr~de bir ~erecik olsun s:at kul-

vd k. d ., •. g"" daha büyükr· lanmamğı, tek bır saat almadıgı hal -
sag a ın en ı .... ı un ur. d b" İ .1. h. k~t.ib" 30 ı , , . b k · , ı e, ır ngı ız na ıye a ı yı , 
M es ud babanın neş esme a ınız · ı dakikası dakikasına nahiye içtimaları-

Zayıf kadınlar şişmanlardan 

fazla yaşarlar 

Zayıf kadınlar ş işmanlardan fazla 
ya13rlar. Nevyorkta 121248 hayat si
gorta poliçaları üzeriooe yapılan ted -

ki'!at bu hükmü ve kanaati vermiş bu

lunmaktadır. 

na gelmiş, vazifesine bir gün olsun geç 
kalmamıştır. 

Katib, memuriyette bulunduğıı müd
detçe 2000 den fazla toplantılarda ka
tiblik etmiştir. 

Felçler ve delilikler 
ameliyatla iyi ediliyor 

Muhtelif körlükler, felci umumiler, 
Için, icabında şahsi fedakarlıkları ka- lidir. Sigara içen kadınlann sigara delilikler, sağırlık, dilsizlik, 8ar'a gibi 
bul etmek lazım geldiğini bilenlerin 30 yaşından aşağı olan uzun boylu 
baş~nda da İsmet İnönü vardır. içmiyen kadınların çocuklan gibi sıh - kadınlar arasında ölüm, orta veya kısa h:ıstalıkların bundan böyle beyinde 

hatli çocuklan olmaz. Binaenaleyh, bu boylu kadınlardan daha az vaki olmak- yapılacak amellyatlarla kökünden iyi * gibiler sigarRyı hemen terketmelidir» tadlr. edileceği • iddia ol~maktadır. 
HülAsa, hangi taraftan bakarsak ba- demişhr. Bu ameliyatta, hasta ilk önce mu -

kalım, Türkiye Cümhuriyetinin yeni =~~============ Ve gene yapılan istatistiklerden, 30 tad şekilde bayıltılmakta, ve boğaz va-
reisıni, Türk milleti arasında bu mev- biraz daha gf'nişletecektir. ya'jından aşağı olan kadınlar, tabii sık- sıtasile, ciğerlere madeni bir boru u -
kie en layık ve en çok hak kazanmış Bir Türk vatandaşı sıfatile Cümhur- letierini muhafaza etmeğe, 30 nu aş- zatılarak, doğrudan anestezi gazı ve -
bir Türk vatandaşı olarak görürüz. Sa- reisimizi hürmetle selamlar ve en sa- kın bulunanlar da, fazla sıklet almnma- rilmektedir. Boru hastanın yüzüne de 
de hak ve liyakat değil, yani bu vazi- nıinı! tebriklPrimizi takdim ederken intıbak ettiği için doktorlar istedikleri 
fenin ona tevcihi sade kendisine kar- kendisine sıhhat, kuvvet, talih ve mu- ya çalı~malıdı~lnr. Sıklet f~zlası şeker, gibi ko!aylıklo. çal~abilmekte, ayni za-
§1 bir kadirşinaslık göstennek bakı - vaffakiyet temenni eylemeği unutma- d.amla hastalııdannı, tansıyon ve da- matlda anestf'ziden gelecek herhan -
mından değil, belki de bu san'atın Pn yız. marlann dolması gibi ArAzı vücude ge- gi bir sekte bu suretle, haddi asgariye 
~{ muvaffakiyet~e ifası baknnınd8n Muhittin Birgen tirir. indirilrniş bu1unmaktadır. 
da Millet Meclisinin karannı hararet-
le alkıslcmarnız lazımdır. 

Çok ·kuvvPtle eminiz: İsmet İnönü 
bu memlekete yeni bir çalışma heyeca
nı veıecck. ça1ımnanın z.e.v1ôni tatlı
racaktır. Mill~tte bu heyecanın artma
sı ve millet ~önlünün bu zevki tatma
sı için çaJısmanın bol mahsul verir ve 
bu mahsulün herkese taksim ve tevzi
in: temin eder bir çalışma olması la
zırrdır. İsmet İnönü bu devri yapa -
cak ve böyle b!r ruh içinde, Cümhuri
y~tin muzafferiyetlerini her adımda 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Dün Büyük Millet Meclisinin müzakereleri münasebetile 

Ankara muhabirler"rnizden birile temasa gelmek isteıniştik. 

Telfon me~guldU. 1kinci bir arkadaşla irtibat temini de za

mana bağlıydı. Çeıresiilik ka1şısında hatrrunıza yıldırım 

telgra!ına miiracaat etmek geldi, matbaadan otomobılle 

lS TER iNAN, 

postahaneye gitmek üç, telgrafı vermek 2 dak:ka s-:irdü, 
postabaneden çıktıktan sonra Ankara caddesinde bir dosta 
rastgeldiJ.- bir kaç dakika konuştuk, idarehaneye döndük, 
az evvel çektığL'1lız te:1grafm cevabı bizi bekliyordu, ve bi
zım matbaadan c;ı'k·~ımızla mntbaaya dönüşÜ!'IlÜl arasmda 
ancak 17 dakika geçmişti. 

ISTER INANMAl 
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Sözün Kısası 

Yazı Cok Oldutu icin 
Bugütt Ko11tJmadı 

···········································--............ .... 
Ankarada neler 

gördük 
Yazan · ErcUmend Ekreııı 

(BO§tarafı 1 ir.d sayfada.) 

lisi, dün, Atatürk'ten boş kalan CU!n J 
hur Riyasetine, onun en yakın arkada· 
şı, yardımcısı ve mutemedi İsmet İnö 11 

nü'nü ittifakla seçdi. 
Bütün milletin duygusuna ve iste r. 

ğine tercilınan olan bu seçim, Cümhu• 
riyet rejiminin ve Atatürk inkılab \"f! 
idealinin, ıni11etin şuurunda ne kadar 
kökleşmiş olduğuna bir delil dahadır. 

Zira o rejimin, İsmet İnönünden da· 
ha mükemmel idealisti, o inkılfıbın da" 
ha [ışık ve daha sadık hadimi tasavvur 
edilemez. 

Bu itibarla, Büyük Millet Meclisi, 
İnönü ve Lozan kahramanını devletin 
en büyük makamına layık görürken, 
onun taribe geçen fetanetini, fazilet ve 
temkinini, yüksek vatanperverliğiniı 
Cümhuriyet için en sağlam bir mesned 
diye kabul etmiştir. 

Bugiin hepimizin yüreklerimizi pa" 
ramparça den derin matemin içerisin", 
de, yeni dev.let reisimizin onurlu, dü ~ 
rüst, kuv~m ve kıymetli şah~iyeti, 
hal ve istikbal bakımından, bizde u ,. 
yandırdığı büyük güven ve ümidlede, 
yepyeni bir y1ldız gibi, u:fkumuzu ay .. 
dınla tmaktadır. 

Türk milleti, hiç bir zaman en bü ,., 
yük evladı ve yüce kurtarıcısı Atatür" 
kü unutmıyacağını, onun en yakın, en 
vefakar ve en kahraman arkadaşını ba-. 
şma geçirmekle teyid eder. 

Ulu Önderin çizdiği ve şaşmadan ta• 
kibine and içtiğimiz reha ve itila yo " 
lunda bize bundan uygun rehber ola • 
mazdı. 

Düne kadar, Atatürkün ·etrafındıl 
müttehid bir kütle teşkil eden asil mil• 
le~, İnönünün etrafında da ayni vakur 
ve azimkar manzarayı arzedecektir. 

Ferdler ne kadar fani olursa olsun~ 
idealler bakidir .. ebedidır! 

Bugünkü Ti.irklüğün ideali de, Ata• 
türkün kurduğu ve sayın İsmet İnönÜ.' 
nün koruroağa and içtiği Cüınhuriye '1 
tin mukaddes prensip1erinden başkt 
hiç bir şey değildir .. ve olamaz! 

Erciimend Ekrem Talu 

Amerikada intihabatiR 
son neticesi 

Nevyork 11 (AA. )- Salı günkü in ... 
tihabatın neticeleri şunlardır: · 

Meb'usan meclisinde bundan sonrıı 
261 demokrat, 170 cümhuriyetçi, 2 tC"' 
rakkiperver, 1 çiftçi, meb'us buluna • 
caktır. Bir meb'usluk için netice he • 
nüz bel!i değildir. 

Ayan meclisi şu suretle terekküb f!!A 

decektir: 
69 demokrat, 23 cümhuriyetçi, ı 

ternkkiperver, 1 müstakil cümhuriyef.o 
çi, 1 çiftçi. 

Meb'usan meclisinde demokratıst 
71, tcrakkiperverler 5, çiftçiler ı 
meb'usluk kaybetmişlerdir. 1 

Ayan meclisinde demokratlar 8 aza" 
lık kaybet.mlşlerdir. Bu azalıkların 
hepsini cümhuriyetçiler kazanmışlar • 
dır. ............................................ ·--········· ... 

TAKVIM 
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Bütün dünya gazeteleri Milli 
Kahramanı saygı ile anıyorlar " 

• Birer hal sureti 
beklegen dört mesele .. 

D 
ngiliz Başvekilinin yanına Hariciye 

Vekilini de alarak Fransız hükfıme' 

adamları ile konuşmak üzere Parise ya
pacağı seyahat henüz bir emri vAkl ol -
madı. Fakat ~imdiden bütün dünyanın 

olmasa bile bütün Avrupanın efkan uw 
mumiyesini işgal etmiye başladığını gö· 
ıiiyoruz. 

Bu biricik adamın bir daha dünyaya geleceğini 
zannetmiyoruz onun büyüklüğünü zaman gösterecek Bu dakikada söyliyenler alakadarlar, 

cinliyenler seyircilerdir. Atakadarların 

!lk safmda bulunan İngilizlerin söyle -
dikleri tek tempo halindedir, tek cfJm1c 
!lt? ifade edilebilir: 

Bir Frans1z gazetesi diyor ki : Bir Macar gazetesi diyor ki : 
• Bir tek muvaffakiyetflizlik bile kaydetmemiş 

yegane şöhret onun şöhretidir , 
" Dünya, bu harb ve sulh kahramanı Büyük 

Adamtn ölümile fakir dü~müştiir , 
- cLondra - Paris mihverınin saU\be

tinden şübhe edilemez, fakat Avrupayı a
lakadar eden öyle meseleler vardır ki iki 
devlet arasında görüş ve hareket birli~l 
ne kadar mutlak olursa olsun bir defıf 

gözden geçirilmeleri lazımdır. Başveki • 
Uroizin Pariste yapacağı iş işte budurı., 
diyorlar. 

Paris ll (A..A.) - Havas ajaııs.ı bildi - !'·························································································································~. 
riyor: 

Paris, Atatürkün ölümünü büyük bir 
heyecanla :karşılamıştır. Bütün gazetler, 
~tatürke müteaddid sayfalar ve geniş 
liitunlar ayırmakta ve bu sayfa ve sü • 
tunlarda yeni Türkiyenin büyü~ banisi -
Ilin barikalarta dolu hayatını anlatmak -
tadır. 

" İnsan kahramanı ,, 
Petit Parisien, diyor ki: 
Bütün Türkiyede büyük matem hü -

~ünı sürmektedir. Büyük bir devlet rei -
ciııin şahsiyeti ne derece yüksek ve ne 
derece muhterem olursa olsun, hiç bir 
klınse, aman vermez bir hastalıktan sonr:ı 
YQ§lı sayılınıyan bir çağda ölen bu mu
ta!!er general, bu yılmaz ısıahatçı, bu 
insan kahramanı, bu çok popüler adam 
kadar bütün halkın kalbine yakın ol -
lrı.amıştır. 

cTinıes:. gazetesi diyor ki: 
Yeni Türkiyenin yapıcısı ölmüştür. Bü

tün bir millet şimdi, vatanın•n halaskiu-ı 
~e memlekcti baştan başa değiştiren 
lnkılabların funili, muhterem Büyük Şe
fi için a~lıyor. 

·• Muauam eseri bakidir, 
Teınps gazetesi, bundan sonra, Ata -

Hirkün eserini geniş bir surette tahlil et
tikten sonraJ sözlerine şöyJe devam ey
leınektedir: 

Ölüm, mağlıibiyet nedir hilmiyen bu 
adamı mağlıib etmiştir. Fakat onun mu
aııarn eseri bakidir ve Türkiye cümhu -
~!yetinin mazisi, islikbal için bir zıman -
ibr. Balkan Antantının lider! ve Şark 
Pa.ktının saiki olan Türkiye, rlünyad:ı 
kendi mevkiini almıştır ve Büyük Şefin 
lrkadaşları memleketin prestijln! mu -
hakkak ki idame ettircceklerdir. 

1ntransigeant gazetesi, cHarb sonrası -
bın ilk diktatörüı. nün hayatına geniş 
lUtunlar tahsis etmekte ve eMureel Sau
;:ge. in cAtatürkü nasıl tandım:ıt başlı -

alında bir röportajıru neşreylemekte -
dır. 

Harikatarla dclu bir hayat 
Mareel Sauvage, czcümle diyor ki: 

il Atntürkün şahsında, yalnız etrafların
d~ hayat ve ölüm mistiği yaratmağa ka-
ır şefiere has :mnnyetizm vardı. 

1 
Bir gün bana dedi ki: Çok büyük mil -

tietlere aid küçük mcmlcketle:- vardır. İs
l kbaı, öteki .milleUerden ziyade bu mil -

Amerikanın teessürleri 
Har:ciye Nazırı Hull bu zıyam yalnız TOrk miUeUne inh:sar 

etmediğini, sahasmm çok vAsi bulunduğunu ti!dirdi 
Vaşington ll (A.A.) - Hariciye nazırı'müteessir bulunduğu ve bu zıyaın falnız. 

:Mister Cordell Hull, Türkiye b;iyük el -!Türk milletine ve budueliarına inhisar et-~ 
Eçili~ine giderek Atatürkün ve!atlarındanlmiyerek sahası çok vasi bulunduğunu~ 
idelayı Amerika hükUmetinın fevkaliıdc,bildirmiştir. i . . . . ............................................................................................................................. ,, 
saslı karakteristik vasfını teşkil eden lümü haberi Sovyetler Birliği hükumet 

normalin fevkindeki büyük adamlardAn m.ihfellerile diğer bütün mahiellerde bü
birinin mukadderatına nihayet ycrmi§tir. yük bir tesir hıisıl etmiştir. Atatürkün n
Kemal Atat:irkün saltanatı diyebilcce~i- dı, Türk milletinin yabancı istilacılara em 
miz bir devir, tarihte birinci François'ya ~ peryalizmin cürüm ortağı olm sultanın 
kadar yükselen bir tesanüdün teyid~ ile 1 istibdndına karşı milli kurtuluş için yaP
nihayet buluyor. • l + ığı kahramanca mücadeleye sıkı bir su-

Sabık Fransız elçisinin makalesi rette bağlıdır. 
Ayni gazetede, Fransanın s?.bık Anka- Sovyet efkarı umumiyesi, Türk mille-

r~ büyük elçisi B. de Chambrun, Ata - tinin maruz kaldığı ağır zıyadan dolayı 
türkün hayatına aid yazdığı bir maka _ çok müteessirdir. Bu münascbetle hü -
leyi de neşrcdiyor. Sabık Fransız büyük kurnet mahfellerinde Türkiyeyc snmimi 
elçisi ezcümle diyor ki: taziyctlcr ifade edilmektedir. 

Bu esnada, Atatürkün bana karşı. be~ Almanyada 
sene ibzal huyurduklan dostaııc hissjyntı Berlin 11 (A.A.) -Alman ajansı bil-
Ve tarihini çok sevdiği Fransaya karşı o- diliyor: 
lan dürüstlüğünü hatırlıyorum. Mustafa Bütün Alrran matbuatı, Atatürkün 
Kemal, zaferlerinden mahviyet ile balı - ölümü haberini büyük başlıklar altın
sederdi. Fakat onun iftihar ettiği v~ gu - da ve uzun tercümeihaller ve fotoğ -
rur duy-du~u keyfiyet, medeniyet eseri raflarla nel:lre~mişlerdir. 
idi. Atatürk, her eline aldığı şeyin ta ama- Berliner Tageblat gazetesi ezcümle 
kma kadar nüfuz ederdi. diyor ki: 

Onun ~öh!eti c Bir hczim('tin hiçbir zaman sağlam 
Jour • Echo de Paris gazf>tesınde B. bir milletin hakkını muzaffer bir su • 

Courson diyor ki: rette tekrar elde etmek için kuvvetle· 
Bu karışıklıklarla dolu zamanımızd:ı rini ihya etmesine mani olamıyaca • 

belki Atatürkün şöhreti kadar büyük şöh- ~ını• bütün diinyaya göstermiş olan 
retler vardır, fakat hiç bir za!nan bir tel~ adamın vakitsi;ı; vefatı, Alman miPe
!nuvaffakiyetsizlik bile kaydetn:emiş ye- tini pek ~iy~de müi~hcyyiç etmiştir. 
gime şöhret, onun §Öhretidir, Atatürk, ü _ Aln.an milleti, Atasını kaybeden Türk 
fıil ederken, serbest, müstakil; moderı: mi:letinin matemine iştirak etmekte -
ve sa~lam bir orciu tarafından iyi mu _ dir. Atatürkün daha bugünqen politik 
hafaza edilen bir Türkiye bu·akmı§tır. bir gerçek olan tarihi eserinin kıyme-

Mahirane t~ebbsüler ti asıl cheınıniyet ve şümulü ile an ~ 
Journal gazetesinde Saint-Brice, diyor cr:k daha sonra anlaşılacaktır. 

ki: Börsen Zeitung yazıyor: 

Atatürkün bütün yapıcı Pseri: çalışmı- Milletinin mevcudiyetini kendisine 
ya; kütleleri disiplinine ve gayretteki de- medyun bulunduğu en büyük Türk öl
vam hassasına iptina ediyor. Türkiyenin müştür. Halefleri onun mirasını kQI-
maddi terakkileri, cidden mahiranE' ruyacaklardır.» 
teşebbüslerle dolu bir harici politika _ Angriff yazıyor: 
nın neticesidir. c Türkler, Almanyanın kendi milli 

Pctit Journal gazetesinde, n. SchacrE' matemlerine samimi bir surette işti • 
şöyle yazıyor: . rak etmelde olduğundan emin olabi • 

Ecnebi dev~et 
adamlarının taziyeileri 

Mo.skova 11 (A.A.) - Tas ajansı blldlr1-
yor: 

Kemal Atatürkün ölümü münıısebetlle, 

Sovyetler Birll~l Yüksek Sovyet Mecllsl 
divanının başkanı B. Kalinln, Türkiye Cüm
hur Baş!ranı vekill ve Mlllet MeclLcıl ReL~l B. 
Abdülhallk Rendl\ya a:}a~ıdald telgrafı çek
mlştır : 

Dost cümhurlyeUn, lsml büyük Türk mll
letlnln lstikllU v~ refahı lçln olan kalıra -
manca mücadelesinin bütün devresini sem
bolize eden yüksek başkanı Atatür)run ve
fatı haiJerlnden pek ziyade müteheyyiclm. 

Sovyetler Blrll~l Halk Komlserleri mecli
si başkalll B. Molotov da Türkiye Başveklll 
B Oel{u Bayara blr telgraf çekerek, Türk 
mUietlnln, İstlkl!\1 Mücadelesinin yüksek di
rljanı olan Cümhur Başkanı Atatür!cün 
şa~ında maruz lraldı!;ı büyük ziyadan do
layı hükümetin taziyetlerlnl blldlrmlştır. 

Fransada 

Paris ll (AA.) - Havas ajansı bUdlrl
yor: 

Dahiliye Nazırı B. Sarraut, dün l'i~leden 
sonra Türıctye büyük elçlll~lne gelerek B. 
Suad Davaza §ah.st tnzlyeUerini bUdlrml§ -
tır. 

0:\ha sabahtan ıtıbaren sefnret defterı
ne kaydcdllen şahsiyetler arasında B. Man
de! ve Mnrchandeau He ~yan reisi B. Jean
nency, Ankara büyük elçW B. Ma.<!Slgll, B. 
Lep~ovoc;t, belediye relsl B. Delannay, po -
lls -:nüdürii B. ı.:ıgeron ve birçok dlplomat
lnr meyıınında İngiltere ve Brezilya büyük 
elçbile Yunanistan ve Romanya orta elçl
!erl mevcuddur. 

Dı~C(" tarartan B. Lebrun, asker! ka.blne 
direktörü albay Chaude.ssolle vasıtaslle B. 
Sund Davaza t~yetlerlnl blldlrmlştlr. 

Parls ll CA.A.) - Protokol direktörü B. 
toze dün Türkiye büyük elçl3lnl ziyaret ede
rele B. Bone'nlıı taziyetlerlnl blldlrmlftlr. 

Vaziyet hakikaten de öyledir, fakat 
ır.eselede alakadar olaniann ikincisim 
teşkil eden Fransızlar tarafından başka 
türlü ifade edildiğini görüyoruz. Söyle • 
dikleri şudur: 

- cİngiliz - Fransız bağı muhakkak ki 
sr.~lamdır, fakat bu sağlamlığa rağmen iki 
~evlet arasında tam bir hareket birli~i 
bulunduğunu iddia etmek güç olur. Çek 
meselesinin üzerinden heniir. fazla za -
man gcçmedi. Londra bir Atman taarru
ı:u karşısında otomatik olarak Fransanın 
!mdadına koşacaktı, fakat Çekoslovakyn
yı kurtarmak için Fransanın mütaamz 
görünmesi icab edince İngiltere taahhüd-
1cri hududunun Ren hududunda bitti~ini 
söyledi, Fransayı durduran da bu söz ol
du Şimdi önümüzde bir Alman sömür -
geleri meselesinin belinniye başladığını 
görüyoruz, hiç değilse bu meselı?de Almao 
yanın karşısına hazırlıksız çıkmamaklı -
ğıınız lazımdır, bunun içindır ki İngilız 
Başvekilinin Parise gelmek kararnı 
memnuniyetle karşılıyoruz, diyorlar ki, 
!ki dil arasındaki fark aşikardır. 

* Pariste konuşulacak meselclcrin ma • 
hiyctine gelince, yeşil mnsamn üzerine 
konulacak muadele sadece Alman sö -
mürgelerinin iadesi işinden ibaret de -
~ildir. Bu muadeleye: 

1 - İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya 
arasında bir dörtler misakının akdi, 

2 - İspanya harbinin tasfiyesi, 

Macaristanefa 3 - Uluslar kurumunun atisi, gibi di-

Rudapeşte ll (A.A.l - Kemal Atatiir - ğer üç meseleyi de ilave etmek 15zımdır. 
kiin vetatı münasebetlle, Macaristan nalbl Hadiselerde ba~lıca alakadar iki dev-
Türkiye B. M. Mecvll.sl relslne hararetil blr lct: 
taziye telgrafı çekmiştir. - Aralarında görüş ve hareket birli-

Naib ayni zaır.and::ı. husust kalem dl · - ğinin mutlak oldu!tunu söylüyorlar. Fa
re~törlinü Türktre orta elçi!Jne göndererek kat görülüyor ki görüşten sonra hareketi 
taziyetıerlnl blldlrınlştlr. istilzam edecek mesele henüz konuşul -

Yugoslavyacia mu~ ta de~ildir. 
B'!lgrad ıı (A.AJ- İkinet Te Oçfincü na-================= 

iblP.r bugün Türkiye büyük elçllerine glde
rel( Türkiyenin büyük matemine iştirak et
tl!ı:!erlnl blldlrmi~lerdlr. 

Belgrad ll (A.A.) - Başveldl Stoyadln:>
vtç. Türkiye büyük elçDl!;lne giderek hükll-
mcttnln ve Yugoslavya mllletlnln Türklin 
büvük matemine !4tlrak etUklerlnl ve bu c
lemıı Te kederll dakikayı Türklerle beraber 

revkalAde nüshalar ~karacaklardır. mı • 
kümet erkAnı, ecneb! seflrler, sabık na~
lar maruf pek çok zevat elçlll~e giderek def
teri mah.~usu \mza eylemektedlrler. 

Pariste matem 
etiere aiddir:ıt. Bu cümleler. hafızam:ı 
l'lakşedildi. Zira bu cümlelcr, ölümünün 
~ifesinde, Yakın~arkm, hatta bütün 
:llrkın en şuurlu, en uyanık, en emin <J

l a.tn.ı olarak tecelli eden Atatürlc-Jn hari
i tlarla dolu hayatının derin manasını gös 
le6ttnektedir. O Atatürk ki şöhreti mem-

Reisicümhur Atatürkün vefatı üzeri - lirler.» 
ne, Türkiye politikasında acaba bir ta • Deuf.sche Al!gemeine Zeitung, di - yaşadıklarını bildirerek samımı taziyelerı -

Paris ll (A.A.) - Ecnebt sefaretler, A -
tatürkiln vefatı haberi üzerine bayrakları
nı mater.ı alAmetl olarak yanya 1ndlrmiş· 
lerdlr. 

ketten memlekete geçerek hayat ef -
"nevi denebilecek bir mahıyet alm~tır. 

Zamanımızn en büyük adamı 
M:atin gazetesi diyor ki: 

t(lMustafa Kemal, bllnisi olduğu Türkiye 
bu llıhuriyetinde, hiç bir zaman Çarlarm 
,, e lllalik olamadıklan hududsuz kuvvet 

1 
e salahiyete sahibdi. Bu derece derin -

,_en sevdiği memleketinin modern inkişa
~ma 
rı! • engel olan asırlık an'ane1eri ve di -

adetıcrt yıkmak için bir tek imzası kafi 

~_:lıni§ti. Böyle olmakla beraber, Ata -
~:k, ~a~'iyyen bu kudretini suiistimal 
tn ernı§tir. Zira, Atatürk, hakikaten, za
li ~lllızın, objektif zihniyeth ve temkin-

J uyük adamlarından biri idi. 
~ ournal gazetesi, Atntürkün muazzam 
ı. erini tafsil ettikten ve 4 temmuzda An
~arad . 
..... a ımzalanan Fransız - Ttirk anlaq-
Ol~asını h ır ör· atırlattıktan sonra, diyor kl: 

urn, bir kere daha, zamammızıc e • 

hrıvvül olacak mı? Muhakkak kl . İsmet yor ki: 
İııönünün Türkiye cümhuriyetinin en c Bu biricik adamın bir daha dün
yüksek makarruna geçmesi T:.irkiyenin yaya gelece~ini zannetmiyoruz. Onun 
yalnız komşuları ile değil, fakat yabancı hl.\~iki büyüklüğünü zaman göstere • 
devletlerin ekserisini ve ezc-ümle, Mon- cektir.• 
trö anlaşmalarının gösterdıği veçhile, Dünya fakir düştü 
Fransa ile olan samimi münasebetleri de- Budapeşte ll <A.A) - Akşam ga -
ğişmiyecektir. zctcleri, Atatürk hakkındaki hürmet -

M•·anam eseri leıini gösteren çok geniş makaleler do-
Excelsior gazetesi, Fransanın sabık An· lu olarak intişar etmişlerdir. 

!}(ara elçisi B. Kamererin beyanatını neş- Macar Orsag gazetesi de., ~u mütaleayı 
retmektedir: yürütmektedir: 

Atatürk, filhakika bir diktatördü. Fa- Dünya, bu harb ve sulh kahramanı Bü-
kat en iyi manasile bir diktatiirdü. Ken _ yük adamm ölümü ile fakir düşmüştür. 
disi, hiç bir zaman bir zalim de~ildi. Mu- iktidarı, azmi ve bahadirli~ile aman bil • 
ıızzam eseri, kanlı vak'alarla damgalan _ miyen galibierin tatbike kalkıştıkları 
uıı§ bulunmuyor. Atatürk, otoritenin en pranga siyasctinl ilk kıran Atatürkt:.ir. 
doğru derecesine sahibdi. Kendısinin hiç Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi 
kimse ile kıyas kabul etmez rneziyeti, her kabul etmi§ ve muvaffak olmu~tur. Fa -
sahada temkin ve itidali ve memleketinin kat Atatürk sulhde de o kadar büyüktü. 
men(aatleri hakkındaki doğru hissiyah Milleti uyandırarak, canlandtrarak milli 
idi hissi, azamt derecede takviye eliniştir 

Moskova 11 (A.A. ) -Tan ajansı bil_ Malik oldu~ muazzam kudretlere rağ -
diriyor: men hayatını sade bir millet çocuğu gib! 

Türkiye Cümhur Ba§kanı Atatürkün ö- geçlrml§tir. 

nin Türk hükumet.ıne lbl~tını rica etmiş -
tır . 

Ahnanyada 

Berlin 11 (A.A.) - AtatürkOn vefatı ha
beri üzerine Berllnde bulunınıyan devlet re
~i B. Hitler'In emrl üzerine, Devlet Nazırı 
Dr. Mayaner kendileri nanuna ve Harlelye 
umumi kAtibi b~ron Welseger Harlclye Na
zırı narnma büyük elçUlle gelerek tazlyede 
bulunmuşlıudır. 

Romanyada matem 

Bükreş 11 (A.A.) - Atatürkün -vefatı ha
beri buratla çok derin bir teessür uyandır -
m~tır. BiiŞmabeynel kral namına, ve Har! -
clye Nazırı B. Komnen bükft.metı namına el
çlllıle geierek tazıyeUerinl bUdlnnl~lerdlr. 

Ba.şmabeyncl, Türk mllletınln utradı~ı 
kayıbdan duydu~u çok derin ve samımı te
essürü Türk muıet ve hükfunetınln bllmesl
nt Kralın bllhassa arzu ettı~lnl söylemiş -
tır. Harlclye Nazın da cihan tarihinde o ka
dar bfiyük ve a.sll rol oynamış bir simanın 
ziyaı lle kendilerının de çok tıymeW blr 
dost kaybettlklerln1 nekadar acı blr surette 
duyduklarını blldlrıniştır. 

Resmt dairelerde bayraklar matem alA -
mett olarak yuıya 1ndlrilml§tlr. Gazeteler 
hususl nfishalarla halkı haberdar ettller. 
Y$"ın, .Atatürk\ln eserını tanıtmak ilzere 

Belçikada 

Brüksel ll (A.AJ - Kralın saray nazın 
lle Başvekll Te Hariciye Nazın, B. Bpnnk, 
bizzat Türk elçl1~ine glderelı: Kral Te Btl
çlkıı. hükı1metı namına tazlyede bulunm~
lardır. B Spaak Türk milletının kencfisloe 
mnhsu.s metam•lle b1J :ı!yaın büyilk acıları
na karşı gelece~! tımidinde bulundu~unu l· 
IAve etmiştır. 

İngiltereele 
Lonch-a Il <A.A.) - Atatfirkün vefatı ınt\

na<;;!betlle Kral George nnmına saray t~ -
rlfat nawı Türkiye büyük elçlllıtıne glde -
rek majeste Kre..lın bu büyük zıyadan dola
yı Türk mtlletlnln kederine bfitün knlbic -
rlle iştirak ettiklerini blldlrmlştlr. Hfilı:Omet 
nnmına da Harlelye teşrlfnt mOdürtı umu
mlsl ayrıca tazlvede bulunmuotur. 

Tahranda 
Tahran 11 (A.A.) - Harlclye Nıızın bu

cün Tüıklye büyük elç111~1ne giderek Ata -
tiirkün vefatı haberını scyahatte bulunan 
Şehlnşaha tclefı.ınla blldirdl~inl ve çok mıi
teesslr olan Şeblnşah Hazretlerinin derhnl 
büyük eJç:Ul~e giderek kendUerl namına ıa
zlyelerinl blldtrmesinl emrettlklerlnl aöy -
lemiştlr. 
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Tayyare piyangosu 
26 ncı tertibin ( 1 ) inci keşidesi dün başladı. 

Şehir Meclisi dünkü toplantısmda 
gözyaşlan ve hıçkırıklar 

içinde Büyük Şefin hatırasını andı 

Evvelki gün feci bir 
tren kazas1 oldu 

Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınıı 

Bir araba parçalandı ara
hacı öldü bir kişi yaralandı 

15.000 lira kazanan 

30142 
23499 21839 17374 14461 33117 
10043 1556 20316 24410 12297 
9072 35816 24432 28137 16416 
5509 35969 24666 3752 32452 

36484 24527 37398 1122S 26865 

36377 
37261 

1698 
12308 
31041 

Evvelki gün Çerkesköy ilP. Sihekli ara
smda feci bir tren kazası olmuştur. Edir
neden İstanbula gelmekte olan 7 numa -
ralı yolcu treni Çerkesköyden hareketin
den sonra mutad sür'atle yol alırken Si
nekliye üç kilometre mesafede serbest 
gcçid üzerinde, içinde üç kişı bulunan 
bir araba ile kaı;şıla~mıştır. Makinist dü
dük çalarak yoldan geçmek istiyen ara-

Sonları ( 42 ) rakamlarile nihayet- 19533 18499 17400 17651 16755 
lenen bütün biletler onda bir hesabile 15863 33865 37264 37001 10024 

26463 
3847~ 

Valinin nutkunu müteakib beş dakika süki'ıttan sonra 
Reisicümhur Isınet lnönüne, Büyük Millet Meclisine 
ve Başvekalete taziyet v:.! yeni seçim dolayısi:e de 

ikişer lira amorti alırlar. 35287 8849 
16675 7598 

29592 
15913 
29716 
20339 
17823 
23244 
12966 
17637 
32308 
28925 

590!1 
4347 

39040 
24834 
7271 

21217 
10742 
17207 
27958 

35008 

tebrik telgrafları çe~i"m':!sine karar verildi 

İstanbul Şehir Meclisi clün vali ve be
lediye re•si Muhiddin Üstündağın reısliği 
altında toplandı. Celse açıldığı zaman 
Muhiddin Üstündağ ayağa kalktı, biiyü~ 
bir teessür içinde olduğu görünüyordu: 
• - Arkadaşlarım, 

Dedi, 
~Dündenberi memleke:imiz ve millc -

timfz uğradığı büyük feHiketin kederi ve 
acısı içindedir.» 

Muhiddin Üstündağ bu noktada dur -
du, devam edemiyordu, gözlerı ya~ için
deydi, kendini zorluyordu. Nihayet kesik 
cümlelerle devam etti: 

- cHcr Türk, hattA yabancılar dahil 
olarak herkes Atatürkü kaybetmenin ız
tırabını kendi varlığının en derin ve sa-

mimi yerlerinde sarsıntılarla hissediyor. 
Biz İstanbullulara isabet eden elem his
sesi ise daha derin ve daha büyüktür. 

Atatürk büyük tarihi davası ve miica
delesile memleketimizi kurtardıktan ve 
tam istiklaline kavu~urduktan sonra çok 
sevdi~i İstanbulu sık sık ziyaret etmiş. im-

k!n bulabiirliği kadar uzattığı ikamet ve 
huzurlarile şehrimize sonsuz şerefler ka~ 
zand~ış, pek çok güzel hatıralar bırak-

mış ve büyük inkılablarından bir kıs -
n.ısını burada yaratmış, bir ço~unu dıı 
buradan sevk ve idare etmiş ve nihayet 
gözlerini hayata burada kapamıştır. 

Bu kayıbın acısını yüreklerimizde sım
sıkı muhafaza ederken onun büyük T'.irk 
milletine bıraktığı mukaddes mirası mu-
hafaza etmekte, onun açtığı inkılfı.b ve 

cAtatürkün hayata gözlerinı kapamak bacıyı ikaz etmek istemi~ ise de, nraba 
wretile Türk milletinin uğı adığı büyük demiryolunun diğer tarafına geçmek için 
k:ıyıbın derin acı ve s_ızılarile müteellim yuluna devam etmiş, lokomot.ıf büf.ik bir 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine hızla arabaya çarpmıştır. Müsademeyi 
!stanbul halkı nanuna İstanbul Umumi müteakib katar durdurulmuş ve arabada 
Meclisinin ta4iyetlerini arzei!erım.:. bulunanlardan arahacının öldüğü ve di-

1stanbul Umumi Meclisı kararile ğer bir kişin;n ağır yaralandı&rı ar.lnşıl -
Vali ve BeLP.ıii11e Reisi mıştır. Diğer yolcuya bir ~f'Y olmamış, 

Muhiddin Us~iindağ arabanın hayvanları da kurtulmuştur. 
Yüksek Başvekalete: Kazayı mütcakib keyfiyetten haberdar e-
cSinesinde gözlerini ebediyete kapıyan dilen Silivri müddeiumumiliği tnhkikata 

Atatürkün manevi huzurlarmda sonsu:t vnzıycd etmiştir. Kaza yüzünden Sirke
teessürlcr duyan İstanbul halktmn bü - ciye 19,33 de muvasalat etmesi liızım ge
yük elem ve keder duygularına. tercü - len tren beş saat rötarla 24,3a de Sirke
rr.an olarak İstanbul Umumi Merlisinin ciye gelmiştir. Kaza esnasında yaralanan 
t:ıziyet ve tesellilerini arzederim.» muhtar Ahmed ayni trenle şehrımizc ge~ 

Istanbul Umumi Meclısi kararile tirilmiş ve Cerrahpaşa hastanesinde te -
Vali ve BelediyP. r.ci.~i davi altına alınmıştır. 

Muhiddin Vstürıdağ 

Tcbrik telgraflan: 
lrnıet lnönü: 

Türkiyt- Reisicüınhuru 

Ankar.:ı 

cTürk milletinin hakiki tt>mayüllerine 
uygun olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azasının bütün reylerile Türkiye dev
lt!t reisli~i makamına seçilmek suretile 
ihraz huyurduğunuz itimad, hürmet ve 
.:;cvgiden dolayı yüksek huzurunuza İs
tanbul Umumi Meclisinin telıriklerini, 
bağlılıklarını ve sürekli muvaffakiyet 
:lileklerini saygılarımla arzederim.-. 

Istanbul Umumi Medisı J.-aTaT"ile 
Vali ve Belediye Reisi 

Muhiddin V's•;lndağ 

---------------------
Bir genç k1z daha 

erkek oldu 
Cerrahpa~a hastahanesi dün gJrib bir 

hadiseye sahne olmuş, bir genç kız ya
pılan ameliyat neticesinde erkek olmuş
tur. 

Bundan bir müddet evvel, Uşukta bir 
kcıç delikanlı birleşereü Emine isminde 
bir kızı dağa kaldırm ,ııardır. Emineyi 
bir müddet bırakmıyan mütecavizler 
kızcağızın namusunu da, kirletmişlerdir. 

tekftmül yoluna sarsılmaz bir sadakatic Türkiye 
bağlanmakta ve daimi irşadları veçhile reisliğine: 

Büyük Millet Meclisi yüksek 

Genç kızın hasta ve bitkin bir halde kö
yüne dönmesini müteakib, hadise anla -
şılmış ve Uşak adliyesi tahkikata el koy
muştur. Rahatsızlığı artan ve ga~·ri tabii 
bir şekil alan Emine, adliye vasıtasile 

İstanbula getirtilerek, Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. Hastanede yapılan 
muayene neticesinde, genç kızın hünsa 
olduğu anlaşılmıştır. 

Dün yapılan ameliyattan sonra, EminE' 

12.000 lira kazanan 

29899 
1.000 lira kazanan 

32631 
500 lira kazananlar 

11180 23333 
31818 36675 
20492 27498 
5807 26166 
9654 22773 

35205 
15533 
34196 

4998 

6607 
6670 
4425 

31503 
38898 
7303 
8550 

27173 

90G9 
31719 
29554 
26792 

923:i 
6220 

7030 
1570~ 
6217 

21039 
22793 
8657 

29755 
n lO 

2521Q 

16ıo4 35520 345ıo 34573 38863 27356 E OSMANLI BANKASI 
16710 38726 24361 16771 18690 3945:3 --
33323 13498 32131 = 

\50 lira kazananlar 
--E' 

21147 
33689 
38868 
25499 
32268 
35452 

4416 4239 38806 3353 33260 -
24634 17835 13065 15419 16432 § 
11897 1594 441 12648 37754 = -39945 30275 27909 7718 3912·J = 

6525 5133 9471 31903 32293 ~ ----
100 lira kazananlar ----------------

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10.000.000 lngiDz liraSl 

Türkiyenin başlıca şehirlerlle 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 23019 34267 25229 25593 2732Z. lGRO\ 

33591 19245 36006 2446 17734 19731 
788 28090 12444 13874 8745 10568 

28482 9375 9254 2367 18484 29991 
36697 2770 3874 17~54 3320 1&11 

-~ Her tUrlU banka muameleleri 
1728 28301 15330 4810 1605 6852 

22215 14398 35542 18517 36127 59~9 
17789 37396 30119 7121 34615 4542 
17050 34813 

50 rira k ~ zananlar 
8800 16486 28955 33941 2~851 

24487 
24693 
18553 
32284 
29501 
34609 

3970 
4237 

39911 
4829 

8871 
33636 
35685 
10328 
23354 
13007 
15271 
39708 

~ yapar. 
,1111111111111111111111111111 111111111111111111111111 

. 
Ilan T arifemiz 

Tek sütun santıml 

Birinci aahile 400 
Ikinci aahile . 250 
Vçüncü aahile 200 
Dördüncü aahile 100 
Iç aahileler 60 
Son sahile 40 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

Türk milletinin sonsuz hayatiyetine sa- cEbedi Şefimiz Atatürkün bu millete 
rılarak bu kuvveti inkişaf ethrmek hiz - bıraktığı kudsi mirasın korunması VI'? 

metinde bir teselli bulmaktayız. Türkiye kl.lvvetlenmesi yolunda en büvük ve en 
cümhuriyeti hükumetinin dün neşretmi~ 1 ~::Uıhiyetli millet teşekkülümUz azasının 
olduğu beyanname bize vazHemizi ve va- gösterdiği fikir birli~i ve ir:ıde kuvveti 
ziyetimizi büyük bir jsabet, kuvvet ve m:ııctimizin de temayüllerine tamamile 
belfıgatle mükemmel surette ifade .ve ilfm uygun bir surette tecelli etmiş olmakla 
etmiştir. Buna uyarak kendisine ve ese- bu muvafiakiyetten doğan tebrikleri • 
riııe karşı sarsılmaz surette bağlı kala - nıizi ve şükranlarımızı sunar, ba~lılığı -
ca~ımız Atatürkün büyük ve aziz hatı - ınızı teyid ederiz. 

genç bir delikanlı olmuştur. 
Bayan Emine, bundan sonra 

mini taşıyacaktır. 

E . . . ~8789 
mın ıs- 22081 

6419 
542 

12124 
38585 

1489 14703 26535 
11588 6547 24708 
26605 16605 21233 
27153 1179 34362 
18960 19318 10629 
23442 16246 39370 
29310 28288 30283 
33747 32942 30860 
15946 26785 16215 
16073 31669 3~931 

21617 10030 16427 
10016 6200 17969 
33232 7952 1727~ 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenziUltlı tarifemizdcıı 

istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

rasına hürmeten be~ dakika ayakta hu~O !stanbul Umtım- Me"l; '· ·z . k- . ı •. ~~ı r.ararı e 
V€ sü ut teklıf ediyorum.-. vaı· ve B l a· R .. ı e e ıy>! .cısı 

Muhiddin Üstünda~ söylerken herkes Muhiddin ıts'iiT!dağ 
ağlıyordu , za~ıt tutan stl!nograflaı da Telgraflar okunduktan sonra celse ta _ 
yazmaktan ftcız kalmışlardı, hıçkıran da til edilmiştir. 

vardı. Nutku müteakib aza ayağa kalktı 
ve derin bir vecd içinde beş dakika sü-

kılt edildi. Bundan sonra valı ve bele -
diye reisi Muhiddin Üstündağ, Reisicüm
lıurluğa Malatya meb'usu İsmet !nönu -
nün seçildiğini söylemiş, Atatürkün bü
yük ziyaı dolayısite Riyaseticsmhur ma -

kamma, Büyük Millet Meclisi riyasetine 
\:e Başvckalete birer taziyet, ve bila}larc, 
Reisicümhur intihabı dolayısiJe tebrik 
telgrafları çekilmesini teklii etmiş, teklıi 
kabul olunmuş ve encümen reisierinden 
mürekkeb bir heyet telgrafları hazırla -
ınc1ğa memur edilmiş, Meclis beş dakıka 
tatil olunmuştur. 

İkinci celsede evvela taziyet ve sonra 
tcbrik telgrafları okunmuştur: 
Taziyet telgraflnn: 

1smet lriönü: 

Tiirkiye Rcisiciimhuru 
Ankarn 

Atatürkün zıyaı He Türk devletinin w• 

Türk milletinin düçar olduğu büyük e -
lı.>ın ve kederden dolayı İstanbul halkının 
hissiyatma tercüman olarak İstanbul vi
layeti umumi meclisinin taziyet ve te -

selrlerini zatı riyasetpenahilerine sav -
gılarımla arzederim. • 

lstanbul Umumi Meclisi kararile 
Vali ve Belediye Reisi 

Muhidd.in t~stündağ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi vüksek 

reislijiııe: 

Ettonya ticaret muahedesi 
tebliğ edildi 

Türkiye ile Estonya arasında imza
lanon s~n ticaret ve klering anlaşma
sı dün Jktısad Vekilietinden şehrimiz· 
deki aHik::ıdarlara tebliğ olunmuştur. 

Bu aniaşmaya bağlı senelik konten
jan listesine göre Estonyaya 5 O ton 
taze üzüm vt portakal, 300 ton kuru 
meyva. 5 ton zeytin, 50 ton ceviz, fın
dıl~. badem, fıstık, 5 ton defne yapra -
ğı. 350 ton tütün, ı O ton likör ve di -
ğer ispirtolu içkiler \'C şarap, 3000 ton 

tuz. ı ton tabii sünger, 5 ton balmu -
mu, ı O ton susam ı O tan kitre 200 

' ton afyon, 1 O ton zeytin, badem ve 
1 ce_viz yağlan, 185 ton palamut, 15 ton 
1 val.c ks. 100 ton pamuk, ı 00 ton ken -
dir, ı O ton pamuk ucu ve artığı, 1 ton 
hah gi3nderilecekür. 

Estonyadan memleketimize de bir 
senede 1 ton zamk, 5 O ton deri 5 

' ton yünlü mensucat, tahdid dışında ke-
reste, 1 00 ton kontrplak, parke plaka
jı ir:in tahta yaprak, 60 ton ambalaj 
ka~ıdı ı 00 ton kesilmemiş yazı kağı
dı, tahdid haıicinde matbaa kağıdı. 5 
ton filitre kağıdı, 40 ton karton, S 5 
ton pamuk ipliği, 75 ton pamuklu men· 
sucat, 2 ton yt-lken bezi, 300 ton pen· 
cere camı idha1 edilecektir. Buz maki
neleri ve frigorifikler tahd.id olunma -
mıştır. 

Denize dü~en bir çocuk kurtanir-'t 
Üsküdarda Deba~lar mahallesinde otn -

raıı Mahmudun 8 ya~ında Adnan ismindeki 
çocu~u. dün deniz kenarında oynarken blr
de!ıblre denize düşmüşse de o elvardan ye
tişen sandalcılar tarafından kurtnrılmış -
tır • .............................................................. 

Sadakai f1t1r 
İstanbul 1\füftiJiğinden: 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmntlan 

En iyi İyi 

ıs 

24 
84 
00 

14 
20 
67 

133 

So 

12 
19 
54 
00 

Yurdumuzun hava müdataası esbabını 
temin hususunda pek meşkür mesalsl 
orulnıekte olan ve aldığı teberruatı Kı

ıılay ve çocukları Eslrgemc Kurumu gl
bl hayırlı teşekküllerle paylaşan Türk 
IIava Kurumuna her veçhlle yardımda 
halunmak mühlm bir vazlfemlzdlr. Bl
r.aenaleyh bıı babda Dlyanet İşleri Re
lbllğl tarafından verilmiş olan fetva 
muclbince sadaka! fıtır ve zekat lle mü
kellef olanların - havadan gelecek teh-
llkelcre kar~ı yurdumuzu, mllletlmiZl 
korumak u~runda pek feylzll ve devamlı 
bir surette çalışan - mezkOr Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu vesl~ lle de 
memleltetimize hizmette bull.lnu.lması 
lüzumu sadakal fıtrın nev'l ve mikta
rlle beraber llfın olunur. 

.............................................................. 
Evierimize bırakılan fıtre 2arOarına 

ko)·acafımu; birkaç kurllfun bir araya 
Celmeslle, fCDÇ piJotlarunızın YC kırıl -
mu kaoadlarunazm sayısı artacak Kınl
arm bütün feliketlere yetişme kudrctJ 
çotalacakttt. 

12684 
32716 
29912 
9907 
9936 
1202 

288 
34702 
34412 
15237 

399 
21131 

6107 23665 801(1 
17285 609 35951 

7761 12908 6022 
25495 7703 6671 
37190 38922 6784 

397fı9 

252SO 
23899 

61 
31689 7421 31282 21877 11125 31889 
12771 27144 2995 2709 18070 19165 
21566 21954 7698 33418 5630 23123 
30156 27800 36754 25417 25372 5G29 
39885 33124 6080 33377 1318B 33178 
14323 11804 943 838 617!1 3Hi30 
28080 31172 13663 23192 8266 17831 
37778 35829 15042 1382 4935 23023 
31413 27236 11727 27380 1872 17028 

1211 17456 28210 26219 32437 

30 lira kazanan~ar 
5551 25730 27456 4059 33729 9401 
2757 3336 32729 35492 19868 20361 

16526 36730 39287 10796 2824 38630 
6916 2735 28464 2971'1 18389 31-'60 

10588 36566 39742 32817 13314 262qg 
21902 17753 7227 28459 3649~ 14350 
12899 9793 9742 4456 3901~ 37270 
35846 13761 7068 4518 269134 16(J9 

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

İlincılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

DOVÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H ~r türlü banka i,i * 

SELANi~ BANKASI 
Tesis tarihi : 1838 

• 
7444 16585 28888 39816 1264L lllöö 
8676 9248 36559 34974 39929 14•i8 

27480 21591 28020 21851 .35592 220J G 
37315 15378 267 27902 143HJ 10749 İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA•f.A)l 

34857 21560 5951 27462 2955() 2731 
2751 39049 33666 13121 5151 10i2 
8874 29356 24341 4067 19557 120C2 

24636 16360 16396 14503 34661 2516 
13754 6165 20211 21159 13841 24803 
30009 10694 18421 37991 19980 3~991 

34339 21926 32291 1704 21532 24640 
11414 1988 2039 11970 1&135 16."~44 

34319 16946 
15835 3913 
20366 18038 
1292 ?178 

10546 22985 

38894 
22157 
13488 
39463 
29357 

20536 
36562 
27868 
37432 

620 

34580 
14793 
32476 
2106 

35302 

37959 
39721 
32075 
2019 

38190 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve YenicarnJ) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka munmeıeleıJ 
Kiralık kasalar servisi 

~ 

, 
• 
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fsmet İnönünün nutku 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) tarif edilerniyecek bir derecede idi. Meb-

tahsis edilen ıocalarda bulunmakta idi- uslar "e içtimada hazır bulunmakta olan __ .:::=::~~~~.;_~~~;;:~~..;....;;;. __ . _____ -:;---:;--;--:---:~-;---;-::---:----- sivil ve askeri erkan ile samiin ve kor· 

TI.z•lı•s bu gz[ z•yz• "'e bo[ izmirde bir evfenme ıeııierkes yaşanılan dakikalarm tesiri aı- diplomatik, yeni Cümhurreisinı ayakta 
ıJ. ~ V tında ve derin bir süklin içinde eelsenin ve dakikalarca süren alkışlarla karşı la· 

teşebbUsUnün ortaya açılmasını beklemekte idi. . . d.kları gibi İsmet İnönünün yemin etme-

k Tam saat 11 de Reisicümhur vekılı V(> sini müteakib iradettikleri nutku da ayni 
SUJJQ av. uşugor attıg~ f garib bir macera Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik suretle ayakta dinlemi§lerdır. 

'3 Renda riyaset makamını ışgal etti ve lsmet lnönUnUn nutku 
Şe birde imar faaliyeti 

elektrikle aydınlabldı. 
kıymetli eserler 

arth. 
Oç yıl 
vücude 

Kilis baştan başa 
için de bir co k 

getirildi 

Yugoslavyada bir Hırvatla 
evlendirilen bir genç kadın 
:zmirde bir Türkle evlen-

ır.ek istiyor 

İzmir (Hu"usi) - Zehra isminde 
genç bir kadın nüfus dairesine müra -
caat ederek İzmirde Sadi isminde bir 
adamla evlenmek istediğini söylemiş
tir. Fakat kendisine müsaid cevab ve
rilmediği için Dahiliye Vekaletine şi
kayette bulunmuştur. 

Müşteki Zehrn, bir maceranın kızı
dır. Macerasını kendi lisanından dinli
yE:lim: 

Kilisten bir görilnü~ 

- Ben 7 yaşınıda 'bulunduğum sı -
rada, bundan 23 sene evvel Bosna -
Hersel-ten Türkiyeye hicrete karar 
vermiştik. Bı:tD~an muhacirleri arasın
da Türkiyeye gelirken annem babam 
t:rene binmişti. Tren kalkınca ben is
tasyonda kald1m. O zaman 7 yaşmda 
bir çocuk olduğum için ağlamağa baş
ladım. Beni bir Yugoslav zabiti alarak 
evine getirdi. Kendisine evlad yaptı. 

Kilis, (Husust) - Türkiyenin en büyük 
kaza merkezlerinden birisı olan Kiliste 
büyük bir nüfus artıp vardır. Cumhuri
yetten evvelki mikdar üçte bir nisbetin
d~ artmıştır. Kazanın köylerile birlikte 
flıncJiki nüfusu altiiUf bine yakındır. Ki· 
lis bekArı en az bir kazadır. Dörtten az 
Çocuklu anelere nadir ra..tlanır. 

Burada imar hareketleri son üç yıl zar
fında memnuniyetle kaydedilme~e 1ayan 
IUrette artmıştır. Dahiliyemizin cidden 
kıymetli bir uzvu olan Necmeddin E.::
gin, harab kasabayı imal' için büyük bir 
feragat ve fedakArlıkla çalışmış ve ilç sc
ne içinde birçok kıymetli eserler meyda
na getirmiştir. 

Yapılan işler arasında elektrik tesisa
tını başta saymak lAzımdır. Şehr! baştar.
başa tenvir eyliyen medeni ışık ayni za
ınanda içtiınal hayat üzerinde de bekle· 
nen tesirini yapmış ve sönük olan gece 
hayatını uyandınnıştır. Ana cadd(> par
te döşenmi,, üç aile parkı açılmış, iki a
bide dikilmiş, bir hayvan pazar; kurul-

Trabzon belediye 
toplantiiari 

meclisi 

Trabzon (Hususi) -Trabzon hele· 
diye nıeclist ikinci~rin iptidasın • 
dan itibaren be1ediye reisi Cemal Tur· 
fanm başkanlığında toplanarak reis ve 
killerini, divan katibierini ve encümen 
Azalarını seçmiştir. 

Meclis daimi encümen Azalıklarına 
liaHm Ç<>lakoğlunu, Bayan Emine 
Kadri Evreni, ve Cemil Serdan seç -
JniŞtir. Meclir içtimalanna devam et -
ın~ktedir. 

Samsun belediye reisi 
seçimi yap1ld1 

Samsun (Hususl)- Burada 1 T~ş
linden itibaren başlıyan belediye reis 
Ye belediye azalan seçimi sona ermiş 
Ve reisliğe şE>.brimizin kıymetli doktor
larından Necmeddin Divitcioğlu seçil
llliştir. Belediye azalan seçimi de bit • 
Jniştir. Seçilen azalar ve reis vazifele -
line başlamışlardır. N. Divitcioğlunun 
l'eis seçilmesi halkımız tarafından bü -
Yük memnuniyetle karşılanmıştır. 

KarabDkle hayvan sergisi 
Karabük (Husust) - Fabrikaca ter

tib edilen hayvan sergisi bu pazar gü
nü yapılmıştır. Bütün civar köylülerin 
iştirakile büyük bir yekfın teşkil eden 
ıneraklı kafilelerini alAkalandıran bu 
&ergide müteaddid hayvanlar teşhir e -
dilmiş ve derece alanlara Brassert şir
keti tarafından nakdi mlikMatlar veril
llliştir. 

Babaeski belediye reisi saçirdi 
Babaeski (Hususf) - Yeni seçilen 

~abaeslti belediye hey'eti ilk toplan • 
tısını yaparak belediye reisliğine tüc -
cardan Saimi seçmiştir. 

muş, kanalizasyon şebekesi ilerlemiş, en
kaz ve harabeler ortadan kaldırılm•ş, 

nıezbaha yapılmış, sebze ve kasab hali 
yükselmiş ve belediye bü!cesi 85 bin Ji
;:aya iblağ olunmuştur. 

Değerli idareci kültür işlerme de azr.
mi önemi vermi~ ve iki köyde ı;ayet gü
zel ve modern iki ilk okul binası inşa ey. 
lemiştir. Merkezde bir orta, tam ve nok
san teşkilatlı beş ilk okul mevcud olduğu 
halde ihtiyaca kafi gelmemek~edir. Halk
taki okuma ve okutma zevki günden gü
ne artıyor. 

Kilis jktısadiyatında husule gelen in
kişafta da güzide ilçebayın büyük yar
dım ve hissesi vardır. Fabrika ve imalat
hanelerin tevsi ve taaddüdiı için müte
madi teşviklerde bulunmuş, i~ sahibieri
ne her türlü müzahereti göstermi~ ve bu 
şayanı takdir gayretin güzel netkeleri 
memnuniyetle alınmıştır. 

Yatak kadrosu yirmi beş olan ve Emin 
Bilgenin idaresi altında çalışan Kihs 
memleket hastanesi muhit~ gittikçe daha 
f .. ydalı olmaktadır. 

Orhangazide bir mezbaha 
yap1hyor 

Orhangazi (Hususi) - Kıymetli 
ka:ymakmrumız Fuad Alper şehrin i -
mar işlerini ehemmiyetle takib etmek-

te ve şehir dahili yollarının intizamı i

Orada senelerce kaldım. Fakat Türk 
olduğumu biliyordum. Beni kendi a • 
detlerine göre büyüttüler. Beraberce 
kihseye götürdi.iler. Bu zabit bir Hır -
va ttı. 

On beş yaşın~ gelmiştim. Bir gün e
vimizdc bir oduncu odunlan keserken 
ben de kendisine yardım ediyordum. 
Bildiğin.r. birka~ cümle türkçe ile ken
disine hitab ettim. Bu oduncu: 

- Seni gavur yaptılar, buradan ka
çarak Türkiyeye git, dedi. 

Bunu yap::ımadım. Beni, halen Vre
me gaıetes1nde operatörlük eden bir 
Yug.oslavyalı ile ev1endirdiler. Bu a
damdan menınundum. Fakat bir türlü 
ısınamıyordum. Türk olduğum için 
Türkiyeye gelmeği arzu ediyordum. 
Scfarethanemize müracaat ettim. Mu
amelemi yaptılar. Bundan bir sene 
evvel İzmire geldim. 

Şimdi burada evlenmek istiyorum. 
Belgradda kocamdan aynlmadığım i· 
çin evlenmeme müsaade etmiyorlar. 
Ben o adamı istemiyorum, çünkü Tür
küm.:. 

Edirne Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yard1mlar1 

le şehrin en mübrem ihtivaçlanndan Edirne (Hususi) -Çocuk Esirgeme 
olan asrl bir mczbaha ile halen pek çir Kurumu tarafından ilk okullarda oku
kin bir manzara arzeden umumi bela yan kimsesiz ve yoksul çocuklardan 
yıl~tırılarak yerine asri bir bela yaptı - 300 kişiye birer takım elbise ve 200 
rılacaktır. kız çocuğa da göğüslük yaptınlmıştır. 

c Trabzon içme suyunun temeli -abldı 

Tra'bzon <Hususi) -Türkiyenin en Temelatma merasiminde Vali Refik 
büyük ve en eski şehirlerinden biri o- Koraltan, belediye reisi Cemal Turfan, 
Inn Trabzon tarihi bir derdi olan içme ve lise direktörü Sami tarafından birer 
suyu meselesini Ulu Önder KemAl A- söylev verilmiş ve temele üçüncü u -
tatürkiin bir işaretile kökünden yok mumt müfettişlik başmüşaviri Niza -

t •şt• 

e.mı ır. mi Ataker, Vali Refik Koraltan ve pi -
Atatürk'ün Trabzon halkına bağış - d 1 k ta H" .. Al t 
~ b "lm · t 1. b" til ya e a ay omu ru usnu gan a ~ la~ıgı u o ez esenn erne ı u n . 

Trabzon halkı ve münevverlerinin i§ - raf·ndan kazma vurulmuştur. Resım 
tirakile muau.am bir tören yapmak su- valiyi temele kazma vururken ~öste -
retile atılmıştır. riyor. 

yoklama yapılaca~ını bildirdi ve yokla- Nutuk şudur: 
m 4 sonunda ekseriyet bulundulu anla • 

Büyük Türk milletinin muhterem ve -şıldığından müzakere açılaralt aiağıda - killed, 

ki tezkere okundu. Arkadaşlığzmızla müftehir olan, şerE'f-
Bu··yük' Mı'llet M-lisi Yüksek di f b h · 1 k "" li vazilenizde ken · ne si içın a hyar ı 

buzurlanna bulan bu arkadaşımza devletin en yük • 
Ankara meb'usu ReisicUmhur Ata - sck vazifesini tevdi etmek tcveccühünü 

türkün, müdavi ve müşavir tabiblerinin gösterdiniz. Sizlere §imdiden çok samimf 
verdikleri ilişik raporda gösterildiğı vcç- şükranımı takdim ederim. 
hile sonteşrinin onuncu perşembe günü Omuzlarımda hissettiğim ağır vazifey~ 
sc:at 9,05 de terki hayat ettiklerinı onul - ifa ederken, tek istinadım, büyük Tür}( 
.nıaz acı ve teessürlerle arzederım. uıilletinin itimadı ve bunun, sizin yardı -

Başveki! .:mnızla ve sizin dilinizden ıfadesi olacak-
Celdl Bayar tır. 

Re!sicUmhur Vekilinin beyanatı Bu anda Atatürkün hatırası teselli bul-
maz acılarla dolu olan kalbirnizin azia Hükfunetin tezkeresi ile rapor okunduk 

tan sonra Reis Abdülhalik Renda ayağa 
kalkarak saklamağa muktedir olamadı -
ğı büyük bir teessür ve heyecan içinde 
~u beyanatta bulundu: 

-Çok sayın arkadaşlarım, Büyük Ha
laskarımızın ölmünden hepimizin ve bü
tün milletin duyduğu elemin ne kadar bü 
yük ve derin olduğunu dündenberi ge • 
rek kendimizde ve gerekse millette gör -
düğümüz büyük acılarla anlıyoruz. Bu
gün burada bunun için çok söz söylemek 
imkanı, teşkilatı esasiye kanununun bi
ze emrettiği bir vazile dolayısile yoktur. 
Bunun başka bir güne talikine müsaa -
denizi rica ederim. Teşkilatı esasiyenin 
eınrettiği vazifeyi ifa etmek, o da bizim 
için büyük bir vecibedir. Bu vazifeyi ifa 
etmeden evvel çok aziz ve büyük ölünün 
hatırasını tebcilen ayakta, beş dakika sü
kut ile kalmanızı istirham ederim. 

Beş dakika sUkOt 
Bütün hazırunun ayakta ve derin bir 

huşu ile dinledikleri bu beyanatı takib 
eden süktlt dakikalarının ilk anında baş
lıyan hıçk.ınklar~> birden, bütün içtima 
sulonunu sarmış bulunuyordu. 

Vekiller, meb'uslar, dinleyiciler ara -
smda bulunan ordu erkanı ve bütün sa • 
miinin göz yaşlarını zaptetmedikleri gö
rünüyordu ve bu teessür tezahüratı, kor
diplomatik localarına, samıin ve matbuat 
mümessilleri arasmda bulunan ecııebile
re kadar sirayet eylemişti. Bütün kalb -
IN· Büyük Şefin yüksek hatırasila çarpı -
yordu. 

ReisicUmhur intihab1 
Bu heyecanlı taziın dakikalarından son 

ra Başkan Abdülhalik Renda teşkilAtı e
sasiyenin 34 üncü maddesi mucibinc(> 
Rdsicümhur intihabına başlanacağını 
bildirdi. 

Hafi olarak reylerin toplarunasını mü • 
teakib Meclis huzurunda yapılan tasnib 
ara neticesinde Abdülhalik Renda bütün 
Meclisin ve hazırunun şiddetli ve sü -
:rekli alkışiarı arasında., Malatya meb'usu 
İsmet !nönünün 348 reyle mevcudun it
tifakile Reisicümhur intihab edildiğini 
bildirerek, yeni Reisicümhuru yemin et
rneğe davet eylemek üzere celseyi 20 da
kika tatil etti. 

1~ mat lnönUne intihab 
neticesinin arzt 

Celsenin tatili altabinde Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, İsmet 
!nönünün Çankayadaki köşklerine gide
rek intihab neticesini kendilerine arzet -
miştir. Bunun üzerine Reisicümhur !s -
met İnönü refakatinde Abdülhalik Ren
da bulunduğu halde saat 12 de Büyük 
Millet Meclisine gelmiştir. 

Meclis önünde ihtiram resmim ila ey -
l~mek üzere yer almış olan bir piyade 
kıt'ası, yeni Reisicümhdru seU1mlamı1 ve 
mızıka İstiklal marşını çalnııştır. 

Sabahtanberi Meclis önünde toplanmış 
bulunan ve Meclis kararları neticesine 
iııtizar etmekte olan kesif bi..:' halk taba
kası İsmet !nönüne karşı sevgi tezahür -
leri göstermiş ve başta Başvekil Celal Ba
yar olduğu halde Büyük Millet Meclisi 
riyaset divanı azaları kendilerini Meclis 
knpısında karşılamışlardır. 

Reisicümhurun Büyük Millet Meclisi
ne gelişi akabinde ve saet tanı 12,05 de 
Abdülhalik Renda celseyi açmış ve yeni 
Reisicümhur İsmet İnönü rıyaset mev • 
kiine gelmiştir. 

Bu dakika Meclisin arzettiği manzara 

tiınsalidir. Atatürkün fcvkaladc hizmet· 
lerini bugünkü Türk devletinin bünye • 
sinde tam ve temiz eserler olarak tcces
süm etmiş görüyoruz. Kadir bilen ve bü. 
yük evlad yetiştiren milletimizin yure • 
ğinde, eKernal Atatürk:. adı, sevgi ve li.ir. 
met içinde ebedi olarak yaşıyacaktır. Şük 
ran ve tazim hislerimi söylf>nıeğe çalışan 
sözlerimin sizin muhabbet ve t.1kdıı duy
gularınızı da aksettirdiğine eminım. 

Muhterem arkadaşlar, devlet ve mille
timizin insaniyet ve medeniyetın ası! he • 
deflerine doğru durmadan ilerleyıp yük
seleceğine kat'i inancım varchr. 
• Büyük ve kahraman bir milletin hiz • 
metinde bulunuyoruz: Türk vatanının 
bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül et. 
mez, hiç bir zor karşısında milli bakla • 
rmdan vazgeçmez mahiyeti, her zaman
dım ziyade taze ve canlıdır. 

Türk milleti devlet kurmak, vatan ko· 
rumak kudretinde, kendi cevherindekl 
kJymet ve faziletiere istinad eden ya • 
pıcı ve yaratıcı bir millettir. Sulh ve te
rakki yoluna bütün gayretlerini asil bir 
surette vakfetmiş olan milletimiz mec • 
bur olursa, kendisi ve şanlı ordusu geç • 
.ni§ kahramaniann hayranlığını celbe • 
de<.-ek yeni kahramanlarla dolu olan fe. 
dakar göğsünü en parlak va7.ıielerle siis
}(>rneğe hazırdır. 

Türk milletini az zamanda büyük bir 
medeniyet seviyesine yükseltmiş, 'Türk 
milletine en kısa yoldan temiz cemiyet 
hayatını, feyizli terakki yoltarını açmıf 
olan inkılablar, kalb ve vicdanımızın en 
c.:liz varlıklarıdır. 
Arkadaşlarım, 

Millet hizmetinde vazifelerm iyi ifa o
lunmasını emel edinmek başlıca knygu• 
muzdur. 

Sük\ın., istikrar ve emniyet içinde ça. 
lışmaktan başka arzusu olmıyan mille • 
timizi anarşiden ve cebirden ıızak, bütün 
vatandaşlar için müsavi bir emniyet ha
\'ası içinde bulundurmağı, cümhuriyetin 
en kıymetli nimeti biliyoruz. 
Vatandaşlar arasında muhabbeti genif

letmek ve derinleştirmeği, er. §erefli va
zife sayıyoruz. 

Arkadaşlar, Türk milletinin en fe • 
yizt hazinesi: Büyük Millet Meclisi • 
dir. 
Geçmişte bUyük zorluklan yenmiş 

olnn Türkiye Büyük Millet Meclisi, ge
le':ekte de büyük saadetle.rin, zafer ve 
muvaffakiyet]erin başlıca kaynağı o • 
lacakt1r. 

CUmhur Reisinin avdeti 
İsmet İnönü nutkunu irad buyurduk· 

tan sonra içtima salonunu ayni suretle 
sevgi tezahüratı arasında terketmiş ve 
oir müddet Mrclisteki Riyaseticümhur 
ma~ammda is!ir::ıhat eylemiştir. 

Reisicümhur saat 1 de Çankayadaki 
köşklerine avdet etmek üzere Büyük 
Millet Meclisinden ayrılırken Meclis 
öniinde ve geçecekleri yollar üzerinde 
biıik.mi~ olan halk ve gençler tarafın
dan selamlanmıştır. 

Reisicümhur İsmet İnönü bugünkü 
merasim esnasında fraklannın sağ ta· 
rafma İstiklal ve sol tarafına da, Sa • 
karya ha~bini müteakıb Büyük Millet 
Mf'clisinin kendisin(> vermiş olduğu 
kilıçlı altın imtiyaz mndalyesini t::ılik 
etmış bulunuyorlardı. 

Parti grupunda 
Ank~ra 11 (A.A) - C. H. Partisi' 

Büyük Millet Meclisi grupu umumi 
(Devamı 12 nci &a?Jfada) 
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Ö~MElF ONONO 
Bana dediler ki: 
- Türkiyed~ hük1imet nedir! 

Dedim ki: 
- Millettir. Milletin vekilleri 

sından seçilirlcr. 
Bana d ed il er ki: 
- Türkiyede Meclis ned!r? 

Dedim ki: 

ara -

- Millcttir .. Millet seçer; onların is

teği milletin isteğidir. Onların karan 

milletin karandır. 

- Millet Meclisi, milletin arzusu hi· 

lafı na bir karar vermez mi? 
-Vermez! 

Dedim. 

* 
Vermez, işlP misali: 
B\,iyük Şefimizi kaybettik. Onun ye

rine bir Cümhurreisi seçmek lazımdı! 

Devletin en yüksek mevkiini işgal 

eden ~ahıslar: 

- İsmet !nönünü seçmeliyiz! dedi • 
Uer.. Atatürk Türkiyesinde Atatürkle 

birlikte felaketli günlerde, harb mey
danlarında, iyi günlerde siyaset, imar, 

terakki, sahalannda çalışmış olanla -
nn başında o vardı. Ve bugÜn başımız 
o olmalıdır. 

Küçük memur, arkadaşile konuştu: 

' 

- İsmet İnönü Reisicümbur olmalı

dır. 

Köylü, biran işini bıraktığı zaman: 

- Ben tsrnet İnönünün ordusunda 
bulundum. Yaptırdığı yolda ça~tım. 
Kurduğu fabrikada çalıştım. O beni 
bihiez; amma ben onu bilirim. Baş o

lacak insandır. 

Siroz hastahğ1 nedir? 
Siroz hastalığı, karaciğerin esas nes

cinin harab olarak yerine munzam 
nesic kaLrn olrr-:ası dotayısile karaciğe

rin vazifesini görmemesinden müte
vell id bir hastalıktır. 

Hastalığın arazlan, en evvel hazım 

Yaşlı bir kadın, felaket günlerini teşevvü~lerile kendini gösterir. Ye • 
meklere işt_ihas1Zlık, hafif bulantılar, 

h:ıtırladı. yağlı yemek yiyememe, bilahare kus-

Dedi. 

- Atatürkün yanında daima o var- m~lar o!abilit. 

dı. O, ondan sonra gelendir. Ben onu Siroz iki nevidir. Biri laenec sirozu, 
Reisicümhur gönnek isterim! dedi. diğeri hanat sirozudur. 

Mekteb talebesinin gönlünde onun Hanat sirozunda karaciğer büyüktür 
ismi vardı: · ve vücudde satılık vardır. Diğerinde i-

se karaciğer küçük!ür, kannda su var~ 
- İsmet İnönü Reisicümhur olsa! dır. Fakat bilahare hanat sirorunda da 
Diye arzulach. ka .... ıciğer 'küçülür. 
Sokakta konuşanın, tramvayda bilet Karaciğer, batın ahşasından gelen 

kescnin, vapurda kaptanlı:k edenin, deveranm geçid yeri olduğu için, onun 
velhasıl bütün Türk1erin arzusu bu nescinin harabisini. deveranın dur ~ 
idi gunluğunu mucib olur. Bu zaman kan 

· . . . ve hacaklarda su toplanınağa başlar. 
Milletin vekiHen, m ılletın arzusunu Ka d k. bab d . Ka · v 

rın a ı suva en enır. racıger 

içle-rinde duydular. Çünkü onlar, ken· yoH1e olamadığı için deveran sağlam-
dileri değil, mnlettiler, bizdik .. Ve biz larda tali derecede bulunan damarlar 
ittifak!ıı. revimizi İsmet İnönüne ver - V3sıtasile (karnın yan taraflanndadır) 
dik V olmayP. başlar. 

İsmet İnönü Reisicümhur oldu. Gitgide bu damarlar büyür. Ve bu 
damarlar dolgun ve geniş vaziyette 

İSMET HULÜSİ görülür. 

Evvelki gece bir genç k1z1 çiğneyen 
otomobil şoförü yakalandi 

Dördüncü ceza mahkemesinde derhal muhakeme 
edilen suçlu çocuğu çiğnemediğini iddia etmesine 

rağmen tevkif edildi 

Evvelki gece, J...8.leli türbesi önün - Suçlu, çocuğu kendisi çiğnemediği-
de, bir otomobil kazası olmuş, Nihai i3- ni yerde yatmış bir vaziyette yarundan 
minde 7 yaşmda bir kız çocuğu feci geçerken farkederek otomobili durdur
şekilde ölmüştür. duğunu söylemiştir. Fakat, şahidier 

Suçlu, şoför Mehmed, dün Adliyeye verdikleri üadelerde, suçluyu teyid et· 
sevkedilerek, asliye 4 üncü ceza mah- memişlerdir. 

kemesine verilmiş ve derhal muhake- Muhakeme, Mehmedi tevkif ve du 
mesine başlanmıştır. ruşmayı talik etmiştir. 

Polial~: 

Bir ldiçük kız otomobil altında 
feci su:rette öldü 

Ticaret işleri: 

Antalyaya mütehassıa bir heyet 
g-önderildi 

Evveıtı i.qam saat 20 de Aksarayda fec1 Antalvada kurulmasına karar veri· 
blr otomobU tazuı olmut, S ::rqında bir ço- l . - : liği•. • 
cuk otomobU albnda kalmak ...e bqından en ]Ut ıp fabrikasına aıd tedkikle-
a~r yaralanmak aureWe &mQ§tür. Slnetli - re devam olunmaktadır. İktısad Vek.a· 
batkalda Müezzln aot.atmda 9 numaralı ev- leti, fabrikanın in.saa.at hazırlıklarile 
de oturan terllt:çl Yatubun kızı LeylA. Vali- m~gul olmak üze~ Antalyaya bir mü .. 
de camtlnln önünde yolun karşı tarafına t h h t ·· d · 1. ın· ta 
geçmek ısterken allr'atle gelen 2304 numa - e ~ıs eye gon ermış ır. şaa ya-
ralı otomohllle karşılaşmıştır. Küçük kız bir- kın bır zamanda başlanacaktır. 
denbire ~L, ve otomobll de sür'ati aebe- İngiliz firmalan av derisi alacaklar 
bUf' duramıyarat LeylA.ya çarpml§tır. Şorör . . . . . 
kassyı müteaklb ayni sür'atıe yoluna devam Bazı İnıgilı7. fırmalan ~ebrımızdeki 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Su toplamasından dolayı karnın şiş

mesine- rağmen kollar ve vücud çok 
zayıflar. 

Karındaki su, ilaçlarla idrannı ço -
ğaltarak, karından su alarak giderilir, 
su almak albomin zayi ettirdiğinden 

ederek knçmıştır. Mahalll nk'aya yetişen a!akadarlara müracaat ederek memle
ıabıta derhal blr taksi otomobUi celbederek, ketimizden zerdeva ve porsuk kürk .. 
viicudünün muhtelif yerleri n başı ez1Iml.ş lerile keçiboynuzu mubayaa etmek !s· 
olan Leylayı Haseki hastanesine sevketmişse . . . . . . 
de, yaraları ~r olan çocuk yolda memur - tedikl~r~ı1ı ~ndınn.ışlerd:ir. Bu husus· 
ıann tonan arasmda ölmü~tfir. Zabıta ka- ta İngılız fırmalarıle temasiara baş -

Ingilizeade en çok kullamlan 
harfJer 

İngiliz dilinde 
en )Ok kullanılan 

harf E dir. Buna 
nazaran A harfi 
binde 728 defa 
kullanılır. Diğer 

harfler de şu nis
bette istımal olu. 
nur lar: 

ı 701 s 680, o 
692, N 67lı, H 540, 
R 526, D 392, L 
360, u 290, c 28fl, 
M 27:!, F 236, W 
190, y 184, p 168, 

88, J 55, Z 22 defa. 

* 

B 158, V 120, K 

Gittig· yerde harb çıkaran adam 
Prıısyalı sefir 

Saron Karl von 
Werther her nerc-
e gitHyse, o ülke

de hnrb çıkmı§hr. 

Buna rağmen, ke.!'l 
disi çok yumuşak 

tıynetli bir indan· 
dı. 

lngil;z kadınlarının gelinlik 
elbiseleri 

· Londranın eski 
kadınları, geHnlik 
ça~lannda diktir
dikleri tuvaletleri 
giymeği en büyük 
meziyet sayarlar. 
Bunlar arasında, 

ayni tuvaleti 59 
sene giyen Ma • 
dam Fusde, kadın
lık !lem.inde şöh -
ret bulmuştur. 

* Davekuşu ile serçe 
Kuşl.ann he -

men hepsinin uç
tuğunu ~sak 

aldanırız. MeselA 
büyük bir kuş sa
~lan devekuşu 

minimini bir ser -
çe yanında kuşlu
ğundan tamamile 
U7.ak kalır. Çünkü. 
serçe uçar, buna mukabil - kanadları ol
cuğu halde - devekuşu bir santım dahi 
:.ıç am az. 

..................................................................... -...... ········--····· .. ········_.. ................ . 

L SLER 
Genç yaşta sevenler 
Okuyuculanından O. Başın yaz

dığı mcktuba doğrudan doğruya ce
vab vcnniyeceğim. Hatta mektubun 
muhteviynt,ndan da bahsetmeden, 
dahC\ ~ümullü, daha umumi bir mev
zuda yazmayı muvafık buluyorum. 

İnsanlar sever. Bu, bir kanun ta-

biatldir. Fakat sevgilerin tezahürü 
birbirinden çok ayn olur. En kuv
vetli hissedilen, en fazla ıztırab ve
ren sevgi hemen birçoklannın ço -
cukluk de\•resinden çıklp gençlik 
devıes:ne yeni girdikleri zamanda 
hissettikleri sevgidir. 

Bir bakış, bir el ~areti, bir başı 
süsliyen saçlar, daha ileri gideyim .. 
Bir genç k1zın saçlarının kıvrılış 
şekli böyle bir sevginin birden alev
lenmesine sebeb ols.cak kıvılcımlar
dır. 

Böyle bir sevııi genç gönükle fır
tınalar kopanr. Üzüntü başlar. Genç 
artıl:'..; sevdiğinin her sözünden bir 

mana, her hareketinden bir şübhe 
eezer. Tesadüfen kolunun koluna 
değmesi ona en umulmaz zevki ve
rir. Buna mukabil dalgın bir bakış, 
yahwd illaJettayin bir kimse ile şu -
radan buracian biraz fazla konuşmuş 
olması kalbinde büyük bir acı do
ğunır. Bu yüzden sinirleri bozulur, 
uykusu kaçar, gözyaşı döker. 

Gene bu yaşta ve bu tarzda sevi
şenler arasında mektublaşmalar çok 
vakidir. Her mektubun, her kelimesi 
ı;even için a:vn bir mina taşıyan bir 
bilmecedir. Kağıdın renginden, zar
fın cinsine lıdar herşeyden ku~ku
larur. 

Fakat -bu sevgiler hiç de sevgi de
nilecek biışey değildir. Ne derece 
hızlı olursa olsun, ne aerece ateşli 
oiursa olsun bunlara gaçici çocuk 
kaptisinden ba.5ka bir isim verile -
m ez. 

Böyle sevenler, çok severler, fa -
kat çabuk unuturlar. 

TEYZE 

çan otomobil §Of5rünü aramaktadır. lanmıştır. ----------------
hasta ~nden güne zayıflar. Bu sebeb- Bir genç kız motosiklet 
ler daha ziyade ilaçlar tercih edilir. albnda kaldı 

Yqlı b;r adam otomobil albnda 
kalıp yaralandı 

Su alınması hastanın vaziyetine ta- Fattbte Müsıtmbey mahallesinde oturan 
bitlir. Ancak su, ilacın böbrek hastalı- Belkls Isminde bir kız, Aksaraydan geçmek- Reyandda So~na~a mahallesinde oturan 

te iken, Mustafa tsmlnde blrlnln ldaresln- J.lehmed 1smlnde- ya§lı btr adam dfin Aksa
ğı gibi arızalar sebebile yapılamadığı dek~ 117 sayılı motosıklet altında kalmış ve raydan Yusufpaşaya gitmekte iken cadde-
veya ilaç yap!ldığ'ı ha1de az tesir etti- a a~ından nre.lanmıştır. Suçlu yalı:alanm~- nlrı k_ar!ı tarafına geçmek istemiş, bu sıra-
w. h t k ~ f 1 t 1 ty Y da buyuk bir süratle gelmekte olan 1007 
gı ve as a, ann. a aza su op anma- ır. sayılı hususl bh· otomobilin altında kalarak 
sı delayısile teneffüs darlığından ve tki kardeş bir adamı sekiz muhteur yerlerinden yaralanmıştır. 
sıkıntıdan şika.vet ettigv i zamanlarda H " b ı - u ı · d yerinden yaraladılıır ususı arn a, ayn sura e yo una evam 
alınır. ederek kaçmıştn-. Suçlu a.ranmaktadır. 

Evvelki altşam Çengelköyünde Osman ıs-
Hastalık r€jimle ve ilaçla tedavi o- ml~de blr ııdauı. 8 yerinden bıçakla a~r ya- Bir sabıkalı bir garsonu 

lunursa da karaciğerde nesic harabisi ralanmıştır. Hastbpaşa çlrtllR'tnde oturan os- kolundan yaraladı 
olduğundan ve nesci de yerine ika • man, saat 21 de evine; ilderken ayni çut - F!vvelld gece saat 3 te Taksirnde blr yara
mc. etmek mümkün bulunmadığından llkt.e oturan Hamdl :lle kardeşi Ahmed n lama nlt"ası olmuştur. Gece yarısından son-
hastalık tamamile tedavi edilemez. Omıamn yoluna te.mıı.ıerdJr. ra İzzet garJn~nn.a giden snb1talılardan 

~ Gündüz osresnla yapb.klan pka esn& _ Arnavud Niyazi. temlzlllı: yupmatta oııın 
Hastalıktan korunma, sıhhı yaşa - rf. ttflJ4 ..J<.ı rd -... 1 ~f garson Nuriden bira lsteml§tır. Nuri vak-
k 

·· i 11 d t .. sınca onun sa ,. &• ....... e en mu&.....,r o an 
ma , ~uı1st ma. er en ve esem~um • tki kardet. bıçaklannı çekerek 06mana hü _ ı:n geellı:tl~lni ve gutnonun kapandı~nı 
lerden sakınınakla olur. Bazı sırozlar- cum etmhlerdlr. soylemlt Te buna hiddeUenen Nlyau, bıça -
da müzmin intanların rolü o1duguv n- · ıtını çekerek Nurinin üzerine hücum etmi~ -Osman yalnıs ~ına lkl kardeşe muka - ti 
dan böyle bir hastalığa yakalananlar bele edememiş ve mütecavtzıerln bıçak dar - r.VazlyeU gören dl~er ga.rson Zeki mildaha
da bu hastalığı ted:ıv.i ettirmekle ayni belerlle sekiz muhtelif yerinden aRn yaralı ıe ederek arkadaşını kurtarmak ıste~ ve 
zamanda sirozun önünü almış olur1aı-. blr halde ve kanlar içinde yere yunrlan - Nlyazlnln Nuriye savurdultı bıçalt Zekiye ı -

m~ır. Osmanı öldtlrdüklerlne zahlb olan lkl sa~t ederek aat kolundan yaralamıştır 
kat:IElf aür'aUe vak'a mahalllnden uzaklaf - Suçlu yablanmı, Te yaralı Zelı:1 tedavi al .. 
mışlarsa dıı, biraz sonra her ikisi de yaka - tms. alınmlfttr. Adana muzesinde yenilikler 

yapıldı 
lanmıştır. Yaralı te da vl edllmek ilzere has - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .--. 

taneye gönderllml§ Te tahldkata başlanmış- Orhangazide zeytin ve 
Adana (Hususi) - Şehrimiz müze- tır. pirinÇ ekimi 

sinde bu yıl da bir takım yenilikler ya Tramvay rayına takılıb düten bir 
pılmıştır. Miizeye bir hafriyat faaliye - d 1 d Orhangazi (Hususi) - Bu sene :rey-

a am yara an ı tin mahsulü geçen seneye nazaran az • 
ti salonu ile bir de büro etnografya · · t• Tsltüdl\rda Oülfemhatun mahallesinde o- dır. Piıinç mahsulü ise bilhassa Çel .. 
kLSmı ilave edilmiştir. Pazar günü bu turan Fnad tsmtnde yqlı bir adam, dün üs-
kısımların kü ... ad resmi yapı]~ ve bü kü:iarda b1r tramvayın önünden ıec;erken tiliçi köyünde eski senelere nazaran 
tün kültürcüler bu törene iştirak ede- aya~ı rara takıbrak düşmft§, başından ya- fazladır. Çeltik azamt on kunışa satıl .. 
roek müzeyi gezmişlerdir. ralanm~tır. maktadır. 

Bursa fida~hk'arındaki 
çahşma'ar 

Bursa (Hususi) - Hususi muhase
benin, Bursa, M. Kemalpaşa ve İne -
göldeki fidanlıklan bu sene, diğer se
ne!ere nisbetle daha iyi o1duğu bildi • 
rilmektedir. Yetiştirilen fidanlar gerek 
çeşid ve gerekse mikdar itibarile şa • 
yanı memnuniyettir. Üç fidanlıktan bu 
sene 20 çeliid üzerine aşılanmış 75 bin 
kadar meyva fidanı tevzi edilebileceği, 
arıca yüz bin kadar da Amerikan çu
buğu kPsileceği ümid edilmektedir 

Yozgatta imar faaliyeti 
Yozgat (Hususi) - Güncien güne i -

mar edilmekle olan Yozgatta yeni iki 
büyük bina inşasına başlanmıştır. Bun • 
lardan biri olan vali kona~ı inşaatı ik -
mal edilmek üzeredir. Vilayetımit diğer 
mühim bir ihtiyacını karşılayacak olan 
hükümet konağı inşaatına da başlanmış
tır. Bunlardan başka vilayet nıcrkezinde 
bir çok göçmen evleri yapılmış ve goç -
men!er evlerine oturmuşlard.ır. Bu ev -
ler de şehrimize aynca bir güzellik ver
miştir. 

Plakalar1n d~ğiştirilmesine başlandt 

Motörlü nakil vasıtalannın plakalan değiştirilmektedir. Yeni piakalar 
Avrupada olduğu gibi alominyumdanclır. Otomobil, otobüs ve ~ütün mo
törlü nakil vas1talan bu yeni plikaları takacaklardır. 

.. 
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Yedi aşın.daki hatib Öksüz Küçük Ayşe 
7 yaşındaki minimini hatip Bülend Sa

b Diloneni Cumhuriyet bayramında ta
nıdım. Babası yıllardır dostumdur amma, 
dostumun çok büyük hatipiere taş çıka-l 
.rcın zeki bir oğlu oldu~u bilmiyordum. 

Cumhuriyet bayramının üçüncü günü 
Alemdar halk 1.-ürsüslnün önünden gcç-
1inizse yedi yaşındaki küçük Bülendin 
büyük bir heyecanla söylediği nutkunu 
dinlemi~nizdir. Ertesi günü gazetelere 
baktınızsa, fotogra!cıların elinden kaç
ınıyan bu iftihar verici manzarayı gör
Inüşsünüzdür. 

Yedi yaşındaki bir minimini ağzınd~ 
"' en temiz, en su katılmnınış h\slerle Ata

türkü, Cumhuriyeti dinlemek. Bu hakt
katen sevinç verdi bize. 

Hiç sıkılmadan, kendini sıltmadan e
\'inde annesile, babasile konuşur gibi ka
labalık bir halk kütlesine hitab eden bu 
2ekj yavrucukla konuşmaktan kendimi 
alamadım. Bana evvcla sitem etti: 

- Siz gazeteciler, dedi .. resınimi koy
rnu~unuz, altına ismimi yazmamışsınız. 
llerkes benim söylediğimi, resmin sahibi 
hen olduğumu, adımın BüJend Safa Dik
:tlt!n olduğunu nereden bilecek!.. 

- Hakkm var Bülend! dedim. Sen so
ttıcaklarıma cevab ver, ben de senin is
mini yazarım! 

-Peki! 
Cevabını verdi. Anlaşmıştık. Konuş

tnağa başladık. 
- Mektebe gidiyor musun? .. 
- Gidiyorum. Yeni Nesil ~kuluna, i-

kinci sınıfa geçtim. 
- Aferin .. en çok hangi dersleri sevi

Yorsun?. 

- Hepsini.. amma en çok okuma ile 
tabiat tetkikini.. 

- Büyüdüğün zaman ne olacaksın?. 
Biraz dü§iindü: 

- Doktor olmak istiyorum. Fakat ga
Zetecilik te yapacağım! 

- Demek ga:zetccil!ği seviyorsun?. 
- Seviyorum ya! Bir taraftan doktor-

luk ederim, bir taraftan da gazetecilik 
Yaparım. 

Yüreğim sızlıyarak ona: 
- Atatürkü tanıyor musun! diye sor

~unı. Onu kalbine sokmamış, hangi Türk 
Çocuğu vardır kiM 

Gozleri dolu dolu oldu: 

ı.- O bizim babamızdı. Şimdi babasız 
~aldık. 

-Çok acıdın mı Bülend? .. 

. liinimini ellerini gözlerinde dolaştırdı: 
- Çok acıdım. O olmam~ olsaydı biz 

~ha§ar ınıydık? Babam söylüyor, bizi ö
tınıden o kurtarmış. 

1 - Hep sevecek misin Atatürkü Bü
endı.. 

b - Sevmez olur muyum hiç! Onu ba
aın kadar seviyorum. 

lt - Bülend Cumhuriyet bayramında çı
ıp nutuk söyledin. Hıç sıkıldın, heye

t'an d uydun mu? 

1 
- Hayır .• serbest serbest okudum. Ka

abalık beni hiç §a~ırtmadt. Söylev ver
lnek çok tatlı §CY· O kadar ho~uma gidi
Yor ki.. 

Bülend Sa.fa. Dikmen 

- .Söz aramızda Bülend, en çok babanı 
mı, anneni mi seviyorsun? 

Gözlerini babasının üzerinde 
dı: 

-Babamı?. 

-Niçin? 
- Çünkü akşamlan bizim ekmeğimizi 

o getiriyor. 
Minimini yavruya Allaha ısmarladık 

dedim, beni uğurlarken arkarndan ses
lendi: 

- Bu sefer de ismimi yazmağı unut
mayın .ı;akın! 

Coşkun Ağabey 
......................... ·-············-···················· 

Kediler nasıl düşerler? 

Bilirsiniz ki kediler her zaman dört a
yaklan üzerine dü§erler. Uzun zaman, 
alimlere, bu hal tedkik mevzuu olmuştur. 

Yüksekten atılan bir kedinin hareket-
lerini filme çektiler. Tedkik ettiler. fa
kat, bu dört ayak üzerine düşüşün nasıl 
olduğunu bir türlü bulamadılar. 

Bir gün, her nasılsa efendisinin küt·1b
hanesinde buna dair, meraklı bir yazı 
eline geçirip okuyan bir uşak, kcdilerin 
bu hassasını ketfetrnek merakına düştü. 

Çoeuklar, 
Büyük Atamızın öliilllü haberi ki

~ült biiyük heplmW ağla.ttı. O rün ba
&iiıı .hiç durmadan kayıblDlU Için at
lıyoruz. Yüreklerimizin swsı, durmı -
yan röz yaş!amnızdan belli.. 

Köşe minderlerinde otaran ihtiyar 
büyük annrierden, daha Atatürk adı
nı yeni ötrenen miniminilere kadar 
on sekiz milyGn Türk onun ölümü • 
nün verdili büyilk teessiirü hlssedl -
yor. 

Çocuklar, 
Bu diiuya d~ olalı Atatürk ka

clar büyük, Atatürk kadar yapıcı ve 
yaratıcı, Atatürk kadar lmdre.tli insan 
dünyaya relmemiştlr. Onun u m -
manda yaptıfmı d~ek. onun ne
lere bdir oJdufunu anlamak, hisset
mek Için kafidir. 

Bugünkü hür TürkiyeDln, hürriye
tine sabib, tarihine, dllirıe, medeni • 
yetme sahlb çocuklan size bütün ba 
nimetleri bnh~en Odur. 

* Atatürk, yabaneı dmetıerin Tii.r -
klyeyi paytn.ştııdan bir amanda Ana
dolunun ortasında bir günq ıribl dol
du. Bütüıı ümidler mabvoldu sanılı -
rorken Onun kudretli ~eSI: 

- Vntaıır kurtaracağım! 

Diyordu. 
Onun Imanına lman eden TÜrkler 

lsUkUil mücadelesinde Onun emrlle 
yüriıdük. Onun emrile dövüştük Te 
vatan kurtuldu. 

* Fakat (ocuklar Atatürk memleketi 
sad~e yııbancı istilisrndan kurtar -
malda kalmadL Kartanlan ülke, Pa· 
dişahlık devrinJn fenalılı }"Qziinden 
balrunsız kafnıı1 bir ülkeydi. Bu üJ -
kedc yaşayan biz, bo~nkü bizden 
b~ka rörülen lnsanlardık. 

Ne dışımnı bugünkü d~, ne Içi
miz bugünkü lçlmlzdi. 

Dilimizi bilmezdik, tarihimizi bil -
meı:cUk. öı:ümüzü, Türk oldutumımı 
bDmezdik. Yazımız oltunrnardı. Daba 
ne diyeyim (OCoklar, orünkü biz, bu -
günkü bix delfidik. Atatürk bütün 
kötii an'aneleri yıktı. FenııJI ortadan 
kaldırdı. Yerine Iyiyi koydu. Ve biz 
boıfuıkü bb: olabildik. 

Atatürk Türkiyesinde dolan ço -
euklar; 

VartıfınıZl, her §eyinld o Büyüt-e 
borçlllSonuz. Onun ölümünden ne de
rece acı ctuysanrz rene azdır. Bu aeı
nın btr te<>e1lisi V'&l'C1ır Id; G da Ata
türkin bl7e batql&dıtı ba Tatan '" 
bu Cümhurlyet. 

Çoculdar; 
Atatürk Cüınhurlyetl r;enc;life, slut 

emanet etti. Onu gençlik dünya dur
dukça yasatacaktır. 

~........--········································--··········-········ 
Ihtiyar ılılarnur 

Resmini gördü
ğünüz bu ıhlamur 
ağacı Bavyer:Y.Ja 
bulunuyor. Bu a
ğacın kutru tah
minen 25 metre
dir. Ve 1000 sene
lik olduğu söyle
niyor. Gövdesinin 

Ayşe oa yaşında 

olduğu halde o ka· 
dar cılızdı ki yedi ya
§llldan fazla göster· 
mezdi. 
· Ayşe çok küçükken 
öksüz kalmıştı. Bir 
amcasından başka hiç 
kimsesi yoktu. Bu 
amta oldukça zengin, 
fakat sert ve hasis 
bir adamdı. Küçük 
Ayşe ortada kaldığı için onu evine aldı. 

Yengesi de merhametsiz bir kadındı. 
Aneye en ağır, en güç işleri gö::-dürü
yordu. Zavallı Ayşe hiç sesini çıkarma
dan her gösterilen işi yapıyor, ekmeğini 
hak etmek istiyordu. 

Hasis akrabalan Ayşenin üstüne, ba
şına da hiç bakmıyorlardı. So~klarda 

kızcağız incecik yırtık, pırtık elbıselerlc 
geziyoı'du. Ancak çok üşüyüp te öksürüp 
aksırınağa başladığı zaman yengesi en 
(•ski yünlerindcn ona birini veriyordu. 
Fakat Ayşe o kadar iyi kalbii idi ki. Bu 
es\.i yünü ancak bir iki gün gıyer, rast
ladığı kendisinden daha fakir yahud ih
tiyar birisine verirdi. 

- Ben, derdi, çalışabiliyorum. Belki 
çı.lıştığım için bir tane daha verirler. 
Halbuki bu adam çok ihtiyar, çalışamaz. 
Soğuktan ölsün mü? 

Böylece Ayşe gene yırtık enlarileri için 
de titrer dururdu. 

Bayram yaklaşıyordu. Amcası ile yen
gesi kendi çocuklarına bayramlık bir sü
rü güzel şeyler alınca, nasılsa içlerinden 
doiİup, Ayşeye çocuk.lanmn eskilerinden 
verdiler. Fakat bunlar Ayşe için çok ye
ni şeylerdi. Eline de gümü§ bir elli kuruş 
v~rdiler ve o gün için görd~ğü ışin kafi 
olduğunu, biraz gezip oynamasını söyle
diler. Ayşe gözlerine, kulaklarına inana
mıyordu. 

Evden çıktı, büyük caddeyc saptı. Sıra 

ıııra düllinlar pırıl pınl yanan vitrinieri 
ile göz alıyordu. Temiz giyinmiş çocuklaı: 
annclerinin, babalarının elinde bu vit
rinierin önünde oyuncak seç!yorlardı. 

Bu sırada gözleri bir bebeğe ilişti. Bu 
beyaz ipek entarisi ve tıpkı bü:,'Ük bir 
insan gibi saçlan olan bir bebekti. AYiC 
şimdiye kadar hiç bebekle oynamamıştı. 

Ne olursa olsun, bunu alacaktı Acele ile 
kapıya koştu. Belki ondan evvel başkası 
bu çok beğendi~i bebeği alıverir diye ödü 
kopuyordu. Kapıdan girebilmek için ka· 
labalıkta kendisine yer ararken arkasm
da bir ağlama duydu. Başını çevirdi, 
biraz ileride, çok fakir bir kadın gördü. 
Kadın kucağındaki küçük bir erkek ço
<'Uğunu avutmak için kollarında sallıyor, 
bir ~eyler söylüyordu. Fakat bunların 

hiç• birisi fayda etmiyor, çocuk hıçkıra 
hıçkıra ağlıyordu. Ayşe bir dakika bebe
ği filtın unuttu. Kadına yaklaşarak: 

- Niçin ağlıyor, dedi. 
Kadından evvel çocuk: 
- Karnun çok acıktı, diye cevab verdi. 
Ayşenin gözleri yaşlarla dolmu~tu. E-

l!ni hemen cebine soktu. Güm:.iş elli ku
ruşu kadının avucuna sıkıştırarak arka
sını dönüp uzaklaştı. Hiç ümıd etmedi~i 
bu hareket karşısında kadın şaşırmış bir 
teşekkür bile edemeınişti. 
Ayşe eve gelmek için dönerken, bir 

defa bile dönüp güzel vitrlndeki pek be
ğendiği bebeğe bcikmadı. 

C: Yeni bi mecemiz _l 

Efendileri bulunmadığı bir gün evin içi 0 kadar geniş- Bu dört çocuk gezmeye gidıyorlnr. So- vab verme müddeti on beş gündür. Bil • 
kE:disini yakaladı. Bu kedi yan mefluç tir ki bir adam at- lrağa çıktıklan zaman aralarmaa bir ço- mcce cevabını bize gönderdiğmiz zarfın 
bir halde bulunuyordu. Ve çok ihtiyardı. la, rahat rahat, içinde dolaşa.bilir. cuk daha vardı. Bir aralık bu çocuk sak- üzerine cBilmece» kelimesini ve bilme • 
Hayvanı ikinci katın penceresinden a • .. .. .. .. landı .. fakat nerede saklanmış olduğunu cenin gazetede çıktığı tarihi yazmayı U• 

sarfettiği kuvvet koturumlukten kurtul- arkadaşları bilmiyorlar. Siz arayın, bu- nutmayınız: 
-Neler okuyarsun Bülend_ !ağı b~~a~tı. :ehlikeyi sezen ~efluç kedJ masına sebeb olmuştur. Ayni zamanda labilirseniz olduğu yere bir işaret koyun DIKKAT: 

y - Çocuk mec.mualarını okuruın. He- oylc buyük bir gayret sarfetti kı, havada uşak kedinin nasıl düştüğünü ..keşfet- vt resmi kesip bize gönderin. Bir kisiye Bilmece hakkında bir dileğiniz olurııa 
ıı:canıı romanlara bayılıyorwn. Bauın dönerek dört ayağı üzerine düştü. Fakat mlştl. bir futbol topu, iki kişiye birer masa-,; sa- bu dileği, üzerine cİdare.. kelimesini ya .. 

· ltı n de yazınağa çalışıyorum amma, ol- düşünce olduğu yerde kalmadı, olanca Kedi de muhakkak uşağa minnettar ati, yüz kişiye de ayrı ayrı güzel ve kıy- zacağınız ayrı bir zarf içinde gönderme • 
.... ~!?~:.. kuvvetlle koşmağa başladı. Hayvanın kalmıştır. metli hediyeler vereceğiz. Bilmeceye ce- !isiniz . ........................ : ... ··· .. -·-· -··-.:nr-parma·gi·n,-ia ... klrk .. Jtn .. oyu .. ···kaıai·r•·r•·ni·······-··· .................................................. _ 

-Bayanlar~ baylaT; ben dünyanın en kıwvetli ~ 
"ndan birilflm. Bir parmagımk kırk kiloyu kaldınnm. 

- Bu kırk kiWıfu bir ldıti1c top atCJT gibi u.ıaklara ata.bilirim. - Do4rusu ıizin beni alkt§lamcmcınıza §Q§tyorum. 
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Büyük Ölünün cenaze merasimi 
için yapilan kanun Ankaraya giden Selim Ragıb Emeç yaz' yor 

(B"ştarafı 1 inci MJf/fo.do.) 
nin Atatürke hale! seçeceği celsede 

Meclisinin önü, sa.bahki seç'im mera
siınınde olduğu gibi merasim kıt'ala
r!J"~ bezenmiş, Muhafız bölüğü bando 
ve mızıkası yerlerinde. Zabıta kordo
nu mükemmel bir intizam temin edi-

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 

heyeti bugün 1 1-11-1938 saat 9 5 ta 
1 

Dolnıabahçe sarayında, dün sabah 
saat 1 O danberi Atatürkün niışlan ba
şında büyük üniformalannı giymiş sü
bayJar ilitirarn nöbeti beklemektedir -
ler. 

bulunm~k için Ankaraya gidiyorum. 
Yataklı vagonda olduğu gibi bütün 

mevkilerde de yer yok. Fakat kimde 
maddi !stirahnt düşünecek hal var ki!.. 
İstasyonlar birbirini takib ettikçe, ve 
biz Atatürkün taşmc!an toprağına ka -
dar, her şeyi baştanbaşa yepyeni olarak 
yarattığı Ankaraya yaklaştıkça hüz -
nümüz artıyor. 

Ankara istasyonu şayanı hayret de
re::ede tenha. Mevcud insanlar birkaç 
istikbalciden iharet ve birkaç taksi gi
diş geliş harck(>tini temin ediyor. Tre-
nimizin yolculan, kabahat işlemiş suç
lulttr gibı sessiz sadasız dağılıverdik. 

İstasyon bir ı;.nda ilk tenhalığına av
det etmiş bulunuyordu. 

Ankaraya şöyle bir bakıtdığı zaman 
a!n•alin fevkaladeliği derhal göze çar
pıyordu. Ulus meydanında, toplu halk 
grupbın dolaşıyor ve Atatürkün rast -
gele vitriniere yerleştirilmiş resimleri 
önünde duraklamalar oluyor. Gözleri 
ya~lı insanlar, hıçkırıklarını mendil
lerile gırtlak1arına tıkarnaya uğraşı • 
ye. lar. 

Fırka binasının tam karşı köşesine 
düşen vitrinin önünde bir kadıncağız, 
feryad ediyordu· 

- Atam, oiy'>rdu, bizi bıraktın da 
nereye gittin? Biz sensiz, sen bizsiz o -
l&bilir miyiz?. 

Saat on bire çeyrek var: Ankarada 
bulunan vevı. Ankaraya gelmiş bütün 
mafbuat mümessilleri Büyük Millet 
Meclisinin sai! yan kapısınd~n içeri gi
riyoruz. Mecl:c;, en fevkalade günlerine 
has büyi.ik bi:- topluluk manzarası arze 
diy~r. 

Muhakkak ki dört yüz kadar bir 
n1evcud kaydedilmek lazım. 

Meclis salonunun bir kısmı, kordon
larla ayrılarak din1eyicilere tefrik e -
dilmışt! ve biz ~imdi derin bir sükCıt 
fçbde Meclis Reisi Abdülhalik Renda
nın kürsüye çıkmasını, katibierin yer
lerini almasını ve nihayet ~za yokla -
maMnın vap•l:nasını takib ediyoruz. 
Bütün bunlar her içtimaın zarurl birer 
forrtıa Htesidir. 

Asıl hazin vazifenin ifası bundan 
sonradır. Nitekim Abdülhalik Renda -
nın sesi. birkac cümle ile bu vazifenin 
m:ıbiyetini, h~ziruna tebliğ ederken, ye 
re vurulmuş narin bir billur gibi kın
lıyordı.t . Şimdi işitilen cümleler söz 
söylenı~"'sine mi;saade etmiyen şahka -
larla, f'kirler:ni birkaç cümlede ifade 
e~meğe çabal·yor, mendil elinde yerine 
oturuyrır .. ve onu divanı riyaset katib
leı inden Nasid Uluğun heyecan içinde 
s:ırsılan sesi takib ediyor. HükCımetin 
beyannamesini okuyor. Ve beş dakika
Iı1~ manevt tazim si.ikutunda' sonra se
çim başlıyor. 

Gizli reyle yapılan ve drıkuz ki§ilik 
münteh!b bir hey'etin tasnifine tabi tu 
tulan bu seçimin neticesi şudur: 

Maletva meb'usu İsmet İnönü mev
cud üc:- vi.iz kırk sekiz azanın ittifakile 
Keın"' Atatürki.i istihlafen ikinci Tür
kiyP :p ,;c:icürr.huru olmuştur. Yirmi da 
kika c:: ,.. rı.,.a ge1E"cek hem and icecek. 
hem df' millete karşı beyannamesini o
kuyacaklır.-. 

* 

yor. 
Reisicümhur İsmet İnönü merasim 

salonunda tebrikleri kabul ediyor. Ve
kEler, meb'uslar ve teşrifat sırasile 
merasime dahil bütün erkan, askeri 
ümera. sefirler kendisini tebrik edi -
yo;lar. 

Türk gazetecileri de bu arada ken • 
di!erine mülaki olmuş tazimlerini su
nuyorlar. Üzerlerine a'!<Thklan Büyük 
Şefin büyük vazife mirasının ehem -
miyetitı1 son dE"rece müdrik bulundu
ğu şüphesiz olan İsmet İnönü gazete
cilere diyor ki: 

-cTeessürlerinize iştirak, iyi temen
nilerinize teşekkür ederim.» Önünde 
hürmetle eğiliyor ve sonra yanından 
ayrıbyoruz. fsmet 1hooü şimdi Bü -
yül{ Atanın dehaetkar eserile karşı 
karşıya ve Biiyük Sefinin ilhamından 
aldığı kudretle, devlet gemisinin başın
dı:ıdır. Gerek yaptıiZı yeminlere. gerek 
millet~'! olcm hitabe!!ini dinlemiş olan 
bizler kasem ederiz ki, bu gemi cid -
den mnhir ve çok kuvvetli bir kapta
nın elindE>dir. 

Selim Ragıp Emeç 

Yeni kabine 
AnkDra 1 1 ( A.A. J - Reisicümhur in

tihabır.ı müteakıb Başvekil Celal Ba
yar te c:k 'l atı f sasive kanunu mucibin· 
ce bükilmetin istifns.ını Reisicümhur 
İsmet tnönüne takdim etmiştir. 

Reisicümhur İcra Vekilierinin vazi
felerinde vekaleten devam etmelerini 
rica ederek yemi bükilmetin teşkilinı 
tekrar Celal B3yara tevdi etmiştir. 

Yeni kabineyi te~kile memur edil -
mi~ olan C€1al Bayar teşkil ettiği ka -
bineyi ReisicUmhur İsmet İnönünün 
tasvibine arzeylemiştir. Reisici.imhur, 
listcyi tasvib buyurmuş ve keyfiyetten 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti de ha -
berdar edilmist!r. 

İ"kinci Celal· Bayar ka binesi önümüz
de~n hafta sonuna doğru Meclis hu?.U
ruııa ~·karak çalı~ma programını izah 
edecek ve itim~d istiyecektir. Yeni "ka
binenin teşekkül tarzı hakkında J'üm
hurreisin;n tezkerec:j Meclisin pazarte-
si toplımtısında okunacaktır. 

Gene !:"elec<'k hafta icinde Adiiye 
Vekruetinc tavin edilen Hilmi Uran -
dan inh!IB.l eden Meclis reis vekilliği
ne diğE>r bir zatın seeimi yapılacaktır. 

Yeni Dahiliye Vekili Dr. Refik Say
dam ayni zamanda Parti Genel Sekre
terliğini de tedvir edecektir. 

Başvek: l ve Parti umumi reis vekili 
Celal Bayarın reisliği altında toplan
dı: 

. Başvekil ce!seyi açtıktan sonra Ulu 
Önder ve Bü~·iik Şefimiz Kemal Ata -
türkün dün sabah saat dokuzu beş ge
çe fani hayata gözlerini kapamak su -
retile bütün milleti unulmaz elerolere 
garketmiş olduğunu ve bu derin elem 
ve acıdan do!ay:ı bütün millete ve Par· 
ti üyelerine taziyetlerini beyan eylemiş 
ve Ulu Şefin yüksek hatırasına hürme
ten beş dakika umumi heyeti hürmet 
ve tazim sükunu içinde avakta dur -
mağa davet etmiştir. Bu h~zin beş da
ki'<anır. sonunda makamı riyasetin da
V<'tı üz<>rine bugün saat 11 de Kamuta
yın açılacak eelsesinde teşkilatı esasi
ye kanununun 34 üncü maddesi hük
müne tevfikan icra olunacak Reisicüm
hur intihabında Partinin namzedini ta
yin için hafi ı-ey i!e intihab yapılaca -
ğını beyan etmiştir. 

Riyasct makamının bu tebliği üze -
rin e umumi heyet derhal namzed inti
habına geçmiş ve ytoklama sırasile 
toulanan reyJerin tasnifı neticesinde 
?2 3 re~in tamamen Malatya meb'usu 
Ismet Inönü üzerinde toplandığı gö -
rü!mü~ti.ir. Tasnif muamelesi B. M. 
Medisi dahili nizamnamesine tevfikan 
kur•a· il~ aynlan 9 kişilik bir komisyon 
tarafından ve umum heyet huzurunda 
icra olunmuştur. 

Ara neticesi riyaset tarafmdan teb
liğ edilince umumi heyet hiçbir müza
kere ve fikir teatisi yapmaksızın ken -
diliğinden büt~n reylerin Malatya me
bu~u İsmet İnönünün üzerinde toplan
mış olmasını ayakta ve sürekli alkıs -
larla karşılam·ş ve c:-elseye nihayet v~ ~ 
rilmiştir. 

lsmet lnönUnUn tebrikleri 
kabu:u 

Ankara ll (Hususi) - Büyük Ata
türk için yapılacak muazzam teldin 
merasiminde birçok devletlerin heyet
ler göndermek suretile temsil edilecek
leri ve askeri müfrezeler geleceği ha
ber alınmıştır. 

Dost ve kardeş İranın Ala Hazreti 
Humayım Şehin~ahi sarayında şimdi
den bir ay devam edecek matem ilan 
etmiş ve bu matemi haricdeki mümes -
silE~lerine de teşmil eylemiştir. Sa -
yın hükümd<'r Ankaraya ayrıca bir 
askeri heyet gönderrlıektedir. 

İngiltere Kralı kendisini Atatürkün 
cenaze meras;minc!e şahsen temsil et -
tirecektir. 

Lond:-a, bu suretle ilk defa o
larak bir devlet reisine bir hükümdar 
gib! muamele edilmiş olacağını bildir-
mektedir. • 

Bundan başka feld Mareşal Lord 
Bertvud, Türkiye Cümhurreisi Ata -
tür!,ün cenaze merasiminde İngiltere 
hükumetini t(>msile memur edilmiştir. 

Dost ve müttefik Balkan devletleri 
Başvekilleri V(> askeri heyetlerle me -
ra:;imde temsil olunacaklardır. Yugos
lav ve Yunan Başvekilieri merasirnde 
bizzat bulun:nak kararını vermişler -
dir. 

Hükumet, önümüzdeki günlerde 
Ankaraya gelecek sayın misafirlerin 
istimhatlerini temin için derhal ted -
birlerini almağa başlamış ve bililmuro 
otellerirı bugiinlerde kendi hizmet ve 
emrinde bulunmasını kararlaş1rmı.ş -
tır. 

Tekfin ınera~imi 
Tekfin merasim: hakkında hüku -

metin hazırlanmakta olduğu kanun 
projesi pazartesi günü Meclise takdim 
edilecektir. Proje kanun olduktan 
sonra 'atibik talimatnamesille birlikte 
ilan edilecek ve derhal tatbilona ge
çilecektir. 

Tekfin merasiminin on güne kadar 
yapılması ihtimali kuvvetlidir. 

Büyiik ölüniin cenazesi Ankaraya 
nakledilmeden evvel tabut Dolmabah~ 
çenin muayede salonunda 3 gün müd~ 

detle ihtiram mevkiinde tutulacak ve 
İstanbul halkının ziyareıtine imkan 
ver~lecektir. 

Tabutun başında generaller, kara, 
deniz ve hava ordusuna mensub birer 
er, bir kız ve bir erkek roekteb talebe-
si münavebe ile nöbet bekliyecekler ve • 
büyük ölünün tabutu diğer harb gemi
lerimizin refakatinde Yavuzla İstarı -
buldan İzmite naklolunacaktır. İzmit -
ten Ank:lraya cenazenin gündüz nakli 
ve güzergahta toplanacak halk tara -
fından son tazim vazifesinin yapılması 
düşünülmüştUr. 

Milli kahraman için son istirahat ye
ri olarak neresinin tayin edileceği he
nüz karariaşmış değildir. Mevzuubahis 
yerler arasında Gençlik parkının mü
nasib bir mahalli de zikr9lunmakta -
dır. 

Atatiirh hemşiresinin 
Teşekkürleri 

Ank:ıra 11 <AA.) - Atatürkün 
heınşiresi Makbule Boysan ile zevci, 
dahil ve barieden büyük felaketin ta
ziyesi lutfunda bulunan zevata, yara· 
lı kalbierinin teşekkürlerinin ibiağına 
Anadolu Ajansının tavassutunu rica ct
mi~lerdir. 

Hastalik onun vücudunu yenmişti, fakat .. Ankara 1 1 (AA.) - Re.isicümhur 
İ:>met İnönü bugün saat 15 te Büyük 
Millet Meclisindeki merasim salonun-
da meb'uslar:n, a -skeri ve sivil erkfmın Atatürkün hastalığı devam etti~i müd- lcbesi gemi içinde istiklal marşını oku _ 
ve kordiplomatiğin tebriklerini kabul detçe yanında bulunanlardan bir zat an- yarak sarayın önünden geçtiler.· 

b · İ latı'-·or: B"'t" b ı d h uyurmu~lardı r. Ismet nönü kendi - J u un ayram ar a alk arasında bu-
sine arzı tebrikatta bu1unan büyük ve cAtatürk hastalığının vahnmetini bil- lıUlan, resmi geçidleı:i baştan sona ka -
orta elçile rle ayn ayn görüşmüşler ve miyor muydu?. Bana öyle gelıyor "ki.. bi- dar dikkatle takib eden Atatürk mütccs-
iltifatta bulunmuş1ardır. liyordu. On bir ay evvel lıastaıanmıştı. sir olmuşlardı. 

Hastalık doktorlanmız tarafından o za-Reisicümhıır resmi kabul için Mec - . . . • Fakat buna kriz denilemez. Kriz salı 
lisi teşriilerinde olduğu. gibi avdetle· ~an teşhıs edılmış, ve lazı.m ~elen teda-· akşamı on sekiz otuzda başlamıştır. Ata
rinde de askeri merasimle karşılan • vıye başlanmıştı. _?erek FısPnJ':_ ':c ge - türk o andan öldüğü ana kadac baygın 
mtş ve uğurlanmıştır. r~k ı:lman profesorlcr alınan butun ted- bir halde yattı. Vaziyet saatter. saate da-

l 1 
bırlerı muvafık bulmuşlardı. Hastalık lo h' b' k'l 1 d V artık ü 

Smet nö"UnOn teessUr VB . . . - •• a va ım ır şe ı a ıyor u. e -
11 normal seyrıni takıb edıyordu. Buyük 'd kt Öl" k ld . . • mı yo u. um ço acı o u. 

teşekkürleri Şef, doktorlarının tavsıyelerıni çok aik-
katıc yerine getirirdi. İlk kriz geldiği za- Atatürk baygı.n halinde hayata son M-

• •• •• •• 
ınonunun 

Ankara ll (A.A.) - Taziye telgrafına man kendini kaybetmişti. Dört gün sü- !~sini verdi. Öldüğ:l zaman yanında dık
ve intihab münasebetile temennile:i ih- ren bu kriz bir tehlike idi. Fakat sağlam torları vardı. 

hayati tiva eden telgraflara karşı Reisicümhu.:o bir bünyeye sahib olan Atatürk bu tehli- Başvekile haber gönderildi. Saray bir 
İnönü kendi teessür ve teşekkürlerini bil- keli krizden kurtuldu. Hastalık gene anda büyük bir yeise gömülmüştü. A~la-

(Baş tarafı ?Z inci sayfada) c!irmeğe Anadolu ajansını tavsit buyur- normal seyrine avdet etmişti. !lııyan, h1çkırmıyan insan görülmüyordu. 
Soyadlan kanununun çıkmasından muşlardır. Hastalığın ve krizin tesırı onu yalnız Başvekil geldi. Ölüm döşeğınde yatan 

sonra, şerefli zaferinin kıymetli bir ha- Fevzi Çakmag"ın leşekkUrU vücudcc zayıf düşüımüştü. Doktorlarile Büyük Şefini hürmetle sel~mladı. Da -
tırası olarak (İnönü) adını alan İsmet konuşurken: kikalar geçiyor, artık sarayda hiçkırıktan 
Paşa, milletin de minnet, büyük emni- Ankara 11 (AA.) - Genel Kurmay - Bu hastalık geçecek, kuvvetlenece - haşka ses işitilmiyordu. Atatürkün kar-
yet ve itimac~mı kazanmıştı. Başkanı Fevzi Çakmak, Büyük AtatOr - ğim, tarzında sözlerile doktorlnrına o, d~şi bir yanda ağlıyor, yaverler allıyor-

Nihcıyet di5n, bu büyük emniyet ve kün vefatı rnünasebetile her taraftan al- kuvvet veriyordu. !ar, doktorlar ağlıyorlar. Saray ağlıyor-
Hi ııad biitün manasil e kendini J!ÖS - makta olduğu taziye telgraf ve yazıları- Son krizin başlangıcına kadar bütün du. 
terdi. n..ı teşekkürlerinin jblağına Anadolu a - etrafındakilere, doktorlara çok nazık Bu matem havası içinde gözleri yaşlı 

Ziya Şakir jansını tavsit etmişlerdir. muamele ederdi. Bir doktor yanına gir - doktorlar son vazifelerini yapıyorlardı. 
--- diği zaman ilk hareketi ona yer göster - Hastalığın ölüm anına kada':" olan r.ey • 

Siyah ceketntaymın yakasına iliş - BUyUk b;r v•tan kurucusu ayni Tarihte niçin Atatürk mek ve ilk sözü: . rini tesbit eden raporlarını yazdılar. Ba-
tirdif<i İstiklal madalyesinin karşısına zaman(a yüksek bir tum ı ndan kadar büyük adam - Buyurun, otursanıza.. demek olu- tün bunlar olurken sarayda bayrak indi-
ve kn,binin üzerine Sakarvada kazan- yordu. rildi. Ölüm haberi şehirde, ınem.leketta 
dıg· ı altın imtiv. az madaly~ini ilis. tir- < Haştarafı 2 inci sa:vfada, yol.rtur ? ~ Cümhuriyet bayramında idi. Bayram duyuldu, Türkü kurtaran. Türklin ve 
miş olan İsmet İnönü bu madalveyi asker sıfatile, size diyebilirim ki İsmet 

J İ (B t f 3 - _.ı f d ) yapılıyor, fişekler atılıyordu. O bunları dünyanın en büyük adamı için on 1ekiz 
kend~ine veren Cefinin sanki son bir nönü harbde yüksek bir kumandan, aş ara ı unı..-w. ıcıy a a "':i duyuyordu. Bu arada, bir mektebin ta- nıilyon Türk birden ağladılar .• 
a~zhabn~leber~~mil~tininka~ruTh~Wyükb~v~ank~ıc~uft~t~~a~u~u.Y~ib~F~~z ru~-=~----~~~~=~~~~-~====~~~~~~=~~ 
şıs!na çıkmak istemiş gibidir. yasette tam bir üstaddır. yaratmak şöyle dursun, yen: ruhun be-

Rengi solgun, bakışları dik ve vakur, Onun bu vasıliarını anlatırken sene • lirmekte olan filizlerini lüzumsuz ve ne-
adınıla:ı rahattır .. Kürsüye çıktı. lerce gözümle görmüş ve adeta elimle t!cesiz harb kasırgalarile kuruttu. Kcn-

Meclisi selamladı. Gazetemizin mu- tutmuş gibi o1duğum hakikatler ile kar~ı c!i.si sürgünde ve ruh sefaleti içinde öl~ 
ayyen sütununda okuduğunuz yemini karşıya geldiğimi zanned:yorum. Bu ha- düğü gibi cumhuriyetin yerleşmesini de 
ağ:r ağır tekrarladı. Sonra elini cebine kikatleri sayacak olursam. cildler dolusu yetmiş yıl geciktirdi. 
soktu ve gene hususi sütunumuzda gö- P.~erler yazmak lazım gelecektir. Bana, Atatürk ne taıafındnn bakılsa birer bü
receğiniz nutkunu bazan alçalan, son· bütün milli mücadelenin tarihini anlat- yüklük gösteren, hayranlık ve sevgi tel-
ra birdenbire yükselip titriyen, fakat tırmak mı istiyorsunuz?... kin eden, ileri ve yeni ilhamlar veren 
daima emniyet ve itimad veren sesile Sabih A(!açam sonsuz satıhb, tılsımlı bir menşur gibi-
tane tane okudu. dil·. Onu Türk milleti gibi bütün insan-

Atatürkü takiben onun izinde yürü- Ingilterenin hava silahları lık ta gittikçe artan bir sevgi ile her za-
mek yeminile and içti. İsmet İnönünün L-ondra 11 (A.A.) - Matbuat hava man anacaktır. 
nutku çok yerinde sürekli alkışlarla silahları hakkında Wood tarafından A- Atatürk kahramanlık ve rnedeniyetl 
karşılandı ve gene şiddetli alkış1ar ara- vam Kamaros:ndn dün yapılan beya- insanlıkla beraber başlıyan Turk mille· 
sında nutkuna son veren Türkiyenin natı memnuniyetle karşılamaktadır. tiııin bütün öz vasıLiarını §ahsında top
ikinci Cümhurreic;i İsmet İnönü saat Daily Expre~s gazetesi, halihazırda- lnmış, bütün büyüklükleri tek baıma 
13,30 da Büyük Millet Meclisi salonu- ki İngiliz hava ordusundan sitayişle temsil eden barikulade bir adamdı. o 
,u ve İstiklll marşının nağmelerl ara- bahsetmekte ve gelecek büdce tahmin- şiındıye kadar hiçb~ hayal ve aBrll§Un 

~ia da Meclis binasını terketti. leri cM müdafaa sistemi için birkaç ma- anlatamadılı cen büyük adaiDıt 1.D. tl.k Vt 

f mdi saat on 'bef. Bü.yük lıliUet yon lin a)'nlacalıa Wlctiaaekteclir. eıı b~ öm-lldlr. 

1 
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•Son Posta• nın macera romaru:. 3 

lik Türk 
Ya1.an: Ziya Şaklr 

lik müşkülilt ve reddüd 
Evve1ki gUnkU ve dünkü 

kısmiarın hülasas1 
b·Romanın kahramanı Melek Hanım asil 
ır aile kadınıdır. Kocası Çannkkalede 

fehıd edilmiş, babClS\ da ortak olduğu bir 
~~ebinin dolandıncılığına uğnyarak if
as etm.iş ve felce uğramıştır. Bu yüzden 
Melek Hanım o zaman Osmanlı devleti 
:le harb halinde bulunan bir ecnebi dev
ete karşı büyük bir kin ve intikam Jı~si 
du.Ymaktadır. Nihayet günlı..>rce dii.sü.nüp 
taşındıktan sonra mücadeleye karar veri
l/or, Enver Paşaya gidiyor, düşünederini 
anlatıyor, Enver Paşa da ontı uzun boylu 
ıorgudan geçirdikten sonra yaı·crini ça
rrıvor, kendisini (K. .. ) beye g?nderiyor. 

0
1elek Hanım bir paravanın arkasında 
ekliyor. Nihayet eK.-• bey kendisini 

ÇC1.ğ1rtıyor. 

tlzun boylu konuşuyor ve adresim ala
;~k kendisine haber göndereccğıni söy-
U.Yor. Filhakika bir haftc. sonra bir 
~•ektu.bla Babılilidc bir doktora cl!nsu.si 
, cıstayım, parolasiZe baş ı·urması içi"l 
r-end· · d ısıne talimat veriliyor. Mele'l( Hamm 
~ktora gidiyor. Doktor da ken • .iısini u -
ı. .

1
n uzun dinliyor. M e Zek H n nı m beş li.~an 

uı di~· . 
d ~ gını, Avrupada uzun müddet ya~a-
ıgını söylüyor. 

(Roman der-m ediyor) 
~ 

S
- Anladım, kızım .. yorulma ... Bunu 

0>- k s ·ına tan maksadım, şu... icab eder-
~: ~ir ecnebi kadın layafetine girebilir 

ısı n? .. 

-Mükemmel... 
- liangi lisanı iyi bilirsin? .. 

is- Fransızca, !ngll'izce, almanca ve 
b·PanyoJcayL ana Usarumdan farksız 

l!' surette söy lcrim. 
l ~ AHL. çok ala ... Acaba hangi mU
:tııı kadın'larını iyi taklid cdebi!ir-
"lll' ... 
di-: İspanyada çok kaldığım için. ke~-
g .. ını bir İspanyol kadınından farksız 
osterehil' · . ırım. 

b - Bu, hepsinden a.ıa ... icab edersE:', 
stı.ı geceleri Beyoğlunda geçirebilir-

n, de~n nıi? .. 
bak Hasta pcderime, dadım çok iyi 
le · ar. Benim için bütün gecelerimi br
Ci Beyoğ:unda ve başka yerlerde "'e
-tı:!'herne hiçbir .mani yoktur, doktor 

Y. 
sa·- Şu halde, iyi dinle kızım. Sirndi 
bi~ Vaıifeni tebliğ edeceğim ... S~ na. 
lu· aç kadın i 'imi verece~im. Bevo··i-

et~~~ ):n~ıy~~ bu kadıniann casus'uk 

b erını bılıvoruz Ancak şu var ki· 
tını · · · 

, . ., ar hakkında resmi bir rnuame!e 
,v..,Pab·ı 
ed~ .ı rnek kin maddi birer delil elde 
taı ~ıyoruz. Bu kadınlan, rnaharetle 
sin~ı İ edeceksin. Muhitlerine girecek
ten. ca? ederse, bol para sarfetrnek
~i b'Çekınnıiyeceksin. Alacağın netice-

ıldireceksin. 
- Size mi, doktor bey. 

h - Evet b Be · 1 d · b' 
at 

, ana... nım e, aıma ır 
"a 'b· gı 1 temas edeceksin. 

* iş;
7 

azi~ e ... hosuma gitmemişti. Ben, bu 
~r>~~ buyuk bir muvaffakiyet göstere
lla ' ~tıhtelif gayeler etrafında tooın. 
dutı hıslerimi tatmin etmek istiyor
hirrn. Halbuk: bana gösterilen iş, adi 

p llluhbirliktcn ibaretti. 
\re akat: geçirmekte olduqum maddi 
m,. ~anevt buhran, bu vazifeyi reddet
oı;;.ek rnüsaid değilciL Sonra .. ilk defa 
tne? ~ana böyle küçük bir iş veri1-
litd~.1' bır tecrübeden ibaret te olabi-

ı. 

ne . 
()d nı, yalnız bir şey memnun etmiş'i 

a . "h • ı 111.,, • ıstı barat İdaresile temas ..... ~kta-
._ n b" tna~ ·. . ır doktor muayenehanesi ol-

Sin\ ı ıdı. Burava, hiç kimsenin şübhe
Son ~lbetmeden devam edebilecektim 
lan ~a · o babacan, zeki ve anlayışlı o-
~ oktoru da, carç1buk sevmiştim. 

en kapıdan çıkacağını sırada: 
-Tab·" · ctecck . . n, b! re ok masraflar ihtiyar e-
~ ı ı u sınız. Lazım olur. Hele şimdilik 

b· alrnı7q 
ıye, elime oldukça dolgun bir zarf 

~ 

Doktor: cBcnimZe daima bir 1ıasta gibi temas edeceksin~ dedi. 

t~ luştururken, o k.adar ince ve nazik dim. Çünkü, doktordan aldığım tali-
bır tavır almıştı kı... ma:a nazaran, nasıl bir hadise karşı-* sında kalırsam kalayım· son hadde ka-

Kalbim. ümid ile dolu bir halde e~e dar, bunu gizliyecektim'. Ancak, hayati 
gb~ldhiml .• YatRğmın içinde hareketsız • bir rnesele karşısında kalırsam, o za-
ır a ae yatan babamı dolaştıktan man emin bir vasıta ile d kt (' _ 

~ k"ld. B··t·· k" o ora ım sonra, o ama çe ı ım. u un ze a ve dad) sifresile b"r h b .. d b'l -f t · · b t 1 d.. .. k ~ ı a er go n ere ı e erase ımı a~ ıma op ayıp uşunere , cektim. 
hamket plfınunı tanzime giriştim. İk' . .. 1 .. 1 

.. 
F k t b }"' · d k ·ıncı muş m at ekser geceler, a ·a u p anı tanzım e er en, ev- n~ ·ı d 1:· k 

vela basit gördüğüm bu işin birçok ~Y<lJ un a gece ıyece tim. Birçok 
güçlükleri olduğunu anladım. v ~rlere girip çıkacaktım. Bu esnada, 

İlk rni.!şkü15t. kıyafet değiştirme rne· bir hayli tecavüzlere ve sarkıntılıkla
seıesinde zuhür etti. Kıyafetimi, ha- ra maruz kalacaktım ... Bunların ufak 
riçte değiştirmek, çarşafımı çıkarıp tef~kleri ni defedecck kadar kendimde 
b:ı~ka bir elbire ve şapka giyrnek müm- kuvvet huluyorduın. Fakat bazan, yağ
kün değildi. Halkın taassubu şu tarafa lı çamur gibi insana musallat olan cı -
dursun, resmi zabıta memurlan bile vık. bel~lı, sözden anlamaz, tehdidden 
bunun farkına varsalar, derhal şübhe yılmaz heriflerden içimde bir ürküntü 
üz<>rine beni tevkif ederlerdi. İstihba- duyuyoıdum. 
ra t a rnensub olduğumu, söyliyemez- (Arkası var) 
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-- SARKA AlD KAY AKLARI 
,U:.,J~'fJiJ'Qfl_ T"C\iaıe eden: :J//Ueg.in... f?a/tir 'fjaf()Uf 

Amerika harh/ndenberi Ingilterenin şark 
politikasında Jıusule gelen biiyiik değişih/ik 

Bunlar Mısırın Hindistan yolu üzerinde 
işgal ettiği mühim va:ıiyeti o zarn:ın an
ladılar. Fransa Süveyş berzahı üzerinde 
faik bir nüfuz ibraz ederse bu yüzden 
İngiliz ticaretinin düşeceği tehlikeyi tak
dir ettikleri için, İngilterenin elıni çabuk 
tutarak Fransanın Mısır oolitikasında o
na takaddüm etmesi elzem oldu~una 
hükmeylediler. Onların fikirlerince, ! .. on
eka kabinesi Mısır beylerile derhal do~
rudan doğruya itilaflar akdetmeH ve son
ra bunları İstanbul hükümetine tm ' .,{ 
ettirİneli idi. 

1773 de, Kızıld~niz havza~;ında icra et
tiği bir seyahat esnasında James BruC(' 
İııgiliz • Hindistan memurlarının dikka
tini, ilk defa olarak, Süveyş kanalının 
nçılması yüzünden Büyük Britanyanın 

edeceği istüadeye celbetti. Eu babda Ab
su-Dahab bey ile akdettiği rnuvakkat iti
laf 7 mart 1773 de Ali bey ilc Bingale va
lisi Warren Rasting'in mümessili Johnes 
Shaw arasında imzalanan hakiki bir mu
ahedename ile teyid ve tevc;i olundu. 
İ~ıgilizler bu itiliıfname ile Süvcyşte Hin
distan emtiasından alınan gümrük res
ıninin indirilmesini, ingiltereye ıhraç e
dilen Mısır mahsulatının resimden mua
fiyetini ve Tôr (yani Süveyş) ile Kahire 
arasında vukubulan ticari lJlÜnakaleler
de kolaylık ve garanti temin edıyorlardı. 
Hindistan kurnpanyasının ajanı olan İn
giliz George Baldwin Kızıldenizde İngi
liz - Hindistan ticaretinin cereyanına ne
zarct için Mısıra yerleşti. O andan itiba
ren, Mısırda Britanya nüfuzunun şampi
yonu ve bizim açıktan açığa düşmanımız 
oldu. 

Fakat Londra hükümeti ile Hindistan 
kumpanyası Brucc'un, Warren Has
ting'in ve Baldwin'in fikirlerini kabııl

den henüz uzak bulunuyordu. Büyük Bri
tanyanın İstanbul sefiri Sir Ainslic de 
btl fikirlerden memnun değiidi. Sefir, Ba
bınlinin ve Mekke şerifinin muhnlcfe
tindcn korkuyordu. Nihayet Türkiye 

sultanının fermanları ve Londrtnın kat'i 
emirleri İngiliz kaptanıarına Cidde ilc 
Süveyş arasında Kızıldeniz yolile tica
rette bulunmayı kat'i surette mencttilcr. 

Bu devir<le, Osmanlı imparatorluğu tam 
inhitat halinde idi. Rusyaya karşı giriş

miş olduğu son harb (1768-1774) ve 
Emir Daher ile Ali beyin isyanları aı tık 
son dakikalarının yakın olduğunu göste
rir gibiydi. Türkiyenin Rusya ile A vus
tuı·ya arasında yakında paylaşılmnsı ihti
mali karşısında Fransa lfıkayıd kalamaz
dı. Derhal Türkiyenin imdadına koşmağa 
yahud, bilakis, parçalanmasına iştirak 

etmeğe mecburdu. Bu ikincı şıkta . Mısır 

ile Suriye Fransanın hissesır.c dUşecek 

gibi görünüyordu. Bunun ıçuıdir ki Ba
ron de 'Tott 1774 de Levanttaln konsolos
luklarımızı teftişe memur edildiği zaman, 
ona Mısın fethetmenin yahud Suriye sa
hilierinde yerle~me kuvveti çarelerini 
tedkik vazifesi de tevdi olıındu. B::ıron 

ce Tott bu seyahatten avdetindc Berut 
limanının mufassal bir planını getirdiği 

gibi Girid adası bir harekat üssü olarak 
kullanılmak şartile İskenderıyeye asker 
ihraemın i.mkfmı hakkınclııl'J kanaatini 
de bildirdi. Fakat Amerika harbı bir 
müddet için bizim dikkatimizi başka ta
ı·afa çevirdi. 

Versay muahedesi akdedilir edilmez 
(20 k~nunusani 1783), Mareşal de Cns
tries, Colbert tarafından düşünülmüş o
lan an'anevi planı tekrar ele aldı. Maa
mafih, Babılılinin muvafakatını almak
tan vazgeçerek, sultana haber vermeden 
evvel, Mısır beylerile doğrudan doğruya' 
rnüzakereye girişrneğe karsr verdi. İs

tanbuldakıi sefirimiz Clıoiseul-Gouffier, 
tıırafından Kahireye gönderilmiş o!an 
Tı uguet beylerile 10 kanunusani 1785 
muahedenamesini imzaya muvaffak ol
du. Bu muahedename 1775 de Warren 
!Iasting tarafından elde edilmiş olan ko-
1aylık1arı ve menfaatleri bize de temin 
ediyordu. Maamafih İng:!tercnin husu-
meti ve entrikaları, sultanın ademi mu
vafakatini, Hindistan kumpanyamızın i
tirazları, Versay sarayının tereddiid ve 
taa1lül1eri neticesinde bu itiltıf hıçbir zsı.
man tatbik olunmamıştır. 

* Bu sırada, Amerika harbindf'nbcri, İn-
gilterenin şark politikasında büvtik bir 
değişiklik husule gelmişti. Filhakıka, 
muhtelif vak'alar Londra hükümetine 
anavatan ile Hindistandaki arazileri arn
snıda seri irtibatlar tesis etmenir. kafi 
lüzumunu isbat etmişlerdi. 

Zaten bu yeni bir mesele değild i. Daha 
on altıncı asırdanberi Hürmüzde!<ı Por
tekizierin dikkatini celbeylcmişti. Biz de 

Mezopotamyadnki ve İrandaki dini mis
yonerlerimiz vasıtasile bunun halli ça
relerini aramıştık İngilizlere gelince, bi

zimle Hindistanda ç.ıkan ilk mi.inazaalar 
zamanında onlar da bu meseJeyi tedkik 
eylemişlerdi. Fakat islamiyet taassubu 
Kızıldenizin bir kısmını Avrupalılara ks

prılı tuttu~u için, Britanyanın grıyretleri 
bilhassa Basra körfezine matuf olmuştu. 
Hindistan kumpanyasına mensub iki z:ı
bit, yüzbaşı Plaisted ile Eliot, 1750 de, 
Basra ile Haleb arasında cbüyiik ve kü-

çük çöh tarikile iki muhtelif yol takib 
etmişlerdi. Avdctlerinde, muntazam bir 
kuryeler servisi ihdasını tn\öiye ediyor-

lı:rdı. Bu sıralarda, 1775 tarihinde War-
' ren Rasting ile beyler arasında imzala-

nan muahedename İngilizlere mektub-

larının ve mallarının Mlsır toprakların
dan serbestçe geçmesine müsaade etmek 
~u retile mescleyi halletmiş gibi göı ünü
y0rdu. Fakat muahedenamenin tatbik e
dilmemesi, çok geçmeden, İngiltere ilc 

Hindistan arasında irtibat meselesınin 
tekrar tedkikine başlanmasını icab etti . 
Sir Eyles Yrwin, 1780 ile l 78! arasında, 
Kızıldeniz ve Basra körfezı yollarını do
laştı. Seyahatinin sonunda, Kızıldenız 

yolunun üstünlüğüne karar verdi. Ve, 
bilhassa, Süvcyşc tercih ettiği Kosseir 

limanının muhassenatı hakkmdn ısrarda 
bulundu. 1784 de, miralay James Ccıppcr 
de 1778 de Suriye çölünden nasıl geçtiğini 
anlatan bir eser Qe§retti. 

(Ark-mı var) 
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Deniz Şeytani 
Türkçeye çeviren: M. Sürena Dilmen 

13 yaşindaki küçük gemici 
İhtiyar gemici bana, Hamburg leh ·ı 

ce::iie hayatını anlatırken: 
- Rayatırnın diyordu, otuz be~ yılı

nı gemici olarak denizlerde geçirdim. 
Şimdi neyim var?. Hepsi hepsi işte şu 
çift kürekli sandaim kaptanıyım!.. Ve 
birkaç fenik mukabilinde şuraya bura
ya yolcu taşımakla karnıını dayurma • 
ğa çalışıyorum ... Haydi oğul haydiL. 
Kont d~diğin babanın yanına git!.. Eğer 
baban kaçtığın için üç beş tokat atar -
sa her atılan tokat için ona teşekkür 
et! 

Ona bakılırsa ben, mutlaka ailemin 
, yanına avdet etmeli idim. O, bunda 
haklı idi ve avdete beni iknaa çalışı • 
vor<.lu. Fakat ihtivar bana bu güzel ö
~üdü vPrirken ke"'yfiyeti yani kaçışınu 
ve şimdi bir gemiye girebilmek için ö
teye beriye başvurdu~mu babama bil 
tiinneği hiç düşünemiyordu, bu, kat -
iyen aklına gelrr.iyordu. Eğer bunu 
yapsa idi sadece bir domuz yavrusunu 
ineitmiş olacaktı. Bu ise gemiciler ara
sında faziletgjılik olamazdı. 

Onu, Hamburgda kaldığım bir hafta 
müddet zarfında, hergün görüyor, her 
gün ondan eve avdetirn hakkındaki ö
ği.idl('rini dinliyordum. Maamafih o • 
nun hu kadar gerçek olan, red ve cerhi 
tniimki.in olm!yan iyi nasihatlerini red
<Iediyor ve eve dönmüyordum. Nihayet 
bu hususta beni yolurodan çevirmenin 
miimkün olmadığım ve azmimin çok 
kuvvetli bulunduğunu anlayınca beni, 
hiç bir ınuvafakat kağıdı olmaksızın ge 
milerden birine yerleştirrnek için yar -
dım etmeğe razı olmuştu. 

İhtiyar Peter, (Niobe) adında, kaç 
yıl evvel yapılmış olduğunu ancak Al
lahın b·leceği bir yelkenliye beni ka -
marot olarak yerleştirmenin yolunu 
bulmustu. Ondan sonra da benim bir 
deniz seferi için k3.fi derecede rnüceh -
hez olmadığımda ısrar ederek bana sı
cak iç çamaşırı, bir muşamba elbise, bir 
bıçak, hir pipo ve tütün aldırmıştı. Bun 
lar~ almak için paramın son feniğ'ini 
sarfetmek rnecburiyetinde kalmıştım. 

Manma{ilı pipoyu alın~ bulunmaklı -
ğırn bana büvük bir haz duyuruyordu, 
ade>ta böbürleniyordum. Sefer levazı • 
mını tedarik ettikten sonra Peter beni 
ı>is bir sokakta yükselen rengi solmuş, 
kirli bir evdeki odasına götürmüştü. 

Tavanda içi doldurulmuş bir kırlangıç 
balığı asılı bulunuyordu. Duvara bir 
yelken ~en1isjnin resmini ihtiva eden 
carnlı bir levha talik edilmişti. 

Peter bu resmin kendisi tarafından 
yapıldığını sö~·lediği zaman onu hayli 
ta!<dir etmiştim. Bir kafes iısinde de ih· 
tiyarın Brezilyadan getirdiği bir papa
ğarı vardı ve yalnız Portekiz dilinde 
birkaç lfıkırd! söylüyordu. Büronun 
üzerinde ise Çin mamulatı birkaç par
ça ~ey ve uzun deniz seferlerini hatır
latan birkaç parça yadigar eşya bulu -
nuyordu. 

Peter ortaya eski ve fakat sağlam 
bir sandık çıkanrken: 

- Bu benim sandığım, 
Diyor ve bir taraftan da kendi ör • 

ôüğü muhtelif cşyayı çıkanyordu. 
- Her gemicinin, diye devam etmiş

ti, bir deniz sandığına ihtiyacı vardır .. 
Bu gördüğün snndık su geçmez ve su· 
ya batmaz nevinden... Tam otuz beş 
yıl benimle bütün dünya denizlerini 
dolaşrnıştır .. Bundan sonra bu, senin 
olacaktır .. Umarım ki bana hizmet et
tiği gibi sana da hizmet edecek ve fay
dalı olacaktır! 

liakikaten bu eski deniz sandığı, nez 
airnde bulunduğu müddetce çok işime 
yaramıst,, Onu Avustralyada Leeuwin 
burnu fenerinden kaçtığım ~aman kay· 
hetmistim. • 

Hülasa, bu adamcağız beni Niobe 
admı ta~ıyan ve bence unutulması im· 
kanı olrr.ıyan tekneye yerleştirmişti. 
Yatıp kalkacağlm yeri de gösterip al -
tırna bir ~ilte ve başırn için de bir yas· 
tık tedn!"ik etmişti. Sonunda başını 

sallıyarak: 
-Sen bir kont olarak dogdun, di -

yordu, şimdi de bir gemici oluyorsun .. 
Kont ve gemicil Birbirine taban tabana 

Nihayet gmiye koudolunmağa muvaffak olmuştum. 

zıd iki vaziyet! .. Tıpkı bir Rus köylü ·ı Bu sözle o demek istiyordu ki bir 
sünün ayağında bir Paris iskarpini gibi geıainin annasında iken bir elle tutun
bir şey!. Bugünden itibaren artık sen rr.a.k ve yalnız bir elle iş görmek mec -
kont Felix Von Luchner değilsin! Bi· buriyetinde idiın. Fakat bu gemici ö -
naenaleyh admı değiştirmelisin! ğüdünün b!.mdan daha geniş manası 

Bu öğüd üzerine ve hemen oracıkta vardı; hayatm herhangi bir kanalında, 
ad~mı değiştirmiştim ve Felix yerine denizinde veya dümen suyunda bir el 
annemin mensub olduğu ailenin adını kendin için bi!' el de gemi için demekti. 
almıştım, yani kendimi Phelax tesmiye Niobe gemis~ bir romorkör tarafın -
etmiştim. İşte bu nam altında tam ye· darı çekilerek limandan çıkarılırken 
di sene Okyanuslarda dolaştım. ben de geminin küpeştesinden bakını -

İhtiyar ve eski gemici Peter'in bana yorcium. İhtiyar Peter de bu esnada 
en son verdiği hediye meşhur bir ge • çok malıJrane kürek darbelerile sanda· 
mici öğüdü idi. O, ayrılmazdan önce lım geminin bordasında ilerletiyor ve 
ell~ini omuzlarıma koyarak: Sa"lkt Pauli ic;kelelerini geçinciye ka -

- Oğlum, demişti, daima hatırında dar Niobe ile beraber liman baricine 
olsun ki ehir el kendin için, bir el gemi çıkmış bulunuyordu. 
için.• (Arkası var) 
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SOLDAN SAÖA: 
2- Knza Ue. 
3 - İpslz sapsız 80z. 
~ - Esmek masdanndan emrihazır • Bir 

nota - Bir nota. 
5 - Kan - Şüphe. 
6 - Yüksek - Vallde. 
7 - Atıf vavı - Blr nota - Kamer 
8 - Dadılık eden erkek. 
9 - Knzanmnk. 
YUKAltDAN AŞAÖI: 
2- Bcle~. 

S - Bisiklet e~rL 
4 - Kamer - Blr not.a - Blr nota. 
5 - Z!\loğlu Rüstemin b:ıbası - Eşya. 

6 - Başında blr •A• olsaydı, içinde kı -
zartma yapılan - Maa. 

7 - Bir not.a - Sporcu alkışı - Su. 
8 - İyi olmayan. 
9 - B:ıktyeler. 

1 2 8 4 6 f\ 7 8 9 10 

] 

l 

• 
L 

s 
A 
F 
A 

• A 
·M 
t 
l 

1(.. 

E 
L 
t 

A 
y 
A 
L 

• 'H" 
A 
V 
A 
N 

L A T 
A R I 
L • R 
A K A 
L o __ş_ 
I R • K • • • A M 
ı N • ş A • 

A • A • K 
D o c R u 
ı ız A 1~ ~ • A • B tf 
~ N • A T 
r-.ş- • s ı M 
ı H A T A 
A • t• M 

• o K __ş_ A 
ı K A • K 

~vvelki bulmacanın halledilmıı ftlcll 
.............................................................. 

Almanca bilen Türk 
gençleri aranıyor 

Bir ilmi miı.essesede çalışmak üzere, 
iyi almanca bi!en Türk gençleri aran
maktadır. 

J,ondra otelinde Ba7' 
Toeen miiracaat 

Bir dokt run günlük 
notlarından 

Ademi iktıdar 
Meselesi 

Erkeklerde bel gevşekllğl tedavısı Için 
her şeyden evvel şahsın umumi hıfzıs -
sıhhasmı tanzim etmek lAzımdır. 

Yatmnsını, yemesin!, çalışmasını kon
trol etmek şarttır. Mesela bel gevşekllğl 
oıanıann umumiyetıe çok yatakta kal -
maları gerekir. Yorgun ve bltlk bir h:ıl
de yata~ düşen ve s:ıbahleyin erken 
kalkmak mecburlyctınde olanların te -
davUerl güçtür. 

Bundan maada gündfiz çalışmalann
rta şahsın ruh! vazlyetlni, geçirdiği sata
lıatı tP.klb etmek lcnb eder. İ§ sahasında. 
manevi sarsmtılar, şlddeUI heyecanlar 
'le bir takım diğer nsabi ve ruhl teşev -
vüşata maruz knlmamalıdır. Ruhu sakin, 
çnl~nsı müsterlh bir halde olacaktır. 
Geceleri sinP.ma ve müzik çok şayanı 
tavslyecllr. Oı:inları mikdar itibarlle az 
fakat kuvvet itibarlle çok olmalıdır. Ya~
sız eUer be)1n. havyar, yumurta, hafif 
yemek tavsiye olunur. 

İşte bütün bunlar kontrol ve tanzim 
olunduktan sonra uzv1 tedaviye girişrnek 
znmnnı gelir. Bunu da aynca yazarız. 

Cenb tlteyen oka1acularımu:ın pus&a 
Jl&la r•liamalarını riea derb. ADI tak· 
dlrde uteld~I makabel•l:ıı kalablllr. 

Nöbetci eczaneler 
---···--Bu rece nöbetçi olan eczaneler 111n -

lardır: 

istanbul clhetindekller: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

CEsad), Bcyazıdda: (Bclkls), Saınatya -
da: (Erofilos), Eminönünde: (Sal1h Ne
cati), Eyübde : (Arif Beşir), Fencrde: 
(Vltam, Şehreminlnde: (Nazım), Şehza
dcbaşında: {Asa!), Knragümrükte: (Su
ad), Kiıçükpa2'nrda: (Hikmet CemU>, 
Bakırköyünde: (H1lfll). 

Beyoflu clhetfndekiler: 
İstikl6.1 caddesinde: <Dellnsuda), Te -

pebaşında: <Kinyoll), Karaköyde: <HU -
seyln Hüsnü), İ.stlklfLI caddesinde: <Lt -
monclyan), Pnngaltıd : (NargUeciyan), 
B~lktaşta: (All Rıza). 

Boğaz.fçl, K:ıdıköy ve AdalardakDer: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer -

de: (Asaf), Kadıköyün de: <S adet, Os -
man HulQsll, Büyükadada: (Halk), Hey
bellde: (Halk>. 

İkinciteşrin t2 

Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Cinsi Tahmini Mikdan İlk teminatı Eksiitmenin şekli ve 

.fiatı kilo Lira Ku. günu, saati 
Kuruş 

Ekmek (Birinci) 10 20000 187 50 Açik eksiitme 14/11/938 
Pazartesi sas:; 10 da 

Dağlıçeti 

Karaman eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

45 
44 
36 
50 

6000) 
4000) 
1000) 
1000) 

399 Kapalı zarf 14/11/9::!8 
Pazartesi günü saat 16 jı 

Sade yağı (Birinci 
Urfa) 100 

Pirinç Bursa 26 

Beyaz peynir( birinci) .;o 
Kaşar peyniri 75 

Ywnurta (taze orta boy) 2 

Nohut (İspanya tdıu:mu) 15 
Kuru fasulya çah 1:5 
Yeşil mercimek 16 
Kınmzı merc~ 12 

Un (ekstra) 
Pirinç unu 
Makarna 
Nişasta 

Şetıriye (irmikn, 
Inn& 
Zeytinyağı (ekstra) 
ekstra 
Sabun 
Zeytin tanesi birinci 

16 
20 
25 
22 
25 
18 

48 

32 

"" 280() 

3000 

1000) 
400) 

40000 

(i00) 
3000) 
300) 
300) 

2000) 
150) 

1200) 
80) 

200) 
300) 

1000) 

1000) 

210 

58 

60 

60 

46 

85 

Açık eksiitme 14/11/938 

Pazartesi günü sa:ıt 10,30 da 

50 Aç~k eksiltnı~ 14(11/935 
Pazartesi günü saat 14,45 de 

Açık eksiitme 14;llf938 

Pazartesi günü saat 1~ 

Açık eksiitme 14/11/933 

Pazartesi günü saat 11,3~ 

80 Açık ekslltıne 14/U/938 

Pazartesi gün!i saat 11,30 d• 

80 Açık eksilbne 14/11/938 

Pazartesi günü saat 13,30 dJ 

75 75 Açtk: eksiitme 14/11/938
5 Pazartesi tinü saat J4,l 

Soğan kuru 10 3030) 56 25 Açık aksiitme 14/U/9~ 
Patates (.Aıd'apazan 10 4500) Pazartesi günü saat 14,l 
birinci) • ....,. 
:Su: .. t::(i~ne_k_) ___________ l2------2~5~0~0)--~25~~5~0---A~~~k~~~·:lt:m~e~l4~/~11~/938 

O) 5 800 adet 25 50 Açık eksiitme 14/U/938 
Kase yoğurdu (25 de 

Pazartesi günu saat 14,4~ ~ gramlık ~ 

Odun gürgen kesilmiş 380 250) 90 Açık eksiitme 14/U/93~. 
çekisi Pazartesi günü saat 15 ~~" 

:M:a:n!ga:l~k:run:·:u:·ru~"~R~~::~u~·~5~--~5~0:0~0)----~----------------------" 
a 3ooo > Ispanak 

Pırasa 5 3000 ) 
6 2000 ) Lah:ına 

Havuç 7,5 1500 ) Açık eksiitme 14/11/938 

Kcrcviz io 750 ) Pazartesi günü saat 15,20 d 

Tare bakla (İstanbul) 
YeTclnuısı (İstanbul 

Pancar 
Semizotu 

5 2500 ) 
5 250 ) 
5 200 ) 
6 "ıOOO ) 

Kabak 7 2000 ) 
Marul 3 400U tane ) 
Yeşil salata 1,2~ 301JO • ) 159 lira ll Ku. 
.Engiruı.r (baş) 6 1000 • ) 
Engin 5 1000 • ) 
Hıyar 3 2500 • ) 
Limon 3 ıoooo • ) 
Dereotu 1 8f10 demet) 

Taze soğan 1,25 800 • ) 
Maydanoz 1 2000 • ) 
K.ırnuzı turp 1 600 · • ) 

Lisemiz ÇamJıca şubesi için alınacak yukanda cinsi tahmini fiatları ve ~ 
darı yazılı yiyeceklerle yakacaklar yani arında gösterilen gün ve saatlerde 
siltmeleri yapılacaktır. İsteldiler şartnameleri lisede göre'bilirlcr. 

s. di ki Jll,.. Eksiitme Beyoğlu İstiklal caddesi Karlman pasaj karşısında ınger • Ş 
kin · mağazasının üstündeki liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda : 
pıl:ktır. ilk teminatlar belli saatten evvel muh~ ;eznesine yatırıl~J$' 
Ticaret Odasının yeni yıl vesikasile teminat maklbuzu hem. o~ kapalı zat 
rıo belli saatten bir saat evvel komisyon b~lığına verilmesi ilAn olun~gt4) 

1 İstanbul Belediyesi ilinları J 
• d ki t"t'' ;pO' Hepsine 9553 lira 92 kuruş bedel tah m in olunan Do lmabahçe e u un . J,# 

müştemilfıtı enkazı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Şartname~ Jf 
su ve . .. .. t 15 v 
vazım Müdürlü~ünde görülebılir. Artırın a 14/11/938 Pazartesı gunu. saa 

Daimi Encümcnde yapılacaktır. ~ 

!Stcklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 716 lira 54 kuruşluk 1~1101 
minat makbuz veya mektubunu havi kapalı zarflarını yukarıd-a yazılı ~ e) 

saat on dörde kadar Daimt Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verıleC 
zarflar kabul olunmaz. (7997) .-/ı 

Devlet Demiryolları ve limanlırı işletmesi Um um idaresi il~ı!3 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 150 00 m 3 oksijen i tası 28/11/1938 paıtl; 

ıesi günü snat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binıısındı eksilttıle 
konmuştur. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,- liralık muvak.kat teminat ile kanunun ~p' 
ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Relslı 
vermeleri lAzımdır. 

8
dl 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpa~ 
Tescllüm ve Sevk ŞefHAinden dağıtılmaktadır. (8203) 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel M.erkezinden: .. ı,e)J 
Gündüz bakımevi elirektörlüğü açıktır. Ana ~ekte~lerın~e çalııimı§ tec~ 

bir bayan öğı'etmen alınacaktır. Taliblerin vesıkalarlle muracaatları. ( 
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Barsak, kardct~r ve ıntdenin kusurlu l~lemesl demektir. Bu oç 
uzvun iyi işlemesini temim için muhakkak gece yatarkan ve 
sn bab aç karnma bir kahve kaşııtı MAZON MEYV .A TUZU 

alınır. Alınması gayet ıaur, tesiri tablt ve kolaydır. 
z e va 

Sayfa 15 

nun ismi taklld edilebUir. 
Fakat ne terkib, ne de tesiri 
tııklid edilemez. Mnzon isim 
ve horoz markasına dikkat 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının t:~i KESKiN KAŞELERiDiR. Babçekapı 

Salih Necati 

[ EMLAK VE EYT AM BANKASINDAN: 1 
!:sas No. YERİ No. Nevi KıymeU Depozito 

Es. Y . T. L. T. L. ..... 
104 
106 
118 

Büyüknda Nizarn Aşıklar yolu 12140 M2 
:t Nızem caddesi 1573.50 M2 

69 Ç:ımlık, fundalık 1821.-
400.-

364.!m 
80.-

• Tepeköy Mah. eski Ebe yeni Öreke So. 
104 M2 

1 

ll ll 

Bahçe 

• 384.- '16.80 
149 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmed Ef. rnııhallesi cami 

So. 37.50 .M2 88 
ev 3/4 His. 

41 taj 41 000.- 180.-
1!j0 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmed Ef. mahallesi cami 

So. 42.75 M2 
38 Mü. ev 3/4 
43 taj 43 His. 100.- 143.-

1'1.-

100.-
60.-
67.40 

152 
153 
154 
1e5 
215 

Büyükada Ayanikola Cad. 70 M2 71/2 Denızden dolma nhtım arsası 70.-

Büyükada Ayanikola Cad. 2605 M2 52 Mü. 26 ırsanın 760/480 sehınJ 500.-
Büyükada Ayanikola Cad. 1320 M2 82 Mü. 26 Arsa 800.-
Eey!erbevi Dostancıbaşı Abdullahağa Sok. 
Kandilli Mezarlık So. (eski 50 dönüm 349 arşın) 
karşılığı 46150.50 M2 

M 66 Kayıkhane S37 .-

216 

294 
3Ca 
304 
305 
3Qa 
3)0 
321 

329 
330 
337 
338 
339 
340 
-453 
454 

455 

467 
556 

558 
559 
5€o 
621 

Kandilli Mt.>zarlık sokak (eski 70 dönüm 806 arşın) 
karşılığı 647.93.05 
Büyükada Meşrutiyet Mah. Zühre sokak 571. M2 
Heybeliada Turyolu 5398 M2 
Heyt eliac.a Turyolu 15905 M2 

Heybeliada Turyolu 3977 M2 
Heyb<>liada Bayır sokak 182.50 M2 
Kocamustafapaşa Ramazan Ef. ve Sazel'\de sokak 
Büyiikada Meşrutiyet Kevkepbey Çamlıbcl soka
ğı 128 M2 
Büy:..ikada Yalı mahallesi Pervane sokak 34 M2 
Büyükaaa Yalı mahallesi Pen•ane sokak 67.50 l\i2 
Buyükada Yalı Küçük Karakol sokak 10.50 M2 

Kınalıada Yalı caddesi 4796 M2 
, İkiağa sokak Liman çıkmazı 3524 M2 
:t Liman çıkınazı 1763 M2 

Büyükada Maden Ayanikola 49 M2 
Kocmıustafapaşn Kntib Muslahattin mehallesi Hc
kimoğlu Alipaşa caddesi 55.50 M2 
Beylerbeyi Bestancıbaşı Abdullahağa Kalaycı so
kak (l•ski 260) arşın kar§ılı~ı 149.37 M2 
Küçükpazar Rüstempaşa Mah. 35 M2 
Büyükada Karanfil Mah. Karanfil sokak 2094 M2 

Büyükada Nizarn Mah. Yucatepe sokak 2031 M~ 
Biiyükoda Nizarn Nizarn caddesi 2762.25 M2 

:t Niznın Nizarn caddesi 866 M2 
Edirnekapı Hacımuhiddin Mab. Yusufaga sokak 
1016 M2 
Vaniköy Varıiköy caddesi 1 hektar 3132 M2 
Beyoğlu Fatmahatun Gümüşsuyu Gazhane yokuşu 

26 Tarla 

rr • 
7 1 Arsa 
1,2,3 Tarla 

8 • 
6 lt 

2 Arsa 
2,36,7 » 

9 :t 

3 :t 

6,7 • 
6 :t 68 

:ı7 

3 
ı 

Çakıllı nrsa 
Arsa 
.. , 
Denizden dalına arsa 1 

240 266 Arsa 

5 • 
32 » 
1 Ta~ oc ağını havi arsa 

2 Balıçe 
G Tarla 

Arsa 
'7.9,11 

13,15 l-3 
3 5,7 Arsa 

5,5/1 

1000.-

1400.-
571.-

1200.-
2000.-

800.-
182.-
153.-

128.-
34.-
67.-
40.-

~80.-

350.-
175 " 
49.-

100.-

74.-
175.-
624.-

203.-
450.-
250.-
203.-

2000.-

2000.-

200.-

280.-
114 2(1 
!40.-
400.-

160.-
36.40 
30.60 

25.60 
6.80 

13.40 
8.-

96.-
70.-
35.-
9,1\0 

!4.80 
35-

10480 

41.60 
00.-
50.-
41.--

400.--

400.-6i5 3 taJ· l4 .Ahır 
Beyoğlu Katib Mustafaçelebi Mah. Baltacı çıktnazı 25 31 Arsanın ~/5 his. 291.49 58.:!9 

ta.~drcs ve ızahatı yukarıda yazılı gayri menkuller ilki peşjn olmak üzere sek:z ienevt ve müsavi taksitle faizsız olr..rak 
İ~ ığa c·ıkarılmıştı::-. 

toıc:aic 14/11/938 Pazartesi günü saat ondadır. İstekiıleri n hi za~arında yazılı depozito akçesi, nüfus kağıdı ve üç ade.C 
~la birlikte fı.ıbcmize bildirilen gün ve saat~e gelmeleri. · (743) (7P93) 

Yapı •• A 

ı.anı işleri 

a a e den: 
§cı 1.

1
- İstekli çıkmamış oian Erzurum'da Gurup inşaatının ikmali yine ayni 

~~la ve kapalı zarf usulilc eksiitineye çıkarılmıştır. 
eşıf bedeli 245.938 lin 49 kuruştur. 

'tk
2
·.
1
- Eksiitme 28/11/938 Pazartesi güiıÜ saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İ§leri 

ası lrne Komisyonu odasında yapılacaktır. 
kab·-:- Eksiitme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 6 lira 15 kur~ bedel mu-

ıhnde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
te 

4
·.- Eksilımeye girebilmek için isteklilerin 13,549 lira 17 kuruşluk ınuvakka~ 

laıll'lınat vermeleri ve Naiıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleıi 
tid ırn~ır. Bu vesika ekSntmenin yapıldı~ı günden en az sekiz gün evv~l bir l!· 
lira ıle Nafıa VekAletine müracaatları ve istidalarına en az bir kalemde 150.(11J{) 
ltı a kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran idarelerden alı:-1-
lu ış Vesika · ili§tirilmesi muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bu-
;nııyanlar eksiltmeye giremiyecekle.rdir. 

laa~ - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 28/11/938 Pazartesi günü 
Cek} 

15 . e kadar Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuz bu kabili nd~ teslim ede
erdır. 

~tada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4707• c819f, 

Uıuun Basurlulara müjde: 
dünyada milyonlarca bnsurluyu kurtnran ve bir aydır mevcudu 

kal mı~ an Almanyanın meşhur basur Hacı 

• 
1 

B ıhçekapıda Cemal Nevrolcu ecza deposu --

P ARİS ve LONDRA'nın 
En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük 

ŞAPKA EŞHERi 
gayet ucuz liatlarla 

BA.KER MAGAZAIARINDA 
ŞAPKA dairesinde atılınaktadır. 

Son Po.sta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmı, Slyast, Havadls ve Halk gnzete31 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin haklnrı 

mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE FIA TL ARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 !300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 .kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilimlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mclrtublara 10 kuruşluk 

Pul na vesi lltzımdır. 

~-··············································-

r 
Posta kıLt-.ı.ıJu : 7-H İstanbul ) 
Tclgraf 1 Son Posta i 

; Telefon : 20203 ! . . 
~-··············································'" 

Öksürüklerl kökünden keser. 

Hayret/ 
Bu nefis sabun o 

kadar idarelidir 
Sıhhf sabunların en meşhuru olan 
CAOUM sabununu kuller;u:ınler, aynı 
zamanda en ekonomik bir aabun 
olduCunu söyliyeceklerdir. Cildi mü
kemmelen temizler. yumu,atır ve 
canlandırır. }-8tif kokusu, fazla köpü• 
Cü son parçasına kader devanı eder. 
Milyonlarca kadının istifade ettiOI 
aıhhat ve tarevet kaynaOıdır. 

· Açık eksiitme ilanı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğünden : 

Antalya P. T. T. binasında yapılacak tamirat ve inşaat işi 31/10/938 de açıi 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvakkat teminatı 525 lira olup eksiitme 18/11/938 Cu· 
ma günü saat 15 de P. T. T. binasında yapılacaktır. 

İsteklileri ~artname ve teferriiatını P. T. T. ve Nafıa Müdürlüğünde görebiili 
ve suretlerini alabilirler. 

isteklllerin ihale tarihinden 5ekiz gün evvel Nafıa Müdürlü~de ehliyet ve.. 
:sikası almaları ticaret odasında kayıdlı olmaları ve teminatlarını vermelcrJ. 

c8089, 

Istanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden 
Mik d arı Cinsi 

f!O aded On metrelik çelilt mesaha 
şer ı di 

50 • Yirmi metrelik çelik me
saha şeridi 

100 

2000 kilo kendir kıtık bir kilosu 

Birinin muham
men bedeli 

Lira Ku. 

" 1 

9 

00 

50 

40 

Hepsinin 
tutarı 

Muvakkat 
teminat 

Lira Ku. Lira Ku. 

350 00 26 25 

475 00 35 

825 61 88 

800 00 60 00 
1 - Yukarıda müfredatı yazılı üç kalem malzeme ayrı ayrı açık cksiltmeyo 

konmuştur. 

2 - Eksiitme 15/11/938 Salı günü s3nt 14 de büyük postane birinci katta P 
T. T. alım satım komi~yoııunda yapılacaktır. 

8 - İsteklilerin nümune ile §artnnmeyi görmek ve izahat almak üze: e çalı~
ma günlerinde müdürlük id3ri kısmına, eksiitme gün ve saatindn de 938 
Ticaret Odası vesikaları ve tcmiııat makbuzJarile komisyona ge'mcleri. 

c80G3ı 



1~ Sayfa SON POII~~ bdndtefria 12 

Beyaz bir 1 Ş K 
çehre A 

Çil 

Leke Litif bir ~~~"~~~!~~~~ 
"'il'tr ..... :ı;"YI< ...... ~ cild P. ve C. HABiG 

Marka şapkaların en son 
modelleri gelmiştir Er genlik 

Sivilee 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

izale 
eder . 

Parlak bir 
ten 

lnlııl~'fo,'r;;. ... Gergin dir · 
vücud 

Cazibeli 
gençlik 

Güzel bir 
yOz 

Billur 
gerdan 

temin 
- eder 

H A S A N yağlı ve yaisız acıbadem, yaisız kar vt'l yarım yailı ıec:e ve gün düz kremleri çilleri ve sivileeleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. İhtiyarlan 
gençleştir ir~ gençleri cüzelle,tirir. H A S A N ismine ve markası na dikkat. Hasan deposu . 

•• 
Uzerlnden bir buçuk asır geçtiği halde 
lık Şöhretini muhafaza edebilen müe.19elerimizin sayısı pek mahduttur. 

ŞEKER Cl 

Ali Muhit i Hac1 Bekir 
TİCARETHANELERİ 

Bu Malıdut sayılı müesseselerden biri 
OLMAKLA DAlMA IFTiHAR EDECEKTiR. 

Bahçekapı - Beyoğlu- Karaköy- Kadıköy 

ÖkaUrenlere ve WPATBAN BA.,. WPJJWPRBM 
gtiOU• nezlelerlne a .... .. 

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

RO MAT 1 Z MA, 
LUMBAGO 
ve S 1 Y A T 1 K'e 

ka rp 

yaln1z .2 ÇARE ·VARD.IR 
ı) BURS.A ve YALOVA 

KAPLlCALARI 

2) 
BiR TüP 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneH~ yol
larile geçen butalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsıxlıldannda, aea kıaıklı· 
ğında pek faydalıdır. 

fNGiLiZ KANZUK ECZANESI 
· BeroAiu • lat•nbul 

·o ENiZBANK __ ........._ ________ .........._ _________ ......-...._ _______ ......-..__.-._~ 
llllaP..ar.....-....~~~~-

Tamirat ve Inşaat Eksiltmesi . 
Bankamızın deniz emniyet servisine aid Rumelifcnerindeki Radyo Far i9-' 

tasyonunda Fayren binasınd:ı ve Şilenin Alacalı mcvkii ile Kilyosta yapıla· 
cak inşaat ve tamiratın eksiltınesinde verilen fiat hattı lAyıkında görütıne'" 

diğinden 17/11/938 Perşenıbe glinü sabah saat 10 da Merkez binasında Yapı 
ve Binalar Servisinde tekrar pazarlık suretile eksilımesi yapılacAkttr. Şa~ 
nameleri almak istiyenlerin 10/11/938 tarihinden itibaren mezkU.r s~rvise ıntl" 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

Keşif bedeli: 12373,96 liradır . 

~ 

Sat1n Ahnacak Telsiz cihaziari şartnamesi 
Evvelce satın alınacağını ılfın ettiğimiz yirmi iki aded telsiz cihazına aid 

ve Materycl Şubcmizce alakadarlara verilen şartııamenin onuncu maddesinin 
tamamen şartnnmeden çıkarıldığını ilan ederiz. • 

ur. hAr iL L ~:.•••AL Son ~osta Mathaası 

~~~~~.~~ HELiOS MÜESSESAli ~~~::.,-:n:~~ (Lokınan Hekim> Neşriyat Müdürü: Selim Ragı.p Efilig 
...... i-n. İ s. Ragıp EMEÇ ıı 

SıuucLER : A. Ekrem uşAKLIG MERHEM i 
DahWr• mi'tehaa..ı: Ptzaıı:dan muda 

ıı..rrnn <1 - 1) DlY&DJOlu nu:nara ııH. n ı.. 
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