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1 Avrupa devlet adamları ve gazeteler ayni sözlerde ittifak ediyorlar: "Tork milleti Buyuk Cumhurreisine halef 1 
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.. Kabine dün Cümhurreisi lsmet 1 Cümhurreisi seçiminin 
In önünün, riyasetinde ilk defa toplandı haricdeki akisleri 

Y eo i Haı i ci ye, Dahiliye ve Adiiye Vekilleri işe başladılar, Baş9ekil Dahiliye 
VekiU ile birlikte parti merkezinde meşgul oldu 

1 

Ankarada düne aid lnt1balar 

İsmet İnönünün ... Başşehrin. 
outkondan sonra göz yaşlan 

Avrupantn muhtelif merkezlerinden Ankaraya 
heyetler, askeri kıtalar geliyor 

Cenaze merasiminin yapılacağı gün Yunanistaada 
matem ilan olunacak, bayraklar yarıya inecek 

Paris 12 (A.A) - Öğleden sonra,habı hakkında mütaleaiar serdetm~ 
çıkan gazete!er, İsmet İnönünün lnti • tedirler. (Devamı 10 nc:u sayfadal -···· ..... ___ ..._.. .... -....... _ .... .__ .. __ .... __. ...... _ ....................................... _ ................ . 

Cençlik dün eşsiz Atasma olan ebedl 
baQhhQml ruhundan - taşan bir 1zt1rab 

çaglayam halinde ·tekrar gösterdi 

Yazan : Selim Ragtb Emeç Yazan : Mecdi Sayman Binlerce yüksek tahdl genci, bir tek katb, bir tek dimağ, bir tek ağız halinde onu 
(Yazvı 10 uncu nyfada) (Y 10 /ada) duydu, onu cfi4ündıi, onu konuştu ve onun için ağladı 

azın uncu say . 1 (YaZISUU 2 inci sayfada bulacakswm:ı) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~···~~~~·················~···~··~~~·······~································································~ 

Mecli.t, evvelki gün, eşBfz milli "ah tamanm ölümü hakkınciAld htlkflmeı tez keten okunduktan ıonrcı gljz vai14n içinda beı dakika ıükflt ediuor. 

HarikuladeliQi 
onun naşmda bile 

belli oluyor ! 
Tahnit ameliyesinini yapan 
doktorlar: " Biz bu kadar 

(yaşayan ) bir ölüye 
rastlamadık, dediler 

. 
Ölümüne bütün memleketin ve bütün 

dünyanın a~ladığı büy.ük milli kalırama
nın naşlan, evvlki gün müdavi ve mü -
şavir tabibieri hazır bulundukıar• halde. 
mütehassıs doktorlar tarafından tahnit e
dilmiştir. Böylece, manevi huzuru önün· 
de ebediyen i~ileceğ'i.miz Büyük Şcfin. 

maddl hüviyeti de, önünde son saygı va· 
züelerimizi yapabilcceğimi.z zamana ka· 

· dar, muhafaza edilebilecektir. 
(Denlıu lt llllCa •Jfa4a) 
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Genç ik Atasına· olan bağlılığını ruhundan taşan 
bir ızlırab çağlayanı halinde tekrar gösterdi 

Binlerce yüksek tahsil genci dün bir tek kalb, bir tek dimağ, bir tek şuur ve bir tek ağlZ 
halinde onu duydu, onu düşündü, onu konuştu, onun için ağladi 

Dün yüksek tahsil gençli~ Atasına o-
hın bağlılığını ruhunun en derin köşe -
lerinden fışkıran bir ıztırab çağlıyanı 

halinde bir kere daha göstP.rdi. tJniver • 
site konferans salonunu, oradan taşarak 
bahçeyi, bahçeden aşarak sokağ1 doldll -
ran binlerce yüksek tahsil genci bir :tek 
h.lb, bir tek ~ur, bir tek dimağ, bir tek 
iiğız halinde onun için çarptı, onu duy
du, onu düşündü, onu konuştu; omm 
için ağladı. Iztırabın bu kadar asilleşip 

vakuriaştığı hiç bir zaman ve hiç bir yer
de görülmemiştir. Bu öyle bir toplantı 

idı ki salonun atmosferini anlatabilmek 
içın kalem dile gelmek mucızesini gös -
terse gene aczinden utanır. Atatürk dün 
kendisi içın dövünen, kendinden geçerek, 
k.zıllaşmış gözlerile hıçkıra hiçkıra and 
iı;cn, esermin cmanetçilerinı görmek, işit
mek imkanına sahib olsaydı, en büyük 
('!:erini onlara emanet etmekle ne kadar 
isubet ettiğini anlar, ebediyctin sırrına 

c rışen sebeblerini bu bağlılıida arardı. 

Sa'on doldu, taşlı, tahçe doldu, 
a:madı sokak mahşere benzedi, 

sıgmadı 

Gözler nemli, hıçkınkla.r {fitili JIOf' ... Şu ıarsılan omuz ea vedz tıt•cfede1\ cf4hcı mcmcıla değil mi? 

menfaatinin ön safta geldiğini halı etti 
Ve nihayet Atatürkün memleketimize 
hediye ettiği büyük eserlerden birinin de 
sıcak havası içinde gençliğin. kaynaştığı 
İstanbul Üniversitesi olduğunu söyledi, 
ve Atatürkün vecizelerinden: 

cEn büyük ihtiyacımız çalışmaktır, zi. 
ra istikbal çalışkan ve imanlı insa"llara. 
mev'uddur, veeizesini zikrederek gcnçli~ 
ğin dur"nadan, yorul;nadaıı çalışma ka -
rarını Atatürlf=i'l ro.:ınevi huzurunda bir 
kere daha tekid el~i. Sözlerını hürmetle 
e~ilcre' bitirdi. 

" lk. Mustafa Kemalden· fani 
olanı öldü, fakat öteki 

abadiyen yaşayacak ,. 
Hıfzı VeldeU Hukuk Fakültcs; fj~ 

haklar profesörü doktor Yavu~ Abadan tı 
kib etti. Doktor Yavuz çok heyecanlı ve 
çok müteessirdi. Sözleri gırtla~nda dü
ğümlene düğümlene, titriyen bir sesle u
mumi tecssürü arttıran nutkuna basladı. 

- Türk milletinin büyük -!yama bütün 
dünya ve tarihin ortak olduğuııu sc;~·k•dl 
VE cyalnız kendi milleti için değil, insan
lı~ın mukadderatı için de çarpına.ktan bir 
an geri dilTMlyan büyük ve tılıccnab bjr 
kalb durdu. Bu kalb, kabli hükümlerden Saat 9. Toplantı dokuzda başlıyacak. 

Saat yedide koca salon tıklım tıklım 
Cloluydu. Atası için coşmak, ızlırabını yal- kurtularak asil v~ temiz bis1er1e tutuş • 
nız göz yaşıle dindiremediği için Atası - Salon doldu, ta.ştı, bahçe doldu, a.lma.dı, sokak mah§ere benzedi, sığmadı. muş bir ahlak idealizminin, fikrin haki· 
nın ismini haykırmak, zalim ölüme söz- Arkadaşlar, mektebi müdür muavini Hıfzı Veldet §aşırmadl ve büyük eserini başardı. miyetine dayanan bir ilim aşkının in -
den yumruğunu sallamak için genç Üni· Atatürkü kaybetti~imizin \içüncü gü - geldi. Türk gençli~i de onun ufUlü kar~ısinda sanda en tabii ve en kuvvetli, en esaslı. 
-;ersitelıler sabah karanlı~ı gelmiş, ka - nündeyiz. Bu acile üçüncü defa olarak u. " Sönen' fakat ziyasl abadiyen acıların en zalimini hissetti. Fakat ga~ır- duyguyu teşkil eden yıırd sevgisinin ya•. 
pılar açılmadan salonun önünde yığılm!ş- niversitede toplanıyoruz. d d k madı. Gençll~in yaslı gözlerinden akan tağı ve kaynağı 1di:ıt dedikten sonra: 
lardı Salon doldu taı:t b h d ld 1 f l bize gelmekte evam 8 8C8 her damla göz yac:ında yalnız tccssür de- - Atatu-rku-n büyu-k ve ölmez eseri o-

• , Y ı, a çe o u, a - Yüre~imiz bu acile her gün daha az a Y 

madı, sokak mahşcre benzedı, sığmadı. acıyor, daha fazla sızlıyor. Şarktan garba, olan bir yıldız ,, ~il, Atatürkün eserini muhafaza etme lan Türk cümhuriyetinc içte ve dışta 
Yalnızca insan kaynaşıyor cu on m tr hususunda yaptı!ı yeminin yeni bir bür- millet hakimiyetinin tesisi yolund:ııı nn-

:r e e iimalden cenuba bütün memlcketler; Genç do,..,.nt zaman zaman teessürün - ham saklıdır.:. 
murabbahk yerde. Fakat çıt yok. Uyuyan _ _ .. .. ,- sıl gidildiğini, Büyük Şcfin millete gü • 
bir kimseyi uyandırmaktan korkan _ Türkün duydu~u acıyı, onun buyukluğü den titriyen sesile söylevine §Öyle baş - Hıfzı Veldet bundan sonra Atatürkün vcnç ve inancının bütün bac:arılarına !e-

çe ·ı ··ı ·· 1 d ll' kingen yürüyüş. Duyulmasından korku _ 1 e 0 çuyor. a ı: Türk içtimat bünyesinde yapmıf oldu~u yiz veren esası teşkil ettiğini izah etti. 
]an bir sır tevdi eder gibi konuşuş. Yüz- Atatürk. dünyanın büyük simasıydı. O· - Sizlere hepimizin göz yaşı döktüğü inkıldblara geçti ve bunların başında zih- _ Onun milletine bu güvenci ve tü .. 
ler sarı, gözler şiş. Atatürk nesli Atasını nun büyüklüğünü gün geçtikçe dünya bu yaslı günde Atatürkün zaferle dolu niyet, kafa inkılibının, karakter ve secl- kenmez aşkıdır ki dedi, bugün on sekiz 
anacak. daha çok anlıyacaktır. olan hayat ve menkibelerinden bahsede • ye inkılil.bının bulunduğunu, eskiden milyonu sızlıyan bir tek kalb baltJıde ~ 

Türk ve ecnebi bütün profesörler, do _ Onun tarihte kalacak en büyük vasfı "ek de~ılim. Bunları yaşlılar yaşadı, genç- meınleketimizde Amme menfaati diye bir nun aziz hatırası önünde toplamış bulu • 
çentler, asistanlar, bütün talebe, bu genç eBUyük Kurtarıcı, Büyük Kurucu, olma ler duydu ve ruhlarına nakşetU; çocuklar me.fhum yokken, bugün millet ve Amme (Devamı 4 üncü sayfada) 

kütleye katılmaktan kendini alamıyan vasfıdır. Karanlık ve ümidsiz günlerde ezberledi. 
vatandaşlar. Mübaliığasız bir rakam söy. kurtulu~ yolunu gösteren ve onu millete Fezanın uçsuz bucaksız derinliklerinde 
liyebilirim: On bin kişi dinliyor. ulaştıran Atatürktür. lstiklal ve Gazi öyle büyük ve muhteşem yıldızlar var -

Rektör Cemil Bilsel ağır ağır, gözleri Mustafa Kemal adı tarih durdukça bir- dır ki, bunların cisml şaşmaı, tabıat ka -
nemli, rengi uçuk kürsüye geliyor. birini tamamlıyacaklardır. nunlarının tesirile sönseler bile ezelden 

Ayaktayız. Beş dakika Atatürk knbc _ Her. safhası bir harika olan bayatında gelen l§lkları bizi ebede kadar aydınla -
'Sinin manevi huzurunda sükCu eciyoruz. Atatürk büyük işleri yaparken hiç bir tır. Atatürk te Türk fezasının böyle mu-

Zaten biz onun önünde ne konuşabiliriz güçlük önünde dönmiyen ve yılınıyan bir azzam bir yıldızıdır. Zalim tabiat onun 
kJ. azimle çalıştı. Bu azim kendisinde dalın3 cismini elimizden aldı. Fakat onun nurlu 

Hıçkırıklar lşitlliyor, bazan göz yaşı, zinde kaldı. ışığıını vatanımızı ebede kadar aydınla-
sarsılon omuz, hıç}tırık, gerek veciz ko • Büyük Ölünün manev! şahs!yeti karşı· t:ıcaktır. İleride Atatürkün büyük deha 
nuşmaktan daha ifadeli. sıuda bir kere daha hürmetle e~ilelim. ve eseri, uzaktan bakıldıkça ihtişamı ar-

Gö .. 1er onun kürsünün üstündeki en Rektörden sonra kürsüyü Edeb,yat lı.,a- bn muazzam bir Abide gibi, nazariarda 
ihtiyar tarihle ynşıt, en genç ve en dinç kültesi doçentlerınden Enver Ziya Ka • daha b~ bir wzuhla canlanacaktır. 
resmir::de. Atatürk sen de ölecek miydin ral işgal etti. Enver Ziya Atatürkim eski Büyük milletimizin en bilyük vasıfların

" Yi reğim;z hergün daha fazla hayatına ve Türk ınruıtıbındaki hayatına dan birisi de onun vakarıı, temkin ve 
r. temas ederek Büyük DAhinin siyasi ta - soiukkanlılı~ıdır. Bu temkin ve &o~k -
r.anayor VB srzlayor " rihimizde yaptığı büyük de~ı§iklikleri tc- kcmlılıAtn en azametli misali.ni bh:e Ata-

Rektör konu~yor, kelimeler hançere- barüz ettirdi. türk verdi. O, vatanın Cihan Harbinden 
ı;hıfn b ~ma.klarll}da bo~ula bo~ çıkı- Üçüncü olarak kür:ıüye Hukuk Fakül- sonra uğradı~ büyük felaket karşısında Ketimeler hançere boğmakla.rında. bo§u1a boğula çıkıyor, 1ııçkınklar arasıııdtJ 
yorlar aRzından: test medeniye doçenU ve ecnebi dHlt'r en büyük acıyı duydu. Fakat bir an bile kay bo luyorla.r. 

1 
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• 

Cilmhurreiai lmıet İnönü, Me clls kapısında Ba§vekil ve Vekiller tarafından karşılaıııvor 

Isınet İnönü Meclis kürsüsünae 

Mecliste e§Sİz milli kahramanın hatırasına hü.rmeten ayak ta bet dakika süküt Atatürkün irtlhalini bildiren hükUmet tezkeresi okunuyor 

lsmet İnönft Meclisin önü nde otomobilinden int>..rken 

CUmhurreisi lnön6 Medistelı ÇJkarken V eklllerle berak 

lleclia UnUnele toplanaD halk ,' • 
bmet lııönü Meclis kapı smda Vekillerle brp brpya 



4 Sayfa 

Hergün 
_. .. __. 

Atatürk ve dünya 

Yazan: Muhittin Birgen 

G özle görülmedikçe inanılmıya· 

cak bir §ey: BeyoAlu matem 

içinde. Beyo~lu cemiyetlermin a]qamlan 
erı mühim eğlencesini teşkil eden poker, 
briç ve bezik oyunlarına kimsenin el 
ı;ürdüğü yok. Sokaklar tenha ve sessiz. 
Bt:yoğlu, kedeıli, somurtkan, dalgın. De
mek oluyor ki Beyoğlu At9.türkü sev!
yordu. Ermeni, Rum, Yahudi, yerli, ya· 
bancı, bütün o Türk olmıyan Beyoğlu, 
§imdiye kadar bütün tarihinde ırürklü
lün derdine de sevincine de lakayıd ka· 
lan kozmopolit alem Atatürkün matemi· 
ni tutuyor. Halbuki bu alem, bundan yir· 
nıi sene evvel, Müttefiklerin İstanbula 

SON POSTA 

Resimli Makale: -- Hayatta ve ölümde --

girişini ne kadar candan alkışlamış, Ata- İnsan ftayattayken .herkesi sevtndirebilir, ni;bcten ko • Ö 
türkün Anadoluda uyandırdıkt. harekete ıaydır. lümünde herkeçi ağlatmak sadece insan fevkinde yara-

ne kadar kötü gözle baknuştı! Ayni =:~:=:==:==:===:===:=:===:===:===:==:==:==:==:===========tı=lıru=§=b=ii=yu=" k=l=e=re=\'=Prıı::gı=· di='r=. ============= 

~~~E~~?:F.~?~~; 
de budur. E~er Beyoğlunun manzarasır.ı Mükemmel bir ır·--·················-······:········ .. ······· .. ····, 1 Ingilterenin 
kendi gözürole görmeseın bu hale in:ın- R l . Hergu b f k a A mazdım. Gördüm ve anladım ki Atatürk, essaoı o an n Ir 1 r merlkaga 
bu sahada da büyük bir inkıllb yapnııt- Kaçilk Çin ll Çocuk AA ı· b Yollagacag"' ı heglıel ma ı er aa 
tır. 

* Beyollu, asırlardanberi Türk dünyası 

Fena ud çalan, ve fena çaldığını 

kendi de bilen bir alaturkacıya arka
da§lan ısrar etmi§lerdi: 

- Bize bir taksim yapsanıı. 
-Yapamam. 
-Neye? 
- Ben taksim yaparsam, ıiı benl 

evvela darbeder, sonra aranızdan 

tarhedersiniz. Hem siz bıınun için mi 
buraya cemoldunuz? 

'--·-·················-···········-··········-~) 
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Sözün Kı s ası 

Yazı Çok 0/dutu icin 

Bugütt K onamodı 

_ .......................................................... -
Gençlik Atas1na olan 
bağhhğ1n1 gösterdi 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

nuyor. Kalbirnizi tükenmez acıl:ırla dol': 
curan elim ıztırab önünde bu toplanma 
da ayni zamanda biricik tcsellımizi de 
buluyoruz. 

Gözlerimizden akan ya§lar. Büy:ik Ö
lünUn ziyaı kar-§Jsında duyulan hicran ol
duğu kadar, onun eserlerine ve başarı -
larına bağlılığımızın ternınatını da ta -
§ıyor. 

Doktor .Yavuz sözlerine şöyle devam 
etti: 

- Biyoloji ve sosyolojinin sert. ve a • 
mansız bir kanunu cferdler fant, millet • 
!er bakidin der. Ölümün gadri Türk so· 
yundan olan en büyük dehaya kıymak 
si.U'etile bu kanunun hükmünü bir daha 
tekid etti. Kendi ifadelerile ikı Mustafa 
Kemalden fani olanı, et ve kemikten ya· 
rutılanı bu alemi terketmiş bulunuyor. 
19 mayıs 1919 da yurdun o zamanki gam· 
h ve sisli ufuklarına Karadeniz kıyıların· 
dan doğan kurtuluş ve ümid güneşı mem· 
leketi huzur ve emniyetin sıcak havasile 
:ısıttıktan sonra gurup etti. Onun yüksek 
ve asil duygutarla dolu olan kalbi milleti 
için çarprnaktan kesildi. FAkat daima ba
ki olan cevher, fikir ve duygu Mustafa 
Kemali içimizde, kafamızdı;ı ve gönlü • 
:nüzde ebcdiyen yaşıyacaktır. Onun ışık· 
Jarından feyiz alan Türk milleti yeni ye
ni başarıtarla insanlığın ufuk'tarın. ay • 
dınlatmakta devam edecektir. 

Yavuz Abadan bugünkü gençliğin 

i~inde yaşamış ve buna ra~men kendisi
ni Türklüğün hayatına tam ba~lamaya 
bir türlü razı olamamış bir llem olmakla 
bt:raber küçük ve bizim yanımızda, yir
mi senedenberi bizimle birlikte ayni 
milli havayı huzur ve sükun içinde tenef
füs etmiş bir muhittir. Halbuki, bugün 
ande Türkiye ve Beyo~lu deiil, bütün 
dünya Atatürkün ölümü karşısında ma
tem tutuyor. Hem de resmi bir matem 
ceğil, samimi bir matem. Ingiltere tarihinde imkansız 

addedilen bir hadise 
f.:uku bulmuş 

, en seçkin mümessillerine hitabla Büyük 

Halbuki Türkiyenin büyük matemin! 
iştirak eden bu dünyanın hiç olmazsa ya
rısı, vaktile, Atatürkten evvel, Türkiye
yi taksime heves etmiş, öldürüldü zanne
dilen Türk vatanının geniş servet hazi
neleri karşısında a~zları sulanmı~ mil
letlerden mürekkebdir. Gene bu !lem 
değil miydi ki cTürk, denildili zaman, 
dünya milletleri arasında en ııeri kalmış 
bir millet tipi görür ve ona başını çevi
riı: bakmaya dahi tenezzül etmezdi? 

Dernek oluyor ki Atatürk kendisini sa
de bize, Türkiye halkına değil, bütün 
dünyaya sevdirmişti. Bu dünya, isterse 
Türkün dostu olmasın, hatta iaterse Tür
kün düşmanı olsun, Atatürkü sevdi ve 
onunla birlikte Türk milletine karşı hür
met duydu. cTürk, denildi~ zaman h:ı

§ını çevirip bakınaya tenezzül etmiyen 
bu dünya, bugün Türkü, yüksek bir in
aan nümunesi olarak tanıyor. 
Şu halde Atatürk, sade bizim Atatür

kümüz olmuş değil, biraz ds dünyanın 
Atatürkü olmuştur. 

Bu Çinli çocuk 8 yaşındadır. Buna 
rağmen olgun bir ressamın bütün maz
hariyetlerini şahsında toplamış bulun· 
maktadır. Yakmda Londradakendi re
simlerinden vücude getirdiği bir sergi 
açacaktır. 

Bundan evvel, Pariste de takdirler· 
le karştianan bir sergi vücude getir -
mi~tir. 

İsmi Plato Chan olan Çinli çocuk 
Nevyorkta doğmuştur. Oradan Alman
yaya getirilmiştir. Daha 18 aylık iken 
resim yapmağa başlamıştır (!!..) Meş
hur resimlerinden (Su aygın) nı üç 
ya~ında dken bitinniştir. 

* Bir insan bir millete, sırf kend, §ahı;i- Chan, resimlerini sol elile yapmak-
yeti ile bu kadar yüksek bir mevki temin tadrr. Temayülil daha ziyade karika -

İngiltere tarihinde imkansız adde -
dilen hadiselt>rden biri birkaç gün ev
vel vul:u bulmuştur. Kral ve Kraliçe 
parlamentoyu muayyen saat-ten 4 da • 
kika geç olarak açmışlardır. Bu da, 
yolda ve parlamentoya girerken vaki 
olan ehem.miyctsiı: teabburlardan ileri 
gelmiştir. 

En pahalı telefon 
mü kalemesi 

fngilterede okuyan Şakir isminde 
bir Mısırh tıb talebesi apandisite tu -
tulınuş. ameliyat muvaffakiyetle ya • 
pılmış, fakat kendisi bir türlü iyileşe • 
memiş. NihayE-t, babasına telefon et • 
rneğe karar venni§. 4000 kilometre u· 

zakta, M1sırda Helijapobs'da bulunan 
babasına dakikası 6 liraya, 15 dakika 
telefon etmiş. Bu konuşmadan sonra 
h:ıstalığı iyile~miştir. 

Diş macunu kaçakçıları edebilir mi? Bir insan bir milleti te~il =h=ir=e=d:i:::ir=.============= 
eder; bu temsili ile ona şeref ve itibar eöylüvordu. Gah, dünya onu bir tepe Ü"-

j/ ·> Amsterdamda otomobilcilerin vesika-
\'erebilir. Fakat. hiç §iibhe yok ki, millc- tünde' durup oradan millete fethedilecek 
t
. d b f ·ı b f! larını muayene eden müfettişler, genç 
ın c u şere ve ı i aroı luyık olma~ı tepeleri elile işaret ederken gördü. Bu 

ı . d ş b Id A bir kadının elinde büyük bir valiz oldu-
azım ır. u a e tatürk, Türkiyeye, suretle, milletin önüne geçip onu ufuk-

f k di h 
· t ll ğu halde görünmeden kaçmak istediğini 

~nr en şa sıye i e, onun Hiyık nl- tan ufka, tepeden tepeye sevkeden milli 

• Ölüye göstermiş oldukları alaka ve bağ
lılığın ve sonsuz teessür hislerinin onun 
foserlerini koruma hususundaki ahidleri· 
nin yeni bir delilini teşkil etmekte ol • 
duAunu söyliyerek, Atatürkün inkıliıb ve 
fikir arkadaşı, yeni devlet reisinin hü • 
kfunete en ehemmiyetli vazife · diy~ i~
ret ettiği vatandaşlar arasında muhabbe· 

:uvvetlendirme ve derinle§tirme eelı

dinın en kuvvetli yardımcıları olacakla-
_Gelecek ~e~e, Nevyorkta aç!lacak olan nnı işaret etti ve sözlerini şöyle bitirdi: 

d~nya ~rgısı.nde cİngilterenio ruhu:. is- - Türk gençliğine yaraşır, içten ve 
mı verılen bır heykel de bulunacaktır. derin bir samirniyet aynı zamanda o 
Du heykelin yüksekliti tam 8~ buçuk nı.rlu bir vakar ile ac:sına bütün mılletle 
metre olacaktır. Resmimiz, heykelin ma- birlikte ağladığınız Büyük Atatürk, mil· 
k~ti ü~~in~e ç~hşan heykcltraş ile mua- ]eti ilerletme, devleti ya§atma, insanlı4ı 
vınlerını gosterıyor. yükseltme hususundaki vazifelerinizin 

300 bin lira vizite parası 
veren mihrace 

i!asında hayatile daima önıeğıniz, hatı• 

rasile de her zaman ilham ve kuvvet 
knynağınız kalacaktır. Türk tarihinde en 
yüksek bir irtüa insanlık hayatında e· 

İngilterenin tanınmış böbrek iltihab- bedi bir kıyınet teşkil eden bu Büyük Ö. 
Ian mütehassısı, Londradan Bombaya lünün muazzez hatırası önünde saygı ve 

tayyare ile iki günde giderek, hasta minnetle e~ilirim. 
bulunan Baroda mihracesini muayene Nihayet gene l ö ! yaşlari ve 
etmiştir. İşin fevkaladeliği, bir dokto- h1çkırı k ar 
run böyle aşağı yukan 12 bin kilomet· 

reFk bir mesafeyi katetmesi değil; bu 

münasebetle yolculuk masrafı, kendi 

ücreti, tutulı:ın tayyare bedeli olarak, 

mihracenin tam 300 bin Türk lirası 

vermesidir. 

Doçent Yavuzun göz yaşlan içinde dir.· 
Ienen nutku sona erdikten sonra Ünıver• 
siteli gençler Atatürk için yaz.ıhnış şiir• 

leri derin bir heyecan ve ona hitab eden 
söylevlerini büyük bir heyecanla oku • 
dular. Bunu istiklal marşı takib etti. 

d ğu bi f 
· 'b farkedince, onu durdurmuşlar, valizi 

u r şere ve ıtı ar kAzandırmış de- kahraman. günün birinde gözlerini Tür-
,.11 Tü k .11 t' . h d muayene ettikleri vakit, içınden Alınan- u • h •b • b • d"l 
fi ' r mı e ının ru un a gizlenen kiyenin hududları içine çevirdi ve ora- naysıyet sa l ı ır ı enci 
b - "k ku tl · k' f yada yapılmış 6000 tane takma di§ çıktı-

Binlerce genç hançereden çıkan bu 
dinç sesler salonu sarsıyordu. Bu salon 
yapıldığındanberi değil, bu millet doJidu• 
ğundanberi bu kadar ıztırabın Şijurlaş • 
tığını duymamıştır, denebilir. Bize ge"lO 
Üniversiteliler Atatürkten ses verdiler. 
Onları dinlerken hepsinin içinde birer 
Atatürk olduğuna inanmamak elimden 

uyu vve erın in ışa ına vasıta ol- da millete medeni bir hayatm bütün 
muş bu inkişafa bütün tezahürlerini ken- ~artlarını anlatmaya başladı. ğını hayretle görmüşlerdir. fııgilterede dilencilik eden birisini 
di şahsiyeti ile canlandınnll kudretini o zaman dünya gördü ki Atatürk sad~ Otomobilde bulunan diğer iki erkekle yakalamışlar. Mahkemede, herifin, ya-
göstermiş bir insandır. lf1nya, onun bu bir harb kahramanı de~il, ayni zamanda kadının yakalanması, geniş mikdarda kalandı~ı yerden çok uzaklarda otur· 
~dretini ~ğendi; dünya onun bu bü- bir sulh ve medeniyet kahramanıdu. İ§- takma diş ve diş macunları kaçakçılığı duğu anla~ılmış. Hakim: 
yuk kuvvetıne hayran oldu. Onda, kah- t", bugün onun ölümü karf:ısında, bizim yapan büyük bir şebekenin aylardır faa-

gelmedi. 
l 

· li tt Id ğu t ık .,. - Dilenrnek için ıbu kadar yol tepi-
r&man, ça ışkan, medeniyete Slısam~ş bir gibi, bütün dünyanın yüre~i de sızlıyor- ye e 0 u nu or aya ç armıi.ır. -
milletin uyanış, kalkını~ ve yükseliş ham- sr. bunun hikmet ve sebebi buradadır. lir mi'!.. Mahallende bu işi göre~z Nusret Safa Coşkun 
Jelerinin timsalini gördü. Türk millcti- Atatürk bir harb, bir sulh, bir medenivet 660 liraya satılan pul " ıniydin'! .. demesi fizetine cUlenci: ' ··-··-·····:r···A···K··\/"T"";v;·············· 
hin bu hamleleri, onun ruhundaki bi!' p. mc.budu oldu. Virjinya ada1annda çıkanlınış olan - Bay hakim benim kendime göre 
nerji hazinesinin kaynaklarmdan geli- Hayır, 0 bir mabud değildi; bir Türk- pembe renkli, üzerinde Meryem Ana- oldukça haysiyetim vardır. Mahallemin 
yorduysa Atatürk te bu hamleleri idare tü . Bir Türk kahramanı! nın bir resmi bulunan pul, 660 liraya ch·annda hiç dilenebilir miydim? diye 
ve tanzim eden icazkar bir kuvvet ve si- Muhittin Birg-m satılmıştır. cevab venniştir • 
hirli bir şahsiyet oldu. =-==ır:ıı=-==-==-=-==--=-======-=-=-=-=-====-==---========-ı.;..ı:=ı::=-======~~;_--==-=-===-=== 

Böyle bir uyanış ve kalkını~, böyle b!r 
tanzim ve idare, bu icazklr ve sihirli bir 
temsil kudreti bizatihi güzel bir şeydir. 
918 le 938 arasında geçen yirmi senelik 

Türkiyeyi cihan, nefis bir hareket, milli
yet, tarih ve medeniyet tablosu gibi u
zaktan seyrettıJ. Onun seneden sPneye, 
aydan aya ve hatta bazan günden güne 
de~işen rnanzaralarında, dünya hep Ata
türkü ve Türk milletini bir arada gördU. 
Atatürk gah bir köşeye çek;Jmiş etrafın
dakilere bir takım hayale benzer teyler 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Bir gazetenin :ın1:ıttı~ına bakılacak olursa At.aların ro 

derdi arhk halledılme safbasma girmiştir: (150,000) liralık 
bir ıstikraz aktedılecck, bu para ile büyük dP.polar v.icude 
getirilecek, ve bu uepolara barieden taşınacak su ile derd 
kökimden giderilet"ektir. 

Haberi veren ad adaş nikbindir, biraz gayretle her i§in 

ISTER INA N, 

önümüzdeki ba!1ar başında bitirileceğine de kan\d:r. Fakat 
kendı hesabJmıza bi7 bu i§in bu kadar çabuk bitirilebilece
ğıne, bitirilse bUe haricden taşınacak suyun uzun mücdet 
depolarda kaJma neticesinde sıhht olabileceğine, bu bakım
dan da rneselenin ~ökünden halledilmiş sayılabilece~ine 

inanmıyoruz, faknt ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 
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.Sayfa 5 

E 
Bü ün dünyayi saran matem 

• 
e Londrada kra,/ar . . 

mevsımı 

Inai/iz aazeteleri büyük ölünün eşsiz eserlerinden D ;:~::d~~~:~::::~:danbaş~.~ 
6 O 

1 

de Londraya yapılan ve yapılacak olan 

büyük bir sarıe~ı ve lıayranlıkla balısediııorlar ~:~;.~~·,~:=~~:!~·~·:::,.dö~~~~~~.;:; 
':::16 1 

• '3 Londrayı zıyaret edecek olan Romanya 

T • d• k• ''O T •• k• • lk• .11 • d kı.alı majeste Karolun seyahatı.ile Lon • 

aymıs ıyor ı: , ur ıyenın e vv e ı nesı erın en !~:ş;~~~~.i ;:y~ya;~te=:~~~a. s;~:~: 

h b • b 1 h •• . • b • h d • kralına olduğu gibi, kral Karol:ı da c.i.ız· 

iç irine nasi o mıyan ur, ·emın ır ayat ver ı,, btg~:iz'~:~~:::~:km~~nen nvayetlere 
· bc.kılırsa kral Karoldan sonra Yugosla'l· 

B İ R f • d • U E •t b • f • •• f •• k h • k l Ab yanın kral naibi olan Prens Pol da Lon· r umen gaze esı e. serı e eşerıge ın us une çı an u ın l a Cl drayı ziyaret edecekmiş. Şıı halcie, Lon-

secigesi ve hayatı itibarile insanlara en yakın olanlardan biri idi, digor ~;:::ı ':::s~!~ :;:~i:;ı~~z~ yb~:-ııı~~a~: 
.Londra 12 (A.A.) - Röyter ajansı bil

~riyor: Bütün Londra gazeteleri,· Ata -
türke başmakaleler ve makaleler tahsis 
etmektedirler. 

. 'rirnes gazetesi başmakalesındc diyor 
kı: . 

kemal Atatürkün yeni Türkiyenin ku-
tu . ' 
fa cusu ve yapıcısı olan o rr..eşh.~r .. Musta-
lt Kemal Pa~anın ~sında buyuk as -

li~r •.. büyük devlet adamı ve Büyük Şef 
. ınuştür. 1919 danberi Türkiyenin la -

tihi onu h "h" ı· • n ayatının tarı ı o au. 

Onun r u h kuuvveti 
. Cesareti ve vntanperver1iği onu ümid· 

~ız görünen bir te§ebbüsün b.ı§ına, küçük, 
itkin ve muzaffer müttef:luerin kahir 

is~ekleri önünde bütünlüğünil kaybet -
~ış bir milletin ml\kavemetinin başına 

0Ydu. Onun ruh kuvv~i ve azim ve ira
:esi, kim olursa olsun di~er her hangi 

lr Şefi sarsahilecek olan zorlukları yen· me· li sıne yardım etti. Onun daha evvel Gc-
~olu Yarımadasındaki epik mücadelede 

giliz rnüslcvlHerc karşı talih: tersine 
~Virrniş olan askeri dchası, nihayet ken

davasına tam ve parlak bir zafer temin 
etti. 

Bahtiyar ve galib asker adamı, cür'etlı 
Ve 

eesaretli; fakat ayni zamanda 1'1-ıtiyatlı 
Ve basirctıi bir devlet adamı ve ıslahatçı 
Oldu. 

~ Ekseriya hasta adamın öl"imü için ayin 
apınış -olan Avrupa otoriteirini ır. ah -

:UkP etmiştir. Bunlar Türk milletinin ha
•e ete 
d geçmek ve devleti tchar canlan -
ırll"ıak .. 

lle ıçın sadece Şcfin sihirli çubu~u 
lik teması bekliyen gizli kuvvetiere ma • 

oldu~ '.1' e>Unu unutuvorlardı. 

gö dırnes, Atatürkün• muhtelif ıslahatını 
ı en g · \'t.tn . eçırdikten sonra şu suretle de • 

edıyor: _ 
Onun kcr Inuvaffakiyctlcri yalnız memlc-

hasın dahilinde Avrupalılaşmasına mün-
ır kal 

~an d . ınıyordu. Daima ılham ve ha -
kiye/ ıdare ettiği harici politika, Tür -
"esi t .batı devletlerinin dostluk çcrçe -
dall y!ı~e koydu ve eski düşmanlar • 

1-J··nı dosthr yaptı. 
'I'Ur~;' t~~ ve emin lıir hayat 

tıt'· er ıçın bir bahtiyarhk eseri oh-
~. o d"ğ 

daşlıu-' ı er rn;llet şeflerinin eski arka -
he Ve ı~ı uzaklaştumağa sevkeden şüp
kurduğ a~lere asla kapılmadı ve onun 
ten-ıeıı u sosyal ve politik abidc sa~lam 

ere d 
fıtıdan h ayannıaktadır. Kendisi tara-
'rurk inka~rlanını§ ve idare edilmiş olan 
d~şlara ~üabı, cr~ek, kadın bütün vatan
hıç hirı· tkiyenın evvelki nesillerinden 

ne n "b 
lllin bir h ası olmıyan hür, tam ve c -
hıtrb ve ih~;~~t Verdi. Yeni Avrupada 
Stke.n ~en al kanşıklıklarından ortavn 
n ..... erden h" · · • ıaınış 'V ıç bırı daha j.ızlasını yap 
llli§tir. e bu kadar zorlukları yenerne -

o b" 
!h,. ' ır tnillet. 
.. U tk ler . ı matem icınde bıraktı 
kend'sinrrndi dostları ola~ ve AtatürkÜ 
tU d en korkul b' ·· e ~ği} d . ur ır duşman sıfa -
Illi\ olan 'tne~ı? bir hayranlıkla U:kdir et-
'da.... gıhzlerin bu k nd b"' .. k b" l ·<~tn Öliinı .. .. ar uyu ır 

dSln. hasıı ettiu~un Türkiye ve Avrupa 
e ll'ıilt""s . ~ı zıyadan dolayı pek ziya-

~·· ~c sır old kl 
·U~seıu 1 . . u arını bilerek kısmen 
'l'tın ° abıhrler 

~ll~ es Cazetcsı d · 
<tab tercüınetbnıı l~er blr sayfada Atatür-
bıtı a tahsis et ~e bet sütunluk bir yazı 

·Yor: 111 tır. Bu Yazı şu snt1r1arla 

ltararı Dayret verici adam 
bı~nd · cesaretı 
h-ı an kurtarın ve §iddetı Türklyeyl düş-
hı~ P!cr ve Lt> ıf ve sonra da yalnız Rus
lt~e dej!tşlkJiltlcrl~ ~ t:rnfından yapılan sos
'<111~ Vlleude ge-tl~t Ul muknyese de~lşlt-

Öl<tü. Asker ş olan hayret vertel 
' te.§kllltcı ve idareci, o-

nun modern Türkler arasınCia hlçblr rat:lbl 
yoktu ve çok e.!lkl zamanın harbcu sultan • 
lan arasında da pet .az rat:lbJ vardı. Mu
varraldyetleri, T1irtlyeyi blr Avrupa dev -
Jetl yaptı, yatın doğunun tarlhlnl de!l.ştlr
df ve Mllslümanııtın 1stlhales1ndo hA.ll da 
tat.'l blr teslrl olablUr. 

Fevkalide 
Dally Telegraph yazıyor: 
Müteaddld lı:unetll adamların Iktidar 

mevkiine geldi~lnl gören ne&llmlz, bunlann 
eserlerini gözden geçlrditl vatıt hlç blr mil
let. ve devlet lnlı:ıllbının ne Atatürk tara
fından yapılan kadar fevkallde, ne de onun 
kadar Iyi mülhem olmadı~ını anlıyacat -
tır . 

D'llly Telegraph, ayni zamanda Atatür • 
kün İnglltereye olan dostlutuna karşı da 
ha:ıranlı~ını kaydetmektedir. 

· Boz kurd• 
~ews Chronlcle gazetesi •Boz kurd• ba~

l~ı aıtmda yazdı~ ı.aşmakDJeslnde diyor 
tt: 

Atatilrk ce~er ya§aSalardı tarihin bugün
tümten çnk farklı olaca~ını. blr hakikat o
larak söyllyebtlece~lmlz mahdud adamlar -
dan biriydi. Dl~er diktatörler arasında yal -
nız Lenin, lntıl~bındakl hayret verici eür'e
tile. kendlslle mııkayese edlleblllı-. r ..................................................... , 

Büyük ölünün 
tedfin merasimine 

aid program 
Ankara 13 (Hususi) -Milli Kah -

raman Atatürkün tedfin mcrasimil\e 
dair hükiimetçc hazırlaltırılmakta o
lan kanun liiyihası son ~eklim almış
tır. Layihayı pazartesi g'jpü I.:üyük 
Millet Meclisine takdim edecektir. 
Ayni gün müzakeresi kuvvetle rrıuh -
temeldir. Kanun kabul edildikten son
ra derhal tatbikine geçilecektir. 
Karariaşmış esaslara göre Büyük 

Ölünün cenazesi kur§un bir tabuta 
ve tabut ta abanoz bir sanrlukaya ko
nacaktır. Sandukayı bir sancak, beyaz 
ve kırmızı güller örtecektir. Dolma 
bahçenin muayede salomına konacak 
.olan sandukaiun dört kö~inde dört 
meşale devamlı olarak yanacaktır. 

Sanduka burada 24 saat bırakılacak 

ve İstanbulluların bu kapalı sanduka
nın önünden geçerek Büyük Öndere 
son tazimlerini ifaya fırsat verilecek
tir. 

Cenazenin saraY.dan kaldırılacağı 
gün sandukayı onun çok sevdiği ve 
daima güvendiği şanlı ordusunun 
genPralleri saray kapısına kadar 
ellerinde ta~ıyacaklar ve orada top 
arab?.s:na koyacaklardır. Top ara
oası \·c bunu takib edecek olan mu
azzam alay t:ramvay caddesinden 
tayir. edilerek bir noktaya kadar ge
.ecek ve burada sanduka merasim
le Yavuza götüt:ülecektir. İstan
buldakt merasime İstanbul meb'us
ları da iştirak edeceklerdir. 

Ankarada tedfin mera.ı:~ml günü -
n ün ayın 2 J lnci pazartesi günü o -
larak tesbiti ihtimali kuıvvel~idir. 
Büyük Ölüye tahsis edilecek ebedi 
:Stirahat yeri kanun projesinde yer 
::ılacaktır. Bu yeri büyüklerimiz tes
bit etmiş bulunmaktadırlar. Meza
rın bir milli türbe halinde derhal 
inşasına ge~Hecek ve burası inkılab 
merkezinin mukaddes ve kıymetli 
bir ziyaretgfıhı olacaktır. 

'---------------J 

Ayni gazetede Vernon Bartıett'ln imzası 

altmda okunan uzun blr makalede ezcümle 
denUlyor kl~ 

Alatürkün ıslabatı devamlı olacaktır. Zl· 
ra bu ı.slahat hıırbden evvel kendisini ta • 
nım:,o olanlar lçln hemen hemen tanınmı • 
yacak derecede de~l~mlf olan Türldyede 
Türk milletint 'lı:urt.arm~tır. Atatürk Tür -
t1yeyt lnhJtat etmı~ blr memleket hallnden 
kÜvvetıl ve hürmet ec!Uen blr memleket ha
line çevirmiş v-e onu tek dllşmanı talmadan 
bırakm~tır. Bu. zamannnızın hiçbir dikta
törünün başaramadı~ı bir 4eydlr . 

• Kendi ellerile• 

caktır. Bu suretle Yugoslavyada nüfuzu Av
rupada oldulu gibi Asya mnıetıeri arasm
da da. seneden seneye artmakta tıulunan 
tamamlle mllll ve kudret.ll modem büyilt 
TQrldyeyJ vücude rettrml4 olan Atatürkün 
adını hlı:blr zaman unutmıyacattır. 

Atatiirkün eseri payidar olaeaktır 

goslavya ve kral naibi Prens Poıun, Lon· 
draya yapacağı seyahat, resmi bir ma ~ 
hiyet.i değil. daha ziyade hususi bir ma· 
hiyeti haiz olacakmış. Yani, her sene bu 
mevsimde ekseriya Londrayı z.iyaret et • 
meği adet edinmiş olan Prens Polun bu 
defaki ziyaretinde de bir fcvkaladclik 

Gazete bundan sonnı., AtaUlrtün eserle - yokmuş.Bundan başka, prensm zevcesinın 
rini adım adım teşrlh ederek matalesine lU hemşiresi Dük de K ~ıtin ı:eveesı oldu~u 
sur~tle devam etmektedir: 

At.atürk blr de!a clsmlnln topraRa mün _ gibi iki çocuğu da İngiliz mekteblerindtt 
taıtb oln.eaıtım, faleJat elitn'hU'rl,-etln ebedt okuyorlarmış. 
ol:1ufum: söylemiştir. Yugoslavya hükftme- Bütün bunlara ra~men hP..r iki kralın 
tl "lu sözlerdeki hatJkate lnanmaktadır. Ke. ziyaretlerinin bu sene hususi bır manası D:\lly Mail de blr makalesinde fU satır- t• 
mal Atatürkün eseri payidar olaca ~ır.. olduğunu söyliyen Londra muhiti de hak-

ları yazıyor: Politika gazetesi bllhassa şunıan yazmat-
Rugün Türkiye büyük ve yenı bir mem - tad:r: su. değilmiş: Kral Karolun seyahatinden 

lek~ttir ve harb sonrasının dehşet, setalet ,. Tarih sUlnmez harfi~rle bu devlet ac!a- evvel Bükreşe bir ziyaret yapan Romanya 
ve bltkinlleinden çıkmış olan bu yenı Tür- mı:un adını hAkkedecektır. Atati~rk bir hal~ k ·alına üç gün misafir olan Prens Pot. 
tlye Atıı.türkün dimatında vücud bulmuş- arlamıdır. Kırılmaz azmi, kuvvetli zetAsı Romanya kralını müteakib Loniray-ı gı·. 
to. o, bu Türklyeyt kendi ellerlle dünyaya ı.ı"'b •iı.l k .. 
getirdi. ve kuvv~tı kenctfslnl mar. u et~ r. mu ll.n· derse elbet bunun bir manası bulunmak 

deratın onüne I!Ptlrml.4. bu suretle yenı Tür- • . . . 
Dcyll Ekspres, yazıyor: tlyt'nln mübdll olmuştur. ve bır sebebı olmak ıcab edermı~. 
Ar.atürk, Tfirtlveyl, hesaba katılması ı - Belgrad 12 CAAJ - Dün ö~leden sonra Hatta, rivayetlere göre. bütün bu ziya-

cab eder. yenı blr memleket haline getir - k .... 11 p vı 'D-J 
Krnl NalblPrl St:ın ovıç e ero ç IC7C- rctler, yani üç Balkan kralının birbirle • 

di. t grarldaki Türkt:ve elçisi All Haydar Aktay rini takiben Londraya yapt,kları seua -
Dally Herald da, Atatürkün uzun blr er- nezdine ıreıerek, Atatürkün vefatı müna - ~ 

cümelhallnl ne~retmf'ktedir. sebPtlle tazlyetlt'rlnl arııetmlşlerdlr. hatler, İngilterenin Şarki Avrupt. dev • 
Dünyarın hayran kaldığı bir kalkınma Lehistanda letlerile bir ctemas,. temayıliünde bulun-

Berlin 12 CA.A) - Atatfirkün vefatındım d· gu~ na ve bu de 1 tl · h · • l't" 
Varşova, 12 (A.AJ - Modern Türkiyenin u v e erın arıc. po ı ı 

bıı.~eden Völkl.!;cher Beoba<!htcr ga7.etcsl, kalarile dahili İngiltere politikası arasın-
büyük devlet adamını tazlmle yA.dettıkten yaradıcısı Atatürk'ün vefatı haberi Polonya 
sonra diyor ki: ef".:Arı umumiyesinde pek derin atlsler u- da bir müvazilik, hiç de~ilse bir münase-

Almanya, Tür1ıt mllletlnln bu ölçüleme~ yandınnı3tır. Bn münasebetle her tarafdan t.et tesisi düşünüldüğüne delil lelakki e . 
derecede biiyük zıyaından mütevellld acısı- Türk mtneUne karşı hissedilen derin tevee- diliyormu§. 
na samhnl olarat Iştirak etmektedir. cüh hJs!erı Izhar edilmiştir. Hülasa,, Londrada ve Londradan çıkıp 

oazı, 1918 de ölen mllletıer grupu arası:ı- Hariclye nezaretı binası lle Var§Ovada ki 
da azimil bir hareketle mllletlnl tahammiil Kra1lık şatosu üzerindeki bayraklar yarıya Jünyanın bütün siyaset nıerkezlerindo 
edilmez bir dlt.tadan kurtaran ve bütftn lnd'rllml~tlr. riolaşan bütün bu rivayetler ve dediko 
dünyanın hayran tntdı!h bir kalkınma ya- AtatUrkün eserleri . cular, üç Balkan devleti ile İrgiltere ara.. 
pan Ilk devlet reisi olmuştur. Atatürk, tari - var~va ı2 (A.A.) _ Polonya matbuatı bmda bir nevi siyasi konuşma temayüiO 
hln büyükleri arasında ebedt bir surette gô- heyecanlı eümlelerle Atatürkün hatırasını bulunduğUna delil olarak telakki edil -
zükecektır. Türk mllletlne yeni blr mede- tarlz etmektedirler. Ga7eteler bu büyük a- mektedir. 
niyet, kuvvetll vı- feylzll venl bir devlet ml- dama ald reslmlerle uzun tercllmethallnl 

b - ı..1 1 Al d h. d Ne konuşulacak? Buna dAir hiç bir c:"y ra.cı ıraktı. Turr. yen n. mnnya a ase e- neşretmPktedlrlC'r. r-

dllmek.cıizin takdir ve teslim edilen bu ml- Yan resml Gazeta Polska, tarlht bir ııah- söylenildiği yoktur. Hatta rıvayet ve de-
ra.';ı korunınsını temennl ediyoruz. slyet olan Atatfirkün büyük vatanperverll~l dikodu bile bu suale ccvab vermcği tcc-

Parlak bir nUmune ve askerl dehruıını kayıd ve tebarüz ettlr - rübe etmiyor. Yalnız şuna dikkat cdiJi. 
B. Hitler bu hi.'!Slyatı 1933 te Biivük Mtl- mPktedlr. yor ki Londradan çıkan rivayetleri ne 

ıet Mecllsl Harlelye eneümenl relslle olan Ru gazete diyor ki: Londra, ne Bükrcş ve ne de Belgrad mc· 
~rüşmesl esnasında ifade etmiştir. B. Hit- •Atatürkün fııaltyett fevkall'ıde viis'atll ol-
ler. Atat!irkUn muvaffaklyetlerlnln kendisi- muştur. Bu faaliyet Türk rnllletlnln haya- hafili tekzib etmiyor. 
nin nasyonal - sosyalizmin muvaffaklyeti- tınıı. müteanık· her sahada kendini göster- Demek oluyor ki Londranın hala dün-
ne olan Inanını teyid etmekte oldu~unu bil- miştir. ya için bir siyaset merkezi, bir dünya po-
ha~~ kavdeyleml~ttr. Ordunun or~anı olan Polska Zbrozna, A- litikası pazan oidu~unda §Ubhe yoktur. 

Tftrklyenın Kurtulu' mlleadelesl parlak tatnrkün muhnrebe meydanlarındatl zafer- İster müsbet ve ister menf! şekilde ol-
bir nümunedir. Türkl~de ve Almanyada . (Denmı 10 nca sayfada) 
kuvvetli bir klSyeülük mllıt kuvvetin tüken- sttn, Londra dünya politikasının hala en ,.._ ı 

mez bir kud~WHr. ltı milletin aynl politik , ~vve ve en ehemmiyetli surette konuşul-: 
ga~·e-lerl mevcııddur ve dostluklan kuvv~tll l :' iğer harici telgraflarımız duğu bir yerdir. Son zamanların Avrupa 
ekonomik münasebetıerle tarsin edilmek - politikası bakımından fnkılibj mahiyeti 

~Ir. onuncu sayfamızdadır haiz hadiselerine rağmen, şarki Avrupa-
Dahi devJet adanu 1 

Avnl cazete dller bir makalesinde §Öyle ~,.-.-•• -•• -•• -•• -•• -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -•• -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-•• "' ..... ~!!!.~~~~.?.~!.~.!?.~~~:!.~~~=.~=-~ .. ?.:~!!.?.~!._ 
diyor: ,_ _ 

Türk milleti en büyülı: o~lunu kavbett.l. 
İcraat adamı olan .Atatürk memleketin !h
va ve ımannı :!A.hlli ıslahat.ıa ve komsularla 
talctb edllen blr dosthık polltikasile temin 
etmlstlr. Dış politikadaki büyük muvafta -
tly!'!tı~rı. Çanakkalenın tekrar askerl hale 
konulma.~ı. Sanco.t meselesinin halli... Ufth 
olmuŞtur. ' 

Bu büyük asker ve bu dAhi devlet adamı 
191ft den 1922 ye kadar mücadelelerde ol -
du!tu glbl pasifik' Işlerinde de zafer dalla

, rlle Letenüç etmiştir. 
Yugoslav matbuatımn teessUrleri 

Belgrad 12 CA.A.l - Avala ajarw bUdiri
yor: 

Dün ak~amkl Te bu 3abahkl bütün Yu -
goalu gazeteler! birinet aahltelerlnl Ata -
türkün rototralını ne11retmek ısuretlle Türk 
vatıınının babası olan bfiylllı: adamın vefa -
tına tahsl~o etmektedirler. 

Gazeteler, heyecanlı cümlelerle bütün 
Türk milletinin duydu~u derin acıyı tasvir 
etmektedirler. Bel.grad, Zagreb, Lubllyana 
gazetelerile dl~cr büyüt oehlrlerde lnf4ar 
eden bütün gazeteler, sahlfelerlnde Ata -
türkün eser ve hayatını anlatmaktadırlar. 

Vreme gaze~ı. neşrettl~ b~akalesln -
de bılhıw.ca dlyo.:- kl: 

cıTiirk!yenin kederine bütfin dost ve müt
tefikleri ve bllhassa Yugoslavya Iştirak et -
melt.tedir. Kral Aleksandr'ın katl1nl müt~a
kw - seferberlli( UAn edeylm ml - cnmıeslnJ 
muht.evl blr telcraf çeken AtatUrtOn bu .sö
oıü Yugoslavyada hlçblr zaman unutulmıya-

Salahta n sabaha : 

Hakikale al1şmak 
Dii~üncenin katılaşıp hislerin şahlımdığı bugünlerde en içli şairimiz . 

den t'n coşkun nasirlerimize kadar sayfalar, sütunlar dolduran arkadaş • 
ların perişanlıklarını ben de his.sedıy:>rum. Mevzuumuzun azameti ile 
kalemlerimizir. aczi arasında öyle bir uçurum var ki dolduramıyoruz. Ne 
gözlerimizin yaşı, ne duygulanmııın kabarışı içimizdeki arıyı bastır.ıt • 
mıyor. Tarihin çok karıştığı, hadiselerin tirbiri üzerine yığıldığı bir dev· 
rin eviadları olduğumuz halde nasdaiın"J~ sar..ılan yüreklerimiz büyük 
kayıbımız önünde eziliyordu. 

Ve eğer .onun emekdar silah ve sulh arkadaşı Yavuz İsmet hadiselere 
istikamet veren nutku ile bizi teselli etmt-seydi bu perişanlık içinde hoca· 
lay ıp gidecekti k. Onun özlü, tartılı, berrak fikirleri yaşlı gözlerimizi 
lruruttu, bize vazifemizin yeni başladığını anlath. 
Ağlamakta haklı idik. Fakat onun eserini gö7 yaşlarile yaşatmağa im

kan mı vardı? Onun emanetini korunak onun kayıbına ağlamaktan rla4 

ha mukac1cles bir borç değil midir? Realist Atatürkün realist çocukl3n 
hislerile değil ~uurlarile yaşamak enırini gene ondan almadılar mı? Bü
yük nutkun, Türkün mukaddes kitalıının bir sayfasmeta Büyük Türk l>i4 

ze böyle haab etmiştir: 
- cİstiklal, ve zafer ne dua ile, ne rica ile alınmaz. Onu hak edenler. 

iradelerini cesıı.retlerine katanlardır'• • 
Realist Atatürkün bu veeizesini i!k hatırlayan gene onun emekdar 

arkadaşı Yavuz İsmet oldu. Hak:ikaıe alışmak güçtür. Fakat ondan u • 
zakJaşınak .feci olur. 

Bürhaa Cahid 



5 yaş1nda bir çocuk 
yang1n ç1kard1 

Adanada zarar gören çiftçinin borçlan 
tecil edilecek ve tohumluk dağltiiacak 

Yanan Adiiye sarayının 
enkazı kaldırılamıyor 

Bu sahada Maarif V ekiiletinin Fransız enstitü9ile müş
tereken yapacağı hafriyata da bu sebebten başlanamadı 

Küçük çocukların yangın z· t M-d- 1 .. ., .. d k 1 1 F·ı· · d 
b

. 
1 

b. h ıraa u ur ugu arzu e en porta acı ara ı ıstin eır 
oyunu ır ev e ır a ırın t• tt•"'· ht ı·f · k 1 ı· d ge ır · ıgı mu e ı cıns porta a ve ımon fi anlarr 
yanmasına sebeb oldu 

.. 
Sultanahmedde yanan Adliye sara- tad!r. Enkaz tamamile kaldırıldıktan 

yının arsasında bulunan enkaz henüz sonra çizilecek plan mucibince hafri
kaldırılmamıştır. Enkazın başka tarafa yata başlanacaktır. Hafriyata harcan
n:ıkledilmesini tanhhüd eden rnüteah- mak için hissesine düşen parayı Maa -
hid ile, Milli Emlak İdaresi arasında- rif Veka!eti ayınnıştır. 
ki ihtiliıf devam etmektedir. İhtilfıf Müzelerin şimdiki bulunduğu bina
halledildiği ve müteahhidin bu enkazı larla Ayasofya ve Sultanabmedin ar
ba~ka tarafa nakletmesi kararlaşırsa ka cihetindeki saha Müze mahallesi o
Ayasofya camiinin yanında çirkin bir larnk ayrılınıştı. 
~kil alan bu manzara ortadan kalk - Maarif VekAleti gelecek sene bunun 
mış olacaktır. 

Bu enkaz henüz kaldırılmamış bu _ i~in icab eden tahsisatı bütçesine ko -
lunduğu.ndan bu sahada Fransız ens - yaı:aktır. Müze mahallesinin: plam 
titüsile Maarif Vekflletinin yapacağı Fransız enstitüsünün hafriyatı: netice 
hafriyatn da bir türlü başlanamamak- ve:-dikten sonra hazırlanacaktır. 

Şelılr işleri: Polis te 1 

Caddeve sokaklara yeniden Tramvaydan atlıyan bir adam 
lamha konncak dfi.şlip yaralandı 

Evvelki gün büyük bir semt tamamen 
yanmak tehlikesi içinde çok büyük bjr 
sorku geçirmiştir. Hadiseye sebeb olan 5 
ya§lnda küçücük bir çocuktur. 

Vak'a şu şekilde olmuştur: 
Samatyada Keçehatun mahallesinde 

Açıkgöz soka~nda 8/1 nuruaralı evde o

+uran Galibin beş yaşındaki oğlu Mahir 
evvelki gün ayni sokakta sucu ahırının 

önünde ayni yayta üç, dört arkadaşilc 

beraber oynarkcn eline nasılsa geçirdiği 
bir kibrit kutusunu çıkarıp arkadaşlarına 
cydngıncılık:ıt oyunu teklif etmiş, zaten 
ayni yaşta bulunan diğer çocuklar da, 
kendilerine çok parlak görünen bu fikri 
hemen kabul etmişlerdir. 

Dört çocuk derhal sucu ahırına dal-
nnşlar. Mahir elinde bulunan kibrit ku -

Şehrin mulitelif semtlerinde yeni - Tophaneele Berberler sokağında o - tusundan bir kibrit çıkararak yakmış, a-
den tesis edilen ve el ile söndürülecek turan İhsan isminde biri, Çarşıkapıda hırda buluncm samanlılı bir tarafından 
şekilde yapılmış olan 1300 ü müteca • Sirkeci - Yedikule tramvayından at -,. . ~utuştunnuştur. 
viz lambanm yakılıp söndürülmesın - Jamak istemiş, bit'denbire müvazenesi-
de güçlüklerc tesadüf edilmiştir. Bun- ni kaybederek yere düşmüştür. Çocuklar, alevlerin büyüyüp koca bi:-
iarın evvclce yapılanlar gibi muhavve- İhsan ayağ-ndan yaralanmış, Cer • ~·angın şekline girdiğini görünce dehşet 
le merkezinden yakılıp söndürülecek rahpa~ hasb~nesine kaldınlınıştır. 
vcclıile tadilleri icab etmektedir. Bu Bakkal çırağını yaralıyan bir 
t~diHit dolayısile evvelce tekarrür etti- adam Yakalandı 
rilen tesisat bedeline seksen bin liranın " 
il~vesi icab edeceğinden büdcede tah -
sisat imkanları aranınaktadır. 

Şehrin muhtelif yerlerine bilhassa 
kt;;nar mahallelerc yeniden lambalar 
dlkileccktir. Belediye yeniden lamba 
tesisatı yapılma.'ll lAzun gelen semtleri 
tesbit etmiş, pl~lannı hazırlamıştır. 

Elektrik idaresi imkAn nisbetinde bu 
lambalan yaptıracaktır. 
Cerrahi ve göz pavyonlannın arsalan 

istimilk edildi 
Üniversitede cerraht ve göz pavyon· 

ları inşası için istimlA.k edilen bina ve 
arsa sahibierinden bazılannın vaki o -
lan itira7.1an yeri,de bulunmamı~tır. 

Bu arsaların civannda bulunan di -
ğer arsa fiatlan esasen yüksek olma -
dığından mal sahibierinin fazla fiat is· 
temeleri yolundaki müracaatlan yer -
siz adrledilmektedir. 

Pazar yerleri deği~tirilecek 
İstanbul belediyesi pazar yerlerinin 

verlerini tedkik etmiş, bazılarının mev 
kilerini münasib görmediğinden değiş· 
tir!lmesine karar vermiştir. Değiştiri -
lecek pazar yerlerinin listesi hazırlan
:rn:ı"ktadır. 

Bostancıda VükeHi caddesile Eren -
köy caddesi ar~sında pazar günleri ku
ru!ınakta olan pazann kurulduğu ye -
rin mahfuz bulunması hasebile, bura • 
dan sarfmazar edilerek ayni mahalde 
Yazmacı Tahir sokağının deniz cihe -
tinde kurulması hakkındaki iktısad mü 
dürlüğiınün teklifi daimi encümen ta
rafmdan tedkik ve kabul edilmiştir. 

Kültilr i~lerl: 
Küçükpazarda bir 

yapılacak 
ilkokul 

Küçitkpazar semtinin ilkokul ihtiya
cın, giderme"k üzere okul binası inşa 

edilecektir. Okul binası, Demirtaş ma
hallesinde kAin bir konağın birinde ya-
pılaca~ndan bu binanın lstimlaki ik
tiza etmektedir. Konağın sahibi, kb -
misyon tarafından takdir edilen kıy -
mete itiraz edildiğinden mahkemeye 
müracaat etmi~tir. -------

Bir tramvay bir otomobile çarptı 
Şoför Cern.ıJin idaresindeki 2964 nu

ma~lı otomobil Taksime gitmekte i
ken, arkadan gelen 12 3 sayılı Şişli -
Tünel tramvayı otomobile çarpmı~ ve 
cal"lurluğunu parçalamıştır. Hadise 
h3kkında tahkikata başlanmıştır. .............................................................. 

.. Fltre" mlr.i Türk Hava Kurumuna ver· 
rnek işini &'Önülden bir istekle ödedili -
mlzi vatan hizmetlerinin en ba~ına 
ıeçlrmellyfz. 

Kasımpaşada oturan Mehmed ismin
de biri, bakkal çıra~ Hikmet isminde
ki çocukla münakaşaya başlamış ve bir 
arahk bıçakla çıra~ sa~ elinden yara
lamıştır. 

Suçlu Mehrned yakalanmıştır. 

Bir aimi"ci bir emanetciyi 
ya ... alayıp kaçtı 

Tahtaka1ede Şükrfinün kahvesinde 
oturan emanetçi Emin ile seyyar si -
midcl Muharrem, bir alacak yüzünden 
kavgava tutuşmuşlar ve MuhaiTe.Jll E
mirıi çakı ilc hacağından yaralamışt1r. 
Vak'ayı müteakıb kaçan suçlu Mu -
harrem zabıta tarafından aranmakta
dır. 

Bir adam bir çocuğa çarpıp 
yaralanmasına sebeb oldu 

Çarşambada Darüşşafaka caddesin -
de oturan Hüseyin, yolda yürürken 
dikkatsizlik yüzünden 6 ya~ında Arif 
adında bir çocuğa çarparak yere dü -
şür:nüş ve çocuğun muhtelif yerlerin
dEm yaraJanmasına sebeb olmuştur. 

Suçlu Hüseyin yakalanınıştır. 

Bir yangın ba~langıcı söndnrüldQ 

Evvelki gece saat 19 da Kadıköyün
de Bekçi sokağında 1 3 nurnaralı evde 
oturan fınncı Mehmed Coşkun, çırağı 
ile evine kömür göndermiş, merdiven 
altına boşaltılan kömür, biraz sonra a
teş almıştır. 

Evin içindekiler hemen bakraçlarla 
su getirip, ateş alan kömürün üzerine 
boşaltmışlar, itfaiyenin gelmesine lU -
1.um kalmadan yangının önünü almış
la,.dır. 

25 lira çalan bir ti.şeci yakalandı 

Taksirnde Cümhuriyet caddesinde 
Şeref apartımanında 1 numaralı dalre
de oturan Serman Kürkçiyan, bazı u
faktefek eşya satmak için o sırada so
kaktan geçmekte olan şişeci Tahiri ça
ğu·nuş, rnutfağa alarak satacağı eşya
yı gösterrneğe başlamıştır. Serman blr 
aralık rar üstünde duran ve içinde yir
mi beş lira bulunan para çantasının 
ke.yboldu~unu görmüştür. Zabıta tara
fından Tahirin üstünde bir arama ya
pıhnış ve paralar üzerinde bulunarak 
vakalanmıştır. 

Bir otomobil hendeğe yuvarlandı 

Emirgan ~ Eminönü seferini yapan 
3 389 numaralı Mustafanın idaresinde
ki otobüs, Zincirlikuyuda Asrl mezar
lık civarından geçerken otobüs teker -
leğinin çivisi çıkm1ş ve hendeğe yuvar
Ia"":tnlŞtlr. 

Olobüste bulunan yolculan ve sofö
re hiçbir şey olmamı~tır. 

!çinde kalmışlar ve her biri bir tarafa 
kaçışmışlardır. 

Mahalle halkı yangını görür görmez 
itfaiyeye telefon etmişlerse de ahır ta-
mamen tutuşmuş ve ahınn yanında bu-
lunan 8 numaralı eve sirayet ederek yan
gın büyümü~ür. 

Yeti§en itfaiye tarafından büyük bir 
kısmı yanan ahır ve gene ayni şekilde 

yanan 8 numaralı ev güçlükle söndürül-
n.üştür. 

Tahkikat neticesinde, yangına Mahirin 

sebebiyet verdiği anla§Ilarak, babası Ga
lib ile birlikte Emniyet Müdüriyeti ikin-
ci §Ubesine getirtilerek ifadeleri ahnmı§ 
ve çocuk yaşının küçüklüğü hasebHe scr
bE:st bırakılınıştır. 

"i••onn••••••:y~~"i""''~~;ri;~·~•n-momou 

Kanuular serl .. f numara: 1 - B~vekAlet 

mntbansı idare müdürü Mehmed Oorkey ta
rafı'ldan «Kanunlar serısı. Lsmlle bir serı 
neş:-iyata b~lanmış ve blrlncl numara 
.Te~kl sanayb kanununa, kanunun tersır 

kararlarlle suverl tatbllrlyeslne mütednlr olnn 
nizarnname 'Ve salrey1 ihtiva etmektedir. 
Alt\kadar herkes 1çln lüzumlu bir eserdir. 

tıerl hayat - Bu lsimde yenı bir edeblynt, 
san'at 'Ye flklr mecmuası 1ntışare bnşlamış
tır. 

Qaitaynn - Antnlyada çıkarılan bu ede
blynt mecmuasının 18-22 sayılan çıkmıştır. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun 
haftalık mecmuasıdır. lll Inci snyısı çıkmış
tır 

Ülkü - Ankara Halkevleri mecmuasının 
69 uncu sayısı ç:kmıştır. 

1 '1 Yılda l\lnnisa - Manlsanın 15 yılda 
kalkınmıı.sını tesbıt eden guzel bir brü§ur 
neş .. edllmlştlr. . ............................................................ . 

Sadakai f1t1r 
İstanbul Müftiliğiııden: 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 

Eniyi İyi 

ıs 

24 
84 

14 
20 
67 

So 

12 
ı9 

54 
Hunnadan 00 ı 33 00 

Yurdumuzun hava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek meşkür mesatsl 
görülmekte olan ve aldılı teberruatı Kı
zılay ve çocukları Esirgeme Kurumu gl
bl hayırlı te§ekküllerle payla§an Türk 

IIava Kurumuna her 'Yeçhlle yardımda 
bulunmak mühlın bir n.ztfemlzdlr. Bl
naenaleyh bu babda Dlyanet İolerl Re
~ tarafından vertıın1t olan fetva 
muclbtnce aadakal tıtır n zekAt ile mü
keJJef olanlarm - havadan gelecek teh
llkelere kai'fl yurdmnuzu, mllletlmlzl 
korumak u~nda pet feyizlt n devamlı 

bir surette çalışan - meık:Qr Türk Hava 
Kurumuna yardımcıa ve bu vesUe ile de 
memleketlmlze hizmette bulunulması 

ınzumu sadakat fıtnn nev'J ve mikta
rlle beraber UAn olunur. 

c'a2ıtarak cinslerini ıslah edecek 

Adana (Hususi) - Adana mmtaka- lan ve ikinciteşrinde yetişen sulu 'Kır
sı çütçisi 938 yılı mahsulünden büyuk mızt limon, senenin her mevsiminde 
zarar görmüştür. Bu vaziyeti gözönü- meyva veren Yüreyka ve EylCllde yeti" 
ne alan Ziraat Vekaleti, çiftçinin yap- şen Lizbon limonlan, ve mandalina ii" 
tığı tcşebbüsleri 'a!Hka ile karşılamış danları getir'dlmektedir. Yapılan tec .c 

ve istekleri is'af e~tir. rübcler sonunda bu cins fidanların Çu 
Vekalet ilk planda Çukurova çift - kurova bölgesinde iyi mahsuller ver " 

çisiııin borçlarının bir müddet daha diği anlaşılmıştır. 
t€cil edilmesini kararlaştırmış ve bu ,_ _____ .._ ________ HIIIillııı. 

hususta Ziraat Bankası Umum Müdür- Ankara bors. aSI 
lüğü tarafından; Adana Ziraat Banka-
sı şubesine emir verilmiştir. Banka da, Açılıt· kapanlf fiatlan 12 • Jl • 9!8 
çiftçi borçlannm tecili işine b~lamış- ç E K L E B 
br. 1-----=-----ıı---------1 

Açılll 
5,95 

121:i,5125 
3,325 
~.605 

Kap,'lt7 
5.98 

tt6.14G 
3,3425 
6,6375 

28.545 
t8.465 

Diğer taraftan Ziraat Vek8leti, çüt- Londra 
çiye tohumluk dağıtılınasına da karar 
vermiştir. Bu yıl köylüye bir milyon 
kiloya yakın pamuk tohumu tevzi olu-
nacaktır. Çukurova çiftçisi Ziraat Ve -
ka!etini.n bu yardımlarından dolayı bü 
yük bir memnuniyet duymaktadır. 

İyi bir ~öhreti bulunan Çukurova 
bölgesi portakalcılığının ıslahı yolun -

K n-Yol'll 
Parll 
MUlno 
Cenene 
Am&terdanı 
BerUn 
BrUbtl 
Atina 
Sotya 
Praa 
Madrld dald mesaiye, Adana Ziraat Müdürlüğü 

tarafından devam olunmaktadır. Ziraat Varton. 

1'8,40 
68,1226 
tı0,26G 

:.1,23 
1,083 
I.ö25 
~.32215 

5·96 
zs.rıos 

li0,5i'25 
~1,3375 

l,092Ci 
1.5325 
4.345 
5,98 

BudapeıW ~4.7925 
Müdürlüğü bu yıl arzu eden portakal - sntr.. o,9076 o,9125 
cılara Filistinden yeni cins fidanlar ge- Belgrad 2,7926 2,8075 

13 6825 
24.9175 

tirtmektedir. Gelecek fidan cinsleri; Totoha.ma 54.736 54·9126 

ambalaja dayanıklı, tatlı çekirdeksiz Btolı:holm !10.6476 !O 8025 
tıla.lı:cna 23,6876 23 805 

şamotilerle, mart ve nisanda kemale ge 1-::------:::--:-~--------1 
len Val~nsiya çeşidi ve soğuğa müte- 1------•-s_B..-A_M_~~---1 
hammil, meyvalan iri ve sulu Vaşing - nç•H• Lp • .,1 
ton Nevali n~ kan portakal çeşidleri -
dir. Ayrıca ·Limekan ve Cumkan por
takallarile kınnızı Srepfurt portakal -...................................................... 

Anat1ol1l 1J1L .,. 10 
petln 
A. em." eo.,.~ 
BomonU - NtkW 
.uıan çlmento 
lılerkH BantLll 
+ı Bankuı 
·relefoıı 

İt\lh&\ ,. DelU
Şart DtlirıntDI 
Teri[()• ı 

24 60 
25 M 
690 
89t5 

102 
10 

Ili H 
U bO 

l \lll 
6 10 

i460 
MliO 
690 
e t6 

102 
10 

' 10 

İSTİKRAZLAR 

Açılı1 ..... , .. .aı, 

Ti\rlt borcu I pep 
• • ll • 
• • ı vadeli 

Sasun bölgesinde yapılacak yol, köprü ve binalar inşaatı eksiitme ilanı 

Birinci Umumi Müfettişlikten: 
ı - Eksiltıneye konan iş: Birinci Umumi Müfettişlik ınıntakası dahilinde tak" 

riben 60 kilometre tulinde cMalabadı - Pisyar - Ziyareb yolunun tesviy~ ve sı
nai imalatı ve Hazo - Harpak - Sasun yolunun Mergi dcresi üzerine köprü in~a
sile SallnpoS\, Harpi, Girih, Silint, Herruk, Norşin Pisyar, Mangig, Tcmo~ Be-
lan, Harbak, Sasun boyun noktası, Kedir, Evirdos, mevkilerinde karakol ve 
Hazo Siyanis mevkilerinde birer kışla vtı Siyaniste bir ahır olmak üzere cciil" 

an 18 bina inşasıdır. 
Keşif bedeli yekılnu c679,138,1 h liradır. 
2 - Eksiitme 22/Birincikauun/938 perşembe günü saat ll de Birinci t:murnl 

Müfettişlikte Eksiitme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulilc yaptlacaktır. 

3 - Eksiitme şartnarnesne buna rnüteferri evrak 33.96 lira bedel mukabilindi 
ve Diyarbakırda Birinci Umumi Müfettişlikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 30.915 lira 25 kuruşluk muvakk81 

tE'minat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair Birinci Umumt Müfet • 
tişlikten alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazundır. 

.Bu ehliyet vesikası için eksiitmenin y.-ıpılacağı günden en az sekiz gün cV""~ 
bir istida ile Diyarbakırdn Birinci Umu::nl Müfettişliğine müracaat e~esi şıır 
tır.ıt Cari sene Ticaret Odası vesikası. 8 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını E'ksiltme günü olan 22/BirinclkAnun/93 

perşembe günü saat ona kada:- Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuz mukab!-' 
linde venneleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilır.ez. c8224~ 

Kadaköy Vakıflar DlrektöriUğU IlAnları 

M uhammen İlk teminat 
kıymeti 

Mahallesi ve cinsi 

LK LK ~ 

----- -------------------------------------25 
160 
70 

130 

1 88 Zühtüpaşa Tahteköprü caddesinde 2 No. lu evin enkaıl· 
12 00 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde 4 No. lu evin e:ıkaıl· 
5 25 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (6, 8, 10, 12) No. 1" 

evin enkazı. 
9 75 Zühtüpaşe. Tahtaköprü caddesinde (14, 16) No. lu ev.lJl 

kaıı. 1> 
250 18 75 Osrnana~a Arayıcı sokak 31, 31/1 sayılı iki bölük ahf' 

evin enkazı. .. 
Yukanda mevki ve cinsleri yazılı yerlerin enkazı açık arttırmaya çJ.karıl~ 

Lr. İlıaleleri 28.11.938 saat 11 dedir. 1steklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü~~ 
gelmeleri. (8360) 



Sayla 7 

Samsun çevresinde yeni 1 Artovada iki cinayet 

Malkara höyüklerinin 
birinde bir hazine saklı 

~························································································································· . . '\ 
Roma_lı bır kr~l olan Danç~yoni b~tiin hazineıini bu höyiiğe gömmü1, 
T anzımatta bır takım etkıyalar lle Osmanlı miilrezeleri taralından ilkmektebler yapıldı Bir adam yeğenini, bir deli

kanlı da babasını döven 
bir adamı öldürdü 

aıkıştırılınca ellerindek; malları buraya gömmek istemisler kazdıkları 
• 1 

1923 de talebe mevcudu 4471 iken bugün Samsun 
ve havalisinde 16893 talebe okuyor 

Artova, (Hususi) - Şehrimize bağlı 
iki köyde iki cinayet işlenmiştir: Kı
zılca nPhiyes:ne bağlı Avare köyünde 
bir cinayet olmuş, bir amca yeğenini 
ölclürmiiştür. Amca ile yeğen arasın
da tarJa me~elesinden bir münazaa 
çıkmış, genç de amcasına bıçakla hü
ClL'l'l etmiştir. Bu vaziyet karşısında 
kendini müdafaayl:l çalışan amca, e -
lindeki demi:-le gencin kafasına ''ur -
nıuştur. Yaralı iki gün sonra ölmüş. 

yerde hazine ile karJıla§mt§lar, fakat kendi mallarını da bu hazine 
yanına koyarak üıtünii kapat mlflardrr. Buraaı o gündenberi 

hiç açılmamı§tır. 

................................................................................... 1 

Samsun 30 Ağustos ilkmektebi 

Samsun. (Hususi) - Samsun vilaye-j sedsiru tnmamlamıştır. Bunlar hep ay
'1? kültür işlerinde şübhe yok ki ileri ni tipte ve ayni mükeınmeliyettedir. 
gıt:nLş vilfıyetlerimizin ilk saflarında 192.3 yılında talebe mevcudu ancak 
g~lır. Bilhassa son yıllar içinde bu çev- 44 71 den ibaret olan Samsun da bugün 
re:ie h{'r birisi başlı başına güzel bir e- 16.89 3 yavrunun tahsilde bulunduğu;er olan okullar açılması, bu kültür nu söylemek cümhuriyet devrinin ba-
aalıyctlerini iftihnrla anılacak bir de- şa:-ılarının güzel bir misalini gösterir. 
~cey.e .çıkan~tır. Bugün Samsun vi- Daha geçen tedris yılı şehirlerde 482 S i 
. Y:tını doln.şanlar, merkezde olduğu erkek ve 2980 i kız olmak üzere 7805, 

gıbı kaznlann~n hepsinde de tam ma- köylerde ise 521 O u erkek ve 2068 i kız 
n.~sile modern ve her türlü ihtiyacı dü- Otmak üzere 7278 ki cem'an 15083 ta
fU~ülerck in~a edilmiş yeni irfan yuva- lebe vardı. Bu yıl bu sayı 181 O amnş
l arıle karşıla~maktadırlar. Her yıl bun- tır. Kavak gibi henüz bir kaç yıllık kü
d~ra eklenenler!n sayısı hiç de az değil- çük bir kaza merkezi bile bugün 12 
hr. Samsunun bu ~ah~~aki .. iY~. talibini muhteH köyünde birer okul açılması-

Vdederken buqunku kultur sever na sevinçle sahid olmuştur. va ı· · ı:· . · 
;.ısı I'Uad Tuksalın bu ışierin başarı!· Hususi muhRsebenin 1933 yılında 

lllası hususunria gösterdiği gayreti ve kültür isierine ayırdığı para 170,808 
~uvnffı:ı.kiyeti şükranla ya d etmek bir küı::ur li;a iken mesela 19 36 yılında bu 
or.ç~ur. Fuad Tuksal, bir cümhuriyet mikdar 253.959 küsür liraya yükse1-

\7~lısıne has b;r kültürcü vasfını tama- mioş!.ir. VHayet, bu işlere, her yıl ar
~ııc ~aşıdığmı bu başarılarla bir kere tan bir ca~l•lık vermektedir. Bugün 

aha ıspat etm1ştir. merkeze bağlı 1 8, Bafraya bağlı 1.3, 
d'?o~ haftalar içinde biri merkezde, Alaçam nahiyesin() bağlı 7, Çarşamba
~gerı H~vza ve Ladik'de olmak üzere yrı bağlı 17, Tenneye bağlı ll, Havzaya 
r·tn ~eşkilatlı (iç okulun daha açılış bağlı 20, Ladike bağlı 12 köyde Türk 

1 or~nı _!apılmıştır. Gene son hafta köy- köy yavrulan okul ışığına kavuşmuş 
e~ e uç okul binasl törenle açılmıştır. bulunmaktad:rlar. 
. Unların başında Samsunun merke- --------

~!nrleki 30 Apustos okulunu zikretmek ;zun ~elir. E~ki dini bir mabedin en -
Yazı üzeıind~ bugün yükselen irfan 

1 uvası, her Türk kültürseverinin zevk
~~~e i~Liharla seyredeceği müstesna bir 
ze 

1 
ed ır. Bu binanın her tarafını ge-

d.~ .~r, ne ktıdar ihtimarola her şevin 
URU "1 " • 

30 ·A ~H muş o!duğunu ta~dir. ederler. 
ker gusta.s okulu. tam manasıle mü -
olı:ı l'UnC'l bır cümhuriyet kültür eseri 
~ d(lğmuştur. 

aç~ dik. kaza merkezinde ve Havzada 

Çorlu Ortaokulunun yeni ders 
y1h kadrosu 

1 
hükfımr.t doktoru tarafından muayene 
edilerek aldığı yaranın tesirile öldüğü 
tesbit PdilmişHr. 

İkinci cinayet de Sulusaray nahiyc
sinf' b::tğlı Balıkhisar köyünde işlen -
miştir. 

Bır köylünün diğer bir köylüye aid 
ökilze değnekle vurmasından dolavı 
bir münazaa çıkmış ve bu sırada hak~
rete uğrayan köylünUn oğlu da müna
uıaya kanşarak kama ile mütecavizi 
öldürmüştür. Her iki katil de Adliyeye 
ksl.Jn. edilmiştir. 

Erzincanda parti 
karnun kongreleri 

........................................... 
. _Dzu.nköprii (Hususi) -Trakyada 1 sadlarla icrayi şakavet eden cValçan 

şırııı bır kasaba olan Malkaranın gar - Voyvoda• ismmde bir sergerdenin ce
bına rastlayan kısımları kayde şayan rir avenesinden ( 160) kişilik bir ç~te 
bir iarih yaşamıştır Şimdi «Haliç• adi- Osmanlı müfrezeleri tarafından sıkış -
le anılP.n köy pek in~afsız bir tahrife tmldıkları zanıan artık her çarenin yok 
uğ!'atılmıştır. Burası Oz Türk Kirma - olduğunu anlamışlar, para ve eşyala -
nın kardeşi Aloç isminde bir Tür}t kah rım toprağa gömmeğe karar vermişler, 
raın.anının mrşru maliktmesi idi. Isken- ve çapalara sarıldıklarında binlerce se 
d~r tarafından tarihine nihaye~ veril - ne gizli ve meçhul kalan cDançiyo• 
dıl~tan sonra yerleşen İskenderın cene- nun hazinesin~ inell merdivenlere rast
ranerinden Romalı cMontellonh~ den lamışlardır. Dokuz basamak merdiven
İzgarise intikal etmişti.Sahibi asiisi o- den sonra çıkan tek kanadlı bir demir 
lan Alnç ka~d~i Kinnan .. gibi vatan~ • kapıyı açıp od!\ içine girdiklerinde hay 
~ son nefesıne kadar m~daf~~ et~ı - rette kalmışlar ve mailarına yer arar -
gın~~? onun kahramanl~gı. mustevlıle- ken maJ üstüne uğradıklarını görmüş
re olum korkulan v~ı~tı. Bu seb~b- ler, on bır beygir yükü mallarını bu o
le adını anıycrlardı. La~ın lehcelerıne dada bırakıp merdiven basarnaklann -
uyduran'lk cHaJoç - Halıç• okuyorlar • dan üçünü aldıktan sonrn toprakla ört
d!. müşler ve üç basamak merdiven taş -

Buralarda İzgar isminde bir köy da- lar•nı birbirinden aralı üç yere dike -
ha vard•r. Eski eserler bu köyün şimali rek yolu, niş;:mlamışlardır. 
garbisinde mevcud höyüklerdir. Bura· Malkaranın her tarafı tarihi ve kıy
da en son kaleyi bina eden anası Ma • mettar cserlerle doludur. Bu hazine -
car, babası Latin olan Romalı cDançi - nin meydana çıkarılması ilme, vatana 
yoni~ isminde zengin bir kraldır. Ser - büyük hızmettir. Toprağın haris ku -
v~ti umumiyesi meşhur altın sArd sa - cağında kalmt~ daha nice eserler var • 
hibi Krczüse muadil gibidir. Servete dır. Bunlan \'e ezcüm1e bizdekileri sı· 
mcclub, çok hasis, tamahkar ve Ç0f rasile açıkça bildirmek. tarih encüme
ketum olan Dançiyoni'nin hususi su - nini alakadar edecek bu mesclede ma
rette yaptırdığı tek kuleli bir şatonun lumat ve izahat vermek, icab ed-erse 
altmda gizli bir odası vardı. Odanın çs:ıl:şmak borcumuzdur. 
duvarlarında hacmi murabba ikişer Nureddin Fikri Ertürk 

1 metrelik iki dolap yaptırıp hazincle -

J 

rindeı: mühim bir kısmını bu dolaplar· 
da ve çok sevdiği kansı Macar asilza -
delerinden Kraliçe Moriçenin tunç -
tan heykelini de odanın ortasında sak-
lamıştır. Ölümünden evvel kuleyi yık
tırmış, hazine şübhe1erini izaleden 
so:ıra hazinevi bu odada bırakmıştır. 

hgar ka~esine çekilerek orada ölmüş -
tür. En kıymetli harb techizatile ve bir 
parça malile gömüldüğü mezarı şimdi 
K~şan - MaU{tı!'a yolu civarında kfıin 

bir höyüğün altındaki odadadır. 
En son kral Bizanslı Hassepulos :s

minde birisidir ve buralarını ilk Os -
m~mlı müfreze kumandam Dündar bey 

Erzincan (Hususi) - Cümhuriyet zaptet!niştir. Hassepulos şimdiki Hacı
Raik Partisi yıllık karnun kongreleri köyünün ova~mda ve karşıki yayialar
de hitam bulmuştur. Bu münasebetle da meydan muharebesi yapmış, fakat 
halkın dilekleri toplanarak kaza kon· ya!·lalarda aldığı yaralardan mütees -
gresine verilmiştir. Kazanın iki yılda siren Gançiyoni hazinesinin bulunduğu 
bir yapılması la7.ım gelen kongreye höyüğün üst tarafındaki höyükte gö -
fşti:-ak edecek delegelerin de mazbata- mülmüştiir.Hac;köy ve Yaylaköy-Yayla 
ları ka7.aya gelmiştir. Bu ayın yirmi Güneyköy isimlerini birinci Murad za
birinde kaza kongresi toplanacaktır. manınd:t tarihten almışlardır. En son 
RPsim vilayet, kaza ve semt ocaklan hadise: Osmanlı hükumeti zamanında 
idnre heyetleri azalarile Halkevi rei- tanzimatın ilanından evvel siyasi mak-

Orhangrz'de kar y~yd1 
Orhımgazi (Hususi) - Orhangazinin 

Ki:rle dağlarına kar yağmıştır. Bu yüz
der. havalar soğuk gitmekte olmasına 
rağmen kömüriln kilosu yüz para, orlu
nun bir at yükü meşe odunu altmış ku
ru~a sat•Iınak ta dır. 

rzm·rde köy" U pr ~arrar1 
İzmir CHususi)- Her haftanın pa, ar 

günleri ~ehrin muhtelif semtlerinde 
kurulan pazar~ardan alınan randım:.ın 
cic!den iyidir. Her ne kadar bu pazar
lan şehir.de dükkam ve mağazası olan
ların biie isti~mar ettiklerine tesadüf e
diliyorsa da köylü ve halk için faydalı 
tesirleri de görülmektedir. Her a ile 
pnar ~ünleri haftalık ihtiyacını bu pa
zarlardan temin etmektedir. 

Belediye şimdi bir de umumi köylü 
paıarı ihdasına karar venniştir. Köylü 
paZ<irına yalnız köylü müstahsiller iş

tirak ederek mahsullerini satabilecek
tir. Bu umumt pazarın daha iyi netice
ler vermesine intizar ediliyor. 

sini göstermektedir. --~----------------------------

----------------------
Samsun belediye re'si Sfçildi · ltıe~n °~llarda, geçen yıl diğer kaza 

. ~lerınde açılan modern okullar 

Çorlu (Hususi) - Çorlu orta okulu, 
müdürü Hüseyin Timoçin ile beraber 
7 ·asil, 3 yardımcı, bir vekil ve bir de 
askeri dersler muallimi olmak üzere 
yeni yı! derslerine 12 kişilik genç ve 
olgun bir kadro ile başlamıştır. Okulda 
her kol bir öğretmenin idaresinde ol -
mak üzere kooperatif, yardım, spor, kı
zılay ve temsil şubeleri mevcud olup 
izeilik teşkili için de hazırlıklara baş
lanrruştır. · Samsun (Hususi) - Samsun yeni 

• beledi) e meclisi ilk toplantısını yap -
köyiinde Atatürk anıh açıl~ mı~tır. En yaşlı aza İsmail Hakkı Da -

Gursta tütüncülüğün ihyas1 bekleniyor 
Kızıltepe muhabirimiz yazıyor: 

':.:.....) nı~man'm riyac:etinde yapılan bu top-

lpsaıa (H 
· '.rurpçul' k"u~~st) - Kazamıza bağlı lediler. Binlerce halkın coşkun tezahü-

- ar oyund b"t" k ~'Urları v . ~. u un aza me - ratı ve sürekli alkışlan arasmda Ata-
le Büyük· eöcıvar koy halkının iştiraki- ı·· k b" .. k d lAl k 
l nder Atat" k b" t" .. ur ustunun or e a an aymakam 
ış löre . ur us unun açı- . . .. 

tnl'"'be :n~ Yapılmıştır. Törene ilk okul tarafından kesilmış ve bu suretle to -
haşlnn%nuı söylediği istiklttl marşı ile rene nihayet verilmiştir. 
Set Türnış ve bunu kaymakam Beh· Törenden sonra ·rurpçular köyü hal 
ci; bir h~v~~1? ~k kıymetli ve ve- ~ misafjrlerini samimi bir surette a -
hakim :Fe a. Pı;, tak1b etmiştir. Sonra gırlamışlardır. 
leeelerinfezı :>nnis Kutman ve okul ta- Resim anıhn açılma töreninden iki 

n uç yavru birer söylev söy- görllnüştür. 

lantıda belediye reisi intihabına geçil
miş ve reyler tasnif edildikten sonra 
be14"Cliye meclisinden doktor Necmed
din Divitlioğlunun ittifakla belediye 
re~i intihab ecl]diğ: anlaşılmıştır. Dok
tor Necmeddin alkışlar arasında kürc:;ü
ye gelerek gösterilen itimaddan dola
yı teşekkürde bulunmuş, bu mevkie 
layik bulunduğunu isbat edebilmek 
için elinden geleni yapacağını söyle -
miştir Bunu müteakib birinci reis ve
kili, ikinci r<'is vekili ve meclis katib
lerinin intihabına geçilmiş, belediye 
daimi encümen azaJarına da diş tabibi 
Mümtaz Arkay'ın, Hayri Karaoğuz ve 
İsmail Umur seçilmiştir. 

Yeni beledive reisi doktor Ncemed
din Divitcioğlu Trabzonda doğmuştur. 
Askeri tıbbiyeden yüzbaşılıkla neş'et 
ettıkten sonra muhtelif vazifelerde bu
lunmm;tur. Bundan bir kaç sene evvel 
Ef~anistrın emirl Amanullahın huı;usi 
doktor1uğunda bulunmu~. Efganistan
dı:ın döndükten sonra Kars doğumevi 
başhekimliğine tayin olunmuştur. Bir 
kaç senedir Samsunda yerleşmiş bu -
lunmakta idi. Kısa bir zaman evveline 
kadar da Samsun Halkevi sosyal yar
dım şubesi başkanlığında idi. 

Burayc. yedi kilometre mesafede o
lup on iki köyden te~eklcül etrn,ekte bu
lunan Orta Gurs romtakası tütün ye -
ti~tirmeğe gayet elverişli topraklara 
ııırıliktir. O derecede ki, iyi bakıldığı 
takdirde Samsun ve Yenice ayarında 
tütün a~ınmaktadır. 

Ne yazık kL bir tarihte tam bir inki
şaf ve tenkk! arzetmiş olan tütüncüliik 
son vı llarda mütemadi olarak sönmüş 
ve i;tihsalat otuz tona kadar düşmüş -
tür. KRlite itil:-arile de mühim farklar 
husule gelmi~ ve eski nefaset yarısı de
r<~cesinde kalınamıştır. 

Bunun yeg~ne sebebi; müstahsilin 
kaçakçılığa mev1etmiş bulunmasıdır. 
tntıisarlnr idaresinin iyi para verme -
di~indcn bahıc::1e mahsulün iyi kısmım 
kaçak olarak sarfetmekte ve idnreye 
ecnebi maddelerle kanşık tütün getir
me!de:Jirler. Kaçakçılık yoluna saparı
lar bittabi ihttsas mahkemesine veril -
mckte ve ağır ceza1ara çarptınlınakta
dır. Bu hal b!nnetice, tütün ekimini 
yıHan yıla düşürrnüştür. 

İnhisar idaresi Gurs tütüncülüğünc 
layik olduğu alakayı verdiği ve ihya -
sı yolunda lüzumlu tedbirleri ittihaz 
eylcdiği takd!rde görülecek istifade bü 
yük oiacaktır. • 

Orta Gurs bir çok tabiat ve güzellik-

ni üzerinde toplamış şirin bir mın· 
ta!:adır. Çölün sicaktan ve susuzluk • 
tan bunalmacına mukabil Gurs vadi • 
sinde b:r çok şeHileler hasıl eyliyen 
büyük bir çay geçer. Vadinin her ıki 
tarafı sayısız meyva bahçelerile örti.ı -
lüdür. Yaz günleri civar kasaba hal -
kından bir çoğu tatil gi.ınlerini bura -
da geçirir. 
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KORBLMAZ CAM 
Bir tarihte: 
İstanbulda işleyen otomobillerin, o· 

tohiislerin; muntazam kapanıp açılan 

sapasağlam camları vardı. 

O tarihte: 
Otobüslerin, otomobillerin camları, 

bazı bazı sarsıntı ile, sarhoş yolcunun 
yumruğile, yaramaz çocuğun attığı taş
la kırılır; tuzla buz olurdu. Böyle bir 
bal vukuunda bunların sahibieri ne 
yapar yapar kırılan camların ver.»rine 
yenıle.rir.i taklverirlerdi. 

* Bir tarihte: 
Belediye, şehirde işleyen otomobil • 

lere, otobüslere kırılmaz dedikleri, fa· 
klt adlar1 hiHHına kırılan yalnız da • 
ğılmıyan yani meşhur tabirle tuzla buz 
olmıyan camlar takılınasına karar ver· 
di. 

O tarihte: 
Bel<'diye zabıtasının seyrüsefer ko· 

lu faaliyete geçti. Bütün otomobilleri, 
oto!>üsleri kontrol etti. Bu cins camdan 
takmıyan]an seferden menedeceğini 

bi!dirdi. 
Bu tarihte: 
Hemen llemen her otomobilin, her 

otcbü~ün en azdan bir camı kmktır. 

Ve eski camlar gibi tuzla buz olup dö
kiiL-nediği için otomobil sahibleri, o -
tobüs sahiblE'ri kırılan camları değiş -
tirrnek ihtiyacını hissetmemektedir -
ler. 

* Vellıasıl bir tarihte: 
Otomobillerde, otobüslerde kınlmaz 

c:ım yoktu amma, kırık cam da yoktu. 
Bugün otomobillerde, otobüslerde 

kırılmaz cam vardır amma, kırılmış ca 
mı olmıyan, otomobil, otobüs de yok • 
tur. 

İsmet Hulusi 

C Sunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Ahu. da 7 rak; m1 bulunan 

tuz1ğ1 
Amerikada Long 

Isıand'da çiftlik
lerden birinde bir 
inek alnında be
yaz bir c7~ rakamı 
bulunan bir yavru 
do~urmuştur. Bu 

s:r dEfa d n 'ed" ği şarkıyi 
halasiz söyLyen k1z 

Resmini gördü~
nüz krzcağız Ame
rikanın Kuşinşin 

eyaletindedir. ll 
yaş•ndadır. Bu kü
çüklüğunc muka
bil bir defa dinle-
diği bır şarkıyı tE-k 

yavru büyüdükçe rakam d!lha beyaz bir bir kelime atınmn-

hal almakta ve büyümektedir. dan ve en ufak bir 
notayı kaçırmadan 

aynen söylemek
tedir. 
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Eski bir sabıkalı tutuldu 
Eski Türk halıları niçin 

kıymetlidir? Yerde bulduğn bir zarf dolusu parayı paylaşmak 
behanesi:e Leonun parasını aşıran ,abıkab tevkif edildJ Eski Türk halılarının kıymetli ol -

ması: 

A - Eşsiz, ve nadir bulunmaları. 
B - Desenlerinin taklid olmaması, 

orijinal yapılması. 

C - Dnkunuslarının fevkalade ince
liği, usta eliNden çıkması, ve nihaye} 
renklerinin de eski, kök boyalardan 
yapılmasından, ileri gelir. 

Eski Sivas, Ladlk, Kula, Gördesler 
bu katRgoriyC' dahildir. Antika sınıfına 
ar-ılan eski Selçuk halılarının doku -
nu~ları b!raz kaba olmakla beraber na
dir oluşları ve bir devir ifade etmek ba
kımından çok değerlidirler. 

* Brahma ne demek?. 
Eski felsefeye nazaran Brahma, es· 

ki Hinduların ilahı, Brahm'dan zuhur 
eden, dünvanm. ilahların ve eşyanın 
yaratıcısıdır. Bugünkü Hindu dininde, 
Brahmıı ekanimi selasenin ilk insanı
dır. Bıahman;zm de, sosyal, siyasal ve 
dini bir teşekküldiir. 

* KG Ib nasıl isler? 
Kalbirnizin atışı yaşımıza ve cinsi ~ 

ycıjmi7e göre taayyün eder. Yeni do -
ğaıı bir çocukta kalbin darabanı, da -
kik:ıda 130 dan 1 75 e kadar değişir. 

Bebek bir yaşına basınca da bu adcd 
12 O ye kRdar i n er. 2 yaşında iken 1 O}, 
i.iç yas• na gelınce de dakikada 1 00 de
fa nlar. Dört yıışındaki çocuğun kalbi 
atı~ı 9 7 dir. 5 den 1 O yasına kadar QO 
sularmda tehaliif eder. 1 O yaşında da-

Zabıta eski ve meşhur bir sabıkalı -j pan bir başkasıdır. Vakıa vaktile böylt 
yı yeni bir suç üzerinde yakalıyarak işler yaptım, sabıkalarım var. Fakat, 
dün Adliyeye teslim etmiştir. şimdi tamamile uslandım, namuskara

Suçlu İsmail, 45 yaşlarında, beş ço~ ne hayatımı kazanıyorum, demiştir, 
cuk sahıbi bir manaw:lır. Müteaddid Mahkeme, İsmaili teşhis eden şa • 
sabıkaları vardır. hidler:in celbcdilerek dinlenınelerinf. 

İddiaya göre, İsmail gene geçenlerde karar vermiş, tevkif edilen suçlunuı! 
Yemiş iskelesi civarında Leon isminde muhakemesini başka güne bırakmış • 
bir.ine rastlamış, doğruca yanına yak- tır. 
laşarak bir zarf göstermiş ve: 

- Bir zarf dolusu para buldum. 
Sakın ha, kimseye söy'liyeyim deme. 
Gel, bunu seninle paylnşalım, demiş -
tir. 

Leor. da par3 karşısında birdenbire 
kanarak. bu teklifi kabul etmiş, netiee 
cebindc bulunan 26 lira · paranın ha -
şma patlamı~tır. Leonun paralarını 
çarptıktan S()nra savuşan İsmail biH1-
hare yakalanmıştlr. 

Suçlu, dün asliye 3 üncü ceza mah~ 
kemesinde yapılan muhakemeS;inde 
hakkındaki iddiayı kamilen inkar ede· 
re k: 

- Bf'ni teşh;s edemediler, bu işi ya-

Çukurovada pirinç zer i yalı 
manfd. ecek 

Haliçdeki kaza hakkmda keşif 
yaptimasma karar verildi 

Haliçte, Eyüb açıklarında bir sanda• 
la çarparak batıran ve bir kişinin ölil• 
mi:ne sebeb olan matör kaptanı Mc& 
mı::d Tokerin rnuhakemesine Ağırce c 

zarla dün devam edilmiştir. 
Suçlu, geçen eelselerde hadiseye 

ltE'ndisinin değil, sandalemın sebeb alı 
duğunu söylemişti. 

Mahkeme, dün hadise mahallindd 
ycı:ıider. keşif yapılmasına karar vere
rek Mehmedi 1 5 O lira nakdi kefal~ 
mukabilinde tahliye etmiştir. 

Mıs1ra ihraç edilen meyva ve 
fidanlar hakkında bir karar 

.M: em leketimizden Mısıra ihraç edileot 
cek meyva ve fidanlar için Mısır hüktl• 
mctince bazı kararlar alınmıştır. Bu ka .. 
raı·Iar Mısır büyük elçiliğimiz tarafıll" 
dan Ziraat Vekaletine, vekalettende bil. 
tamimle şehrimizdeki alakadarıara bil~~ 
dirilmiştır. * 

Ko:ıgolularm çalgılari Bu yüzden bir 
hayli para kazan
maktadır. Tiyatro
larda halktan bi:-i 
Hialettayin bir şar
kı söylemekte ve 
kızcağı~ da bunun 

, 1 raban 78 e düscr. 1 S den SO yaşına ka-

Adana (Hususi) -Çukurova mın -
takasır.da. çel~ik ziraati bu havalinin 
s:hnatir.i, hayatını. nüfus hareketlerini 
b::ıltalayar. bir derd halindedir. Pek az 
bir kazanç tE'min eden çeltik ziraati 
Cu1mruvanın hayatında bir tehlike ha
linde bulunmaktadır. Bu ziraat yüziin
den cenubdaki geni~ ovanın büyük bir 
kısmı hatakhk haline getirilmekte ve 
bunun neti~si olarak her yıl bir çok 
arnele ôlmekte ve yüzlerce kişi anefcl
lcrle iğnetenerek sıtmaya tutulmakta -
dır. Bu feci vaziyeti göz önüne alan 
Sı;)vhar: sıtma mücadele teşkilatı Çu -
ku.rovada pir inç zeriyatının men'i hu -
susunda faaliyete geçmiş ve bu zeriya· 
tın maıarratl~rı hakkındaki raporu 
V c!dilete göndermiştir. Şchrimize ge -
len haberlere göre, Sıhhat Vekaleti, Zi
r<ı3t Vekaletile isti~arede bulunarak 
bu ziraatin Cnkurovada men'ine ka -
raı vermiştir. 

Mısıra sevkedilecek bütün nebatl 
mahsuller ve fidanların menşe ve sıh" 
hat şehadetnamesi taşımalan lazımdır. 

dar dakikada 70-72 atar. İnsan 60 ya • 
~ma geldi mi, kalbatışı dakikada 74 de 
çıkar. 70 den somo da tedricen 80 ne 
kadar varır. 

nyn!ni terennüm ederek 
dır. 

Bir kalbin ~ ikleti erkekde 240 gram, 
alkışlanmakta- kadında 150 gram kadard1r. Büyüklü

Afrika Kongosundaki Kalahuli kabile

sinde bir çalgı aleti vardır ki, bütün ses

leri bir arada çıknrabilmektedir. Bu Aleti 

çalmak için de Kongolun~n bu şekilde 

sırtüstü yatması ve ayaklan ile de aleti 

gerip gevşeterek sesiere ahenk vermesi Dünyanın en yüksek ilk binası Birsnim-

lAzımdır. 
rud ovasında bir adam tarafından yük -
seltilen Babil kulesidir. 

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

Olıugucularlma 
Cevabiarim 
Sabahın s::ıat beşine kadar uyuya

ınayan ve sevdiğini düşünen Ada-
nalı okuyucum, T. V. K. o saatte ha· 
aa mektub yazıyor ve derdine bir 
~are bulmaını söylüyor. Onu tesel-
li etmek, derdine çare bulmak iste
rim amma ne yapayım ki okuyucum 
diğirun yaşlarından ve vaziyetlerin· 
mektubunda ne kendinin ne de sev· 
den zerre kadar malumat vermemi~. 
Bu halde hen birşey diyemem ki, o~ 
kuyueuro bana bir mektub daha 
yaısın. Kendi vaziyetini, sevdiğinin 
ve kendinir. yaşlarını bildirsin. Onun 
da derdinin çaresi bulunur. 

* Afyonda K. K. K. ye: 
Birbirile denk olmayan kan koca

lar arasında an1aşamamazlıklar çok 
defa vakidir. Senin mektubun bana 
o hissi veriyor ki, sen kendi rnek· 
tubunda söylediğinden daha başka 
bir insansın. Daha açık anlatmak: i-

cab ederse bu rnektub pek düşünce· 
sız, görgiısüz bir kadın mektubu
na benzemiyor. Seviye farkı kan 
koca arasında anlaşamamazlık tev· 
lid eder amma, seviye farkı pek bü
yük ve göze batar olmalıdır. Zan -
netmiyorum ki senin seviyen, koca~ 
nın seviyesine nisbetle pek geri ola
bilsin. 

Koccının SE'nden uzaklaşmak iste
mes;n:n sebebleri acaba senin tah • 
min ettiğinden başka olmasın. E
ğer böyle değilse, eğer bana o mek-
tubu yazan kadın da bizzat sensen 
kendini kocana layık görmernezlik 
etmP, bilakis kocana layık bir kadın 
olduğunu ona da hissettirir ve ara -
nızdaki hiç yoktan çıkan aynimak 
meselesini hertaraf etmek yollarını 
ara.. Mad(>rnki çocuğunuz da var .. 
O çocuğa ço!c günah olur. Sen hemen 
kocana mektub yaz. Yalvarınasan 

da ona yaptığı hatayı ve bu hata 
yüzlinden çocuğUn b~ına gelecek· 
leri anlat! 

H iZE 

öoii de asağı yukar1 .sıkılmış bir yum -
ruk cesametindcdi:-. 

* Cebir na q \ o,. f.~va çıkb ? 
Meczhur kfısif New•on'un, ekainat 

h~s:ıbııo di ve tn vs if ettiği, en eski ce -
bir eseri, . tsk-enderiye li Diofantus'un 
m11,}dm besir.ci asrında yunanca ynzıl~ 

m.~ bir ri.salE::<.:idir. A vruoalılar ce biri 
Arabiardan ö{!renmislerdir. Arabia -
nn bn bilgilerini Bindulardan almış 

olmalan ihtimali vardır. Arabların ilk 
ccbirci~eri. M~hmed İbni Musadır. ....................... ···································· 

Samsun-B-fra yolu 
Samsun ( Hususi) - Mütaahhidin 

ihale ve muknvE'le şartıanna riayetsiz-
1iği sebebile feshedilen Samsun-Bafra 
voıu tamiratı baı;ka bir müteahhide 
ihale edilmek lizere münakasaya ko -
nulmuştur. Bafra g:bi ehemmiyetli bir 
k:ıza merkezini Samsuna bağlıyan bu 
yo1un inşaatının geri kalması üzeri~ 
vaziyet vHaye!ce ve alakadar maka -
matca ciddiyetle takib olunmakta idi. 
İkinci ihalenin icrasmdan sonra bu yo
lun tamiratının bir an önce bitirilmesl 
iç·n çah~ılacP.ktır. Bu mühim şosenin 

kıcın bir zamanda iyi hir hale gelmesi, 
Bafranın iktı~adi ir.kişafına daha yar
dımcı olacaktır. 

fdirnede tafebe yurdlart 
Edirne (Hususi) - Edirne lise ve or

ta okullarında okumak üzere erkek ta -
lebe yurdunda barındırılan talebe s:lyı -
sı 130, kız talebe sayısı da 55 e çıkarı! -
mıştır. 

Bu yurdlar Trakyanın lise ve orta o
kulu olmıyan kasabalanndaki çocuklann 
tahsillerine devam edebilmeleri için baş
lıca Amildir. 

Orhangazide nUmune köyU 
Orhangazi (Hususi) - Kıymetli kay
makamıınız Fuad Alper bugün hüku -
met doktoru ve kültür memuru ile Nü
mune köyü tesisi için tedkikatta bulun· 
mak üzere Gemiç köyüne gitmişler, 
memnun olarak dönmü§lerdir. 

Çukurova bölgesinde her yıl 8-9 
milyon kiloluk çeltikten elde edilen 
kar 200-250 b;n lira arasındadır. Hal -
bu~d sıtmayı ~'ok etmek için çalışan teş 
kilatın sarfettjği ilaç ve korunma a -
mcliyesi masraflan iki milyon lirayı 
buimaktadır. Çukurovada çeltik ziraa
tinin n•en'inde:-n sor.ra pirinç ekilen sa
halara pamul< ekile<:ek ve bu suretle 
hem daha fazla kar temin edilmiş ola
ca'.< hem de Cukurova köylüsünün sıh
hnti kurtanlacaktır. Çukurovada pirinç 
zeriyatmın menedileceği haberi büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Almanyar'a t~th kavunlar 
beğeni' m ,di 

Memleketimizden Almanyaya ihraç 

Mısır Ziraat Vezirliği, ayni zamanda 
arabca ve ingilizce üç kitab bastırmıŞ"' 
tır. Bu kitablarda Mısıra ne gibi şa.rf1ıı 

lar altında mahsul ve fidan idhal ecll
Iebıleceği ya;.-ılmıştır. Ziraat Müdür " 
lüğü, Mısıra :hracat yapan tüccarlari 
bu ~artlardan haberdar edecektir. 

P:yasada kaput bezi azaldl 
Halkın, bilhossa köylülerin piyasadıı 

kaput bezi bulamadıklarını ve bunun 
k1ş mevsimi yaklaştığı için sarfiyatıtı 
artmasından ileri geldiğini yazmıştık. 

Bu hususta Ticaret ve Sanayi Odası ta" 
raf•ndcır. İktısad Vekaleti nezdinde ya" 
pılan teşebbiis üzerine piyasaya fazla 
mi!<tarda kapu1 bezi verebilmek için 
Kayseri ve Bakırköy fabrikalannııl 

kaput bezi istihsalatının artırılması 
hususunda enı~r verilmişti. Bu vaziye" 
te rağmen, piyasada gene ihtiyacı kal"" 
şılıyacak miktarda kaput bezi bulun ~ 
maınaktadır. Şehrimiz Ticaret Odasın' 
tekrar şikayetlerde bulunulmuştur. ()t 
da. kıs mevsimi münasebetile artall 
kaput -bezi iMiyacının kolayca teminJ 
hıısusu için tekrar Vekalete müracaat . 
edecektir. 

ediTen kavrmıar, rağbetıe karşılanmak- Orhangszi otobüsleri 
tadır. Yalnız Alrnanyaya. fazla mik - Orhcmgazi (Husust) _ Şimdiye }ta" 
taı:da sarf v~ istihlak edilen kavunlar . 

8 
.. 

t t k .. ··k ·d d" B ih dar gayrı mtıntazam ve rekabetle ç 
a . sız ve ucu nevı en ır. azı ra- ıat 

catçılann Almanyaya gönderdikleri lışmakta olan otobüs ve k!lptıkaçtı 
biivük ve tatıı kavunlar beğenilmemiş- belediyt>nin emirlerile bugünden itiba" 
t ir: Almanyadaki kavun müstehlikleri ren Bursa ve Yalova yollarını sıraY" 
ötedenberi alıştıkları gibi, tatsız ve koyarak muntazam surette seferleri 
küçük 'kavun istemektedirler. b::ışlamışlardır. 

c Bir kAğtd acentastnın taziyesi ) 

Son Postanın ötedenberi bir kısım kağıdını tedarik etmekte olan bir NonrcÇ 
acentasından dün fU taziyet telgra!ını aldık: 

Oslo, ll ikinciteşrin (Telsizl~) - Türkiyenin bu dakikada acısını duy.ınak.:; 
olduju büyük kayıptan dolayı en aamhnt taziyelerimizi sunarız. StonD B 
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Tarihin büyük ve meşhur 
adamlari nas11 öldüler? 

,, 
Dünyada ondan 
daha büyük 

adam yoktur , 
İskender Finikedeki gemilerden bir 

Çoğunu söktürmüş, Babile getirtmişti. 
Nehri de derinleştirdi ve Basra körfezine 
doğru bir keşif seyahati yaptı. O sırada 
sert bir rüzgar çıktı; başındaki tae suya 
düştü. Askerlerden biri de onun ardın
dan nehre atladı; yüzebilnıek için elleri 
boş kalsın diye tacı kendi başına koydu. 
Babil papazlan bundan kötü bir mana 
~kardılar: 

ı···················y~;;;;··;···K;·J;;·~;;;···K;;ji;··············-··1 
.......................................................................................................................... 

- İskender ölecek! 
Sonra ona: 
- Şehre girme, başına bir felaket gelir! 
Dediler. O, böyle manasız inanışiara 

aldıran bir adam değildi; Babile girdL 
F'<lkat birkaç gün sonra hummaya tutul
d~. Ateşler içinde yandı~ halde yatını
Yor; birçok işlerle uğraşıyordu. O kadar 
zayıf düştü ki artık ayakta duramadı, 
Yııttı. 

Hastalığının on birinci günü büsbütün 
fcnalaştı. Yüzü solmuş, gözlerinin rengi 
kaçrnıştı. Başını bile kaldıraınıyordu. 
Kumandanlar etrabna toplandHar. İs
kender onlara uzun uzun baktı. Başını 
güçlükle doğrulttu, dudakları kımıldadı. 
Bir şey söylemek istediğine şiibbc yoktu. 
F dkat söyliycmedl. 
Akşam yaklaşırken onun da yüzünün 

•on hayat rengi, gözlerinin son hayat ışı
lı sönüyordu. 
Güneş Mezopotamyanm engin ufukla

rına kızıl bir çevre örüyor, batıyordu. 
O sırada İskender de öldü. 

* Atina Cilmhuriyetini kuvvetlendiren, 
Atinalılara cAltın devrh ni yr.şatan bü
Yük (Pıikles) İspartaya kar§ı denizde 
htorbediyordu. 

Bu sırada Atinalılar arasından birçok
larını sürekli bir titreme sarıyor; müdhi§ 
biı· baş ağrısından sonra dayanılmaz bir 
susuzluk duyuyorlardı. O kadar ki bir 
Çoklan kendilerini kuyulara atıyorlardı. 
Yütlerce ölü sokaklarda yatıyor; bu hal 
henüı sa~lam olanlan fena halde ürkü
tüyordu. İspartalılarm, suları zehırledik
lPrini sanıyorlardı; halbuki veba hastah

Tarihteki büy1lk aaamıann en Dflyıi~u nakkında l>u m.evruda söyliyeoi!eceg!miz 
§CY, ölümünün uyandırdığı matemin başka hiç bir tarih büyüğünde görülmemiş 

şekilde alem~'Ümul oluşudur. tı çıkmıştı. 
Halk bütün suçu Priklese yükledi; 0 _ yı..klaştı. Bir suç işlemiş veya iftiraya u~

ııun hırsız olduğunu haykırdı; ödiyemi- ı-amış olan karde§inin ba~ışlanmasmı is
Yece~i bir paraya mahkUm etti. Prikles tcdi. Tam bu sırada diğerleri hemen han
büt" çerlcri çektiler; diktatörün üstüne sal-un bu acılar içinde en sevgili dostla-

- Oktay benden sonra tahta çıksın! 
Umarım ki diğer oğullarım ona itaat e
derler. 

Onlara daima beraber olma lar ını, d :i ş
m ana karşı birlikte yürümelerini, dost
lara iyilik etmelerini tavsiye etti. 

rının öldüklerini görüyordn; kız karde~i dırdılar. Sezar, birkaç saniye içinde bir 
v 'k kaç yara birden almı~ kanlar içinde kal. ~ ı i oğlu da kısa bir zamanda hayata 
gozlcrini yumdular. Prikles son yavru- mıştı. Buna rağmen cesaretini kaybet-
ııunun başına ölüm çelengmi koyarken memiş, şaşırmamıştı. 

Kerulan ırmağının fışkırdığı heybctli 
dağlarda a~a çıktığı zaman dinlcnmek 
!çin büyük bir ağacın dibine oturmuştu. 
Bu muhteşem tabiat manzarası karşısın
da dalgın dalgın baka kalmış, ayağa kal

:~tık dayanamadı; haykırdı ve hüngür Fakat bunların aralarındıı Briıtüsü de 
Ungür ağladı. görünce: 

~ok geçmeden o da vebaya tutuldu. - Sen de mi, o~lum? 
ınan olan Atinalıların onu tekrar ku- Dedi. Bu genç adam Roma Cümhuri- kınca oğul ve torunlarına: 

trı~?an yapmalan faydasız olmuştu. yetini ilk olarak kuranlardan ve bu u- - Öldüğüm zaman beni bu ulu a~acın 
i ikles ölüyordu. Dostları onun yat;ı. ğurda iki oğlunu da mahküm etmekten altına gömün! 
~ın etrafında toplanmışlar; yüksek fa- ~ekinmiyen meşhur Brütüsün soyundan- Demişti. 

Zıletıerinde b h d' J f ı · · 1227 · ğ t d h 'nı n a sc ıyor ar; za er erım dı. Sezarla çok sıkı dostlukları vardı. Fa- senesı a us osun a astalandı. 
Yorlardı. Prikles o zaman doğruldu: kat buna ra~men cümhuriyet narnma ve Yt:dinci gün ağırlaştı. Rahat döşeğinde, 

lt - Söylediğiniz şeyleri benim gibi her- istibdada karşı silaba sarılmayı vicdan se~sizce gözlerini hayata yumdu. 
~~te Yapmıştır. Fakat hayatımda en bü- borcu bil.m~ti. * 
b· b'olarak yaptığım bir şey varsa o da 

1 
ıç ır hemşehrimi yei! içinde bırakmayı- Sezar togasile yüzünü kapadı: ne sesi-
lllJ.dır.- ni çıkardı, ne de kendini 'korumaya ça-

1404 de dünyanın en büyük ve zengin 
imparatoru (Timur) du. Devrin en yıl
maz kumandanı olan Yıldırımı da nıağ
lub ettikten sonra Semerkanda dönmüş, 
Çin üzerine gitmek istiyordu. 

G" ozleriııi yumdu ve sessizce 
tulu~a çıkar gibi öldü. ' 

* 

bir yol- Cr.ladı. Biraz sonra kanlar içinde, yirmi 
üç yerinden yaralı olarak senatonun 
menner döşemesi üstüne yuvarlandı. 

CÜ li_,ayatı en maceralı bir roman kadar 
rt.iltülü geçen Roma kumandanı Sezar 

:ık diktatör olmuştu. Cümhuriyetçile; 
"'ın· u ho1 görmüyorlardı. Söz dinleterne
oJ ce "Id-
bir .. 0 urmeye karar verdiler. KarıS! 
lln ~a -görmüş, o gün sokağa çıkmama
gü~·~Yleıtıi§ti, Bir klhin de İd dö Mars 
Fak U~den sakınmasını tembih etmişti. 
Yold: Sez~r Ikisini de dinlemedı. Hatta 

kibıne rastlayınca: 
;..:~te dediğin gün geldi. 

.:u ı. 

; Lakin henüz geçmedt 
evabını aldı. 

Sezar 
\>erd'l senatoya girerken elt.ne bir yazı 

ı er h 
l3und ' emen okumasını söylf'diler. 
du .! kona kurulan pusu haber veriliyor

• .("a at d'k 
bir ı tatör bu yazıyı herhangi engel " " 
Y~rnad Ytizunden aonuna kadar oku· 

.. ı ve içeri girdi. 
Cuınb uri t il 

ni to 1 ye ç er senatoda hançerleri -
ga arının alt kl · otu ına sa amışlar· Sezarın raca~ . • 

2ar or yerın etrafını almı§lard1• Se-
aya oturunca içlerinden biri enn 

* Zafer yürüyüşü yaptığı ülkelerden her 
çeşid san'atkarlar getirtmiş, Semerkandı 

Cengiz küçük bir kabile reisi iken genç eşsiz denecek güzelliklerle süslüyordu. 
ve kuvvetli bir devlet kurmuş, büyük Şehre yakın bir ovada altı torununun 
Okyanustan Macar ovalarma kadar UZ3· düğününü birden yapıyordu. Durndaki 
Jan, şimalin bozlu stepleri n~ en H in din ihtişam tarifi mümkün olmJyacak kadar 
sık ve sıcak ormanıarına kadar genişli- parlaktı. 
yen bir imparatorluk yaratmıştı. Bütün Asya hükümdarları, elçiler ve 

Fakat artık ihtiyarlamıştı. .hediyeler göndermişlerdi. Güveyiere do-
Tamam yetmiş lki yaşına gelmişti. Bu- kuz defa hil'at giydirildi; dokuz defa el

na rağmen ordusunun başında Çin ülke- mas kemer kuşatıldı, başlarını dokuz de
lel'inde savaşa gitmişti. f;ı taç konuldu. Her hil'at giyişlerinde 

Çinde (Tin-tar-oho) şeh:-mi aldığı sı- develerinin önünde alınlarını yere koyu
rada bir rüya gördü. Zaten vücudünde yorlar, bu sırada başlanndan inciler, el
rıe zamandanberi bir kuvvetsizlik, son mnslar, yakutlar, altınlar serpiliyordu. 
günlerde bir kırıklık duyuyordu. Asya- Kısa bir zamanda yerler alt:;n ve mücev
mn geniş bozkırlarında, yalçın dağların- herlerden görünmez oldu. 
da ölümü bir an hatırına bile getirme-

Timur o sırada yetmiş bir yaşında bu-c!cn at oynntan bu büyük kumandan şim- 1 Ö 
.unuyordu. leceğini sannııyor ve hiç di ölüm ihtimali karşısında kuzu oluyor; rı 
... üşünmüyordu. Koca ordusunu yola çıer. küçük bir isyan hissı· bı'le duvmu- k 

J ardı, kendisi de onunla birlikte yürüriü. yordu. 
Fakat Atrar şehrine geldiği zaman bü-

Rüyaya inanıyordu. tün vücudünü sert ve sürekli bir titreme, 
Son rÜY.ayı yakında öleceğine işaret tir ürpenne sardı. 

zaydı. Oğulları Oktay ve Tuluyu çağırdı : 19 şubat 14_05 de bitkin biı· halde yata-

fında yatıyordu. Otuz altı yıllık hüküm· 
darlı~ında ufuklardan ufuklara uğultu
ları çarpan orduda derin bir sessizlik 
-vardı. 

Şehrimize gelen Fransız 
aan'atkirı Harry Baur 

böyle diyor 
Timur o gün dalgın ve sessiz, SO!l defa 

vuran kalbinin çırpınışlan arasmda göz
lerini göklere çevirdi; biraz sonra da biT 
daha açılmamk üzere kapadı. 

* Büyük Türk kumandanı Yavuzu Ra
dos üzerine götürmek isti~orlardı. Gidi
leıı yerden herhalde zaferle dönmeyi he
sablıyan cesur adam vezirlere sordu: 

- Kaç aylık barutunuz var? 
- Dört aylık ... 

- Radosu almak için dört aylık barut 
yetişir ml? Siz Radosu dört ayda dc~il, 
nltı ayda bile alamazsınız, belki sekiz Vf'

ya dokuz ayda alınabilir. 

Yavuz bundan sonra ıHive etti: 
- Bize sefer yok. Belki ahirete sefer 

var! 

Ölümünün yaklaştığını sezmtş oldu~u 
anlaşılıyor. 

Sırtmda ufak bir çıba!'l çıktı. Nedinti
nin tavsiyesine rağmen bunu harnarnda 
oğdurdu, fakat sonra pişman oldu: 

- Hasan Can, seni dinlemedik. amma 
kmdimizi telef ettik! 

Dedi. 

O aırada Edirneye gitmek istiyordu. 
Gecikmeden ata bindi. Çorluya yakın 
bir köyde babasile harilettiği yerde ağ
rıları o kadar arttı ki daha çok dayana
madL 

Çıban •şirpençe:. idi; günden güne bü
yüyordu. İki ay o köyde kaldı. Dört he
ldm bütün kudretlerile çalışıyorlar; iyi 
netice alamıyorlardı. 

Bir aralık çok ağırlaştı. Hasan Can o
nun yanı başında kur'an okuyordu. Ya
vuz dudaklarını kımlıdatıyordu; elinin 
dört parmağını yumdu, şehadct parma
ğını yavaşça kaldırdı ve o anda k:ılb 
durdu. 

İki koca imparatorluğu yenen ve de
viren, hiçbir engel önünde duraklamıyan 
Yavuz ölümün karşJsında boyun egmı ş, 
kendisini sükünetle onun soğuk kolla
rına vermişti. 

* 
1821 senesi mayısında Sent Elen acia

sının basit bir evinde bir hasta ıztırab 
çekiyordu. 

Bu adam Korsikalı Nnpolyon Bona
parttı. On dört sene biitün Avrupaya 
karşı harbetmiş, neticede iki milyon 
Fransızın ölümüne sebeb olmak ve .Ren 
hududunu kaybetmekten başka bir ~ey 
yapamamıştı. Altı sene evvel, İngiltere. 
de serbest yaşamaktansa buraya sürgün 
gelmeyi tercih etmişti. İklim kötü idi: 
iyi şartlaı içinde yaşamıyordu. Kavga
<'ıydı ve bu ihtiyacını şimdi adanın vaii
si olan İngilizle uğraşmak. tatmin ede
miyordu. 

Napolyon, elli iki ya~ında, henüz dinç 
bulunuyordu. LAkin midesinde kanser 
vardı. Bir insanın tahammül ederniyece
ği kadar müdhiş ıztırablar içinde kıvra
nıyor: o kadar kuvvetli olan iradesini, o 
bitmez ümidlerini çoktan kaybetmiş bu
lunuyordu. 

Beş mayısta her zamandan daha zayıf 
ve yorgun görünüyordu. 

Saat beş buçukta, güneş ufka yakla
§ırken onun da damarlarmdaki kan son 
!!üyretlerle vücudunu dolaşıyor, aksak ve 
telaşlı atışlarla adeta hayatının son daki
kalarında olduğunu ihtar ediyordu. 

Saat altıya yakla§ıyordu. Avrupayı dar 
gören, atak, cesur, büyük kumandan v~ • 
büyük maceracı Napolyonun kalb. dur-
cu, damarlarındaki kan durdu ve don
nıaya başladı. 

o d3 öldü. 

* 

Harry Baur 

Dün sabah memlcketimize gelen bil· 
yük Fran ~ız ~an'n Harry Baur bir 
muharrirıJY'·7 : ~a i~tir. 

Atatiirkı ın .... v ..!ri büyük san-
atkan cidd€ .ı ~mış~ı . Çok mütees • 
sirdi. TeessürJnun samimi olduğu gö • 
rülüyordu. 

Harry Baur muharririmize aynen 
şu!\lan söylem!~tir: 

- Rei.sicümhurunuz Kemal Atatür· 
kün ölümünü çok büyük bir kederle 
duydum. Çok. pek çok rnüteessirim. 
Tcessü!iirnde ~amimiyim. Büyük adam 
ları severim. En büyük cBüyük Adam, 
o idi. Bunlar: söyle:rkcn size yernin e .. 
derim ki turneyi düşünmüyorum. Sırf 
cO• nu düşünüyorum. Cidden m atem· 
deyim ... 

Kemal Aıatürkün ölümü yalnız 
Türkler ve Türkiye için değil, ayni za· 
ın ıı nda insaniyet için çok elim b ir ka • 
yıbdır. 

Atatürk bir harb adamı idi. Büyük 
bir harb adamı. Fakat harb çıkarnıağı 
arama dı. 

Haı-b yaptığı vakit ctam manasile• 
harb yapmağı bildi. 

Sonra büyük bir csulh:. adamı oldu .• 
Tanhte ona cidden misal göstererne "' 
yiz ... 

Memleketine ne yapmadı ki... Han· 
gisini sayrnalı.. Ben bir san'atkan~ ... 
Terakki hamlelerinin başında harf ın • 
ktlabım görüyorum. Bu harfler saye .. 
sir.dedir ki Türkler Garbın bütün ince-ı 
liklerini alacaklar ve hatta onları ge • 
ride bırakacakJardır. Onun huzurunda 
temsil vermeği o kadar arzu ediyor • 
dum ki bilseniz .. Din1eyiniz beni: Ken
di kendini yapan, bir vatanı yoktan ya 
pan bu büyük adamı neye benzetirim 
bilir misiniz? .. 

Dünyayı te~kil eden mümbit t?pralt 
larn yetiştirdiği enerji kaynagına . .., 
Bu enerji kaynağı olmak ancak ve .an• 
cak Atatürke nasib olmuştur. Ondan 
başka dünyada doğrusu büyük adaın 
pek dP. göremiyorum ... 

Ben memleketimde san'at meşgo.l& 
lel'i ile uğraşırken dünya hadiselerini 
dahi ken::ı.rda bırakmıyordum. 

On ~ekiz sene evvel Türkiyeye ge
lisimd€ bu mernl€keti candan sevmiş • 
ti~. Bu memleket ile alakalanmıştmt. 
Ahtürkün bu memlekete fevkaladt 
bir dinamizm vermesi, bu memleket! 
yeni b~ştan canlandınnası beni kend!• 
sine havran bırakmıştır. · 

Mat~nıiniz matemiındir ... Kederinl.:.. 
ze bütün kalbirole iştirak ediyorum ... ~ 

D. Tüzün .............................................................• 
Orhangazide kUltUr faal iyeti 

Bu büyük adamların en büyüğü olan 
Atatürkün ise nasıl yaşadığını, neler yap
tığını hep biliyoruz ve bu ölümün içi • 
mize çöken acısı gün gcçtH:çe artıyor. 0-
:ıun hakkında bu mcvzuda söyliyebilc -
c·eğimiz şey ölümünün uyandırdığı ma -
temin başka hiç bir tarih büyüğünde gö
~ ülmemi§ şekilde alemşümul oluşudur. 

Orhaı::ıgazi {Hususi) - Orhangazi 
ilk okulu ~ehrin dıŞJna yakın olmasına 
rağmen 360 talebesi vardır. Başöğret• 
men Şeref fakir ve yoksul çocukların 

mektebc devamı için mektcb talebele
ri arasında t€'!jkil ettiği kızılay ve koo
pe:atif teşkila1 ı nın hasılatile kitab ve· 
sair malzeme ve ihtiyaçlarını temin et~ 
mcktedir. 
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Cümhurreisi seçiminin 
harlcdeki akisleri 

(B~ tarafı 1 inci sayfamızdlı) 
fntransigeant ile Paris Soir, İnönü

:nün şahsiyetine uzun makaleler tahsis 
etmışlerdir. 

Paris Soir şöyle yazıyor: 
Devlet adamı olarak kendini göster

miş olan bir büyük asker. 
Mareel Sauvage, 1ntransigeant ga • 

zetesinde şöyle diyor: 
Bir büyük harb şefi, bir büyük idare 

adamı ve Fransanın dostu. 

Paris S6ir, diğer bir makalesinde 
diyor k;: 

Bug;1n Paris ve Londra neş'e için -
de~ir. Çünkü İsmet İnönü İngiltere ve 
Fransa ıle dalına en dostane münase
be~ler ıdame etmiştir. 

Libe'ie gazetesinde bir makale yaz· 
mı~ ohm Claude Jenet'ye göre Türki
ye, İsmet İnönünü intihab etmekle kal
kınmas:na fac;.ıla vermeksizin devam 
etmek azminde olduğunu göstermek 
suretilE" Fransızlara çok güzel bir si
ya'5: kiyaset dersi venniştir. 

B J<ınet, şöyle devam ediyor: 
Atati.ırke halef olarak onun en ya -

kın mec:;ai arkadaşı Atatürk tarafından 
yapılm ış olan kalkınma işine aid ilk 
gayretlE>rde onunla çalısmış olan arka
da~ını intihah etmekle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, çok iyi bir harekette bu
lunmu<:: •ur. FiJvfıki Türkiyenin kal -
:krnma hareketine devam edebilece;f' 
,.e gerE>k Avrupada, gerek Yakınşarkta 
çok daha mühim, çok daha kuvvetli bir 
mevki işgal edeceği tahmin edilebi -
lir.» 
Prens Pot'ün Ciimhurreisine telgrafı 

Belgrad 12 (Hususi) - Saltanat Na
jbi Prens Pol, Türkiye CümhJ,Irrcisi 
General İsmet İnönüne gönderdiği teb
ril: ve taziyet telgrafında ezcümle di
yor ki· 

« Doc:t ve miittefjk Türk milleti, Bü
yük ('ii>nhurrc-isine halef o larak onun 
en yakın ve en lGymetli mesai arkada
şım' ı!C'1 irdi ği için atiye em niyetle ba
ka bilir. 

Cena7.e merasiminde bulunacak 
olan heyetler 

Ank<ıra 12 (Hususi) -Bir cihan ha
disesi cı!arak derin ve içli akisler yap
mı.~ olı:ın Atatürkün ölümü münasebe
tile diinyanın her tarafından hükfı -
mete tJ"ziye tel(!rafiarı gelmektedir. 
Cemı .. e merr.siminde ecnebi devlet 

reisierini ve hükümetlerini temsil e -
decck 1atlar ve heyetler hakkında Ha
riciyE' Vekalet!ne peyderpey malumat 
gelme kı edir. 

Aldıfıım malumata göre İngiltere 
Kralı merash.,.,de şahsi surette temsil 
edi!eCX'ktir. Büvük Britanva hükıime
tir.i isP !eld Mareşa1 Birdvond temsil 
edecektir. 

Sovyet heyeti 

SovvPt delegasvonuna, Sovyet Ha -
riciye komiser muavini Potcrr.kın riya
set edeı-cktir. A vrıca Kızılordunun bir 
mümeı::c:ili bulunacaktır. Sovyet heyeti 
Sn·astoooldan 1stanbula bir harb ge
mlc;i g<>tirecekt>r. 

Yunan heyeti 

Dost ve miittef;k Yunanislam bizzat 
Generai Metaksas 'temsil edecek ve 
yanında Harb:ye Müsteşarı Generıü 

Popot:ros VP. Kralm askerlik dairesi 
şefi bulunacaktır. 

Yunıın heyetile sehrimize alay san
cağt ile bir askeri kıt'a da gelecektir. 

Romnnya heyeti 

Rom:ınya heyetine Deniz ve Hava 
Nazırı General Fiodersko reislik ede -
cek, Hcvette umumi ordu müfettişi 
Genera' Matof, General Trajan i1e Ro
rnanyan•r, Ankara büyük elçisi bulu
nacaktır. 

Yngoslav heyeti 

Yug9slavya hcvetine Harb ve Deniz 
Nazın Genemi Nidiç reislik edecek, 
hcyett~ Kral yAtreri Amiral Brica ve 
Yugoslavyanın Ankara elçisi buluna -
cak tır. 

Askeri kıt'nlar 

Romnnya ve Yugoslavya da birer 
ıu,keri kıt'a göndermektedirler. Cenaze 
merasıminin yapılacağı gün Yunanis
tanda resmi matE"Tr. olarak ilan edile
cek ve bayraklar törenin yapılacağı 

günün ferdasma kadar yarıya indiril
mi~ bulundurulacaktır. 

Bulgar heyeti 
Sofya 12 (A.A.) - Atatürkün cenaze 

merasiminde Bulgaristanı temsi~en bu -
lunncak heyet aşağıdaki zevattan rnürek
keb olacaktır:. 

Ba§Illabeyinci General Panof (maj(>ste 
kralın müıncssili), harbiye nazırı Gene -
ral Daskalof {Bulgaristan hükümeti mü
messili), Sofya garnizonu kumandanı Ge
neral Lukas (ordunun mümessili). 
Bulgaristanı cenaze töreninde ayrıca 

72 kişiden mürekkeb bir askeri kıt'a dahi 
temsil edecektir. 

Dalndye'nin telgrnfı 
Paris 12 (A.A.) - B. Daladye Türkiyi 

Başvekili Celal Bayara aşağldak.i tclgrafı 
göndcrmişti r: 

.Atatürkün vefatı rnünasebetile Türk 
hükumeti nezdinde Fransız cümhuriye -
tiuin taziyetlerine tercüman olmanızı ri
ca ederim. 

Fransa, kendisine pek çolt dostluk ni -
~aneleri göstermiş olan büyük adamın 

canlı hatırasını daima muhafaza tdecek
tir .• 

Ronı.anya Başvekilinin telgrafı 
Bükreş 12 (A.A.) - Başveki! Miron 

Türkiye Başvekiline aşağınaki telgrafı 
göndenniştir: 

•Türkiye Cümhuriyetinin kurucusu Bü 
Jük Şef Cümhur Başkanı Atatürkün ö • 
lümünden derin bir surett~ müteheyyiç 
ohtrak, gerek kendi adıma v~ gerek Ro
manya krallyet hükUmeti adına. dost ve 
müttefik milletin elim bir surette maruz 
lnıldı~ materne iştirak eWğirr..iz! el:se -
lanslanna arz ve çok elemli hiss•yatırnı 
kabul buyurmalarını rica ederim. Ayni 
ıamanda Romanya milletinin Büyük 
Cümhur Başkanının hatırasını tazimlc 
ylldetmekte olduğ"unu büyük Türk millc
tine iblağ buyurmalarını kendilerinden 
J"i<:a ederim .• 

··i\·il·;··aradaki···F·ra.rislıi·a·r· 
Ate.r·rk abirle~fne 
çe~enk koy(ular 

Ankara 12 (A.A.) - Kadın erkek ve 
çocuk Ankaradaki Fransız kolonisi, B. 
Kosolos, B. Ganetin ve Ankaranın en es
ki Fransız sakinlerinden Casalancanın 
!daresindc bugün saat 12 de toplu bir 
h&lde Ulus meydanındaki Atatürk anı -
tıııa g}derek Türk ve Fransız bayrakları 
renklerini havi büyük bir ç~ien'k koy -
ı:1uştur. Fransız büyük elçilirl: erkanı da 
bu merasime i§tirak etm4tir. Abide önün 
de bir dakika süküt muhafaza edilmiş, 
müteakiben cemaat dağılmıştır. Kalaba
lık bir halk kütlesi bu merasirnde hazır 
bulunmuş ve Fransız kolonisınin bu dost 
ve içten gelen jestine karşı sempati gös
!ermiştir. 

Almanların teessürleri 
Ankara 12 (A.A.) - Ankaradakı Al 

man kolonisi toplanarak Büyük Millet 
Meclisi riyasetine Atatürkün vefatından 
c!olayı hissettikleri derin teesc;ürü ve Türk 
rr.illetinin bu büyük yasına iştıraklE>rini 
bildiren b"r rnektub göndcrmiştir. 

Emniyat 
arasında 

amirleri 
terfiler 

Ankara 12 (Hususi) - Emniyet işleri 
uıuum müdürlüğü üçüncü şube müdürü 
Şinasi tcrfian daire reisliğinc, Ege mm • 
takası polis müfettişi Faik Afyon emniyet 
müdürlüğüne, emniyet umum müdürlü
ğünden Demir terfian İstanbul polis nıek
tcbi müdürlüğüne, Ankar.!J. polis ensti • 
tüsü müdür muavini İzzeddin emniyet u
m~ müdürlüğü altıncı şube müdürlüğü. 
r.e, sclciz:nci şube müdürü Tevfik Besim 
dördüncü şube müdürlüğüne, emniyet tı
mirl~rindcn Mazhar Elazık enm!yet ·mü
dürlüğüne, altıncı şube müdürü Necib 
Kocaeli emniyet müdürlüğüne terfian ta
yin edilmişlerdir. 

Barselo.,un bombardımanı 
Barselon 12 (A.A.) - Uç rnotörlü bes 

tayyare bu sabah 50 bomba atmak su : 
retile şehri bombardıman etmi~tir. 

Bombalar büyük rneyda;1 ve liman ci
varındaki mahalleye düşm~ştür. Bır kaç 
cina harab olmuştur. 10 kişi ölmüş 30 
kişi yaralanmıştır. ' 
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Bütün dünyayt saran: 
matem 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 
lerını ttaydederek bu zaferierin milletin ha
yatındak•. bugünkü yeni merhaleye yol nç-

Kabine dün Cümhurreisi Isınet inönünün 
riyasetinde ilk defa toplandı 

tıgını yazmaktndır. (Baştarafı 1 inci sayfada) Londra büyük elçimiz Fethi Okyar bu-
KurJer Varzawskl g:ızetesl, şunlan yaz - rnk Refsicümhur İsmet İnönünün köşk - gün Cümhurreisi İsmet İnönü tarafın • 

mnktadır: lerine giderek kendilerine gösterilen iti- c!an kabul ed"lmi f Övl d B 
cUzun blr yol katedllmlştir. Azametll bir 1 ş ır. ge en sonra aş-

eser vücude get.irllmlştir. Müteaddld zafer- mattan ve kabineye tayinlP..rinden <.leılayı vekil Celal Bayarı ziyaret eden Fethi 
ler elde edilmiştir. Bütün bunlar Atatür - minnet ve şükranlarını arzetmişlerdir. • Okyar akşam üzeri ekspresle İstanbula 
kün eseridir.. Saat 16 da Reisicümhur !niinu, Daşve - hareket etmiştir. 

Romanya matbuatı ka.Iet dairesine teşrü buyurmuşlar ve ri- İstanbuldan Londraya, memuriyeti ba-
'B!ıkreş 12 (A.A.> - Bütün gazeteler tık yasetlerinde toplanan İcra Vekilieri he- şma dönecek olan Fethi Okyar istasyon _ 

say'alannı Atatürke ald makalelere tabsis yetinde muhtelif meseleler görüciilmüş- c B kil C rı B H · etı:tekte ve bu yüksek adamın askeri ve sı- ,.-- a aşve e a ayar, arıciye Ve -
yast dehasını tebarüz ettirerek yenı Türki- tür. kili Şükrü Saracoğlu ile doı;tlan tarafın-
yenin mübdll tarafından vücude getlrllen e- Reisicüınhur İsmet İnönü İcra Vekil - d:ın uğurlanmıştır. 
serin tarlht de~erlni Ita.ydetmektedlrler. ]eri toplantısından sonra Büyük Millet Yeni Vekiller 

Gazeteler bundan b~ka AtatürkOn foto~- Meclisine gitmiş ve bir müddet kalmış - Ankara 12 (Hususi) - Yeni Hariciye, 
raf ve uzun tercfimelhallerlnl n~rderek bü- l&rdır. Dahiliye ve Adliye Vek.illerı bu saba1ı 
yük adamın Türkiyede teceddüd sahasın -
daki fevkalMe !ııallyetlnl yazmakta ve B:ı.l- Başvekil makamıarına gelmişler ve eski vekiller-
ka"'' sulhü eserine yaptı~ı yardım üzerinde Başvekil Celal Bayar İcrn Vekilieri den işleri devir alarak çalışmalarına ba~-
bl!t-nssa ısrar e'mektedlrler. toplantısını müteakib saat on sekizde ya- lamışlardır. 

U':l~versul gazetesi, neşrettl~l başmaka - mnda Dahiliye Vekili Refik Saydam ol- Yeni Dahiliye Müstcşan 
ledt> büyük aske,. ve d~hl devlet adamının duğu halde Parti genel merkezine gele- Ankara 12 (Hususi) - DahiHye Ve -
u~un uzadıya sennsını yaptıktan sonra ,öy- k b d b le ;-azıvor: :-e ura a ir saat kadar kalmıştır. kaleti müsteşarlığına eski rnüsteşar Veh-

•J\taturk belk1 de zamanımızın en büyük İsınet İnönü, Fethi Okyan kabul etti bi Demirelin tayini kararlnşrrıı.ştır. 
adam~nndnn hlrld~ Romanyanın ~d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

do<ı~u oln.n Atstürk Rumen efka.rı umumi- ı· ~- •• •• •• 
yec;lnln saciık dostlu~unu kazanmıştır... smet nonunun 

Avnl gazete. eskl Osmanlı Nazın Basarya 
fmvRSt lle neşre~tl~l dl~er bir makalede, A.- n utku da so a 
tatirkün büyük eserinden bahsederek bu bil- n n nr 
yfi!:: adamın Uh:ım ve ldareslle meydana ge
len ıslahatın bugünkil modern Türklyeyl 
yaraıtı~ını kaydetmektedir. 

Mucize 
Timpul gazet~l müdürü Gafenco ımza -

stıe neşrettl~ bıı.~makalede, Atatürkün mu
azının faaliyetını hatıriatmakta ve onun 
elde ettJ~I lnkılA.blnrın mucizeye benzedl -
~Ini yazmnktndır. 

Ru gazete şunlan IH\ve eylemektedlr: 
t:Romanya, öminde hürmetle ve tevcccüh

kAr bir tet:SSül'le eğlldl~l blr dost taybet -
ml1llr .• 

Romanya gazeteı;l şunlan yazıyor: 
Atatürk, Romanyanın en şereni ve sa -

dık dostlarından biri ldl. Esasen Türklerin 
dostluklarına sadııkat' bir darbımesel olarak 
tamnmışt.ır. Türkiyenin birinci Cümhurre
lsi Ankarnda yaratılmış olan Balkan antan
tının en milhim miiesslslerlnden biridir. Ru
men mllJctl Türk kalblerlnl saran materne 
derin ve samımı bir kederle Iştirak etmek
te ve yalnız Romnnvanm büyük dostlarana 
karşı hissettiği büyfik saygı hislerlle Ata
tUr~ün hatırasını ruhunda muhafaza eyle
melctedlr. 

KurentuJ gazetesi, Atatürkfın ölümü Tür
klycyt mnteme garkettlğlnl, fakat yüksek 
fardalara mazluır olmuş lnkılabcı bir re -
jlrn Içinde bırakmış oldu~nu yazmatta -
dır. 

nıger gazeteler Atatürkilo eser ve ~ahsl -
yet\nl tazlz etml'kte ve Rumen milletınin 

dost Te müttefik Türk milletının matemine 
sa'TILml bir hey~anla Iştirak ettı~lnl kay
detmektedir. 
Bükre~ 12 (A.A.) - Rador ajansı bildiri

yor: 
r>tln ak~amkl gazeteler ba!'pnakalelertnl 

hevecanl• ve ç.J!t tesirli Ifadelerle Atatür
kün ölümüne hMretmlşlerdlr. 

P:-ofesör Yorga, Neamul Romanesc gaze
te31nde •bir devlft yaratıcısı: Atatürk. ba~
lılh nltınc!a neşrettl~l blr yazıda ezcümle di
yor k!: 

Fıtrahn asker yaratılmış ve meslekten 
aslı:er olan AtatOrk politıka ile Iştigaline 

rn~men bir asker olarak kalmaktadır. o 
yatnn her ne pahasına olursa ol<run' varıla
cak gayevı. anca k bu gaye ye eriştirecek do~
ru yolu ~örüyordu. 

Beşerin revkindeki insan 
Vlttorul gazetcsı yazıyor: 

•Eserile beşeriyetın üstüne çıkan bu lnkı
Uıbcı, ~clyesl ve hayatı ıtlbarlle Insanlara 
en yakın olanlardan biriydi. Esasen §ah.sl -
yetinin cazlbesl ve hayntının sonuna kadar 
muhafaza ettl!ıi otoritesinin mrrı bıtnda -
dır. Bugün insan ve ham madde ltibarlle 
kuvvetli {Ilan ve Akdenlzde birinci derpcnde 
mfihlm blr mevkll bulunan Türkiye Cümhu
riv~>tl fo;tlkball .siikfıoetJe derpts edebilir. 
İ'1deoendance Romaine nzetesl yazıvor: 
Atatürk tarlht<' teşktıAtçı bir dfıhl, bir mU

le In hn;;ikalar yaratan sevk ve idaresini "le 
mPmll'ke Inin lt1ırtnnc1Sl olarak kalacaktır. 
Hıı'eflerınin büvük ölUnün muazzam eserint 
tamamlamalan temennl olunur. 

Japonyada 

Tokyo 12 (A.A.) - Japon imparatoru
nun mabeyincisi ve imparatorun kardeşı 
Prens Takamııtsu'nun katibi umumisı 

Türkiye büyük elçiliğ:ne giderek Ata -
türkün vefatı <iolayısile ta7.!ye ve derin 
•eessürlerini beyan etmişlerdir. Prens 
Tukamatsu, Türkiye Büyük Millet Mec
I:si riyaseüne bir taziyet te!grafı çekmiş 
ve cenaze töreninde narnma bir çelenk 
konmasını Japon büyük elçiliğine emret
miştir. 

Amerikada bir Yahudi 
düşmanı tevkif edildi 

Nevyork 12 (A.A.) - Bu nasvonnl • 
sosyalist teşekkülü olan Alman • ·Ameri
kan birliği nzasından mürettib Jlcpı eri<> 
Yahudilik aleyhinde propaganda y p ~ 
mak cürmile tevkif edilmiştir. 

Ankara, 12 (Telefonla) - Büyük ve 
Yaratıcı Şefini kaybeden Türk mil -
Jetinin duyduğu elem ve ıztırabın de
rinliğini üade etmek için benim 
gibi kelime bulmakta aciz gös -
terenler yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Çünkü ne insan dili -
nin bu kayıbı üade edebil~cek kudreti 
\·ardır, ne de bu kayıbı bütün azarnetile 
anlamaktan başı dönen biz fanilcrin di
limiz buna müsaiddir. 

En aziz bir varlıktan ayrılmış olma -
nm vicdanımızcia uyandırdığı bu büyük 
bi.r mephutiyet içinde dima~ımız dunnuş 
gibidir. Eğer onu meydana getiren bü
yük Türk milletinin velut kabiliyetinden 
bir an şüpheye düşecek olsak hayatm 
1-.ıbü seyrinden de ümidimizı kesmemiz 
icab edecek. 

Milletierin hayatında ferdin fena bul
ması bir emri haktır. Böyle olunca, Türk
lüğün ebedi ve en kamil bir s~mbolü 
.1lan büyük insanın kayıbında tescliyeti, 
tabiatin işte bu şaşmaz kanununda gör • 
memiz tabiidir. 

Atatürkün yüksek hatırasını, hayatı -
nın 1ayezal seyri içinde ebedi bir miili 
bergüzar olarak muhafaza edecek olan 
Türk milleti, bu kayıbın ikinci tesellisini 
Atatürk mektebinin dehaetkar ve yaratıcı 
bir timsali olan İsmet İnönü gibi kuv • 
vetli, temiz, yüksek vicdan ve kabiliyetli 
milli bir Şefe malik.iyette buluyoruz. 

Büyük Millet Meclisi tarafından At~ • 
türke halef seçilen İsmet İnönünün mil
let vekilieri huzurunda irad ettiği nutka 
bir göz gezdiriniz. Büyük Atadan ayrıl -
mış olmanın tarü kabul etmiyen elem\ 
içinde vicdanınızın bir parça h·ızura ka
vuştuğunu duyarsınız. Onun: cOmuzla -
rımda hissettiğim ağır vazifeyi ıfa eder
ken tek i.vtinadın, büyük Türk milletinin 
itimadı ve bunun sizin yardmıı.nızla ve 
.rizin dilinizle ifadesi olacakt~r.:. cümle • 
sini telaffuz ederken sesinin tonuna ver
diği ciddiyet, bu huzuru S\rttlran hususi 
bir zaman değil midir? Ve sonra: cMillef 
hizmetinde vazifelerin iyi lfa oltmnıasmı 
emel edinmek başlıca kaygırnııcf.tr. Sü -
kun, istikrar ve emniyet içinde çalt1 -
maktan başka arZ'US'U olmıyan 11'illetimi
zi anarşiden ve cebirden uzak.' bütün v!I
tandaşlar için müsavi bir emniye: içinde 
bulundunnağı Cümhuriyetin en klymet
li nimeti biliyoruz.. cümlesin: okumak 
Atatürkün kayıbile kanlanan gözlerimi • 
zin yaşını bir parça olsun dindiren bir 
teselli arnili olmuyor mu? 

Atatürk öldü. Onun yokluğu, telafi ka
bul etmez bir ziyadır. Fakat İsmet İnö • 
ııünün iş" başına gelmesi Türk milletinin 
yüksek yaratıcılığına yeni yeni tczıı!ıür 
inıknnları veren bir büyük nimettir. Bu 
nimetin kadrini bilmek gerektir. 

Selim Ragıp Emeç 
·----

Vindsor DükU 
ingilierede yerleşecek 
Londra 12 (A.A.) - News Chronicle 

gazetesinin bildırdiğine göre dük ve dü
~es de V ndsor, büyük bir ihtimalle 1n. 
gilt<'rcde yerleşcceklcrdir. Dük, veliahd
lığı ve krallığı zamanında Belvedcr şa _ 
tosunu p k sevdiği cihetle zcvcesile bir
likte gene bu şatoda oturmak istiyeceği 
tahmın edilmektedir, 

Başşehrin 
göz · yaşları 

Ankara 12 (Telefonla) - Kara ha
ber henüz tazeliğini muhafaza edi • 
yor. Fena ve korkunç rüya hakikat 
olalı nerede ;i.c;e ıüç gunu bulacak.. 
fcıkat onu bağrında 19 yıl barındıran 

dünkü viran, bugünkü marnur ve güzel 
şehrin onun eserlerinden bir! olan a~3Ç
lı ve çiçekli Ankaranın her saniye :ır • 
tan bir elem ve hüzün içinde boynu bü
kük. Her buğulu camın arkasından uzak
larda onun hayalini tecessüm ettirrncğo 
çalışan kederli ve nemli gözler, ellerin-
deki mendillerin emdiği göz yaşları ... 

Onsuz kalan, bir yurdun ba~ şehri ağlı • 
yor ... 
Apartırnan ve ev odalarında siyah çer

çeveli gazetelerin üzerlerine eJilmiş baş
lar yalnız ondan bahsediyor. Kimsesiz 
kalmış Türke hem analık ve !lf"m de ba
balık eden onu konu~uyor. (Mustafa Ke
mal) yeni vatanı kurduktan :.(lnra dün • 
yaya gelen çocuklar, çerçeveleri süsliyen 
milli kahramanın asil başına, j.radeli ba • 
kışiarına dalarak masum hıçkırıklarla 
ağiaşıyorlar ... 

Dün gece geç vkit bir mahallenin ço • 
cukları anlaşmışlar, karanlık bastıktan 
:-onra evlerinden kaçarak köşede toplan
rr.ışlar, yan sokaklardan sessizce ilerll • 
yerek Ulus meydanına kadar gelmişler ve 
kucaklannda taşıdıkları beyaz krizantem 
df:metlerini Atatürk anıdının kaidesine 
bırakıvermişler ... 

Sabaha karşı ve sabah erkenden mey:
dandan geçenlerin nazariarı bu ulv: tab· 
loya heyecanla ilişmiştir. 

M ecd i Saymcm 

·····Harıkui·adengronü-n····· 
naş1nda bile belli oluyor ! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Atatürkün aziz ölüsü üstünde bu ame

liyeyi yapmak vazifesini üzerlerine abn 
doktorlar, elleri titriyerek, büyük tees • 
sür, ve hürmet içerisinde çalışnuşlardır. 

Atatürkün aramızda olduğu müddetçe, 
da,ima hayranlıkla seyrettiğlıniz çehre • 
sindeki harikuladelik naşında, asla kay· 
bolmamıştır. Doktorlar, bu kadar canlı, 
bütün şahsiyetile bu kadar cYAŞIYAN• 
bir ölüye, meslek hayatlannda, Hk defa 
ı·astladıklarını, söylemişlerdir. 

Büyük Türkün, bütün harik"uladelijt.i 
kıJblere nüfuz eden kudreti, eşsiz zekii 
ve iradesini haykıran mana ccsedınde de. 
::ynen yaşamaktadır. Ve, o sankı hala 
sağdır, etrafında ağlıyaniarn bak1yor, 
sanki birdenbire konuşacaktır. 

Bunun içindir ki, tahnit ameliyesı hiÇ 
bir ölü karşısında duyulmamış yüksek 
teessür ve vecd içinde nihayet~ ermiştir. 

[Tahnit edilen bir cesed, ttbbn şimıiı
ye kadar kaydettiği müşaher!clere nnı~
ıan, en az bir sene muhafaza edilebilmek· 
!edir.] 

Romanya Kralı 
londraya hareket etti 
Bükreş 12 (Hususi) - Kral Karol, 

~eraberinde • vc!iahd Prens Mişel old tl" 
gu halae bu~ün Londraya hareket ct "" 
miştir. 

Salı günü Londraya varacak oiall 
Kral, üç gün devletin misafiri olaral' 
İrıgilterede kalacaktır. 

) 
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.................................... , 
Bu ilıi model, bu 
yıl moclaıının en 
çok beğenilen kı
aımlarını bir araya 

toplamııtır. 

Sağda: Şık bir öğleden sonra elbisesi. Pas rengı yünlü Solda: Şık, genç, .sade fakat orijinal bir tayyo.r . .l{um.aş 
ie:-seyden ~apı'&.mı§tır. Korsajı yakada büzülüdür. Geni~, da. kürk de sıyahtır. 

drape sentürü eteEe dikilidir. Bu sentürün ucunda kendi Arkası dümdüz. önünde .k~ik var. Astragan yakanın 
rengin;n koyusundan bir band var. Ayni band bı: .sefer ve- ucuna uyduıulan türk bandlann her biri bu kupların birile 
rev olarak koliara da dikilmi~tir. Yakadan b.ışlayıp yan birleşiyor. Bu bu!~ e~izdlr, hoştur. Modasının geçmesine, 
dik;şlere uzanan iki kup düz kollu roba raylclll lıissinl 

ıöze batmasına da imkan yoktur. Çünkü sadeille çcl'Çeveveriyor. 
sinden taşmayor. 

Raylan, c!r~pe, eenl§ sentür. bütün bunlar bu sene mo -
dasının en sevımli yeıilikleridir. Hele böyle abiyye elbise- Kollarda da göğüsdekileri andıran kürk band var. Ete-
lerde eteğin biıtün bolluğunu öne toplamak yeni modada fin önü ve urkası düzdür. 
belki de en fazla be~enilen bir tarzdır diycbilirız. Burada Beraber giyiJcn fapka, en büyük bir fapkacının eFni 
sentür bu vazıfeyi görüyor. yaptırmağa değecek kadar güzel bir modelidir • .. -......................................................................................................................................................................... -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. 
Şeridden örülmüş çok 

güzel bir rop 
Şu sade güzel roba bakıp ta "ne hoş model 1 , 
dememek insanın elinde mi? Halbuki şeridi e örülmü1 

kol y bir el örgüsünden başka bir şey değildir 

:ti~~nün bu kadar za
~kı:ır hal alacağı kimiu 

Bir parça kürk mantoyu 
güzelleştirir 

-Yüzünüz, hiçbir zaman 
buruşmıgacaklır 

Kırk beş yaşında bile çizgisiz, buruşuksuz bir 
yüzüuüz olmasını istiyorsanız cilde daha çocuk 

yaştan bakmıya başlamalısınız 
Yirmi yaşından küçük kızların bütün 

itinası §Unlardan ibarettir: 
a - Ellerini iyice temizlemeden yüzüne 

sürmemek. 
b - Yatmadan .önce yüzünü ılık su ve 

. ııbunla yıkamak. Su kireçli ise içine 
biraz boraks atmalıdır. 

c • Ru ... gara, açık havaya çıkıldı~ gün
!er biraz kreın sürünmek. 

Her türlü makiyaj hatta pudra ya • 
saktır. 

Pudra ne vakit sürülür: 
Pudra :sünneğe ancak yirmi iki yaşın

dan sonra ba§lanır. Bu pudra mümkün 
oldu~ kadar iyi cina, ince olmalıdır. 

Boyanma ça~da: 
a - İlk i~ derisinin cinsini, hergünkü 

halini tanımak olmalıdır. Hiç bir cild yıl
larla ayni halde kalmaz. Hastalık, yor • 
gunluk, üzüntü, ncş'e, hazım ve hazımsız- · ,___........_ ____ :__ _____ ~~ 
lık, yaşanılan yerlerin havası, sinirlilik, 
istirahat. ..• Hasılı her gün birine rastladı - . Yarım litre 70 derecelik (alkol) e kö • 
ğınız bütün bu muhtelif şeyler tesirinJ pürünceye kadar döğülmüş üç yum1.;1rta 
cildde gösterir. Der~z aldı~ bu tesirle- beyazı ile yarım ı,· .v.ıun suyu ilave edi • 
re ~~re gab yağlanır, g8h yağsızlaşır veya lir. Bu losyon istcnildi~i kada!" uzun za • 
tabilleşir. • man bozulmadan saklanabill.r. Yağlı cild 

. :~misini a~an -~z v~~a ~~d~ n . ken~i için bilhassa yazın sıcak günlerinde en 
cıldinin her gunkü de~ışikliğını bılmelı, mükemmel bir ctemizleyich olur. 
!ark~tmelidir. Çünkü: Cildine ona göre 3 C'ld bil~,-· ~ ı ı 
bak ktır - ı aALS ya6sız a~ınca ya ano-

aca · lin ya da lanolinli bir kremle temizleme-
b - Bakmak için de elinde türlü malze- lidir. 

me bulunmalıdır. Bunlardan zamanına 

göre birini veya öbürünü kullanarak cil
di.niıvbazan yağını, bazan yatsızlıjını gi
derir, bazan tabii halinin devamına çalı· 
şır. 

Cilq.in muhtelif haline göre temizlen -
n:ıe iekilleri: 

1 - Ymnurtanm sansına (mayonez kı
vamına gelinceye kadar) zeytin yaaı ka
tılır. Yüze sürülür. Dört beş dakika bek
ledikten sonra içine biraz borate de so -
ude katıştırılmış, ılış su ile temizlenir. 

Bu, derinin tabit halde bulundulu za
mana aiddir. 

2- Ya~ arttı nu temizleme usulü de 
dcrhal de!iştirilmelidir. 

Makyajı temizledikten sonra şu iki mü-
him şeye dikkat etmelidir. j 

1 - Astringent - sıkıştırıcı), sürmeli • 
dir. 

2 - Bunun yerine biraz üzüm suyu, ya
rım dilim şeftali, bir dilim sglatalık. bi -1 
raz portakal suyu (liınonla muzdan baş -
ka) herhangi bir yaş yemi§ suyu sürün - · 
rnek bin kere daha faydalıdır. Meyva su-

yunun cilde olan büyük faydası jçin ne 
söylense azdır. 

Böyle bütün gece yatılabilir. Hiç za • 
rarı yoktur. Temizlemek için ya biraz 
ılık su, ya da (bilhassa mesameler açıksa) 
~iy süt sürünmelidir. 

Saç tuvaleti 

Sa,npn 

Kumral 

Emıer 

Ufak bqb 

Biri esmer, biri 
sar~ın, biri kum • 
ral, biri de ufak 
başlllara yaraşan Ö ~~n -~eçerd i? 

8\isij ruı~şu basit fakat 
ll ' bıçlmi kendine çok 
/durulınuş. Zaten bU
~nd'§lklık tn bu, değil 

Sağdaki model ne ise soldaki odur. dört firin aaç mo • 
İkisinin de gö~sü jileli gibi. Belleri sen- deli: 

ır? · 

ç Yaka lle etekleri çer 

b~\>eleyen sık iğne dar 
ır be • 

Stk . Yaı band, belde 
)a.h)ıfrn.e (bu sefer si
llın bır sentür, yaka
ltad dekoHesıni yarıya 
ı>ı· ar kapıyan ufak bir -~~-ı;_---~ 

scı::n. ·· ~u. s:ntür katı dursun için 3,5 beyaz (band) a iliştir ilmiştir. Kolların c
dikiJın· ~cnışlığınde bir grogren üstüne muzlan siyah grogren parçalarile kabar-

ı§tır. Bu plfistron birkaç yerinden tıl.mı§tır. · 

tür yerine bir toka ile sıkılmı§. Bu toka • Yukarıda solda: 
nın altında tıpkı göğüsü andıran bir ke • esrneriere de sa - _ _ _ _ _ 
si.k var. Arkaları düz. rışınlara da yaraşır. Başa bir heykel du- güzelliği var. KnbarıJ:, peıt kabank bil' 

Biricik farklan §U: Sa~dakinde hiq rufu veren bu orijinal kuvafür'ün çok ye- tarz. Bütün yüzü ve enseyi ayrı dalgaisı 
kürk yok. Yakası kendinden, dü~eleri ri düz, düz olmıyan yerlerinde yalruz çevreliyor. Bu dalgaların uçları kabartı • 
meydanda. yassı ve çok geniş bukleler var! larak taranmı§ ve kendi haline bırakıl -

Soldakinin bu minimini yakasına kürk 
geçirilmiş. Kollarmda daracık bir kür'!t 
band var. Düğme yerlerine delürkten 
bir band çekilmiş. 

Bütün bu kürkün çok bir §ey tutmıya
cıığı aşikAr. Fakat §ıkhğa ne büyük tesiri 
oluyor. 

* mış minimini buklelerle bitiyor. 
Yukarıda sa~da: Arkadan öne t3ranan, Bu model -sarışın veya esmer- ufali 

alının üstüne ufak ufak bukleler gibi dö- ba§lılara gider. 
külen genç bir kuvafür ... Bu model aarı- Aşağıda sağda: Esmerler içindir. Bu 
şın bir genç kadına çok yaraşır. kuvafürün belli başlı hususıyeti gen~ * buklelerinin seçginliğindedir. Bu bukle • 

Aşağıda (solda) Bu en sonuncuya ge- lerden ensede bir, tepede iki, yanluda 
Unce: Bunun da kendinin olan sıcak bir birer tane var. 
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CiFTE KUr~RULAR -= 1 
~ .. HUWt .. lliiiiiiUH .. nı... Yazan: Muaazzez Tahsin Berha~d.. .. . 
K .. d m kuşlarla sıkı bir ah- bir zamanda birdenbire feci bir inilti v!mli ve §akrak dışı guvercınle kulrengı 

babl~~ :esr:ş:~ğ~e şaşmC\z, bunu b ila- d uyarak gözlerimi açtım. Birisi boğuk v~ boy~~nda m~r bir kolyesi olan eı kek 
lds en tabii bir şey gibi kabul ederdtm. boğuk, acı acı inliyordu. Zaten heye- guvercını ~uldugum zaman onlar da, ben 
Ağaçlar, kırlar, yeşil ve mavi renkler canlı olan kalhim ıdaha k•ıvvetle ç:ırp-1 d~ uzun bır. a.yrılıktan sonra bulu§an es-
i d her ~eyi seven her şeyle nlaka- mağa başladı, yeni bir felaket korkusu kı dostlar gıbı memnun oluyorduk. 
nsan a 11" • h . .. 

1 
· · k 

dar olan bir çocuk ruhu yaratıyor. Belki varlığımı bütün ateşilc sarstı. Saba leyın goz erımı aç~r açmaz uş-
de köyde yaşamaktan duyulan saadet ve Sersemliğim geçip kendimi biraz top- larıma koşmak bana odamın yalnızlığını 
rabatın büyük sebeblerinden biri de bu- ]adığım zaman anladım: Bu bir insan bir parça unutturuyordu; fakat onların 
dur. iniltisi değildi. Pencerenin arkasınd'.ln gagalaşarak koklaştıklarını görmek, kay· 

Fakat ben maalesef köyde deqil, şe- güvercin sesleri geliyordu. Evvcla hid- bettiğim sevgili karımı bana çok daha 
birde, tam manasile şehirde ya~ıyorum. detle, sonradan yavaş yavaş · gelen bir acı bir surette hatırlatıyordu. 
Etrafımda kalabalık, gürülti\, patırtı V3r. sükunet hatta merhametle pPncen•nu aç- Bazı günler, içimin derdi 

0 
kadar taşı· 

Tramvayların, otomobillerin ve sok:ık tım. Hava soğuktu, ince ince yağmur ya- ycrdu ki, bilhassa erkek güverc:ne ipek 
satıcılarının günün ve gecenın her saa- ğıyordu. Zavallı güvercinl~r üşürler di- tüylerini okşuyor, onunla derdleşiyor
tinde kopardıkları kıyamet, ÇC'k defa uy- ye düşündüm. Bu, mutlaka bir gün ev. dum: 
kuma bile tesir ediyor. Bahusus onun a· vel sevgili eşimi topr_ağın soğuk göğsüne 
cısı kalbime dolduktan, onu kaybettik- b1rakırken içimi kemiren ar.ının devamı 
ten sonra... idi; yoksa böyle b!r havada kuşların acı-

-Eşini çok mu seviyorsun k:.ışca~ızım? 
Sev onu; çok sev; ben belki benimkinf 
kafi derecede ve lazım olduğu kadar se-Kuşlada ahbablıtım da bu uykusuzluk nac#k kadar üşümedi~lerini biliyordum. 

· " d t - tti A lardanberi bu vememiştim? Belki de bunun için o ben-yüzun en ecssus e ·· · Y Penceremin dı§ında ve karşıdakı alçak 
' d t d ~. h ı ~e sabah t>r den e bediyen aYrıldı, Şimdi ne kadar apartırnan a o ur u6 .. m a ' - evin pencerelerinde biı•kaç güvercin sıç-

kenden kalkıp işime 'gitti~im gecede raşıp duruyorlar, şakalaşıyorlar, sevişi- yanıyorum l>Usen! Kalbimin üstüne bir 
yorgun bir halde yatağıma girip hemen yor1ardı. Bir tanesi kanadlarını çırparak ateş bırakmışlar gibi içimin en ince tel· 
uyuduğum için yanımızdaki alçak evle- benim pencere~e kondu; arkasından er- leri yanıyor, kavruluyor. 
bizim apartırnan arasındaki boşlukta gü- keği geldi. İnsana alışkın -:>ldukları ne 
vercinlerin bir karargah kurduklarının kadar belli idi. Benim oradak! mevcuai. 
farkında olmamıştım. yetim onların oynaşmalarına ve seviŞ-

Büyük felaketin ertesi sabahı idi ... Bu 
rneferine mani olmadı. 

lkincitqria 13 

Almanca mütercimi aranıyor 
Askeri Fabrikalar Um um Müdürlüğünden: 

Abnancadan Tür.kçeye ~ Türkçeden Almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransızcayı da ayni 
derecede bilenler tercih olunacaktır. 

lstek.lilerin §artları öğrenmek üzere birer istida ile Umum Müdürlüle müra· 
caatları. oe8030• 

1 İstanbul Belediyesi İlanları ı 
Keşif bedeli 583 lira 42 kuru~ olan Yalova Kaymakamlık kona~nın n~ksan 

ve kusurlu yerlerinin ikmal ve ıslahı m li. teahhid nam ve hesabına açık ebiitme
ye konulmuştur. Keşif evrakilc şartnamesi Levazım Müdürlütüntfc görüle • 
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 500 liralık bu 
.i§e benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdür lüğünden eksiitmeden sekiz gün evvel 
ruacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 43 lira '16 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuzu veya mektu blle beraber 28/11/938 pazartesi ,antı 

snat 14 buçukta Daim! Em~!imende bu lunmalıdırlar. (8286) 

~ 

Keşif bedeli 3075 lira 32 kuruş olan Heybeliada İşgüzar sokağı ~ mp.a 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak ile şartnamesi Levazım Müdürtütün • 
de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kan u nda yazılı vesikadan başka Fen i§lerf 

Müdürlüğünden bu iş için alacaklan fen ehliyet vesikasile 230 lira 65 lrunqluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile bera her 21/11/938 pazartesi (ilnO. aat 14 
buçukta Dalmt Encümcnde bulunmalıdır lar. (B.) (8117) 

~ 

Senelik muhammen kirası 250 lira ol.ın Yeni halde 69 ·numaralı oda D.ç RDe 

rnüddetle kiraya verilmek tlıere açik art tırmaya konulmuştur. Şartnames: l.eva· 
zım Müdürlüğunde görülebilir .• steklil~ lWJ lira 25 kuruşluk ilk teminat makbul 
veya mektubile beraber 16/11/938 çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi Encll-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (8043) 

cümleyi yazdıktan sonra -zavallı sevgili 
Semihadan bahsetmemek kabil mi? O
nunla sevi§erek evlenmiştik. Etrafımda
kilerin, hatta annemin bedbinliğine ra~
men üç sene onunla cidden ve tam rea
nasHe mes'ud bir ömUr sürdük. Semiba, 
genç kızken serbest, hatta biraz delişmE'n 
Semiha, evlendikten sonra büsbütün dP.
iişmiş, mazbut, hanım hanımcık bir ev 
kadını olmuştu. Onun böyle değişmesine 
§aşan arkadaşlarına Semihacık: eBu te
beddülün sırrını sahici ve hJıkiki aşkta 
aramak lazımdır:~~ sözlerile cevab verir 
ve bunu söylerken tatlı ela gözle,.i!e göz

İşte o günden sonra bu çifte kumrular
la aramızda ciddi bir arkadaşlık baş gös
termişti. Her sabah, gün do~arkcn, pen
ceremin arkasından gelen cHn! Hu!:ı~ ses
lerile gö.zlerlmi açarak ·yat2ğımdan fır
hyor ve mutfağa koşarak bir dilim ek
mek alıp bu mes'ud çiftin karnını doyu
ruyordum. 

Fakat bazı günlerim oluyordu k: on
ların sevişmcleri bende büyük bir isyan 
yaratıyordu. İçimden - söylem~ğe otanı
yürum - kıskançlığa çok bE'nzlyen bir 
duygu kabarıyor, onlar sevişt!kçe kal-
bitnden başıma doğru çıkan bir ateş yük- Eminönü Kaymakam ve P. Ş. Müdür lüğünden Beyazıdda Ordu caddesinde 
seliyordu. · 148-150 No. lu binanın yıkılma tehlikesi g5stermesi ve muamelesi yapılmak ü • 

lerime bakardı. 

Keşki benim de Semiham sağ olsaynı 
da biz de onunla kuru ekmek yeseydik! 
Kuşlarımla ahbablığımız gittikçe arttı. 

Zavallı Semiha; keşki o sa{t olsaydı dıı zere sahibinin de adresinin bilinmemesi dolayısite dairece yıkılmak suretne 
bu çifte kumruların karşısında biz de mahzuru giderileceğinden sahibierine ka nunf tebUğat makamına kairn olmak 0.· 
S€:vişseydik; o zaman mutla~a onlar bize ze~e ilan olunur. (8329) 

kıskanacaklar, asıl onlar bizim için cçif!e 
kumrular!:~~ diyeceklerdi. 

Evet kıska~dım, bu güverzinlerin saade 
tfni kıskandım; fakat onlara fena bir 

gözle bakmamıştır:ı; b~.a yemin ediyo
rum. 

======~~~==---=~~~==~~~ 
tüylerinl, onu teselli için, okşarken, ba-l tık, uzaklara, kim bilir hangi diyarıara 
na öyle geldi ki onda, teselll kabul etmf- gi~mişti. . 

k · t · e · yana benziyen Yazık sana vefasız erkek; senın Semi· ven, acınma ıs emıy n, ıs . . 
· 1 · k .. d" hanın matemını bu kadarc~k az bir za· 
bir titizlik vardı. lk defa olara vucu u, man tutacağım bilseydim seni hlç aev· 
tüyleri altında, sertleşmişti. Yoksa bana ~...1 

mez, seni okşamaz, seni beslem~tm. 
mı öyle geldi? Ben de Semihayı ebediyen Güvercinin biri öldü, öteki vefasız v 

Zavallı sevgili Semiha, genç ya~ında o 
hain hastalığın pençcleri aretsında kıv
ranarak nasıl öldü? Buna hala şaşıyorum, 
bu acı ve çaresiz felakete hala inanamı

Artık soğuk havalarda onları odama bile 
aldı~ım oluyordu. Beş on dsıkika ikisim 
de kolumun üstünde tutar::ık okşuyor, 
ipek tüylerini, minimini başla ı ını, sıvri 
gagalarını seviyordum. Onlarda: c Yanya
na olduktan sonra nerede olsak mes'uc 
oluruz!~ <liyen sevimli bir !-ıal vardı. Beş 
on dakika böylece üçümüz bir arada se
viştikten sonra onları tekrar per.ceredf'n 
dışarı bırakıyor ve ertesi sabaha kadar 
onlara veda ediyordum. Yirmı dört saat 
sonra tekrar y~il başlı, paricık tüylü, se-

O halde neden bir sabah pen~eremin 
dibinde güvercinlerin dişisının öldüğünü 
ve ~rkeğin onun başucunda, benim Se

ıoihrunın başında olduğum gibi meyus, 
p~rişan ve zavallı bir halde durduğunu 

gördüm? Onun da Semihası ölrnüşt:i, o 

kaybettiğimi anladığım zaman böyle te- z:ıklara, kim bilir nerelere gitti; fak1 
selli kabul etmemiş, etrafımda beni ok- ben her sabah şafakla beraber uyanıycı 
"Uyor gibi saran kimselerd<'n vahşi bir ve kaybettiğim sevgili karıma a~lıyorum. ~ . 
ürkeklikle kaçmıştım. 

yorum. 
İşte bfr gün, cşimi toprak!ara bıraktı

lıının ertesi günü, uykusuz ve buhranlı 
geçen lıir gecenin sabahında ve tam sı. 
nirlerimin çözülüp beni biraz uyutaca~ı 

da eşinden ayrılmışt• 
Zavallı kuş! 

Bir aydanberi her sabah okşadığım 

Zavallı erkek kuş, sen de mi dişini 

kı.ybetmiştin? Ertesi sabah onu gene di
ı;isinin yanında gördüm. Ölü koşu pence
rcmden kaldırımağa cesaret edememiş· 

tim. Fakat üçüncü gün erkek gelmedi ar-

r ütNKt lf'081LUGZDA: 

Yol arkadaşim 
Yazan: !brahim Hoyf l _______ _, 

- Yahnisi, kızartması budur işte! Si- vekkeli dememişler: Man sermidide-
zin ağnaacağınız, ateşin ortalık yerine SON POSTA N IN .... -105- ye rabh:m güneş göstermesin!!. 

kapıp koyuverile· EDEI?J QOI"\AN\ Yerinden usulcacık kımıldadı, kalk-
ceğiz. tı, analığının yanına sokuldu. Kula .. 

- Muharebeye ğına eğilerek, adet& fısıltı halinde: 
mi sokacaklar? - Sende, demek oluyor ki sipsi var, 

-Onun gibi. öyle mi anne hanım? dedi. 
Kendi limanları • - Hıı! 

na götürecekler · - Uçlan da bir çekiştirevereyim . ... 
miş. ~---~- - Al. Takvor görmesin! 

- İyi ya? Sa • bir halde döşeğine mı ştı. Ukin nerede - Görsc de, ben onu atlatınm.. Sen. 
limen çıkalım, serildi. Hasbıhale içecekti? Nefer, yu- hiç merak etme! 
karaya ayak ba - koyuldular: karıda, kapağın ya- Aralarında gizli bir ittifak hasıl ol-

•Iım da, neresi olursa olsun! - Nedir bu başı- nıbaşında dikilmiş, muştu. Kocakarı buruşuk elini koynu· 
- Si;.:ler o fikir de iseniz, ben deği - mıza gelen? arada bir içeriye bir na soktu; bir yı~ın tülbendin. aralann.-

lim. Denizin ortası, bazı defa kıyıda!) - Alrumızın. ka • nazar at/ediyordu. dan fakfon bir tabaka çıkardı, arkası • 
eyidir. ra yazısı! - Bakma! İçimiz· na götürüp, evladlığına teslim ettl 

Subnyın kendilerini almağa memur - Pis yahudinin, de namahrem var! Torik bunu alır almaz, davrandL E-
ettiği asker gelmiş, götürrnek istiyor - paracıklarında, çı • diyecek olsa, heri • kini belli etm.iyerek, arnbarı teftq edi· 
du. Takvor, arkadaşlarına: kası gözü kaldı.. fe anlatamıyacağın • yo"muş gibi yaptı ve en nihayet, tam 

- Haydin kümese! dedi; eğer her b!· - Ben sana de • dan kat'ınazar, böy- c:aııdığın önüne gelince, içine girip 
rirnizl aryı aryı oturtmazlarsa, maba- medim mi bah.şişini le bu vaziyette, an~ ~öktü. 
dini a~ağıda konuşuruz! daha bol ver diye? latmış olsa da, din- Kalın bir sigara sarmış, tatlı tatlı 

Küs küs, önlerine bakarak, neferin - Ben onu de • letemiyecekti. tellendirivordu. Ancak bu zevld uzun. 
peşine düştüler, yürüdüler. miyorum. O aldı a • Etrafa göz gez - sü:ınerli. Hiç bir taraftan menfesi bu • 

Bu defa kendilerine tahsis olunan lacağını. dirince aradığı ça • lunmıyan ambarda biriken dumanı, 
yer geminin kıç arnhan idl Burada -Ya, hangisi? rcyi buldu. Aınba - yukarıdaki kapak boru gibi çekmefe 
lumboz falan yoktu. Hava ve ışık yu - - Sinaya mıdır, rm en uzak bir kö - baş!amı~tı. Masmavi, upuzun bir sil • 
karıya nçılan kapaktan giriyordu. Maa ~residir? İşte ora • ~sinde yarı devril- tun halinde, bu duman, dosdoğru nö • 
mafih, istirahat!eri düşünülmemiş de- daki mendebur çı • miş, kocaman bir betçinin burnuna gidiyordu. Herif a .. 
ğildi. Altlanna birer döşek, üzerlerine fıt. · boş sandık duru • şağ!ya eğilip, bağıi·dı: . 
de birer battanive verildiği gibi, am - - Onun ne gözü kalacak? Benim, o-ı - İşte o hayvancıklar. 1 yordu. Oraya girip, kimseye sezdinne • - Hey! Kim içiyor orada sigan!! 
ba~ dört tane de iskemle konm~tu. nun paralarında gözüm ,kaldı! - Çok şey! Farenin bey olduğunu, r oon nefeslenecekti. Gelgelelim, acaba Torik dalga geçiyordu. Duymadı. 

Asnıa bir merdivenden aşağıya ]n • - Buradan sağ salim kurtulsak, ge- ve soyadı ta~ıdığını sefte işidoorum. kocakarıdaki tütün tekmil cemaate ki- F~kat oturduğu yerde küskün kilskiin 
meciE"n ön~. nefer kendilerini durdur- ne de' bir şey demiyeceğim.. Torik derin derin içini çekti: fa:yet edecek ıni idi? Takvoru iskartaya geviş gP.tirmekte olan Takvor kalktı, 
du: üstlerini başlannı aradı. Ve bu1du· - B8y Gurabi! Cenahın bir laf de - - Ah, ah! dedi; ben kodesde bilem çıkarmak kolaydı. O, yüzüne hırlayın • gitti, şeytaneasma bir haz ile, sandığın 
ğu ~igara pakctlerinf, Gurabi efendi - ordun: Elmugayyer latugayyerdi, ne cigarasız kalmış adam değilim. İstedi • ca mutlaka siner, fazla üstüne düş • içindeki Torii!: dürttü: · 
nin mahud y:ıdigAr piposunu, kibritle- idi? ğim zaman hcımpe bulurdum. Burada, mezdi. Lakin Gurabi efendi zavallısı- - İşittin? Sana deor! 
.rini müsadere etti. -Hay dilini eşek arısı soksun! görüyorum k! gözümüze uyku da gir • nı da mahrum etmek hangi insaniyete - Kim, ne diyormuş bana! 

Bu ameliye esnasında Torik arka • - Eşek ansının sokup sokmıyacağını miyecek. Artık sipsisiz sabahı nasıl e • s:ğardı? -- Cigarayı hangınız içoorsanız deyl 
da~laıına: bilmem amma, bu gece bunda sıçanlar deccğiz, günler naeıl geçecek, bilmem! Deminden, sigara bulmaktan ümidi- sival edoor. 

- Eyvah! Yandık!. dedi; bu kuyu - ılan maç edeceğiz görünoor. Öteden, İfakat hanım evladlığına ni kesen Torik mütevekkilAne boynu • - Oyala kcratayı! Ben iki nefes da· 
nun dibinde efka!· dağıtmak için sipsf - Aman! De.ID(!!. Burada var mıdır bir göz işareti çaktL Kadın olduğu için nu bükmüş, oturuyorken, şimdi ken • ha çekeyim, s.öndürürüm. 
de olmazsa, ne yapanz? dersin? onun üzerini yoklamanuşlardı. Koy • disine bu zevki temin eden hemcinsini - Sen bilirsin, amma, başına q a • 

Cevab almadı. Fakat Gurabt efendi - Çook! Papor anban olur da fare nunda bir avuçtan fazla ttitUn, yete • bile kafese koymayı, tütününün hep - çarsın. 
kendisine öv!e mehil mehll baktı ki, olmaz olur? cek kadar sigara kağıdı. bir de fitilli sini değilse bile, önemli bir kısmını - Bir. şeycik olmaz. Hem bize, bu " 
Torik kendi derdini unuttu. - Eyvahlar olsun! Ben SülQn Bey • çakmak vardı. elinden 11lmayı aklından geçiriyordu. rada cigara içmenin yasak oldutunu 

Herif bunları teker teker indirdi. den pek korkarım! Zeki Torik verilen işareti <Ierhal Adem eviAdı böyledir! Umidsizken ki!llStt söylemedi 
Tfer b!ri hevecandan bltab v.a ma'vus -O da lriırutirt çaktı. Tütünsüz kalm.ı,yacajuu anla· kU%u. ümid narlaYınca lau:t. keaUir Te- (Artcaa ... J 
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Nil boylarında Ingiliz, Fransız menfaalleri 
Yazan: Ziya Şaklr 

Yahudi Raşelin evi 
~çüncil müşkülal. ötedenberi, adet 1 

edın.miştim; gündüzleri işim olmadığı 
zamanlar, babamın yanında oturur, o
na kitııb okurum. Geeelen de birkaç 
kere ociasını dolaşır, kontrolda bulunu
ııım. Bana bu derece alışkın olan ba
bamın gözleri önünden, nasıl kaybola
caktım?. Bilhassa gece gezintilerim, o-' 
nun derhal nazarı dikkatini celbede
~!-:ti. Hiç şübhesiz ki bunu bazı fena 
t:fsir1erc uğratarak kalben üzüm ü-

1 

ve Fransız inkılabın1n tesirleri 

1775 jlllUahedenamesinin hüküm· 
süz kalması aleyhinde şiddetle bu
lunuyor. ve İngiltere ıçın Hin
distandaki yerleri ile sÜT'atli bir müna
scbet tesisi hususunda - Basra körfezi 

tnzam posta gemileri servisinin il dasını 
ve Kıbrısın yahud Giridin İngilterE: tara· 
fından zaptını tavsiye etti. Gıridi, soğra
fi vaziyetinden dolayı, müreecalı görü
yordu. Fikrince, bu hem Fırat yoluna, 
hem Süveyş yoluna hakim olmak icab 
ederdi. 

zuın üzülecekti. 
Bütün bu müşküllere birer kolaylık 

b.~labilmek için çok sıkıntılı, çok dü
Şunceİi bir gece geçirdim ve düşünce
lerimi tatbik edebilmek için de, adeta 
sabahı iple çektim. 

* Mut.adımdan, bir hayli geç uyandırn. 
Sabah kahvemi getiren dadım, endi

§eli bir çehre ile odama girdi. 
Hasta olmadığınıa onu ikna ettim. 

.. - Otur, dadı. Seninle bazı şeyler gö
l'll~ınek istiyorum. 

Dedim. 
Bu saf ve müteassıb kadının üzerin

de tesir yapabilmek ve hareketlerim -
d~n onu şübhelendinnemek için uzun 
~1!' mukaddeme ile söze giriştim. Giriş
tıgi:-a isin aslını bildinneden ona müs
tahbeı ~aziyehmi izah ettim. 
b - Ne yapayım, dadıcığım. Babamın, 
akılmaya ihHyacı var. Aldığımız ma -

aş, kafi değil. Onun için, bir Alman pa
Şanın çocuklarına mürebbiyelik ede • 
ceeırn. Bazı geceler de, eve gelemiye • 
ceğiın. 

Dedim. 
Dadım, bu sözlerimi büyük bir te -

essurıe karsıladı. 
- Dadılarla, dayalarla, çifte çifte u· 

cAh küçük hanırrı., seni bttra liC! hangi rüzgar attı?. 
Büyük itirnada rağmen ben, daha 

ilk adımda dayanmış; kalmıştım. Kim
senin nazan dikkatini celbetmeden, 
kıyo.fethai tebdil edecek bir yer bile 
bulnmamıştırn. 

Geç vakit, müteessir bir halde kö -
ye avdf't ediyordum. Vapurun, (ka -
dmiara mahsus) mevkiinde, pencere -
ni~ önünde. gözlerimi sahillerde do -
laşt•rarak dü; ür.üyordum. · 

lü bir musevice muhavere bana kadar 
akscdiyo:-du. 

İşte .. bu an . hayat tarihimin en 1.1-

nutulrnaz bir dakikası olmuştur. Çiin -
kü. Yeldeğirmenin'in o üstüste yığıl -
mış gihı duran beyaz evleri .. ve sonra, 
kulağıma gelen şu musevice konuşma, 
derhal bana mükemmel bir ilhamda 
bulunmu~tu. 

Çocukluk zamanımda ve henüz an
nemin ~ağhğında, İstanbulda bulun -
duğumuz Ye .Modada oturduğumuz va· 
kit~er ev temizlemek, cam silmek. bii • 
yük çamnşırlarda, evdeki hizmetçilere 
yardım etrnP.k için bize gelip giden 
CRaşel) i~minde bir musevi kadını var· 
dı ki; bu karlın burada, Yeldeğirme • 
ninde otururdu. 

yoluna tercihan - Kızıldeniz yolunu kul-

ı lanmanın mübrem lüzumunu ternin edi· 
yordu. Kitabında, Amel'ika harbinin son 
misalinden de bahsediliyordu. Onun söz-
lE:rine göre, bu harbin başlang•cında, 

Baldwin Bingale valisine Fransızlarm 

muhasernata başladığını haber almaların-
dan evvel Pondichcry'ye hücum edilmesi 
e-nırinl verrneğe muvaffak olmuştu. Hal
buki, 20 kanunusani 1783 de, Versay mu-
ahcdenamesinin imzası üzerine Avrupa
dan 'Hindistana Mısır tarilcile hiçbir }..·ur
ye gönderilmemiş olduğu için, harbin 
bittilrini haber veron resmi mektub Ü-

1794 de, birçok sene sehat ve ısrardan 
sonra, George Baldwin nihayet beyler., 
den o kadar uzun müddctt~nberi arzu 
ettiği muahedenamenin imzasını istihsa1 
<:tti. Fakat bu '·•wele çok geç kalıyor., 
du. Çünkü Londra hükumeti, Mısırda ta
baddüs eden daimi şurişler dolayısHc, o 
tnrik ile irtibat projesinden vazgeçmişti. 

Fransa ile İngiltere arasında clıplornasi 
münasebetlerinin kesilmesinın de bunde 
tesiri vardı . 

* midburnu tarilcile gelen bir gemi tara· O devird~ Nil -kenarlarmdak! Fr:ın:sll 
fıııdan ancak temmuz ayı içinde vasıl ol- rnenfaatlerl de pek ziyade haleldal' ol· 
du. İki arada, 13 ve 25 hazlran 1783 mu- muş bulunuyordu. 1789 ink!labının aksi 
harebeleri vukua gelmiş ve 1800 kadar tE'sirleri buralarda pek şiddetli olmuştu 
İngilizin hayatına rnalolmuştu. Eğer 1795 senesi nisanında, konsolosumu1 
muharibler münazaanın bittiğini bilmiş Charles Magallon ile Kahiredekı vatan· 
olsalardı bu fehiketten ictinab edilebilir- d.ışlarımız mütemadiyen mnruz bulun. 
di [1]. duklan tecavüzlerden dolayı İskender ı· 

Bu şerait içinde, İngiliz efkan umu- yeye ilticaya mecbur kaldılaı-. Hukuku
nıiyesinin, 1786 da, Fransızlarlll Mısırlı- muzu temin için Mısıra gönderilmiş o~an 
!ar arasında 1785 senesinde akdolunnn Dubois-Thainville beyler nezdinde bit· 
rnuahedenarneyi duyunca nasıl şiddetli şey yaprnağa muvaffak olamadığı ve Bo.. 
bir t~>laşa düşmüş olacağı tahmin edile- bıali de beylere sözünü geçırlmekten a· 
bilir. Londra hükumeti, derhal, Kahıre- ciz bulunduğu için artık hakkımızı ken· 
dtki kon~losluğu tekrar tesise karar di vasıtalarıınızia teminden başka yapı· 
verdi. Bu vazifeye gene Baldwin'i tayin lacak bir şey yoktu. 

ş~~larla, çeşiu çeşid mürebbiyelerle 
~YG~n~~n~hlb~~~na~lmü- =============================~=~ 
tebbiyelik ed~r ya\'rum?.. Keşki; ben 
d~ annen gibi ölüp gitseydim de, bu -

Vapur. Haydarpaşa hizalanna gel
mişti. Gurup eaen güneşin son huzme
leri, Haydarpaşanın evlerine akset -
miştı. Camlar, kızıl birer alev parçası 
gibi parhyord•ı. Yeldeğirmeninin be -
ya1. kağir evleri, hafif bir penbelik al -
tınc\a titriyordu. Pencerenin dışında, 
birinci karna;-a salonunun kenarında, 
peykeler üzPrınde oturan ikinci mev -
ki kadın yolculan arasından gürültü - (ArkaSı var) 

etti ve ona, ne pahasına olurs:ı olsun, Kı- Bunun ü'zerine, bir heyeti seferiye gön· 
:zıldeniz yolile Hindistan muvas:ılnsırıı elerrnek fikri çarçabuk yol aldı. Zaten, 
açması emrini verdi. İngiliz rnümessili, yeni çıkan, Volrniey'in ve Savary'nin C· 

f'n yakıT) bir zamanda, beylP.rlP. yeni bir .~e-deri Mısır hakkındaki malumatı halk 
n.unhede müzakere edecek ve, bilh:ıua, :ırcı.sına neşretmişlerdi. İngiltere ile ye
Fransanın Mısırdaki bütün teşebbüsleri- n~den harbde bulunduğumuz için Mısı· 
nt rnani olacaktı. Ayni ::amnndt, rnek- rın fethi bütün bütün muhik ve makul 
tubların nakli için bir plan da tcdklk e- bir teşebbüs haline girmişti. 
dilrneğe başladı. Bu plana göre, bir taraf- Fakat monarşinin an'anevı planını va 
tan Venedik ile lskenderıy~ arasında, ve hyi geride bırakmışlardı. Artık Asya ti· 

gtjnleri görmeseydim. 

1 Diye, hıcktra hıçkıra ağlamağa baş-
ad·. ~ 

b Onu, güçlükle teskin edebildim. Ba-
a<nın odasına geçtim. 

t Ona da makul bir mukaddeme yap· ;:n· Daha mantıklı sebebler göster -
dıın. Zengin bir A1rnan ailesi nezdin -

1 ~ _rnüre-bbiyeJiğe başlayacağımı söy -
ecııın. 

dn Z~va:Jı babacığımın çehresinde, bir
A .. nbıre derin bir ıztırab belirdi. 

1 deta, göz bebekleri, titredi. İki damk Yaş, ~;')lgun şakaklanndan aşağıya 
z~Ydı. Nemli gözlerile derin derin yü -
ttnıe baktı. Bu bakışta: 
k'- Zavallı, yavrum. Seni bu feda -
f~tlıklara, ben mecbur ediyorum. Af

' beni... 
biyen, bir rnana vardı. 

ş ?nbarnı teselli etmek için de bir çok 
tf·er söyledim. Böylece, müşküller -

en birini. ha!ledebildim. 
•- 0 gün, Bevog·ıuna çıktım. Evvela 
"'!rz·ı · · 
,. ı CJ'1 dolastım. Birkaç kat elbise JS· 
·••arı · 
tn kadırn. Tıınha sokaklarda, kendime 

0 er :z yapabileceğim bir oda aradım. 
ba ~rıhte, Türk kadınlarının yalnız 
d~f arına panı;iyonlarda ikametleri 3 -
~etdolınadığı .için her müracaat ettiğim 

B en menfı cevab aldım. 
na b~ ınuvaffakiyetsizlik, üzerimde fe
·huı ır tesir yaptı. Eğer burada bir oda 
liiçn~a7.smn, işlerim altüst olacalctı. 
Çtkı ır Yere. çarşafla girip, şapka ile 
la ç~· Yahud şapka ile girip, çarşaf
"aı· ak :mümkün değildi. Böyle bir 
tıi ıyet, derhal muhitin nazan dikkati-

ceıbf'decekti. 
lia!buk· d kt . . V. • • 

~k t' ı o or; ~nşecegım ışın ne-
na ~ ı, usullP!i, kaideleri hakkında ha-

- azı rn:ılfunatlar verirken: 
~ka Bunıa.r, giiç gibi görünür amma, 
Sizin ~Yesmne kolayca halledilebilir ... 
tiQn . akkınızcia tam bir hafta, ince -
n;n ınceye tahkikat icra edildi. İdare
dlra Şef~ ~K.. ) bey tarafından, zeka ve 
l'tn Y~ınıze kanaat getirildi. Korkma
\~f!a sur olun Bu i~de, mutlaka mu· 

l) k olacaksınız. 
emişt.L 
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PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
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:-aretini bizim lehimize olarak Akdenize diğer taraftan Hindistan ile Süveyş ara-
sında İngiliz gemileri posta seferleri ya- çevirmek rnevzuubahs değildi. Mısırın 

i~gali her şeyden evvel, Mısınn işgali İn· pacaklardı. Mısır toprakları arasından ta-
giltereyi sulha icbar etmek için, tam şev

kib edilecek yol İskenderiye, Kahire v~ ket ve kudretinin merkezinde kendisine 
Süveyş arasında olacaktı. Fakat, rnektub- bir darbe indirmek üzere, sonrakı bir 
ların bir sureti Gaze tarikil~ Tôr'a ve 

bücumda bir üssü hareket hizmetinı gö· 
Ciddeye gönderilecek, gemiler Süveyşten recekti. 

dönerken oraya uğrıyacaktı. Aksi istilı:a. 12 nisan 1798 de, Bonaparte c1ngiJiz. 
nıette, kuryeler doğrudan doğruya Sü- le-ri şarktaki bütün yerlerinden kovmak, 
veyşe tevcih edileceklerdi. Bunların ha- onların Kızıldenizdeki ticaret rnerkezle
ınil oldukları mektublann ikinci nüsha- rini tahrib etmek, Süveyş berzahını kes· 
ları da, Kench ve Nil tarikıl~ İskended- rnek, Kızıldenizi tamamen ve münhnsı
yeye sevkedilmek üzere, Kosseir'e gön- ran Cumhuriyet idaresi altıra sokmak ve 
derilecekti. 1787 den itibaren, İngilterP. Mısırlıların mukadderatını elinde bulu
hükumeti Londra ile Hindistan arasıneta nan bütün vesaiti kullanmak suretile ıs 
Llvournc ve Süveyş tarikile senevi b:r lah eylemek. için Directoire'den crn:ir 
muhabcrc tesisine hazır bulundu. aldı. 

Bu sırada, Mısırda siyasi vaziyet eski
sinin ayni değldi. Babıali, beylerin bir 
isyanı üzerine, asayişi iade için kaptan 
paşayı Mısıra gönderrneğe mecbur ol-

muştu. İngiliz kabines'inin taltmatı, bu 
ahval ve şerait içinde, Balrlwin tarafın-
ceın icra edilernedi. Mektubların yollanıl
masını temin için başka bir plan tedkik 
C'di~mek lazım geldi. 1788 de, T1tomas 
Howel Mezopotamya ve Anadolu tariki-
le yeni bir yol takib etti, Ertesı sene, .bin
başı Taylor da, Fıratın sağ kıyısını takib 
ederek, Halebden Basraya gittı. Bengale
ye muvasalat edince, şeflerine uzun bir 
rapor verdi. Bu raporda Kızıldeniz yol· 

kadc!emııtJ mfizakeresl haberlerini Wraxall
dan almıştı. O d4 bunu Basrada Suriye ker
vamndnn ö~reıımlştı. İngiUz amirali 25 ba
zlı-an 1783 de Mndrastan Callll de Buffren'e 
mektub yazarak vak'ayı haber verdi ve res
men tebll~ edllmemlş olmakla beraber, mu
hascmatın tatil olunmasını teklll etti. Bu 
telrllf, gelir geL-:1~z. 29 haziranda Buffren ta-
rafından ve Fraruıız ordularının başkuman
dam de Bussy tarafından da 2 temmuzda 
kabul edU di. Ancak 25 temmuzdadır 

1
1d Fran

sadan gelen La Survei.l.laute vergl.si sulhün 
nk'.iedlldl~lne dair Marld de Sastrıes•nin res
mı mektublarını getirdl. 

(Arkası va'r) 

···~···················· · ················· ····· ······· .. ······· 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmı, Siyasi, Hnvadis ve Halk gazetesi 
İSTA N BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

rnahfuz ve gazctemızc niddir. 

ABONE FIATLARJ 
ı 1 6 
Sene Ay 
Kr. 

3 
Ay 

1 
Ay 
Kr. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyel alınmaz. 
Cevab için rnektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımdır. 
, ............................................... " 

f Posta kutusu : 741 !stanbul i 
i Telgraf : Son Posta J 
! Telefon : 20203 : . . 
~~~~•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••'r 
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• cSon Posta• ııın deniz romaru: 6 y p 
• en1 tani 

Türkçeye çniren: M. Süren-a Dllmen 

e baş1ya h at 
Nihayet elemli ve titrek bir sesle: 

26 ncı tertibin ( 1 ) inci keşidesi dün çekildi, 
onumaraları aşağtdaki sütunlarda bulacaksınız 

40000 lira kazanan 

336 
19869 8288 27161 28173 17872 
4998 33533 6521 

16770 lz78 30591 
30698 26ğ50 3284. 
31211 33924 36505 
16970 322-9 233-3 

5186 

8338 
29233 
11694 

- Oğlum, diye bağırmıştı, işte bu 
kaciar p,elebildiın .. Seni belki bir daha 
da göremem .. Senin uzaklaşlığını gör
mc:-k bu ihtiyar Peter için tahammülü 
ço!~ güç bir haldir .. Bununla beraber 
Allah yolunu açık etsin, sana uğurlar t 

Sonlan ( 65 ) rakamlarile nihayet- 1416 
lenen bütün biletler onda bir hesalıile 18713 

25298 
19638 
14829 
33603 
32305 

22827 
17417 
32112 
38015 
12988 

21191 
772 

3739 
9496 

14012 
19015 
20882 
3488 

32708 
29410 
30677 

24614 
1321 

31605 
21178 
3080 

17479 
3668 

26299 
5224 
3721 

28079 

6882 
38268 
1114ı 
38425 
31039 
25693 
38154 
34809 

olsun. dcr ve selamet dilerim!.. 
İhtiyarın bu sözlerine revaben bir 

kn~ kelime söylemek istedimse de göz
lerimden boş:man ve yanaklan.mdan 
akan yaşlar buna mtmi olmuş ve heye
candan söyl1yeceğim sözler boğazımda 
düğüm.lenip h-almıştı. 

Pcteı içini boşaltıp bana verdiği san 
dığın içine eşyamı kendi elile yerleş -
tirmillti. Onu gemide ilk açtığım zaman 
tam k<1pağın altında onun fotoğrl:!fıru 
gönnüştüm. Resmin altına fena bir el 

ikişer lira amorti alırlar. 

10.000 lira kazanan 
10895 

2.000 lira kazananlar 
30446 13076 

1.000 lira kazananlar 
32631 20520 26738 16840 

500 lira kazananlar 

34524 
571 

17363 
4870 

30987 
26434 
8180 
7335 

27803 
13252 
22069 
7883 
2961 

23017 
28099 
6141 

26047 8705 
25513 21008 
19366 16464 
37953 20684 
32035 20563 
25936 32426 
26664 15679 
29597 26011 
13554 30539 
38379 29319 

6030 
181 

29205 
19191 
13580 
13563 

3918 
17687 
17413 
14389 
26713 
8901 
1049 

29270 
1341 
1205 

19842 
17299 
26693 
15589 
10814 
1793 
7728 

22958 
35768 
26456 

1215 
14733 

81C5 
363 

26906 
30327 
3059'1 
26196 
9087 

17427 
16198 
16901 
275~· 
21-''" yazısile Şu cümle yazılmıştı: 

cİhtiyar Peter'i unutma!• 
Sahil yavaş yav~ sisler içinde eri- Nihayet bir giln direkleT(ıen biri nin çanaklığına kadar çıkabilmtşhm. 

33323 13498 
12560 31125 
35669 31999 

32131 38855 29238 35253 31371 
1881 22905 14437 31598 

1926 24377 
39087 33525 
4553 24600 
2717 27347 

22305 38893 

20000 lira mükafat 
kazananlar 

yip göze görünmez oluyordu. Tekrar onlar beni mü temadiyen ağız ve bu -ı tıkları parça~an toplayıp yiyordum. 
bu vatan sahillerine ve beni selametle- runlarile okşuyorlardı. Pislik o kadar Salarnuralı ete ne dersiıtiz? Bu etin 
yen bu aziz ihtiyar dosta avdetim için kalınlaşmıştı ki ayakkabılarım bu cılk hisseme düSf'n kısmı en sert, ötekileri
bir çok yıllarm gecmesi lazun gelecekti. pislik i~ine batıyordu. Biri ayağımda, nin yiyeınedikleri parçalar idi ve bun-

- m - biri de sandığ11nda olmak üzere bir çift lan boğazımd&n mideme indirmek için 
Albatros'un kurtardığı insan pantalonum vardı. Gemide su ve sabu- ltir hayli uğraşıyordum. 

Rus bandıralı, büyük armalı Niobe nu çokça kuHanmak yasaktı. Binaen - İşte ben bu suretle artık yemekler-

25268 6946 21205 369~6 

150 lira kazananlar 
:t5452 32523 2858 10766 33122 917·1 

4203 7678 18891 39991 5719 25052 
22188 9743 24926 29598 3~807 39894 
~2919 13404 2825 1966 10659 27960 
10262 28390 10520 6181 

100 lira kazananlar 

İkramiyelerin hepsi çekildikten son· 
re dolabdan ( 40) numara çekilmiştir 
Bu numaralar 1 O da bir hesabile 50 şef 
lira mükafat kazanmışlardır: 

yelken gemisi Avustralyada kain Fer- aleyh ben kendim, gittikçe, domuzlar- le. kırwtılarla karnıını doyurmağa ça
mantle limanımı gidiyordu. Gemi çok dan daha pis bir duruma giriyordı,.ım. lış• .. ken evve!ce gördüğüm mahud Fu
eski. pis ve çok bakımsız bir tekne idi. Geminin cklinikleri:ıı de benim nezare- erst Bisrnarch'ın fiat listesini gözü -
BilaharE' daha bunun gibi gemiler gör- tirnde idi. mün önüne getiriyor, onu bir türlü ak
düysem de bu, onlann içinde en ziyade ~mide hPrkes beni iter, tekmeler lımdan çıkaramıyordum. Eh.. ne ya -
kl2.sik olanı idi. Geminin kaptanı da olmuştu. Çünkü hergün altlannı te - payım .. bir yanlışlık olmuştu işte ... 
şöyle böyle klasik adamlardan biri idi. mizlediğim domuzlar kadar pislenmiş Gemicililc i~lerine gelince: Doğrusu 

17050 38813 23962 
38393 39907 36128 
37899 29657 19752 
11585 19870 25147 
24812 37708 8617 
31858 32451 4371 

18691 18815 21934 21068 ~9549 35993 
19571 5774 7200 2244 22 314~ 
21966 6264 5 26103 4521 2568 
20648 39504 7821 35053 12425 9918 

10997 7158 26647 12541 21822 12682 9191 19975 2975: 
34727 1995~ 10762 29301 28433 38820 11094 30043 191Bf 
3637 38563 1650 5203 32587 29254 32559 

38977 38407 5987 
5411 6537 273

G 10000 lira mükafat 
19302 32933 :19852 

İhtiyar Peter benim, ebeveynimden ve onlardan biri kadar kokmuş bulu - direklerden kurkuyordum. Arma veya 
müsaade kağım haiz olmamaklığıma nuyordum. Adımı da cDomuz• koy - babafingoya tJrmanmak düşüncesi bi -
rağmen, gemiye alınmam için ona söy- rnuşlardı. Kann doyurmağa gelince: le beni ürkütüyordu ... Bununla hera-
lediği zaman herif: Bu maksad için bütün gemiyi dolaşa - ~r kendi kendime: 

- Onu almm amma, demişti, ben • rat: gemicilerin tabaklarında bırak - - Eh .. oğul, kolay deqil.. elbette bu 
den hiç bir nylık veya yıllık isteme - tıklan artıkları toplamak lazım geli - işlere alışacaksm! diyordum. 

20788 
3803 22444 22548 35445 9448 38581 

140 31019 13165 35839 31568 2634 
kazananlar Dolabdan en son çekrten bu numara 50 lira rnek şartile!.. y~rdu. Onlar1 n söylediklerine göre bir Binaenaleyh hergün biraz daha yük 

Gerçi ondan bir aylık veya yıllık is- drmmz da böy1e beslenir ve semirtilir- selrnek üzere nevmidane direkiere tır
tcmiyordum. Lakin daha latif simalı di!.. Kahvaltılarda francala ve kahve ma'llyordum. Nihayet bir gün, direk -
bir gemi kaptanının maiyetinde bu - yeı ine kuru ekmek ve votka vardı. Ek- lerden b;rinin çanaklığına kadar çıka -

39389 10682 24493 3280z 18523 6728 1 O da bir hesabilc 1 000 lira mükfıfaJ 
21365 36013 34232 8994 26600 23212 kazannııştır. • •••• 
10799 28065 21312 11191 37183- 7933 ......................................................... _ 

lunmağı tercih edecektim doğrusu. m!'!ği votkanı'l içine batırarak yiyorlar- bilmişti'll. 
Çünkü bu arlam ekşi ve sararmış su - dı. Ben de on!arın yiyemeyip bırak - (Arkası var) ~5140 24503 17223 6128 19470 21333 

irntlı,wnüçGncüNç~~~~nM~=======~~=~~============~===~=1~M histO\·ari kesilmiş keçi sakallı ve Al - -ı 34940 

8199 7438 34251 36709 1348~ 

3609 16996 38971 29470 31701 

manlardan nefret eden bir adamdı. l"'eo""betcı"' ecz"n e'ar 1159388386 
Ben Rusca bilmiyordum. Ötekiler 1\ C 1 

4681 35397 26394 10594 28601 
35382 33522 35967 2905 7859 

ise Almanca anlamıyorlardı. Yalnız 
kaptan biraz, sövüp sayacak kadar Al
manca konuşabiliyordu. Serdümen ise 
be~ on kelime ingilizce biliyordu. Ben 
ae okulda iken üç beş ingilizce söz bel
lemiştim. Rusca asla öğrenemedim, bu 
dil bana daima bir muamrna halinde 
kaldı. Bu gemide seksen gün devam e
öen ilk sefer esnasında aralanndaki 
konuşmalanndan hiç bir şey anlamı -
yordum. Anladığım bir şey varsa o da 
adımın çağırılmasından ibaretti 

Daha ilk günü serdümenin İngiliz -
ce bildiğini keşfetmiştim. Buna cid -
den memnun o1'11uştum. Çünkü gemi • 
ci!er arasında yalnız bununla anlaşa -
bileceğim! umuyordum. O bana sualler 
soruyordu: Ben kimin oğlu idim? 

- Bir çiftçinin .. 
Diye cevab vermiştim. 

- Oo .. ne iyi, demişti, şimdi ben se
ni baş enspektör tayin etmiş olsam ge
rektir .. 

Bu söz pek ehemmiyetli söylenmiş
ti ve hcrif beni aşağı güverteye sevke
derken dik yürüyordum. Nihayet ya -
nm düzline büyük ve son derece pis 
dom'uzlarm bulunduğu ahınmsı bir ye
re gelmiştik. İ~te baş enspektörün va
zifesi bu domuzlan ve ahırlan temiz -
lcmekti! 

Bu vadfe bana gösterHip aniatıl -
dılnnn sonra serdüınen ilave etmişti: 

- Ve bundan başka seni sancak ve 
isl:ele eczahanelerinin kahyalığına da 
tayin ediyorum! 

Bu söz üıerine derhal intikal ettim 
ki gemici dilinde ceczahane• demek 
cheliı.. demekti. 
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Bu 'ece nöbetçi olan eczaneler şun -
i ardır: 

İstanbul cihetlndekller: 

28959 29108 35671 18470 5748 2913 
28227 2785 35489 22376 2234 33954 

16687 30152 30106 34666 23091 2697 
Ak.ııarayda: (Ş~ re!), Alemdar da: (Ab

dülkadir), Beyazıdda: (Haydar), sa - 13113 23161 5846 16258 18353 18767 
matyada: (1'cofllos). Eminönü nde: (Hü- 31925 13352 17306 28595 18271 11988 
seytn HüsnüJ, Eyübde: (Hikmet Atla -
ı:ıaz), Fenerde: (Emllyadl>, Şehremin In- 37204 20954 6908 25536 1565 16975 
de: (HamdH. Şehzadebaşmda: (Hamdll, 7114 9876 21817 21135 142C.2 4796 
Karagiımrükte· (Arlf), Küçükpazarda: 36266 27712 15318 28444 36553 29547 
(Necutl AhmE'rl), Bakırköyünde: (M er -
kez>. 3551 14769 4007 14998 ıısae 30420 

Beyoflu dhetindekiler: 23867 25514 572 10098 29040 23900 
İsl.ıklA.l caddesinde: (Kanzuk), Daire-

de: (Güneş), Topçularda: Sporldlsl, Tak- 14923 23270 32360 22011 30770 18072 
aımde: <Nlznmeddin), Tarlabaşında: (NI- 19468 34575 17364 31129 4188 31116 
had), Şlşllde: (Halk), Beşiktaş ta: (Sü - ! 0760 3823 13125 660 9095 21256 
leymnn Receb). 

ı -Hiç caymayan. Bo!nzlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 19711 38944 33308 7645 38006 26341 
2 - Terbiye - Oldermek Üsküdarda: (İttlhad), Sarıyerde: 34409 30754 20220 38617 123 1689 
' - Bn b&. - Arzu. 
i- - Hnne - Zıplama. (Osman), Kadıköyünde: (Büyük, Üçlerı, 14583 27888 2545 2499 38897 16170 
5 - Yavru at - Yollama. ~llyükadada. (Şinasi Rıza), Hcybellde: 4009 29103 39799 28982 24940 30598 
6- Ya~a -Başında bir cH• olsaydı ev. 1 (rana§). 1 14028 15574 11586 18171 
7- Sporcu alkışı- Göz. '= J 16005 30875 
8 - Bir nevl Jşleme - Üye. 18948 24413 2160 16069 19060 32648 
g - And - Aydınlık. • ••••••••• .. •••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• .... • 25208 8015 19895 38155 2'i072 31506 

10 - Emellerı - Aydınlık. 26201 3693 38436 8456 210 9168 
YUKARDAN AŞAl;I: G ER ç E K l E ş E N ı _ Bazdan örülmü§ kap _ Renk. 18233 2577 38660 38296 27176 34502 

2 _ Avadanlıklar : Hayvan ytyece~l. •• 33453 2916 12404 20881 13203 
! - Fena - Hayat. R U Y A 
• - O:ı.rlb - Bir nota - VilAyet. 
6 - Yalan - Birdenbire. Ahmed Emin Yalınanın bu adlı bir kıta

bı çıkmıştır. Kitabda muhtelif IMmleket 
30 lira kazananlar 

6 - Rnbıt edatı - Çok olmıyan. 
7 - Azerbaycanlı - Tahrir. 
8 - Oruç a11 - Vazife. 
g - Aydınlık - Bir vahşi hayvan. 
ıo - Kurtulu§ - Beyaz. 

1 2 S 4 6 R 7 8 9 10 

meselelerine dair düşünceler ve mün.akata- 38745 24359 
lar vardır. 33084 30355 

Kitabın bablan fUnlardır: 16573 24887 
Binlerce senelik blr arayı§ - Ogilst Kon - 9640 4463 

tun rüyalarındakl Türkiye - Nasıl olablllrdl? 37796 7518 
-Kemalizmin anli çizgileri - Nerelere var - .,1680 37397 
dık? Menfi cereyanlar karşısında - Görüş -
zavtyelcrlni 6.ynr - Hamleden plflna ve te§ - 13324 39247 
kUAta - İki zıd Alem - Hayattan doğmıyan 4611 5004 
ka!lunlar - 1srafa u~rayan bUyük kıyınet - 19682 21262 
Müşteri sıfatlle devlet - Tılsnnlı bir zembcrck 24056 228 
- Kendimize güvPncblUrlz - Kalkınmanın er- 11430 25689 
kAm harbiyesi - Azlık hallnde bir tıp - En 20352 3033 
mükemmel ınsan cevhcrl -. Barem ölçüleri - 27022 25439 
Vatanda§ fabrikaları - Üniversite fıleml -
Demokrasi ve Otorite - Kemalizme lll.ytk ga- 29941 39928 

20817 
6630 

35443 
3729 
5884 

33152 
38869 
7272 

20571 
26572 
5436 
5689 

32154 
773 

10952 

24768 
39078 

6097 
16285 
15250 
16053 
25188 
5084 

21813 
26072 
26729 
19162 
3825 
8514 

27573 

11744 29432 
16346 1202:i 

1592 35398 
1705~ 31123 
12809 21)809 
14885 33716 
33784 29981 
30771 18062 
22808 11082 
32290 13357 
9292 34733 

29727 15599 
325 26298 

6920 21266 
11469 25646 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Ademi iktıdar 
Mesele~i 

Umuml Harbden sonra dünya gaUe " 
lerinin arttı{n, büyük mali, tktısadl ~e 
Içtimat bulıranların birbirint takib etti~ 
yorucu, bunaltıcı bir zamanda yaşıyo • 
ruz. Hayat ve geçinme sıkıntıları evvel" 
ktne nazara.1 bir mlsU artmış, suilstunıı· 
H\t tezayüd etmiştır. Bunun neticesi u~· 
vtyette muhakkak ki aksitesir husule ge· 
Urecelttl. Nitekim ;lmdl vaktinden ev ' 
vel çökmüş, umuml depresyon manzara· 
sı arzeden insımlara çok tesadüf cdiYO ' 
ruz. Ve bu v:ı.ziyet bittabi erkekilk üze " 
r!ne de tesir etmektedir. 

Erkeklerde kuvvetin azalması mutlfl." 
ka busyelerln faaliyetınin azıı~ındatı 
11erı gelmez. Erkeklik kuvvetının tena ' 
kusu dl~er blr takım şarUara da ınu " 
hakkak surette tAbidir. Umumt ruhl sar· 
sıntılıı.r, sefahetı flziyolojlye, umuml e.!;ı 
tenl yani zll.f. sonra fazla şlşmanhk g~· 
uzvl teşcvvüşat da tennsül kuvvetleri 
zerine şlddetie mUesslrdir. 

BllhiİSSa asabi ve ruhi müessirat JtU ; 
vayı tenasüllye ve şchvıınlye Uzerıııı!, 
mutlak bir tes!re maUkUr. Ademi ıttııf9 1 
nn tedavisi ele alınırken hemen btı51 
ş.lrtngasmdar. evvel umumi 1': 
ztyetı ıslah çarelerine bakma.lıdır. suıı 
dan gene babsedece~l.z. .../ 
c..-• ldeyen okwywenlanmmD ~. 
pl• 7•li&Malanaı rfıea .. ula. Abi ..,... 
.... btektwl .... .,.. .... Ulaı.ulr· 

-------=31 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şube$' 

Merkezi: Berlin 

Türkiye pbeleri: 

Galata • İstanbul - İzmir • 
Deposu: İst. Tütün Gümrü~ 

Domuzların ahırını temizlerken hay
vanlan çıkaracak değildim. Onlar ora
da olduğu halde bu işi yapmak mec -
buriyetinde bulunuyordum. Halbuki 
bu yer çok dardı. Ben, kova ve fırça e
lin:de bu son derece pis mahlftklann 
arasında vaziferol yapmap çalıtırken, 

zeteler - İçtimal boşluklar - Sözün aonu. 4826 10842 
(Oerçekl*n Rüya) her Tilrk vatanda - 22722 31192 14163 26041 

12651 30407 
18348 34059 

13888 2701 • 
14678 34667 * Her türlü banlta iti * ........ ' 
36942 88961il======~~ 

şının a:Jlk&. lle okuyacdı blr tltabdır. 11287 9914 
Fiatı 50 kurufl;ur. Her ldtabcıda bulunur. 35007 8181 



13. lkınciteşıin 

j ___ in_h_i_s_a_r_Ia_r __ U_._M_._ü_d_ür_l_ü_ğ_ü_nd_e_n.~:~ 
fşin mnhiyctl Keşif bedeli %7.5 teminatı Şartname Eksiitmenin 

Istanbul başm nu or ıottn 
binasının kaldırım ta
mir! işi 

Aıaıtepe c.ıstunsu me .. ur 
evıari bahçe divarlnrL.e 
kaldın11 ynpılması ı i 

Balıar.ye tillUn işleme 
evi Jske1Psi inşa~ıtı 

Li. Kr. L. Ku. L. K. 

1185,65 89,03 

831,27 62,34 - 5 

729,80 54.73 - 4 

pazarlık 14 

açık U,30 

açık 15 

I - 9/Xl/938 tarihinde ihale edilemiyer1 İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım ta
rniri işi. Maltepe enstitüsü memur evleri etrafına. ~uvar v~ paı:.n~lı.k ve me~· 
divenli üç bahçe kapısı ile kaldının yaptırılması ışı, Baharıye tutun ışleme evı
nt yeniden yaptırılacnk iskele inşası hiı:ttlarında yazılı usullerle ayıı ayn ck
siltrneye konmuştur. 

II - K{'şif bedellerile muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 
Ul - Eksiitme 1/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalannda yazılı 

~a<ıtlt'rdc Kabataşta Levazım ve Müb:ı)'aat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
}Jılacaktır. 

lV - Keşif; şartname ve projeler yukarıda. yazılı bedellerle hergün sözü ge
Çtn şubeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstıtü duvarları ve Bahariye işleme evi eksi~tm~lerine !ştira~ 
~tın k istiyenler:n İnhisarlar Um um Mü durlüğü İnşaat Şu besınden .f'cnnı ehli
Yt!t vesikası almaları Hizımdır. 

'VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
Paralarıle birlıkte yukanda adı geçen komisyona gelm~leri ilfm olunur. (8356} 

~ 

Cinsi Mikdan Tartrım Muha:nmen bedeli '" 7.6 te- Ek silt-
kabUıyeti J;eberi TutRn minatı men in 

Li. Kr, ~. Ll Kr. Li. K. saati ........... 
Sn purge ~000 A. -.11.375 341.25 25.60 14 
Bsıskuı 3 A. 1000 Kg. 248.-. - 744.- 55.80 14.30 
~:tu eter 1600 Kg. -.90.- 1350,- 101.25 15 1ckı ba•ıdrol kA· -.40.- 2800.- 210.- 16.30 
tıdı 70Xl00 eb'ndında 

1 - Nümunesine uygun olmak şartiylc 3000 aded süpürge, şartnameleri rnu

Cibince 1000 kilo tartma kabiliyelinde 3 aded yerli mamulatı baskiii ile sınaf 
işlerde kullamlmak üzere 1500 k:lo Etil eter ve taahhüdünü ifa etmiyen rnüteah

hid hesabına nümuncsi cvsafında 70 X 100 eb'adında 7000 kilo içki bandrol ka

ğıdı ayrı ayrı açık eksiitme uruliyle satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedellerıyle · muvnkkat teminatları bizalarmda gösterilmiştir. 
III - Eksiitme 29/XI/938 tarihjne rastl:yan Salı günü bizalarında yazılı saat

lerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonıında yapı
l<tcaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
gibi süpürge ve (çki bandrol kağıdı nümunesi de görülebilir. 

V - İstcklilerin eksiitme iı:in laJ in edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
.ralarjyle birlikte yukarıda adt geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8355, 

Cinsi 

.....____ 
~~ )('~1-~14-am-ba_l_aJ-. -ka-A ğıd! 
3 z tutün çuvalı 
18 200 tn/m boyunda yu-

Varlak b . 
318 aşlı cıvata 

\>a 120 tn/m boyunda yu-
31:lak başlı civata 

dernir pul 

"~ 
Mıkdan Muhammen B. Muvakkat Eksiitmenin 

Beheri Tutarı terninatı Şekli saati 
L.K. S. L. K. L. K. 

30000 Kg. -.30.50 9150.- 686.25 Kapa.zari 14.30 
2000 Ad. 26,75 535.- 40.12 Açık 15 

4000 • 

8000 , 
12000 ~ 

440.- 33.- 15.30 

... ,. 60 Kg .• .ı ... ·l'a . 
1 l.i 20 Ad. 17.-.- 340.- 25.50 Pa-r.arlık 16.30 

üd -. Nürnuncsine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalAj kağıdı. 2000 
ba~ ınce §eyler kanabilen standard normal sık örgülü toz tütün çuvalt, Cibali 
('' ını evine yapılan plat!ormlara lazım olan yukarıda eb'ad ve rnikdarı yazılı 
.,.~vca~ ıle demir pul ve taalıhüdünü ifa etmiyen müteciliııid hesabına satın alı
Cett~ 1. ~~ daıngalı ve kefe li 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyum ve ölçülcır mü
lııe § ıgıncc darngalı 20 aded terazi ayrı ayrı bizalarında yazılı usullerle eksilt-
ı:e koJırnuştur. 
ırı- Muharnmcn bedellerile muvakka t teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 

t<ıatı - Eksiitme 21/XI/938 tarihınc rastlıyan Pazartesi günü bizalarında yazılı 
l>ıla erde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonuncb ya. cak tır. 

l\7 
'\T - Ambalaj ka~ıdı nümıınl'si hergün sözü geçen şubede görülebilir. 

t& . - Açık eksiltıneye ve pazarlı~a iştirak etmek istiycnlerin münakasa için 
y:n edılen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
d zı]ı komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltınesine iştirak etmek istiyenlerin 

\>c lllÜhürlü teklif mektubunu kanuni vc~aik ilc % 7.5 güvenme parası makbuzu 
~Ya banka teminat mektubunu ihtiva E-decek olan kapalı zarfları eksiitme günu en g 

ka . eç saat 14 de kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mu-
bılınde vermeleri lazımdır. cf.08h 

~ Cin sı 
Mikdım Muıırunmen B. % 15 teminatı Eksiltmenln 

Be h eri Tutarı. Lr. Kr. Şekli Saati 

~ L. K. s. L. K. 

'l'utun tozu 96 nd et 36.- 6. 40 Pazarlık 14 100 ton B3deli 550.- 187. 50 Açık 14,15 Ambalaj mas 700.-

Iskarta fp 12:>0. -
1958 Kilo -. 19. 12, 5 374. 46 li6. 16 • 14 

h.ı~~:nşabah_çe fabrikasında eski cam f~brik .. sı enkazından bakiye 50 sarıtim 
dcı. a ve bır santim kalınlığmdn 56 ad~ b leği ta l, İzmir tütün fabrikasın-

ınayıs 939 ih . 
Polar n ayetıne ktıdar topl:m cak 100 ton tlıtijn tozu ve Üsktidar de-
Caktır.SUrupunda mevcud 1958 kilo i karta ip bizalarında yazılı usullerle satıla-
ll- Muh · 
ıır _ A amınen bedellerıle % 15 teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 

rttınna 2S/XI/938 tarinme rastlıyan Pazartesi günü bizalarınca y.ızılı 

SON POSTA Sayfn JS 

Sabah yataktan kalkarken başınız ağrı
yorsa yahut, nezleniz varsa hiç düşünme

yin hemen bir Kaşe 

Alın ız 

Nezleyi ve baş ağnsını geçirir ve Gripten 
korur - lsmine dikkat ediniz -

Şekere i 
• H A C 1 B E K 1 R Mamulatında 

Türkü n milli çeşnisi vardır. 

~----ı:.--=---ı:ıı.• İstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy .,..1•-----=ı--m.••• 

Deva et uem.ryou rı va ı ı n ınnrı ış le m 3Si um .ı ın ı uar JSt .• anı ır ı 

Dev,et demıryoılarına a~ınacak müfettiş muavini 
mü.:abaka şartları 

Hareket müfettişi yetişrnek üzere mUsabaka ile müfettiş muavıni alınacaktır. 
Müsabnka şartları aşağıda yazılıdır. 

ı - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin hita
mında müfetti~Iiği tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya iblağ olumıcaktır. 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapılac:ı.~ı mahaller, taliblcrin adedine göre bi-
lahare tesbit edilecektir. 

3 - Müfetti~ muavini olabilmek için lıizım olan evsaf ve vesai~: 
A Türk olmak. 
B - 40 yaşını geç.memi~ olmak. 

C - Mühendis veya yüksek iktisat ve ticaret mektebi, Mülkiye mckteb~, Hu
kuk veya Fen Fakültesi mezunu olmak. 

Ç - İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hiunette ça
Iışmağa mani bir hali olrnamait. 

D - Askerlikte ilişiği b·ılunmnmak. 

E - Fransızca, almanca, ingilizce ve italyanca Usanlarından birine vakıf ol
mak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 
A - İstida ve 6 aded vesika fotografı. 
B - Polisten tasdikli iyi durum knltıdı. 
C - Nüfus cüzdanı. 
Ç - Mektcb diploması. 
D - Askerlik vesikası . 

E - Makine ile yazılmış kıs::ı teıcümcl hal varakası. 
F - Şimd:ye kadar başka yerde çalışnıışsa aldığı bonservis örnekler!. 

Bu vesikaları eksik olanlar ve mııayyen vakitte müracaat etiniyenler 
müsabaka imtihanına kabul edilrnezler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28/11/938 tarihine müsadif Pazartesi günü yapıla
caktır. Talibler yazılı vesaikie en nihayet 20/11/938 tarihine kadar Sirkeci, 

H&ydarpaşa, İzmir, ~nkara, Afyon ve Adana i~letme müdürlüklerine mür:ıca
ut etmiş ve sıhhi muayl'nelerini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında riyaziye (Ali değil) memleketin iktısadi coğraf. 
y&sı İktısad Türk ve Türkiye Tarihi um u mf tarih ve coğrafya 'orulacak ve bll
di~i dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti 12 ay 
l/2/3 ncü sınıf istasyon ve anbarlarda 4 • 
Hasılat servisinde 2 • 
Başmüfctti~lik kaleminde 
Müfetti§ kursunda ve imtihan 
Müfetti§ nezdinde 

~ . 

3 • 

24 • 

Doktor alınacak 
Devlet DemiryoUarı Umunı Müdürlüğünden: 

(8241) 

İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecbur! hizmete tabi ol
mıyan ve bu sene askerlik hızmetini bı tir·miş ·olan gençlerden beş doktor alı
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lırn ücret ve ikametleri için ayrıca lojman vcrilecek
tiı. Lojman bulunınıyan yerlerde ev kirası verilir. Kısımları dahilind~ yapa
cakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcirah ta alırlar. 

Talib olanların bir dilekçe ile Ankarada Zat İşleri Mtidürlüğüne müracaat et-
nıt!leri ilan olunur. c8242:ı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merk~zinden: 
Gündüz bakırnevi direktörlü~ü açıktır. Ana rnekteblerinde çalışmış tecrübeli 

bir bayan öğretmen alınacaktır. Talıblerin vesikalarile müracaatları. (8332) 

saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübı::y..ıat Şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Bileği taşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 + 813 = 1958 kilo 
ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma ıçm tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminat pa-
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8247, 

~ 

I- İdaremizin Samsun fabrikası için ~artnamesinde yazılı eb'ad ve evsafta 
olmak üzere 1000 metre Irikabı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
n- Muhammen bedelibeher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat teminatı. 2812.50 

liradır. 

III - Eksilt.me 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14.30 oa Kabataş
ta Lcvazırn ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel muk&bilinde si:Szü geçen şubeden alınabilir. 
V- !steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g:ivenme parala-

riyle birlıkte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c8328, 

Medasında 

Büyük bir te beddül 
Mübalagalı cMakiyaj• kalmadı. 

1 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYE'i' İNCH 
BİR PUDRA, TABit BİR GÜZELLtK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar kac.ınları, yeni bil 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bii 

tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver. 
rneksizin şeftali çiçeği bir ten temin edell 
yeni bir pudra keşfetmi~lerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç der. 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpit~ü 118 

karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya

gerleri tarafından uzun ara~tırmalar nCo! 

ticesinde elde ettikleri bu en son usul • 

Toknion müessesesi tara(ındar. imtiyazı 

alınmıştır. Tokalen pudrası, parlak bir, 

buruna ve yağlı manzaralı bir cilde nf· 

hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar

fmda cMat. bir ten temin edecektir 

cFini Mat. Tokalen pudrasını kullandı

ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne d ter, 

cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zclliğinizi arttıran bir tazelik ve bi:- ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 

Tokalen pudrasmı istı!yir.lz ve kullanınız. 

b çü ··zerin 
Fennl Kasık bağları 
Mıde, barsak. böbrek 

dOşknnıo~nne 

Fennl 
Konalu 
fatiyonlor.; ülçü 

tari:csi gnnderilir. 

EminonU 
ızmir sok!l~ 

leL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerdan 
salunınız. 

Son .Posta l\fatbansı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERI: A. Ek"Tem V ŞI'! .hi .J<.ıiL 



HUBUBAT UNLARI BAHAAATLAA: 
Piriııç, Mercimek, Bezelya, Y•'\laf, Arpa, Nohut 

Patatea, Fuulye, ÇaYdar Ye 1air Hububat arılarile 
PiriDç Niıutuı, Buiday Nipatuı, Koı:un Flor. 

Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zenc:efil, Sahlep Ye 

Sofra Tuzları. 

1915 den beri tevekkufsilz masaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazand•l• 

HO KONKUR 
ile müstahzsratının mükemmeliyet ve nefasetinde trişilmez bir kuvvet olduğunu isbat etmiştir 

Adres : Be,lktat, Kllacall, Telefon : 40337, Istanbul, Nuri Çapa 

Ni ET Gi ESi 
yine bir ıpinde beş biiyük ikramlyeyl 
vererek birinciliği kazandi. 

40000 Li All 
33665 No. bilet sahibi isminin mahfuz kalmasını i.deyen Ankarada bir baya verdi. 

15000 LiRA YI 
30142 numaralı b•let sahibi Amuyada bay Abd\lllaha verdi. 

12000 LiRAYI 
29800 numaralı bilet sahibi Kavakta Bay Fuada verdi. 

1 O O O O -LiRA YI 
10895 numaralı bilet aahibi Pangalb Bilezikci sokak 35/1 No. da 

3 ncü Dairede Bayan Şadan' Üstnn'e verdi. 

10000 LiRAYI 
10895 numaralı bil.::t sahibi Yeni Postane ka11ısında Seyyar Satıcı Bay Koçoya verdi 

Daima Büyük ikramiyeleri Ver1nek Birinci iğini Kazanan 

NiMET GiŞESi 
Sahibi N i M ET AB lA' n1n Uğurlu elinden siz de biletinizi ahnız. 

Adrese dikkat: Eminönü Tramvay caddesi 29/31 No. İstanbul Tel: 22802 

A 
• 

NELER1 DIKKAT! 
Et ve sebzeterin iyice plşmemeslnden, meyvalann güzelce yıkanmama.sından, içUen suların temiz ve saf olmamasından hA

sıl olan solucan dedi~lmlz barsalt kurdları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ınce barsn~ın lç zarına yapı~ara.k ve tan erneret 
yetl~lr ve ürerler. Ekserlyetıe çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması. sar'aya ben-

zer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kordların tesiridir. 

( 'iS MET SOLUCAN BISKOV.ITI) 
bu kurdların en blrlnci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itlmadla verutr. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza se
nede birkaç defa lhtiyaten veriniz. AUe doktorunuza danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yinni dört saat sonra solucanlar düşmczse çocuğunuzda solucan olmadığına iti-

mad ediniz. 

Sıhhat VeUletlnln resmt müsaadesini halzdlr. Tam tstlmall kutuların Içinde yazılıdır. 

KuUanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsa\'i kısma aynlmıştır. Büyükler: Gece yntarken iki kutu biskii· 
vit, çoeuklar: ı~ - ıs yqma kadar blr kutu, 10 yaşındaiı aşaiı çocuklara her Y84 için gece yatarkeu. blr çizgi 
bis1dlvit verilir. 

1 

Y~N i T~SliMAT 
iLMü~ABERLE~iMiZ 

DA~AYUICSEK 

rA iZ, DAı-lA E.Yi 
ŞARTLAR. T~MiN rD[R. 

ıtOLANTS~ RANK-üNI NY. 

POKER 
trq bıçaklan en sert sakalı bile 

yener ve cildi yumUJabr. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla isteg/niz. 

.=::==·~--\ SiNGER 
BByanlara mahsüi e:I.iRUlt ve pırlantalı . s ı N G E a saatleriiıbl , 

yeni modelleri gel.inijtir. Fiatları 7S lfra ile 500 liradır. · 
- EMSAU..ERİ GİBİ ON BEŞ SENE GAitAN'l1LiDtB -
Taşradaki muhterem müşterilerinüze arzu ettikleri 

takdirde yeni ka talok gönderilir. • 
S tN G ER SAAT MAl'xAZASI -İstanbul Eminönü. Tel: 21964. 

,. Diş Tabibi Ahmed Cevdet Germeyan 4 
Maçka: enzane sır!\sı Aysal ap:.ırtııını ı nci kat. Hastttlannı bergOn sant 

9-12 ve H-19 .ıt k<ıchr l('ahul eder. Roı:ı ~n ve Divatcrıni elektrik tednıs1 

İştanbul Orman Başmüdürlüğünden: 
ı - Orman Umum Müdürlü~U hesabı~a ınalzernesi İstanbul orman çevirge Jllfi· 

dürlüğü tarafından verilmek şartile nümune ve şartnamesi veçhile 4865 }ira 
bedeli muhammen ile 80 kalem evr c.kı matbuanın tab ve teclidi açık mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevirge müdürlü
ğünde görülebilir. Yapılacak işler çevirge Md. de mevcud nümunelcre gö
redir. 

3 - Eksiitme ikinciteşrinin 18 inci Cuma günü saat 15 de icra edilerektir. 
4 - Muvakkat teminat 364 Jira 88 kuruştur. Teminatlar İstanbul Orrr.an uıes'ul 

muhasibliğinden almacak makbuz ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdiye kadar beş bin liralık bu gibi işleri yapnııf 

olmaları ve ehliyetlerilP birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyon• 
gelmeleri. (8157) 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tablt meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklld edilmesi ,kabU olmayan 
bir fen harlkasıdır. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESI 
BE.YOOLU .. lSTANBUL 

Emsall arasında en gQze! ve pt 
Mobilyalar satan 

(ESKI HAYDEN) YeDI 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlannın ze,.. 
gin çeşidleri her yerden iyi şaruar 
ve ucuz tintlarla bulursunu'z. 

. 
Ilan Taritemiz 

Birinci· aahile 400 lıımıf 
1 kinci aahile 250 » 
O çüncü aa hile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
Iç aahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanPl 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarile derplş edilmiştir. 

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

blııcalık KolleldU flırUII 
J[alınmauade ... 


