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M-illi yas ve cenaze . merasimi programi 
Ankarada kat'i surette kararlaşti 

Celal Bayar bugün . Mecliste Atatürkün 
verilen kararları anlatacak vasiyetnamesi 

Cenaze merasiminden sonra Büyük Önderin naşı 
Şanile mütenasib bir anı d gapılıncaga kadar Etnografga 

müzesinde askeri ihtiramatla muhafaza edilecek 

---·· 
Büyük Şefin menkul servetinden bir ktsmln! 
Tari h ve Dil cemiyetlerine btrakt1ğ1 tahmin 
olunuyor, vasiyetname Ankaraya gölürüldü 

Kabine dün de 
Reisicümhurun 

riyasetinde toplandı 

Ankara, 13 ( Hususi) - Atatürkün Eylul ayı 
içinde Beyoğlu Altıncı Noter liğine tescil ettirdiği 
vasiyetnamesi Ankaraya gönderilmiştir. Bu vasi
yetname kanuni mirascısı huzurunda ve Ankara 
Sulh Hakimi tarafından açılacaktır. Tahmin edi/di
ğine göre vasiyetname tamamen hususi mahiyette
dir ve menkul servetinden bir kısmının yakınlarına, 
Tarih ve Dil cemiyetlerine verilmesine dairdir. 

Ankara 13 (Husust) - İcra Vekil
Ieri HE>yeti bugün öğleden sonra Cüm
hurreisi İsmet İnönünün Çankayada- ~~.,..,~~,..,_,.~~,..,.~~~.,..,~~,..,_,.~~ 

(Devamı 11 inci ıayfad4) ·········································--··················••••••••••••••••••••·······················-···············-

.. Söi"ii11k .. 1i8i8di"Y8Siöd8 Bütün Avrupa matbuatı 
Ataturkon hatırası Cümhurreisi İnönünde.n 

taıiz edildi 
A:::;: ~::ı:;; :::u;,::~:; si tayişle bahsediyor 
uzun uzun neşriyaUarma devam et -
mektetiirJer. (Devamı 11 inci ıayfada) " Türkiye, lnkıliiblarda faal ve büyilk bir hisse 
~-············~~· .. ;·:·~···~·::····· ........... ~ sahibi olan lnönü gibi birini hizmete hazır 

en orÜi~~l ~~rafl bulmakla bir falthe mazhardır, 
Yazan: Muhittin Birgen Londra 13 (A.A.) - Daily Telegraph derin tesirine nişanedir. Millet meclisi 
(Yaaısı 1 ncı U.Jfunızda) gazetesi cAtatürk'ün varisi. başlıklı ma- bir çok muharebelerin kahramanı ve A· 

Gene O kalesinde bilhassa şunları yazmaktadır: tatürk'ün inkılablannda onun mutemed 
Yazan: Ereümend Ekrem Talu Yeni devlet reisinin intihabmdaki muavini bulunan. İnönüntl seçmiştir. 

· Ankaradıı Et nogratya müzesi i <Yuısı aıtmcı a)'famıada) rur'at ve birlik Atatü.rkün, Türklerin ka- İster devlet adamı, ister asker va:an• 

Ja~nksra 13 (Hususi) - Anadolu A-1 Önder Atatürkün naşı Ankaraya geti- \ ........................................................ ,, rakter ve Adetleri üzerindekı nüfuzunun (Devamı 11 inci ıayfada) 
-.. •• ının haber aldığına göre Büyük (Devamı 11 inci saufa.d.a) 

···~ ....... y~·~i'····c~iii-···s~-y;~-·-···--··-· Gençliğin sesi : " Atatürk, gövdesi Türk vatanı ve kalbi 
ka binesi bugün Meclis Türk gençliği olarak ebediyen yaşayacak, 

h k 20,000 Türk genci dün Taksim meydanında gözyaşları içinde onun bırakbğı 
UZUrUDa ÇI 1y0r eşsiz mirasa, onun Cümhuriyetine, inkılablanna, kudretli ye kuvvetli rejimine 

k b daima sadık kalmağal \latanın toprağına canını, istiklaline kanını verrneğe and içti 
" a ine azası arasındaki tebeddülleri hükômetin, 
azası arasında bir nevi nöbet değiştirme ameliyesi 

yapmak istemiş olmasite izah edebiliriz 
Yazan: Selim Ragıp Emec 

2'Cibim ~ dift f8lll H ltftUk. bh' Jc4JaklıJcl4 aflz ~Aft4 cloJM"ftU. S. M ı•n cf41gıaft mevclcına ftltMI/Cifd .,.V., 
~ IOicc*lan tma.~ (Y- 4 lillcl ..,..._l , 
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SON POSTA 

Alemşümul matem devam ediyor 
Yabancı gazeteler, dünya halkının teessürünü 

hala aynı hararetle tebarüz ettiriyorlar 

Sov az teleri 

j . Moskova 13 (A.A.) - Tas ajansı bıldi
, rıyor: 

İzvestia gazetesi, Atatürkün hayat ve 
faaliyetini tebarüz ettiren bir makale 
nt>şretmiştir. Makalede denilıyor ki: 

Osmanlı imparatorluğu umumi harbc 
girer girmez, Mustafa Kemai faal ordu 
hizmetine geçmiştir. 1915 de Çanakkale
nin İngiliz filosuna ve ihraç kıtaatımı 
karşı müdafaası esnasınd'a temayüz ct
miştir. Bu harekiı.tla, İngilız maknınları 
da. dahil olduğu halde bütün askeri ma
kaınların yüksek takdir ve tasvıbinc 
mazhar olmuştur. Umumi harb esnasın
da, Mustafa Kemal Çanakkale cebhesin
'tle ve müteakiben de Surıyede Alman 
generallerinin Türkiyenin dahili tşlerj

nc müdahalesine karşı şiddetle mücadele 
etti. Hatta bir aralık Alman kolonizas· 
yon politikasını protesto için istifa mec
'buriyetinde kald:ı. Mustafa Kemal, an
cak Alınan generalı Von Falkenhaynın 

Suriyeden uzaklaşmasından sonra ordu
-:;:ı döndü. Harbin sonu Mustafa Kema1i 
Filistin ordusu kumandanhğmda buldu. 
Sultan hükUmetinin antant.t ve anta.'"lt 
1arafmdan Mondros şartlarınır. bozulm:ı.
sına zelil bir surette inkıyad ve mutava
atı Mustafa Kemalin enerjik protestola
Tım mucib olmuştur. 1918 y!lı sonundıı 

!sfkltıl mücadelesi için taraftarlar bul
nı<.ık üzere istanbula gitti. 1910 mayısın
da Anadoluya gönderildi ve malum ol
duğu şekilde yeni Türkiyenin ilk ınuvak
kat hükumetini teşkil etti. 

Gazete, Atatürkün mücadeleleri ve 
bnşlıca bnşarıları hakkında iıahat ver
dikten sonra makalesini şu satırlnrla bi
tirmektedir: 
İsmi yeni Türkiyenin bütıln milli kur

tuluş h.areketine bağlı olno Kemal Ata
türkün vefatı, Türk milleti için büyük 
'bir ziyadır. Müstakil Türk!yenın bütün 
samimi dostlan bu yüksek adamın ve 
devrimizin bu şayanı dikkat fahsiyetinin 
ölümünden derin bir surette müteellirn
dir 

Loncra 13 (A.A.) - Sunday Times 
gazetesi, yüksek şahsiyetlere tahsis et
tiei gündelik gazetesinde, Atatürkün 
Çanakkaledek~ askerl muvaffakiyctle
ril'!i hatırlattıktan sonra şunlan ilave 
ediyor: 

Atatürkün ölümüne bugün, haysi • 
yetjn artık bir batıradan başka bir ~ey 
olmadı~ bir fılemde, bilyük bir devlet 
qdc.mı, büyük bir asker yüksek derece
de baysiyetli bir şahsiyet olarak ağ • 
!anmaktadır. İngiltere evvelce cesur 
bir düşman, sonra da sadık bir dost o
lar:ık tamdığı büyük adamı selfunla -
m2Jrtadır. 

Büyük saygı 

Londra 13 (A.A.) - Reuter bildir)-
yor: 

ObsPrver gazetesi yazıyor: 
Muasır hiçbir isim Atatürk adı ka-

dar büyük s~ygı telkin etmemiştir. A· 
tatürk y&lnız Türkiyenin bütün haya
tınt değiştiren bir deha değil, fakat 
beynelmilel miinasebetlerde iyilik ve 
yalnız iyilik y..ıpan bir adamdır. 

Gazeb, modern Türkiyenin bfmisi • 
nin hayatını çizdikten ve bütün saha
lardaki muvaffakiyetlerini hatırlatt1k· 
tan soııra ŞU!lları ilave ediyor: 

Atatiirk kadar iyi olsalardı 
İngiliz milleti Kemal Atatürkün ha

hrasınt taziz hususunda kuvvetli se -
bo~lere maliktir. Ayni zamanda Ata -
türkün idaresi diktatörlüklerle demok
rasileriıı haddi zatmda yekdi~rile 

rrayrikabi1i telif olmadığını gösteren 
klasik bir nümunE: olmuştur. 

Filhakika bütün diktatörlcrlc bütün 
demokratlar Atatürk kadar iyi ve bü -
vük olsalardı bn iki idare sistemi ara -
~ında hiçbir zaman zararlı bir ihtilaf 
zuhur etmiyPcekti. 

Bufg 

Sofya 13 (A.A.) -~Bulgar ajans• 
bildiriyor: 

Yarı resmi Dness, başmakalesinde 

ezcümle diyor ki: 
c Atatürk öldii, fakat onun yeni TüT· 

ki~·ede muazzam eserinde mündem·c 
bulunan ruhu daima yaşıyacakiır. A · 
ta!ürk, tarihte Rusyanın Büyük Pi · 
er'inin sbfında büyük ıslahatçılarm 

yerini alıyor. Hiçbir memleket, yen; 
Türkiyenin atası tarafından başanlaı· 

teceddiid kar'ar çabuk ve o kadar de -
rin bir teceddüd görmemiştir. O, her 
tarafta dahi b~r asker, müstesna bir ıs· 
lahatçı ve )T1rrdunun kurtancısı olarak 
telaki edilmektedir. Bu derecede in · 
sanlar asırlar içinde yalnız bir defa 
görülür. Şimdiki Türkiyenin tarihi bu 
mfistesna devlet adamının tarihidir. 

Gazete. Atatürkün hayatının büviik 
merhalelerini savdıktan sonra, maka · 
lesini şu sure!]e bitiriyor. 

Bulgaristan, Atatürkün şahsında bü
tük bir dost kaybetmektedir. Matemi • 
mizi cmub komşumuzun matcmik! bir
leştiriyoruz. A+atürk Balkan barısının 
arnili i t.; Yu:-duna millet fikrine da -
vanan yeni b;r politik iman bırakıyor. 
Büyük eserinin esası bu iman üzerine 
müessestir. 

Dvenik gazetesi, başmaka1esindc, A
tatürk ıslahat1ar1nın fevkalade ~hem· 
miyetini kaydettikten sonra, ölen Cüm
hur Başkammın Bulgarlar arasında 
ke.."ldisini tamyan ve hayranlıkla tak· 
dir eden b~ok dostlan mcvcud oldu
ğunu bildiriyor ve- diyor ki: 

Bu ölüm, Atatürk tarafından başla -
nan esere nih:ıyet vermemektedir. On 
beş yıl içinde yaratmağa muvaffak ol -
du~ mesai arkadaşlan zümresi bu e
sere devam edeceklerdir. Ve Türkiye 
buna devam için icab eden kuvvetler
den mahrum değildir. 

Eski Bulgar sefirinin makalesi 
1fir gazetesi, Bulgaristanın eski An

kara orta elçisi B. Pavlofun imzası al
tında neşrettiği makalede ezcümle di -
yor ki: 

Harb sonrası Avrupasının en şayam 
dikkat simalanndan biri kayboluyor. 

Büyük asker, cesaretli ıslahatçı ve 
müstesna devlet adamı, cAtatürk:t a • 
dmı haklı olarak taşımış olan adam 
artık yaşıyanlar arasmda değildir. Ye
ni Türkiyenin tarihi son on b~ yıl zar· 
fmda onun adına avrılmaz bir surette 
bağlıdır. 

l\fucize1cr 
Slovo gazetesi direktörü meb'us 

K:ıjuhof'un imzası altında neşrettiği 
uzıın bir makalede şöyle deniyor: 

Atatürkün büyük ve şan ve şe

refle dolu ismi Ankara kayalarının 
üzerinrl~. unu~uımaz günlerin l?ir ha
tırası olarak s:Jimnez kalıyor. Burada, 
bu toprale üze>rind~, bizim yanıbaşımtz· 
da çok büyük ve çok kudret1i bir a· 
ds:rı bi7im muac;ırımız o1aı-ak yaşa· 
mışt1r. Düşman ordularının istilasını 
bir yıldırım darbesi gibi defetmek, 
barış muahed~lerini bir kılıç darbesi
le yok etmek, halifenin asırlık taht ve 
tarını bir yumruk darbesile ortadan 
kaldınrak, mcmlcketi ıslah etmek ve 
'50nra ümidsiz ha!e düşmüş olan bir 
"Tlilletin milli ihtirasını uyandırmak ve 
modern ve medeni bir devlet yarat -
'Tlak ... İ~te gözlerimizin önünde cere -
ran eden ve büvük bir kısmı itibarile 

Kemal Atatürkün ~ahsi eseri olan mu
"'izeler bnnlardır. 

· cDünya (!Skisi k~ dar entercsan 
dci,rildir» 

Buna bimıen, Gladston gibi ~unlan 
söylemekte haklıyız: 

cDünya, bu derece müstesna olan bu 
adamın ölümünden sonra artık eskisi 
kadar enteresan değildir.• 

Işte, :niTietinin atası, kılıç, fikir, 
!.;:alb ve irade adamı olan Atatürk bu· 
iur. Milletinin bu büyük eviadı ayni 
zamanda yirminci asrın da büyük bir 
yurddaş1dır. 

ltaly t eleri 

Roma, 12 (A.A.) - StE>iani 
bildiriyor: 

Bütün gazeteler Cümhurbaşkanı Ata
türkün ölümüne geniş bir yer tahsis ve 
kendisinin hayatı, mesaisi ve yeni Tür
kiyenin inşası için olan mücadelelerini 
gösteren bu makalelerine tcrcümei h::!l
ler ve fotograflar iHlve etme>ktedirler. 

Duçe tarafından tesis edilmiş olan Po
polo d'İtalia gazetesi diyor ki: 

Muazzam yapıcı 

Ölümün, hayatının yinni yılını vak
fettiği ve alametleri şimdi çok yüksek ve 
sa.ğlam bulunan muazzam yapıcı faaliye
tinin tam cevvaliyeti içinde avladığı, va- .,.l""L& 
bm babasının ziyaından dolnyı Türkiye
vi müteellim eden matem çok derındır. 
• Gazete, Atatürkün askeri hayatını, in
kılabcı faaliyetini, politik sahneye avde
tini, dünya harbindeki mübim askeri fa
aliyetini, Gelibolu müdafaasııu ve harb
d~. sonra Türk ordusunun kurulmasım 
hatırlattıktan sonra Türkiyenin istiklflli 
için olan mücadelesi üzerinde uzun uza
di.ya durmaktadır. Müteakiben pclitik 
~dam sıfatile olan faaliyetinden, mem
leketin otokrasi ve teokrasiye dayanan 
eski teşkilatını yıkan inkılahından, arı'~· 
nelere karşı hattı hareketınden bahsct
tilden sonra diğer ıslahatı ar~sında milli 
nıüd'afaa kanununu. Latin harflerinın ve 
İtalyan ve İsviçre kanunlarından alınan 
ceza kanunu ile medeni kanunun kabu
!ünü, birden fazla kadın almanın meni
ni, saymaktadır. 

20 yılda 

Corriera Della Sera diyor ın: 
Atatürk şahsında bütün memleketin 

politik, ekonomik ve sosyal bütün saha
lardaki faaliyetini sevk ve idare etmek
tt' olan bir adam, yirmi yıld~ Türkiyede 
yeni bir zihniyet yaratmış olan bir adam 
ölmüştür. 

Oslo, 13 (A.A.) - Norveç 'l'elgraf &· Ayni gazete, Atntürkün pJlitik mcha-
jrı:nsı bildiriyor: Bütün büyük gündelik fetini bilhassa kaydettikten sonra yur
gıızeteler, Atatürkün tercümei halini .!unu barış muahedelerinin bütün tah • 
oeşretmekte ve gayet senakar makale - Jidatından kurtarmasını bildiğini ve 
'erle onun tarihi eserini hıkôye e!mek- Montröde rnemleketi lehine olarak halle 
tedirler. muvaffak olduğu boğazlar meselesini ha-

Dagbladct gazetesi yazıyor: tırlatmaktadır. 

Bugün Türkiye o kadar kuvvetlidir ki Gazeta Del Popolo, Atatürkün hfıkim, 
"ıo.sta adam tilbiri tamamile esk~, hayide faal, çnlışkan bir tipi temsil etmiş oldu
olmuştur. ğunu hatırlatarak Atatürki\n zihniyetile 

sultaniann zihniyetieri arasındaki tezadı 
Aften Posten gazetesi ya1.ıyor: 

kaydetmektedir. . Atatürk muazzam bir eser vücude ge-
Messagero gazetesi, dünya harbmin so 

tirmiştir. 

La Nation Agraire gazetesi yazıyor: 
Bir adam, yeni bir Türkiye yarattı 

Dikkate değer müessir hareketi ile dev
let reisieri arasında biricik bir vaziyete 
~ahib olan Atatürk'tür. 

Le Morgen Bladet yazıyor: 
Atatürk tarihte memleketmin en bü

\"'Ük adamlarından biri olarak .!\.alacaktır. 
Türkiye iyileşmiştir ve yeniden kuvvet
lenmiş olarak Atatürkün eserlerine de
vam etmek hususunda en müsaid imkan
lara sahibdir. 

Morges Handels gazetesi yazıyor: 
Atatürk Türkiyeyi yeniden yaptı ve 

('min bir yol üzerinde ileri yürüyü~ne 
devam eden bir memleket bıraktı. 

nunda Türkiyede kalan yegane ge-rçek
lik, Kalkasya ne Akdeniz arasınd:ı müte
kasif ve mütecanis bir blok olan Türk 
milleti olduğunu hatırlattıktan sonra A
tatürkün yabancılara ve eski rejime kar
Ş' muzaffer kılmayı bildiği şeyin işte bu 
gerçek olduğunu kaydcdiyor. 
Yalnız bu iş bile, Atatürk adının mo

dern zamanlarm en cüretli ıs1ahatçılar1 
a~·~sında kaydedilmesi için kafidir, diyor. 
Diğer bütün mühim İtalyan gazeteleri 

de ayni fikirde bulunmakta ve AU.tür
kün büyük çehresini asker, inkı!abcı, po
litik;, sosyal ve ıslahatçı faaliyetinın ışığı 
altında göstererek yeni Türkıyenin onun 
idaresi altında elde ettiği büyük terakki
leri kaydetmektedir. 
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Alemşümul matem devam ediyor 
-

Yabancı gazeteler, dünya halkının teessürünü 
hala aynı hararetle tebarüz ettiriyorlar 

Yu na 

Atina, 12 (A.A.) - Etnikı gazetesi ya. 
zıyor: 

Atatürk bütün dünya modern tarihinin 
~n büyük çehrelerinden birı olmuştur: 

Büyük Türk, büyük Balkanl!, biiyük 
.ıdaın. Bir İngiliz biyogr.afı onu haklı ola

rM!IW.dl reı.k ctabia~in kuvveti• diye tavsü et
miştir. O, escrini tamamen tarsin ettik
ten sonra öldü. Derin bir matem hissedi
yoruz. Zira onun büyük faziletlerini, 
Balkan Antantı ülküsünc o1nn muazzam 
hizmetini müşahede ve tesbit etmiştik. 

Kronos gazetesi yazıyor: 
Türkiye Büyük Şefini kaybed-yor, h

kat Yunanistan da öyle samimi bir büyük 
dostu kaybediyor, şimdiki Türk - Yunan 
dcsUuğunu ve teşrik.i mesaısin~ ona med
yunuz. Elen milleti Türk milleti ile bir
likte matem yapmaktadır. 

Elinikon Mellon gazetesi diyor ki: 
Atatürk, ölümünden evvel, herkes ta-

men i§tirak etmektedir. 

cBiiyiik diriltiei:t 
Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı bil

\!iriyor: 

Dün öğleden sonra çıkan gazeteler de 
Atatürke sayfalar dolusu yazı!ar tahsıs 

etmişlerdir. 

Etnos gazetesi diyor ki: 
Asker Mustafa Kemal saycsmde, Tür

kiye muhakkak bir ölümden k".ırtuldu, 

fakat hayatı kahramanca, askeri gayret
ten daha kahramanca bir g:ıyret olma
dan kurtulamazdı: Büyük diriitici Ata
~ütkün gayreti. Türkiye için müellim bir 
matem teşkil eden ölümü, Elenler için 
de büyük bir ziyadır. Dost ve müttefik 
komşu milletle ayni büyük matem içinde 
olan Elen milleti, büyük ölünür. öniinde 
heyecan ve ihtiramla e~ilmekte ve Türk -
Yunan dostluğunun ölen kurucunun arzu 
ve iradesi mucib!nce daha z;yade inkişaf 
roeceğine kani bulunmaktachr. 

Ayni gazete müteakiben muharriri 
Daskalakisin şahst lnıibaliU'lru neşredi
yor. 

Atinaika Nea gazetesinden· 
Atatürk, son dakikasına kadar, Yun:ı

nistan için çok büyük bir dostluk hissi 
beslemiştir. Yunanistan için büyük bir 
hürmet ve muhabbeti vardı ve ıki mem
leket arasındaki teşrlki mesaiyi daima 
daha ziyade takviye etmek emelınde idi. 
Başvckil Metaksas ile son görüşmelerı 
esnasında ve şevk, heyecan dolu telC'fon 
görüşmelerinde, ayni değişmez his ve 

cuzu ile meşbu olduğunu göstermiştir. !
ki milletin Türk Şefinin ölümünden müş
terek bir ziya olarak müteelJim olmaları 

tabiidir. Esasen, derjn bir sıırette müte
heyyiç olan d'iler Balkan milletler i de 
Yunanistana ve Türkiyeye iltihak edc
reklerdir, zira bugün bu kadar samimi 
ve sıkı antant içinde birleşmiş olmalan
nı Atatürke pek ziyade borçlu bulım

maktadırlar. 

Atatürk'ün bulduğunu kimse bulmadı 
Gazete, muharriri Bayan Spanudisin 

şahsi hatıralarını neşrediyor. 

Tipos gazetesi yazıyor: 
Atatürkün Türkiyede yaptığını hiçbir 

tdrafta hlçbir kimse yapmadı: Ne Ca
vour, ne Cromwell, ne de Vaşinj!lon. A
t.-ıtürkün bulduğunu hiç kimse bulmadı 

ve Atntürkün yaptığını da lııçbir kırnse 
yapmadı. ilham ettiği kimsPler ve kendi 
prensiplerine göre teşkil ettıği yeni ne • 
sil onun eserine devnİn edeceklerdır. Tür
kiyenin bütün dostları bunu bekliyor. 

Biiyük materne iştirak 
Vradini gazetesi diyor ki: 
Atatürk, Balkan yarımadası işlerine 

Yl'ni bir şekil vermiş olan b~iyük bir ta
rihi tahavvülün başlıca arnillerinden biri 
olmuştur. Hayatının sonuna kadar Yu
nanistnnın sam· mi dostu ol rlu ve iki mil• 
1et arasında teşriki mesai lüzumuna ru
J.unun bütün kuvvetıle inanrr.ışn. Yun:ın 
~illeti dost ve müttefik milletin büyük 
.:r.atemine bütün kalbile iştirak eder. 

B ütün dünya için bir ziya 
Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı bildi

riyor: Gazeteler, Atatürkün hayatına ve 
l'Serine sayfalar tahsis etmekte- ve yaz
dıklan yazılarla Atatürkün ölümünün 
Yunanistanda da çok derin bir yeis u
ynncl'ırdığını tebarüz ettinnektedir. 

Katimerini, czcümle diyor ki: 
Her memleket, milleti zafer, refah v~ 

.;aadet yolunda ilerlcten büyük adamıa
nna heykeller dikccektir. Fakat Türki
yenin Kemal Atatürklin heykelinin va
r,>ılmasında kullanılacak taşı bulmak için 
dağlannı deşmesl, karıştırmas: icab ede
cektir. Zira Türkiye, herkc>sin hased et
tiği b!r adama ve dostlannın ve düşman
larının hayran olduğu bir deha adamına, 
.ziyaı yalnız Türkiye için değil, bütün 
medeniyet ve dünya için bir ziya teşkil 
eden bir adama malik bulunmak bahti
yarlığına nail olmuştur. 

Proyada şu satırlar okunuyor: 
Uzun olmasa bile, çok dolu bir hayat

tmı sonra perşembe günü gözlerini ha
~·ata kapıyan adnm büyük ıslahatcılar 

zümresine mcnsub bulunuvordu. 
Gazete, Atatürk tarafındmı bu kıldar 

muvaffakiyetıc başarıinn cesurane ısıa
hat hakkında mufassal izaha~ vPrdiktcn 
~onra diyor ki: 

Biz Yunanlılar, onun Tiirk • Yunan 
dostluğuna ve teşriki rnesais:r.e olan sar
silmaz inanını heyecanla hntırlıyacaJ:tız. 
Eğer Türkiye büyük kurucusunu kaybe
diyorsa, Yunanistan d'a büyük ve emin 
bir dostunu kaybediyor. Yuna:t milleti 
dost ve müttefik Türk milletinin mate
mine bütün kalbiyle iştirak etmektcdir 

•Şahsi]'eti hududlan aşnuştır. 
·Eleftron Vima:t dnn: 
Onun adı, dünya tarihinin kahraman

ları arasında silinmez bir şekilde kala
cnktır. Zira şahsiyeti kendi memleketi
nin hududlannı aşmıştır. Yunan milleti 
onun ölümünden samimi bir surette mü
tcellimdir. Onu, hem .duşmnn ve hem 
dost olarak tanımış olan Yunan milleti, 
k~ndisini bir düşman sıfatile ne kadar 
t~kdir etmişse bir dost olar<>k ta o kadar 
Eevmiştir. Türk • Yunan anlaşmasını CJ 

istemiş ve bu anlaşmaya hararetli bir 
.:nıan ile çalışmıştır. 

Bir Türk - Yunan teşriki mesaisinin 
faydalannı ilk görenlerden biri olmuş
tur. Daha sonra Balkan Antantının k!.l
.rulmasındaki hizmeti, askeri muvaffaki
yeUerinden sonra nasıl iterıyi gören bir 
devlet adamı olduğunu isbat etmiştir. 

Bütün Balkaniann yekpare bir teşriki 1 
.mesai levhası arzetmesini, büyük bir kıs

:ıu itibariyle, diin ölen adama onun ge
ııiş görüşüne ve seeiyesinin doğruluğuna 
medyunuz. Dost Türkiyenın bugün ıçin

.ie bulunduğu acı yeis, ıztı::-ab dakıkaJn. 

Çe 

rında, Yunan milleti onunll! beraberdir. Prag, 12 (A.A.) - Ç. T. K. ajansı bıl
\ e Büyük Şef, hararetli vatanperver ve diriyor: 
ddima Türk - Yunan uzla§masını uılemiş Bütün Çekoslovak matbuatı Büyük 
eıldn müstcsna adam iç'n bır karde~ gibı Şef Kemal Atatürkün ölumi.ı ile Türk 
oııunla birlikte ağlamaktadır. O ölüm ya- .nilletinin uğradığı materne iştirak et
tağında yatarken, iki millet birlikte ola- nıekte ve bu yüksek adamın kıyınet bi
I uk onun politikasına devamı ve onu u çilemiyecek kadar büyük olan meziyet
eınelini tahakkuk ettirmeğe çalışınağı lerini tebarüz ettirmektedır. Gazeteler, 
k~ııdi kendimize vadcdelim. lıilhassa Atatürkün vücude getirdiği in-

uTariht~ misal yoktur.,, kılablarla Türkiyeyi kt.Lvvetlendirdiğ~ni 
Mcssager d'Athenes gazf"tesı yazıyor: \'C modern bir hale koyduğunı:. ve ayni 
İnsanları sevk ve idare eden biiyük ıumanda ona beynelmilel sahada birinci 

çehrelcr arasında yeni Türkiyenin hanisı planda bir mevki alınağı temin ettiğini 
Atatürkünkü kendine has çızgilcrle ay- yazmaktadırlar. Gazeteler, büyük ö!ü
nlınaktadır. Çok, pek çok inkılabcılar nün fotograf ve tercümei halini neşret -
görüldü, :fakat hiçbiri Atatürkün ~a- mektedirler. • 
ıet ettiği ve muvaffak olduğ~ şeyi yap- Ceska Slova gazetesi şunları yazıyor: 
mddı. l''ütuhat politikaları içm fasılasız Atatürkün şahsında yeni Türkiycye 
teşebbüslerde bulunmuş olan Osmanlı ruh veren bir adam kaybolnıuş~ur. Bu 
imparatorluğu banş için de fasılasız bir derece yüksek bilkatta bir adama sahib 
tchlik~ idi. Kendini inzibata ve terakki- olduklanndan dolayı Türklere gıpta et
y~ vermiş olan Atatürk devleti, gençleş- rneğe mütemayiliz. Çünkü, biz de bugün 
mi~ kuvvetleri ile, 4·oğu Avrupası için Mustafa Kemalin dünya .sahnesind·e gö
.:-ağlam bir destektir. ründüğü zamandaki Türkiyenin vaziye-

Balkan Antantı Atatürkü kurucuları tine benzer bir mevkide bulunmaktayız. 
ve rehberleri arasına kaydetmiştir. Onun Atatürk Türkiyeyi İngiliz pllrlmanta • 
hamlesi Türkiyeyi Yunanistanla candon rizm modeli üzerinden bir devlet yapmı§ 
yc:klaşmağa ve bir ittifaka sevkcbniştir. ve memleketinde kuvvetli bir sanayi ya
Bu ittüak, üzerinde dörtler antantının r.&tmıştır. Hülasa, Atatürk moöcrn Tür
'nkişaf ettiği temeldir. Türki;}e, Yunani~- kiyenin yaratıcısıdır. TurkiyE' dahi müs
tan gibi asırlarca mücadelePin kendisinı Jümanlık nleminde bir mucize manzarası 
ayırmış olduğu milletlcrin çok samimi o- arzetmektedir. Türkler ileıebed A~atür
larak matemine iştirak ettiğini görüyor. kc minnettar kalacaklardır. 
Tdrihte buna benzer çok rnisa. yoktur. Lidove Novini gazetesi yazıyor: 

Akropolis gazetesinden: Atatürk harbdcn sonraki politika fıle-
Kılıcının şaşaası, Atatürklin tek fazi- :ninin en kıyınettar simaları arasında yer 

leti ve tck şan ve şerefi dPğildir. Onun ;.ılmaktadır. Karakteri yapıcı, elcman
b..ı.rış zamanında ynptığı iradesinin ku\•- Jarla büyük bir vatanperverliğin ve :ie
vetini ve fikirlerinin parlaklğım .:laba mirden bir iradenin birleşnıiş bir timsa
ziyade isbat etmiştir. Büyük Pıer dev- Iidir. Modern tarihin en yiıksek: vak'al:l
;·iııdcnberi böyle bir tecrlibe yapılm:ı.- rıudan biri olmak üzere Türk!ycnin yeni
mıştı. Atatürk on altı yıld.ı ge:nçlik ve den hayata doğması onun esericiir. 
kuvvetle dolu kudretli, istediğin! ve ne- Lfdove Listy gazetesi yazıyor: 
reye gittiğini bilen yeni Türkiycyi ydrat- Atatürk ile birlikte Türk tarihmin en 
mağa muvaffak olmuştur. yüksek siması kaybolmaktadır. 

Yugoslav gazeteleri 
Belgrad, 12 (A.A.) _:_ A vala ajansı 

bildiriyor: Atatürkün ölümü bütün Yu. 
goslavların kalbinde kederli a'k'sler u
yandırmıştır. Büyük adamın ölüm habe
ri yalnız hükumet merkezinde d·eğil, fa
kat bütün memlekettc sür'atlC' yayılmış 
ve resmi binalarla birçok hususi evler 
derhal kendiliklerinden bayraklarını ya
rıya indirmişlerdir. 

Dün akşamki gazeteler gibi, hu sabah
ki gazeteler de birinci sayfaların! Türki
yenin babası olan büyük adnmın ziyaına 
tahsis etmiş, muhabirierinın gönderdik
leri tafsilntlı haberlerlc büyük ölünün 
~on dakikalarını bildiren munzam malu-
mlitı neşretmişlerdir. 

Gazeteler. en aziz ve en kıymetli bir 
rüknünü kaybetmekle matE>mc garkolan 
Türk milletinin bu acısını heyecanlı cüm
lelerlc ifade etmektedirler. 

Bundan başka gazeteler, Atatürklin öl
mez eseri ile hayatı hakkında birçok taf
~ilat vermekte ve İsmet İnönünü Cüm
hurreisliğine intihab eden Türk parla
mt:ntosunun bu intihab eelsesine aid ma
!Uınatı neşretmektedirler. 

Prnger Prcsse gazetesi, Atatürkün ba~. 
lıca eseri boğazlar üzerinde- Tiırk hiiki
miyetini yeniden tesis etm~ olmasıdır, 
ctiyor. 

Bohemia gazetesi yazıyor: 
Atatürk, arkasında istikbalinden kork· 

mıyan kuvvetli milli bir deyJet bırak
mclctadır. 

Prager Tageblat gazetesi yazıyor: 
Türkiye Atatürkün idaresi altında 

ı.~amen yenilcnmiş eseslar üıerine mües
ı;cs yeni bir memleket olmuştur ve dünya 
politikasın~a mühim bir rol oynamak
tc.dır. 

isveç g 1zeteleri 
Stokholm 13 (A.A.) - Bütün İsveç 

nıatbuatı, Atatürkün ölümü münasebe -
tile uzun makaleler neşredcrek, onun 
büyük şahsiyetini tebarüz ettinnekte -
~iı·Icr. 

Aftonbladet gazetesi yazıyor: 
Türkiyenin yeniden teşkilı ve tanzi • 

mi keyfjyeti hayret verici tam bir inkı -
!ab olmuştur. Bugünkü Türkiye Ata -
türkün kuvvetli şahsiyetine layemek bir 
şekilde bağlıdır. 

Gocteborg Randels gazetesi yazıyor: 
(Devamı 5 inci sayfada) 
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Gençliğinsesi:''Atatürk,gövdesi Türkvatanı ve 
kalbi Türk gençliği olarak ebediyen yaşayacak,, 
20,000 Tork genci dün Taksim meydanında gözyaşlari içinde onun bıraktığı eşsiz mirasa, onun Cümhuriyetine, inkılablarına 

kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık kalmağa, vatanın toprağına canını, isiikiAline kanını vermeüe and içti . 

DiZn Taksim meydanında tam 20.000 kişi vardı. Fakat bu 20.000 insandan çıkan ses en' tenha b!r sokaktaki ıilkt.lnetten frırkh değildi. Deıikanh.lar, ihtiyarlar, minimini ç.v . !7~:n:-, hep-1~, JıerkeJ ağlıyordıı, 
En çetin ıztırabın yalçın tepelerinden 

yuvarlana yuvarlana büyüyen bir genç

hk çı~ı dün Taksim meydımmda hızını 

aldı. Kaybettiğimiz fakat ebediyer. ya

§ıyacak olan Büyük Atatürkün tunçlaş

mış şahsı önünde bir kere dcıha içini dök

mek, d oya d oya ondan bahsetme, kana j 
kana ağlamak fırsatını buldu. 

Dünyanın hiçbir tarafmda ve hlçbir 

~uğda ıztırab, matem bu kaciar asil ve o

nörlü bir kılığa girmemiş ve hiçbir mil

let ıztırabın içinde bu kadar milli birliği, 

milli şuuru ve milli kudretı tezahür et

tirmek büyüklü~nil gösterememiştir. 

Eğer dün Neron Taksim meydanında 

t-ulunsaydı gözleri şişinciye kadar ağlar, 

cO benim mllletlmln yıldızıdır, parlıyacaır. 
o benimdir o benim muıet1mlndlr ancak!• 
Koca Taksim meydanı: 

~\:r.. a3ırlar geçse bugünu unutabilir 
h•'iÜl hiç! .. 

: C...öz:e: yaşlı, gönüller mahzun omuz
lar düşük; fakat :mukaddes ve sihirli bir 
:ztırabın ırmağında ruhlar yıkanmış, :içi-

len and1a yepyeni ve tertemiz bir imanla 
gençlik, gene vakarla, kendisine has o
nörle geri dönüyor. 

Taksirr..rlen bakıyorum. Galatasaraya 
kaıin1· bL":' :,•s<m nehri akıyor. Kalabalık 
heyecan !çin le ağır ağır dağılıyor. Bitti· 
ği için mi? .. Hayır, her an biraz daha ar
fan acısını paylaşmak, ondan bıraz daha 
brıhsetm~ onu konuşmak, onu -anmaK 
ve .. a~lamak için. 

bu içten yanış, bu ulvi manzara karşı- Nusret Scıfa Coşkun 
smda gordiyom düğümü İske.nderin tlı- Bir sükunet birden bir gök gürültüsiZe yırtıldı: cAnd ıçtyoruz., İsviçredeki Türk talebeler de 

cını beklemeden kendiliğinden çözülürdü. derin bir heyecanla bezenmiş ateşli ve yaktın, bıraktm! Bunu tutanuyan eller le tıka basa dolu bir gençlik sesi gök gü- and içtiler 

Dün Taksim meydanında tam 20,000 bütün bir millet ıztırabına make.s olan ta§ olsun.. rültüs\1 gibi akisler yapıyor, Iİmfek gibi Bern, 13 (A.A.) - Cenevredek~ Türk 
kişi vardı. Fakat bu 20,000 insandan çıkan autkunu dinliyoruz: Meydan Okyanus dalgalart fibi co1a- azametle çakıyor: talebeleri tarafından nep-edilen bir be 
ses en tenha bir sokaktaki sükunetten •- Bu tunç alıidenin huzurund:ı, onun rU: kükredi: -AND İÇİYORUZ! yannarnede şöyle denilmektedir: 

dc.ha fazla değildi. yüksek sahibi mi1U kahraman Atatürküıı - Taş olsun!.. Ata, işte bunu bildili için gözlerini cB~.z Tür~ g~nçliği, Atatüı·k'ün ş~hsı~· 
D ı k. ·· h k d ın d . . 'd Ak . . ü t ih k d N tl Tü k li da cumhurıyetın yaratıcısını ve mılletın er er ı, gozyaşı aczin ve ru un za- arşısın a, mi saa etımızi ı ra ıçın •Ebediyen y• ... yacaktı.rıt m s er apa ı. e mu u r genç - d'ık b' h .. d. . . k b t kt . Bu 

-y• ca ır a ımını ay e me · eyız. 
\'allığını sezişinin ifadesidir. Belki doğ- toplanıyord'uk. Ne yazık! Şimdi onun ö- Meserret Sük-ôtinin CQŞktuı söylevinl if fibi şuurlu, hassas ve içli bir gençliğe tltmir kabul etmez ziyaın heyecanı ile 

ru .. fakat bizim için böyle mi? Bizi ye - lümünden duyduiuJlluz acıyı içimizde yüksek mühendis mektebinden Berldnin. malik olan Türk milletinE' .nütehassis olarak hatırası Helebed kal· 
niden yaratan adamın arkasından gözle- bir şimşek gibi çakan hasreti göze vura- ki takib etti. Berki heyecanlı bir hitabe Gene bir millet konuşuyor! bimizde yaşıyacak olan kıırtarıcımızın 

rimizin pınarları kuruyup, mecraları tı- rak toplanıyoruz. ile milletin acısını tebarü:z ettlrmeie ça- Gençli~ sesi, milletin se.sic:Ur. HUJU bize emanet ettiği eseri muhafaza etmeii 
kanıncıya kadar ağlamadık deor.m Fakat i~inde, vecd içiıide d.inliyoruz: taahhüd ederiz •• 

es Atanı! Eviadların duyduklan azabın lıştı ve dedi ki: 
gözüroüzden damlıyan her yaş birbirine 

cklene eklene bir istelagınit sütunu gibi 

yükseldi. Bu millet azmın·n, bir mmet 

ıoğukkanlılığın bir kelime ile bir millet 

kudretinin ifadesi oldu. 

Saat 9. 

Taksim :mcydanı kaynaşıyor. 
Saat 10. 

Taksim meydanı mahşenn küçük çap
ta bir modeli. 

Saat 10 buçuk. 

Taksim meydanı genç ve imanlı bir 

kalabalıkla ağız ağzına doldu. Şimdi ta

faO bir havuz gibi bu insan dalgası 

ıtokaklan istila ediyor. 
Saat ll. 

hiçbir yüksek san'atla ve edebiyatla te

rennüm edilemiyeceğini anlıyorlar. Sen 
lı.i Türk gençlJğine: cEy gençler! Aranız

da yirmi yaşına gelmiş sayısız Mustafa 

Kemaller var» demiştin. Senin sözünü 

isbat edeceğiz. Aramızdaki Mustafa Ke

maller otuzuna, kırkma, ellisine de ula

ŞDcaklardır. 

c- Atatürk, gövdesi Türk vatam ve 

kalbi Türk gençliği olarak ebediyen ya

şıyacaktır.» 

Berkiden sonra sıra ile Tıbdan Tarık, 

Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinde11 

Jale, İktısad Fakültesinde~ şair İffet Ha

lim ve Fahri heyecanlı bir~r söylev ver
diler. 

Ey Sakarya ve Çanakkalenin şehidle- Sağıma bakıyorum. Delikanlılar ağlı

ri ayağa kalkınız! Dünyanın en büy:.ik yor. Soluma bakıyontm. İhtiyarlar ağlı-
::ıdamı aranıza geliyor.» 

·Türk inkılabını komyacağız

Genç hatib bundan sonra hıçkırıklar 

i~inde boğulan sesile şöyle devam etti: 

c- Etin ve kemiğin Mustafa Kemali 

yor. Arkama dönüyorum. Minintini ilk 

rr.ekteb çocukları ağlıyor. 

Hem de hıçkıra hıçkıra .. 

öldü. Fikrin ve idealin Mustafa Kemn!i Hoparlör konuşuyor: 
_ Arkadaşlar merasime lstiklıil mar- ebediycn yaşıyacak. Türk rejimini, Türk 

Kim ölmüş te arkasından istfsnasız bü

tiln bir millet ağlamış. Atsıtürk, en btl
yük Türk! Sen hakikaten bayük b1r a

jaındın. Sana yalnız biz de~il, bütün dün

ya ağlıyor. Ağlıyacak ta .. file başlıyoruz. inkıHibını, Türk h,alkçılığını her zaman 
koruyaçağız. 

Iztırabı içinde değil, fakat sesinde ho

ian genç ve dinç 20,000 hançere haykırı
yor: 

cKorkma sönmez bu şafaklarda yfizen al 

saneak! .. • . 
Bu bir milletin sesidir; bu Atat':irkün 

I(:Sidir. Bir dakika sükQt. Koca meydanda 

çıt yok. Yarabbi!. Bu ne muhteşem bir 

sükQnet. Hepimiz bir tek insa~ gibi ayni 

fCYi düşünüyor, ayni §eyi duyuyoruz. 

Nutuk1ar 

Şimdi Edebiyat Fakültesinden Abôül
kndJr Karahanın ölçülü bir tonla ve çok 

Meydanı dolduran on binlerce 
hep bir ağızdan haykırıyor: 

- KORUYACAGIZ! .. 

insan 

Abdülkadir Karahanın boş bıraktığı 

Gençliğin andı 

Şimdi kürsüde Vedia var. Genç üni

Yersiteli andı okuyor. On binlerce ses 

tekrarlıyor bunu: 

cBiz, Türk gençliği Atamızın bıraktı-
F.ürsüde genç bir üniversiteli Bay:ın var: ğı eşsiz mirasa, onun cümhuriyetine. o

Mcserret SükOti.. tam bir Türk kızına aun inkıliıblanna, onun kudretli \'e kuv

yaraşan çok asil heyecanını, ıztırabına vetli rejimine, daima sadık kalmala: va

mailtib ettirmeden titriyen, fakat kuv- tanın toprağına canımızı, istıklAline ka
vetini kaybetmiyen bir sesle, hoparlörle nımızı vermeğe, şerefimiz, gcnçllğimiz, 

yarışıressına haykırıyor: Bu müstakbel namusumuz ve Türklüğümüz narnma yü
Türk anasının sesidir: 

ce alıidenin altında söz verip, and' içiyo-
Atanın met'alesi ruz.» 

c- Atam! Sen Türkiyeye bir meş'ale İmanlı ve tükenmez enerji ve kudret- Vniverlite gençliğinin 4bidP.yc· koydu!}u çeıenk 
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Gençliğin and içmesinderi intılıalar 

Nııtııklt.ır gözyaılt.ın içinde dinlenirkn 

Gençler Ultiyarlar, ilkmektr.b çocuklan 'hepri hepft cğlıyorltır. 

Toplantı bittikten ıonra aur.uı 

Blr Vmveı-ıiteıı. hitcbeıini ırod eJerJcn 

Sayfa 1 

Yurddaki ecnebilerin taessürü 

Ankaradaki 4bide1Je çe tenk koyan Fransı . · 

An~earadaki Fransızların al>id.:?y~ çe lenk koymalanndan bir bcışktı intıba 

Aıemşümul matem devam ediyor 
( Baştarafı 3 üncü sayjamızda) 

Kemal Atatürk, Osmaniı imparator -
luğu bakayası içinden milli Türk devle -
t:ni kurtarmış, ziraati sistematik bir şe
kilde rasyonelleştirmek suretne iktısadl 
hayatın inkişafını temin etmiştir. Kemal 

• Atatürk eserini takib için saglam bir esas 
kurarak memleketin istiklalıni yaratm4 
ve daimi müdafaaya hazır bulunduğu bu 
istiklfıli kuvvetlendirmiştir. 

Nya Daglight Ailehanda gazetesi ya -
uyor: 

Atatürkün eseri üzerine bir nazar at
fcdilirse görülür ki Türk ·devletinin ba
~mda bu büyük şef bulunduğu 15 sene 
z~rfında vücude getirdiği eserler, geçmiş 
asırlardan daha fazla ve derin izler bı • 
ıakmıştır. O olmasa idi modern Türkiye 
olmazdı. Onun sayesinde Tü::rkler onun 
fevkalade eserini takib edebilecekler ve 
c!ünya nazarında esasen pek yüksek olan 
itibarlarını daha fazla yüksE-ltebilecek -
lerdir. 

1 u u u. • ~ yeni bir milli ülkü vermiştir 
B&şka, başka mahiyette dıktatörlüklcr 

''ardır. Bunlardan bazıları hilrriyeti bo
ğar. Bazıları da aksine ol~rak millete 
hürriyet ve kültür verirler. Atatürk Tü: 
kiyesi bu sonuncu tipin timsalidir. Dün
ya hiç bir zaman Torkiyenın garb zih • 
niyeti içinde yeniden kurulması gibi he
yecanlı bir drama asla şahid olmam~tır. 

Stokholms Tidningen ~azetesi yazı • 
yor: 

Atatürk yalnız memleketinin hakimi 
değil bir devlet adamı ve mükemme: bır 
tcşkilatcı idi. İsviçre, onu, n!odern İsv<.ı.ç 
c!evletini kuran Güstav Wasa ile muka -
yese etmektedirler. Bu zn.ukayese her ci
hetce muhiktir. Yüksek bir eser bırakan 
l::üyük ad'am için İsveçte gösterilen tak -
dir ve büyük hayranlığı Hhar hususun
da bundan daha iyi bir delil o'amaz. 

İsvi~re matbuatı 
Bern 13 (A.A.) - İsviçre telgraf ajan

sı bildiriyor: 
Modem bir devlet İsviçre matbuatı, Atatürke uzun ma. 

Dagens Nyheter gazetesi yazıyor: kaleler tahsis etmektc ve onun muhare -
Türkiye Atatürkün idare.sı altında ke- l:;eden sonra mutemed bir devlet yap -

limenin garbdaki mefhumu ile modern rna.k için dağınık Türkiyeyi yeniden bir 
l::ir devlet olmuştur. Bugün bu d~vletin :-ıraya toplamak hususundaki mesaısını, 
beyneimiJel itibarı gittikçe artmaktadır. büyük dahili inkılablardaki ve memle • 
Girişilen ıslahat işi Türkiye)i değiştir - keti modern medeniyete intıbak ettir -
miştir. Türkiye dış politika sahasında ve rnek hususundaki meziyetlerini tebarüı 
Atatürkün idaresi altında büyt'!k muvaf- ettirmektedirler. Gazeteler bu arada fs-
fakiyetler kazanmıştır. viçre medeni kanununun Türkiyede tat· 

Yeniden kuntlan Türkiye biki keyfiyelini de ileri sürmektedirler. 
Social Demokratcn gazetesi yazıyor: Bern'de intişar eden Der Buno gaze • 
Atatürk şübhesiz harb sonrası gelen tcsi, şunları yazıyor: 

diktatörlerin en dikkate de~er ol.ınıd;r. Türkiyede serbest milli bir hnyat kur 
Evvela, Türkiyeyi müstakil bir millet mdk için açtı~ı mücadelede hükumet ek
mev~iini kaybetmekten kurtarmıştır. seriya sert dini temayüllere karşı koy • 
Sonra, yeni bir Türk devleti yaratmış. mak mecburiyelinde kalıruştt Fakat ar-

ı memlekete yeni bir anayasa, yeni bir tık bu devre tarihe kavuşmuştur. 
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Alman:ra.da y a~udilerin Devlet adamlan mn 
. .. t!zyıkı . Amerıkada taziye teloralları 
buyuk akısler uyandırdı 

Bir ayan azası Amerikanın Almanya ile diplomatik 
münasebetlerini kesmesini istiyor 

Almanyada Yahudiler bir müessese sahibi olamıyacak
:ları gibi müstakil olarak esnaflık c' a yaparnı yacaklardır 
' \" . . 
sı.n aşıngton . ı~ (~.':-_) -. Ha vas aJan-ı tırl~~~~ıa, ~tler esasen onlara en iyi 

ın muhabırı bıldırıyor. delıli gostermış oluyor. Mütemadiyen 
Buıı, Almanya sefirini Hariciye Ne- yeni taleblerde bulunmak suretile ma

::tine davet ederek kendisile 15 da- ned silahsızlanma kolaYlaştırilamaz.:. 
kadar görüşmüştür. İyi haber alan ' Amerikada kisl 

Inahfellere güre Hull~ Yahudiler aley- a cr 
hind ~de al_:nan tedbirlerin Amerikada Oeuvre, gazetesinde Madam Tabou-

ogurdugu endişeden bahsetmiştir. is, şöyle diyor: 
Bununla beraber ayni mahfeller, bu cLondraya son günlerde Amerika -

ıneselenin münhasıran dahili mahi _ dan gelen haberlerden istihraç edildi
Yet• 1m ği.ne göre Ruzvelt. yann Hitler'e Ya -
, .e o ası dalayısile Amerika tara -
· fında b hudiler aleyhindeki kararnameleri tat-
; n ir protestoda bulunulınasınn 
ı1i:rnkan olmadığını i'lave eylemektedir- bik ettiği takdirde Amerikanın muka-
er. bciebilmisil tt-dbirleri. alacağını bil -

:"p Vaşi~gton ı 3 (A.A.) _ Almanyada direoektir. Ruzvelt, söylendiğine göre 
;ahudıle: al:yhinde bazı te~birler 8 • amme işlerinde kullanılan birçok A -

· ınınası uzerıne demokrat ayan aza _ merikah Almanı işlerinden çıkararak 
Sıtıd K" bunların yerlerini Almanyadan gelen 
di an mg, Amerikanın Almanya ile Yalıudilere verecektir. 
. Plomatik münasebetlerin).n keglme-

' Sı.ni tekl;1 etmiştir. 
Ingilterenin protestosu 

. Londra 13 (A.A.) - Berlindeki Al
lnnn işgüderi Pariste öldürülen Alman 

ı ~efaret katibi von Rath'ın bu ölümün -
1 en baz• İngiliz devlet adamlannı kıs· 

1 ~en ~s'ul tu tan Angriffin makalesi 
ı lınan hükümeti nezdinde protesto ct-
1 ın~tir. 

Fransızlar ateş püsküriiyorJar 
t ~aris 13 (A.A.) - cJournaıı. gaze

.. esınd~ Sa int • B ri ce yazıyor: 
'ı ~ yahudilik aleyhindeki hareketler 
~a derecesini bulan tipik kapora -

ı . vak'ası mahiyetini almıştır. 
ikt~:ı.rpi büziilüp top haline gelmekle 
tı· ifa etmiyor, hücum ediyor. Onun 
'hık?nlel'! altma düşecek olanıann vay 
~lıne .... Silahianma hususunda kaybe
tın en zamanı telafi etmeğe çalıştıkla -
n d~~ .~olayı tenkid edilenler için bu 
~uyuk bir derstir. Manevi silahsız
ka , ~nın maddi si1ahsız1anmağa ta -

Udum etmesi lazım geleceğini ha -

Ct"naze merasimi 
Paris 12 (A.A.) -Von Rath'ın ce -

naze merasimi bugün burada Alman 
kfi:sesinde yapFlmışhr. Merasirnde 
Fransa narnma Harkiye nazın Bone 
hazır bulunmuştur. 

Yeni tedbirler 
Berlin ıı (A.A.) -Yahudi mesele

sinin halli için bugün Göring'in riyase
ti 3ltında bi:r toplantı yapılmıştır. 
Neşr0lunan emirnameler mucibince, 

Yahudiler toptan ve perakende ticaret, 
komisyonculuk ve müstakil olarak es
naf!ık yapamıyacaklarotr. 

Keza. Yahudiler bir müesseye sahib 
olamıyacaklan gibi müesseselerin ha
~ında da bulunamıyacaklardır. 
Halkın galeyanı neticesinde yapılan 

tahribatı gene Yahudiler tamir edec~k
lerdir. 

İtalyada 
Rom:ı 13 (AA.) - Triyeste'de iki 

sigorta şirketinin 77 Yabudiyi işten çı
kardığı haber veıilmektedir. 

Romanya Kralı Karolün 
londra seyahatinin gayesi 

15 milyon liralık hrediye ald son leferrüat 
Londrada teflbit edilecek 

~at~ndra ı 3. (AA.) - Sunday Dis -1 manyanın tabii servetini inkişaf ettir
Clr g~zetesı, Romanya Kralının Lon- rneğe azmçt.miş b~lurıın.aktadır. Bu • 
' av ı zıyaret · · bilh İn 'lt · :Alıban · a ı_nın . ass~ .. gı. erenın, nun için de İngilterenin dostluğuna ve 
litik y ve ıtalya ıle bır sukunet po- parasına ihtivacı vardır 

Atina ı 3 (A.A) - Başvekil B. 
Metaksas, bugün Türkiye Başveki
li Celal Bayara aşağıdaki telgra!ı 
çekmiştir : 

cDost ve müttefik Türkiyeyi pek 
acı bil' surette müteellim eden mil
Ii materne kr.aliyet hükümeti, Elen 
milleti ve ben çok elemli bir heye
canla iştirak ediyoruz. Birçok çe -
tin imtihanda bütün Yunanistanın 
düşüncesi. e:ı derin sempatisini iz
har ve arzetmek için asil dost mil -
]ete münatif bulunuyor. Namdar 
Şcfin, kahraman askerin ve Tür -
kiyenin münevver yaratıcısının ha
tırasını tebcil etmekte olan Yumı-
nistr..n, reis Kemal Atatürkün Türk
Yunan ittıfakının başlıca müessisi 
olır.uş ve iki memleketi müşterek 
bir ideal \"C muslihane bir teşriki 
mesai çerçevesi içinde birbirine 
bağlayan ve çözülmesine imkfm 
mutasevvPr ol.rrıayan dostluk rabı
~alarını vücude getirmiş olduğunu 
asla unutmayacaktır. 

Yunanistan, kuvvetli eseri asil 
Türk milletinin mukadderatını e • 
bediyen tayin etmi~ olan büyük ölü 
hakkında çok heyecanlı bir hatıra
yı sadakatic muhafaza edecektir.» 
:Medis Re-isinin Fransız Cümhur-

reisine cevabı 
Paris ı 3 (A.A) - Reisicümhur 

B. Lebrun, Abdülhalik Rendaya 
göndermiş olduğu taz1yet telgrafı
na karşı su cevabı alm'ıştır: 
Şerefli Önderinin şahsında Türk 
millt'tinin uğramış olduğu ziyağ 
nıür..asebetile bana göndermiş ol -
duğunuz Uı.ıi:vef telgrafından do1a
yı ekselansınıza hararetle teşekkür 
ederim.. Şöhretşiar müteveffanın 
eserini hatırlatmak için kullanmış 
olduğunuz tabirler, Fransız mille
tine samimi bir dostıukla bağlı olan 
büti:n Türk milletinin kalbinde ye 
tutacaktır. 

Çinden taziye 
Chun~king 13 (A-A.) - Çin Ha

riciye Nazırı, Hariciye Vekilimi -
ıe aşağıdaki taziye ve sempati tel
grafını göndcrm!ştir: 

Hariciye Vekili ekselans Şükrü 
Saraçoğlu 

ANKARA . 
Kardeş Türk milletinin. büyük 

yeni Türkiyenin babası Reisicüm· 
hur Kemal Atatürkün şahsında uğ
ramış olduğu elim ziyadan pek de
rin bir surette müteessir olarak ek
selansınıza hükUmetimin ve bütün 
Çin milleUnin ve şahsırnın en sa -
mimi taziyetlerini arzederim. 

Sayfa 7 

Milli kahramanın S4~ 
arkasindan bütün .At.: E _L....,........_E 

Hatay ağlayor 
Antakya 13 (AA) -Ulu Şef Ata

türkün ölümünden duyulan umumi 
tt:essür bütün şiddeti ve acıh~ile de -
vam etmektedir. Ölüm haberinin yıl
dırım hızile Hatayın her tarafına ya
y!lmasmdan itibaren çarşılar kapan -
m~, bayraklar matem alameti olmak 
üzere, yarıya indiri1miştir. Kadın, er
kek, çoluk, çocuk binlerce insan Bü
yük Kurtarıcının hazin ölümü karşı -
~ında teessür ya!iları dökmektedir. Ha
t.ayda cins ve mezheb farkı olmaksızın 
bütün halk tasviri :imkansız bir tees -
sür içindedir. Ana vatanı kurtaran ve 
onu yeni baştan kurduktan sonra Türk 
yurdu Hatayı da istiklaline kavuşturan 
Atatürkün ha!ırası her Türk gibi her 
Hataylının da ebediyen kalbinde yaşa
yc.cakt:.r. 

Antal;ya 13 (A.A.) - Ulu Şef Ata
türkün ölümü haberi, Hatayın her 
tarafında ifadesi imkansız derecede te
essür uyandırmı.ştır. Bütün dükkanlar 
kapanmış. cami ve kiliselerde Atatür
kü:ı büyük ruhu için dualar edilmiş
tir. Dün toplanan Hatay millet mecli
si bu ~cı hadise dolayısile müzakere -
lerini başka bir güne bırakmıştır. 

Barutta matem 
B'!rut ' 13 (A.A.l - Bilyi).t Atatürklin ölü

mü haberi Ank:ıra radyosundan ö~renll -
mlş, Berutun bütün mehatllinde büyük te
essür ve hüzün uyandırmı.,tır. Dün akşam -
danberi başkonsoloslutummıa akın halin -
de gelen halk n cemaaUer teessürlerlnl bll
dlrmekt.e, Atatürkilo matemll bayratımıza 
sanlı reanıl önlinde e~llerek g~yaşlan dök
mektedlrlcr. Fransız All tomlserl veklll, Lüb
nan ReLc;lcümhuru namına teşrifat müdü
rü, Lübnan mecltsf reisi, hükfımet trkAnı, 
ml\ftl cf'maatı Lsltlmiye Te ülema, Amerikan 
Ünlve~tesl rektörü. bütün konsoloslar, yer
ll ccmaatlerln mümesslllerl. ~ehrin eşro.f 
ve mut.eberanı, ba.şkonsolotıumuta gelerek 
derın taziye ve tee.ssürlertnl Ifade etm~ -
lerdlr. Beırutta dündenberi matem havası 
esntektedlr. 

F ran ko muhariblik 
hakk1n1n verilmesini · 

tekrar istiyor 
Londra ı 3 (A..A) - Sunday Times 

gazetesinin diplomatik muharriririn 
bildirdiğine göre Franko, kendisine 
m1.1hariblik hakkının verilmesini tek -
rar ısrarla istemiştir. 

Muharrir, şunları ilave etmektedir: 
eBu talebl('r is'af edilmedikçe Frnn

ko ecnebi göntillülerin tahliyesine dair 
olar. ademi müdahale komitesinin pla
nını mitzakere etmekten imtina ede -
cek tir. 

Fransız gönüllüleri 

Paris 13 (A.A.) - İspanyada eski -
den cLcı Marseillaise• ismi verilen li
vaıia çarpışmış olan ilk Fransız gönül
lülerini Parise getiren tren saat 9,30 
da Austerlitz istasyonuna vasıl olmu~
tur. 

e Alman sömürgeleri 
meselesi 

A lman sömürgeleri meselesi dev
let reisinin söylediki son nutuk

hı resmen günün meselesi buline gelmi§ 
bulunmaktadır ve öyle görünüyor kı İn
giliz Başvekilinin 23 İkinciteşrin tarihin
de Fransız hükümet reisi ile konuşmak 
~zere Parise yapacağı seyahat esn:.. ında 
t~;.>dkik edilecek meselelerin başında bu -
lunacaktır. 

Mesele mühimdir. Mazinin tasfiye • 
sinde en sona kalmış olan düğümlerden 
birini teşkil eder. Fakat Avrupayaı yal -
mz Avrupaya değil bütün dUnyaya buh
ra.nlı saatler yaşatacak mahiyette telilk -
ki edilemez. 

Nitekim Her Hitler Münih anlaşma -
sına imza konulduğu sırada bir laüfe 
şeklinde bu meseleye temas etmiş, fa -
kat: 

- Sömürge meselesi için, başka bir se· 
ferberlik yapacak değilim, demişti. 

Bu sonuncu nutkunda d"a bu defe cid
di eda ile yemin terninatı vererek: 

- Sömürge meselesinden dolayı bir 
harb çıkamaz, dedi. 

Bununla beraber rouadP!euin kolay • 
lıkla halledilmesini beklemek de d0ğru 
clamaz. Meselenin yekdiğerıne bağlı iki, 
hatta üç cebhesi vardır: 

Birinci cebhe sabık Alman müstem • 
lekelerinin paylaşılmasında en büyük 
hisscyi almış olan İngiltere ile Fran • 
~ı:yı, ikinci cebhe taksirnde ikinci safda 
gelen küçük ıd·evletleri, üçüncü cebhe ise 
scmürgelerin sözde hakiki sahibi yerin
ce görünen Uluslarkurumunu aHikadar 
eder. 

İngilterenin vaziyeti, sabık Alman sö
JLürgelerini fiilen idare etmekte olan İn
giliz dominyonlarının aksi fikirde olma
larına rağmen bu sömürgelerin geri ve -
1·ilmesine mütemayildir. Fransanın va • 
ziyeti ise Çek meselesinin zuhuruna ka
da~ sarahaten menfi idi, bue:ın lıirnz mü
tereddid görünmektedir. 

Küçük devletlere gelince: Bunların 

büyüklerce verilecek karara boyun eğe
ceklerinden, Uluslarkurumunun yapaca
l!t şey ise nihayet formaliteyi yapmak • 
tan ibaret kalacağından şühhe edilemeı. 

Demek istiyoruz ki İngiltere ile Fransa 
;nü.stemlekeleri iadeye karar verince U
luslarkurumuna devredecekler, Uluslur
kurumu da aldı~nı Almanyaya verecek
tir. 

Fakat Almanyanın tnuslarkurumun -
d~ üye olmadığına göre bu noktada da 
bir hal şekli bulunması icab edecektir. 

Meselenin tehlikeli olmamasma rak -
ır.cn kolaylıkla halledilmesine intizar e
dilemez, demiştik. Fiiliakika muhtelif 
dü~ünceleri tevhid ederek, zevahiri ko
rııyarak bir hal yoluna girmek epeyce 
zamana bağlı görünmektedir. 

ingiliz - italyan 
itilaf1 mer'iyete giriyor 

lar as~ takib etmekle beraber Balkan- - . . · . 
daJti nüfuzunu idame etmek husu _ Romanyanm mkışafına tahsıs edile-

~ndaki kararile izah edilebileceğini cek olan f 5 milyon liralık krediye aid 
;ırnaktadır. son tef<'rrüat Londrada tesbit edilecek-

londra setiri Fet hi 
Okyar dün akşam 

londraya hareket etti Mütarekenin yıldönümü 

Londra ı 2 (A.A.) - Reuter'in öğ -
rerdiğine göre İngiliz - İtalyan mua -
bedesi salı veya çarşamba günü mer'i
yet mevkiine girecektir. 

. ..~gazete şu n lan ilave etmektedir: tir. Bu para i!t' Romanya İngiliz alat 
la b al Karol bir yarım Alman olmak- ve edevatı ve sınai mamulatı satın ala
Savı e~ber Almanyanın Balkaniara caktır. İngiliz ve Rumen pelrol firma
sı is~~~t~~ısında memleketinin siya - lar! ara~:ındaki ihtilafın halledilmesi i-

lalını muhafaza etmeğe ve Ro - cin de bazı tE'dbirler alınacaktır. 

Eden yeni 
Bir parti mi 
/(uruyor? 
t~~~~ra 12 (A.A.) -Gazeteler, mü
tasa ıyen B. Eden'e atfedilen niyet ve 
D~~Urlardan bahsetmektedirller. 

a. Ed Y Telegraph, şu suali soruyor: 
Ccik? en, acata yeni bir parti mi kura-

})·
.. te ... ıg~~-· bazı gazeteler, yeni partinin 
Sai"/e •l'i.U] ettiği takdirde- sosyalistlerin 

...., cen~h"l talle . 1 e muhafazakarların ve libe-
Ycı7;1~ sol cenahını ihtiva edeceğini 

D .a tadırlar. 
B aıly. Telegraph, diyor ki: 

htn · Eoe>n'in siyasi dostları muailey -
Yen· b" d.irı 1 ır parti kunnasına muteriz· er. 

Müstemleke 
Meselesi 
Ve /talya 
Roma 12 (A.A.) - ltatyan politik 

mahfelleri, bütün Britanya İmparator

luğunda ve hatta Amerika Birleşik 

devletlerinde Almanyanın eski müs -
ter:ıJekelerinin geriye iadesi aleyhine 
başlıyan p.ropagandayı büyük bir aHi
ka ile takib eylemektedir . 

Buradaki um\lllll kanaat, bu propa
gandaların. yakında vukua gelecek İn
giliz - Fransız görüşmeleri için çok 
tehlikeli bir bailangıç olduğu mahiye
tindedir. / 

Dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelen Londra sefiri Fethi Okyar, dün 
akşam saat 22 de kalkan trenle vazi -
fesi başına ha:eket etmiştir. 

Fethi Okyar, istasyonda dostları ta -
rafından teşyı edilmiştir. 

Bazı gazeU.ler, Fethi Okyarın Lon -
dradan bir aya kadar avdet edeceği ve 
meb'usluğa namzed gösterilerek bura
da mühim bir makama getirileceği hak
kı:ıda bazı şayialar kaydetmekte iseler 
de bu haberleri teyi dedecek malumat 
mevcud değildir. 

Fethi Okyar dün akşam hareket e -
derken kendisine bu şayialan soran bir 
muharririmize cavdetıte 

demekle ıktifa etmiştir . 
g6rüşürüZ» 

Balkan Antantı turizm 
komitesi toplanıvor 

Belgrad t 3 (AA.) -Balkan Antan
tın~n da~mi tuı:izm komitesi bu nyın 15 
inden 20 sine kadar Atinada toplana • 
cakt.ır. 

Fransız Cümhurreisi 
bir nutuk söyledi 

Paris 12 (A.A.) - Mütarekenin yıl
dönümli. dolayısi1e Parise gelmiş olan 
müttefik devletlere aid eski muharib 
heyetleri bugün saat 13 te Reisicüm
hur Leb:-un'un riyaset ettiği bir ziya -
fette bulunrnuşlardır. 

Ziyafetin sonunda bir nutuk söyli -
yen RP.isicümhur Lebrun, heyetleri se
lamladıktan sonra zaferdenberi gidi -
len yolu anlatmış ve enternasyonal 
miinasebetılerin Milletler Cemiyetinin 
otorite~i altında enternasyonal haklara 
istinad edeceğinin ümid edilmiş oldu -
ğunu hatırıatmış ve demiştir ki: 

eFakat ortada bozgunluklar olmu~ -
tur. Şimdi hakikat zemininde yer al -
mı:ımız lazımdır. Fransa, kendi ve dün
ya müdafaası için kuvvetli olmalıdır. 
Mı:-m]e'i{etin umumi bünyesinde birçok 
zaf nokte1an bulunduğunu ne için in
kar edelim? Bu zayıf noktalan cesaret
le <:le a1ahm ve azimle, feragati nefis
le ve sebatla bunlara çare bulalım. 

Yugoslavya Kraliçesi 
Belgrad 13 (A.A.) - Yugoslavya kra

liçesi Maric'nin 12 son teşrin tarihli sıh
lıat bülteninde kraliçenin gPceyi iyi ge
çirdi~i kaydedilmektedir. Ameliyat yapı. 
~an kısımlardaki ağrılar hafiflemiştir. 

Ameliyat dalayısile kraliçe daha bii· 
yük bir yorgunluk hissetmektr.dir. Umu
mi vaziyet memnu'l'liyeti mucibdir. .......................... , .................................. . 

VEFAT 
Eski darbhane müdürü merhum Bı.y 

Hafız İhsanın eşi, Maliye Vokaleti hukuk 
muşaviri Hamid Çiftçioğlu, Feshane şir
keti memurlarmdan Bay S?dullah Çift. 
çioğlunun valideleri, gazeteı1ıız sahible
:inden Selim Rngıbın kayınvalidesi Ba· 
y<.ın Fatma Fennet mübtela oldujtu has
talıktan kurtulamıynrak dünkü pazar 
günü öğle üzeri hayata gözlerini kapa· 
C'!ıştır. Cenazesi bugün öğleyin Cıhan

girde, Cihangir caddesinde 55 numarH:ı 
Hasan bey apartımamndan kaldırılarak 

namazı Cihangir c&miinde kılındıktan 

f>Onra Merkezefendideki aıle makberesi
ne defnedilecekth·. Cenabıkhak rahmet 
eylesin. 



. e Sayfa SON POSTA 

Belediye· kış mevsimi için Süt fa~rikasın_ın . 
. Galatada 1nşa ed1lmes1 

hazırlıklara başladı tekarrür etti 
Asfalt yollar kar makinesile, diğer yollar hortumlarla 
sulanarak seyrüseferin aksamaması temin olunacak 

İstanbul Belediyesi kışın yaklaşmış 
olduğunu nazarı itibara alarak sokak-

~arın temizlenmesi için şimdiden ted
bir almak için faaliyete geçmiştir. Bir-

kaç sene evvel satın alınmış olan kar 
makinesinden henüz istifade edileme -
me.ıderlir. Yakında şehirdeki belli baş
lı yolların asfaltlanması bitecek ve kar 
makinesi lüzumu halinde bu yollarda 
çalıştırıJmağa başlanacaktır. Bu maki
neden İstanbulda istifade etmek kabil 
.olamaz~a beton yollarda kullanılmak 

üzere Ankara Belediyesine satılacak -
tır. 

Kar temizleme işinde Avrupada 

Po/lsle: 

olduğu gibi sudan istifade edilecektir. 
Sular İdaresinden temin edilecek su 
miktarına göre karlı caddeler hortum
lada sulanacak, bilahare çöpçüler so
kakları ~iipürecek-tir. Aynca temizlik 
aır.elelerinden kar grupları teşkil edi
lecektir. Kar grup1an bellibaşlı cadde
ler.in karlarını süpiirecek, seyrüsefer!n 
aksamrunası temin olunacaktır. 

Şehrin belli baş1ı yollan iki sene i
çinde yemden inşa edilecekilr. Kı.ş 
aylarında bu inşaat devam edeceğin • 
den seyrüsefE'r daha ziyade ikinci de
recedeki caddelerde teksif edilecek ve 
kar gruplan da buralarda meşgul ola
cah.-tır. 

Ticaret işleri: 

Bir adam seyyar herberi bıçakla Pamukların karıştınlmasmın 
yaraladı önfine geçilecek 

Dev1et ziraat kurumunun süt işleri
ni ıslah için yapmakta olduğu tedki· 
kat ilerlemektedir. Kurum, her tarafa 
yakınlığı ve denizle olan irtibatı mü
nasebetile Galatada Salıpazarında bir 
arsa satm almıştır. Süt fabrikası bura· 
da jnşa edile~ktir. 

İyi süt elde etmek için süt veren 
hayvan cinsini ıslah etmek mecburiye
ti bulunduğundan Ziraat Vekaleti, ıs
lah işleri etrdında İstanbul Vilayeti 
Baytar Müdürlüğüne icab eden direk
tifleri vermiştir. D!ğer taraftan İstan -
bul Belf'diyesi her sene açmakta oldu -
ğu hayvan SPrgileri ve köylüye yaptı
ğı yardımlarla hayvanlan ıslah işine 
yardım etmektedir. 

PazarlıksiZ sahş 
hakk1nda tedkikler 

yap1hyor 
Galatada fhsanın kahvesinde yatan Bazı yerlerdeki pamuk çırçır fabri- İktısad Vekuleti İç Ticaret Umum 

Ahmerlle Sirkecide va~nlar arasında kalannın, pamukları prese ederek aka· Miidürü Mümtaz Rek, beraberinde İk
ya!:ın seyyar berbcr Osman arasında la cinsi pamuklarla yerli pamukları tısad Vcktıleti pahalılık dairesi müdü
bir kavga çıkmıştır. Bir aralık kavga karıştırdıklan görülmüştür. Şehrimiz· rü Şevket Süreyya olduğu halde İzmi· 
büyümüş ve Ahmed seyyar herberi deki bazı tüccarlar, balyalardan akala re hareket etmiştir. İç Ticaret Umum 
kolundan bıçalila yaralamıştır. Yara- ve yerli pamuk1ann kanşıık çıktığını Müdürü İzmir mıntakasında, pazarhk
lı tedavi altına alınmış, suçlu yakalan- Ticaret ve Sanayi Odası reisliğine şi • sız satlş kanımunun tatbikatı hakkın • 
mıştır. kayet etmişlerdir. Ticaret Odası bu da tedk!kler yapacaktır. 

Rir çocuk hakkalın çekmecesinden meı;eleye büyük bir" ehernmiyet vermi~- Mümtaz Rek, İzmirden sonra şehri -
750 kunış çaldı tir. Bu hususta alakadarıara yapılan mi:ze de gelecek, İktısad Vekaleti teş • 

Üsküdarda Solaksinan mahallesin • bir tebliğde, akala ve yerli pamukları kil~tını tefti~ ederek, pazarlıksız satış 
kanştıran fabrikaların cezalandırıla - . 

de bakkal Ahmerlin evine su taşımakla meselesı üzerinde tedkiklerde buluna-
caldan ve avrıca mahsullerimiz üze - • 

meşgul bulunmasmdan istifade ederek rirıde hile y~ptıklanndan dolayı hak .. , caktır. 
dükkana giren 16 yaşlannda Orhan is-
minde bir çocnk çekrneceden 750 ku • larında takibat yapılacağı bildirilmiş-
ruş çalmıştır. Suclu yakalanmıştı:r:. 

tir. Bundan sonra pamuk çırçır fabri- Milleferrih : 
Bir Immyon bir hndemcye çarpıp 

ytizHnden yaraladı 

kalan, presf:rlen geçirdikleri pamuk 
balyahırmın ü1.erlerine akala ve yerli 
damgaları.nı basacaklardır. Bu suretle 
muhtelif cins pamukların karıştıını • 
masının önüne geçilecektir. 

Dokuma kongresi tehir edildi 

Turistler için büyük otelleı 
yapılacak 

Na.fıA Vekalcti, i~ ve dış turizmi teş-

vik için memleketin muhtelif yerlerin
de ve bu arada İstanbul ve Ankarada 

Dolmabah"'e istikametinde ileriiyen 
4202 numarı:ıh ve şoför Alinin idare -
sirdeki kamyon, durak yerinde bekli -
yen 20 nci okul haclernesi Hüseyine 
çarpmıştır. Haderne yüzünden yaralan
mış ve suçlu ~oför yakalanmıştır. 

Bu ayın yirmisinde Ankarada topla· büyük oteller yaptn·mağa karar ver • 
na::ak olan el isleri ve dokuma tezgah-

Bir cıtomobilin benzin deposu tutuştu 

Floryadan gelmekte olan 1821 nu • 
r.nnralı otomobilin Topkapı haricinde 
benzin deposu tıkanmış ve depo tutuş
muştur. Ofomobilin yanmağa başladı -
ğını görenlerin yardımile ve kum dö
kü·mek suretile yangın söndürülmüş -
tür. 

Elbise çalan iki koltukçu yakalandı 

Aksarayda İhsan adında biri Çadır
cılarda koltukçuluk yapan Davud ile 
arkadaşı Hakkıyı kanapelerini satmak 
üzere çağınnıştır. 

Bu arada İhsanın iki kat elbisesi 
kaybolmuş ve zabıtaya müracaat ede • 
reı~ iki koltukçuyu yakalatmıştır. 

lan kongresi kanunuevvelin 15 ine te
bir olunmuştur. -------------------
Bir otomobil bir kız çocuğuna ~arptı 

Şoför Eminin idaresindeki 2736 nu • 
maralı otomobil Ortaköyde 5 yaşında 
Bdriye isminde bir çocuğa çarpmış ve 
coruk muhtelif yerlerinden yaralan -
;;,ıştır. Suçlu ~oför yakalanmış, yaralı 
çocuk tedavi altına alınmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 

Beyazıdda sebzeci Abdülkerimin 
dükkiınından, Malatyalı Hüseyin adın
da biri muhtelif tarihlerde iki terazi, 
iki ceket ve bir sebzeci tablası çalmış
tır. Suçlu Hüseyin yakalanarak tahki
kata bR~lanmıştır. 

Eminönü meydam 200 sene evvelki 
plana göre. tanzim edilecek 

Maarif Vekaleti Eminönü meydanına tarihi bir şekil 
verilmesi muvafık olacağını ileri sürdüğünden müze
lerden Yenicami meydanının re 'im ve planları istenil di 

Eminönündeki faaliyet ilerlemekte -
dir. Balıkpazarı cihetinde yalnız bir bi
na müslesna olmak iizere diğerlerinden 
bir kısmı yıkılm~, bir kısmı da yıkıl
maktadır. Bu suretle Yenicamiin Ha -
lic•• bakan köşesi tamamen meydana 
çıkmıştır. İkinci planda yıkılacak bi -
naların istimlakleri devam etmekte • 
d it. Bu kısımdaki istimlak bedeli ta -
mamen tesbit -edildikten sonra sahib -
le:ine verilmek üzere Nafıa Vekaletin
den i~tenecektir. 

sınrlaki mes'uliyet tamamen şehireilik 
miltehassısı Prost'a aid olduğundan bu 
teklif muvafık bulunmamıştır. 

1\Iaarif Vekaleti. YP.nicamiin önüne i
sabet eden bu meydana yeni şekli ve
rilirken bundan 200 sene evveline aid 

Yenicami meydanının plan ve resimle
rint tedkik etmek icab edeceğini Bele
diyeye bildirmiş ve Eminönü meyda-

nına tanhi bir şekil verilmesinin mu -
vafık olacağını ileri sünnüştü. Bunun 
üzerine Belediye, İstanbul Müzeler U
mum Müdürlüğünden bundan 200 se-

m;stir. Gümih;hane, Bayburd ve Kara

kösede yapılrıcak otellerin inşaatına 

yakında ba~lr.nacaktır. Trabzon - İran 
transit yolunda da oteller yapılacak ve 
bu otelletin yanında otobüsler için ga

rajlar inşa. edilecektir. 

Motörlü trenler ısmarlandı 

Nafıa Vekaleti, demiryollarımızın az 

yolcusu olan kısımlannda i~letilmek ü

zere 6 aded motörlü tren ısmarlamış • 
tır. Her biri 1 5 6 yolcu alan bu motör

lü trenler saatte 120 kilometre yol 
ka~etmektedir1er. Trenler yakın bir 

za:nanda gelecek ve derhal muhtelif 
hatlarda işletilecelklerdir . . ............................................................ . 

Sadakai f1tlr 
İstanbul Müftiliğinden: 

· Eniyi İyi Son 

Buğdaydan 15 14 12 
Arpadan 24 20 19 
Üzümden 84 67 54 
llunnadan 00 133 00 

Yurdumuzun hava müdataası esbabını 
temin hususunda pek meşkfı.r mesaLsl 
görülnıekte olan ve aldı~ı teberruatı Kı
zılay ve çocukları ~lrgeme Kurumu gl
bl hayırlı tcşckküllerle paylaşan Türk 

Hava Kurumuna her vcçhlle yardımda 
bulunmak mühlm bir vazl!emlzdir. Bl
naenaleyh bu babda Diyanet İşleri Re
lsliiU tarafından verllml~ olan fetva 
muciblnce sadaka! fıtır ve zekrıt lle mü
kellef olanların - havadan gelecek teh-
Jlkelere karşı yurdumuzu, mUlctlmlzl 
korumak u~runda pek feyizll ve devamlı 
bir surette çalışan - mezkflr Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu veslle lle de 
memlckıetlmize hizmette buluınulması 

lüzumu sadaka! fıtrın nev'i ve mikta
rile beraber ll(m olunur. Şehireilik mütehassısı Prost, Emin

önü rnE'ydanına verilecek şeklin pHi -
nını hazırlamaktadır. Bundan bir müd
det evvel mimarlar, Belediyeye müra· 
caat etmişler, meydana verilecek şe -
kil için bir konkur açıl~asım istemiş -
1erdi. İstaribul plfınmın hazırlanma -

ne evveline aid Yenicami meydanının r----------------.: 
resim ve planlarını istemiştir. Prost, 
meydanın planını tanzim ederken Mü
zenin göndermiş olduğu plana da göz 
gezdirecektir. 

cFitreo mizi Türk Dava Kurumuna ver
mek lşbıl rönülden bir Istekle odedifi -
mlıl vatan biznıetlerlnJn en başına 
g~lrmeliyb:. 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I- Yeni yaptırılacak ~ektirmeye eTek ne:. ye konmak üzere satın alınnca~ı 

8/XI/938 tarihinde ihale edilece~i iHin edilen 1 adet makine şartnamesi değişti• 
rildiğinden yeniÇen açık eksiltmeyt! konmuştur. 

II - Montaj da dahil olduğu halde muhammcn bedeli 4300 lira ve muvakkat 
teminatı 322,50 liradır. 

III- Eksiitme 2/XII/938 tarihine rastlı yan Cuma günü saat 14 de Ka bataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Aıım Komisyonunda yapılacak~ır. 

IV - Muaddel şartnamele: parasız obrak her gün sözü geçen şubeden alına • 
bilir. 
V- Makine 30 ton hamılle ile tekneye 7 mil sür'at temin edecek kuvvette tam 

dizel olmak şartile Şulstcr, Vidop, Doyçe, M. W. B., Doyçe Verker, Emayen, 
Skandiya, Elva markalarmdan biri olacak veyahud ayni evsafta bulunan muh • 
telif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI - Istekiiierin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve ?.· 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiitme için tayjn edilen gün ve saatte yukarıd'l adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. c7600t 

1 

I - İdaremizin Çankm tuzlasında pliinı ve şartnamesi mucibinde yaptırılacaJi 
Varagele tesisatile mübayaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf usulile ek• 
siltmeye konmuştur. 

II - Tesisata aid malzemenın sif Zonguldak teslimi ve mahalline montajın 

yapılması, muhammen hedell 13,500 lira ve muvakkat teminatı 1012.50 lmıdır. · 
lll - Eksiltme 5/XII/938 tarihım~ nstlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba • 

taşta levazım ve mübayaat şubesindek~ alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı • 

na bilir. 

V- Eksiltıneye iştirnk etmek istiyen firmaların fiatsız fcnni teklillerini plan 
ve detay resimlerini tedkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta ev• 
veline kadar 1nhisarlar umum müdürl:.iğÔ tuz fen şubesine vermeleri ve teklif· 
lerinin kabulünü mutazammın vesika almaları ltizımdır. ' 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı tuz 
fen şubesinden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubun u ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlı• 
~ına makbuz mukabilinde verilmesi Hlzımdır. .7657, 

,.,.,., 
I - İdaremizin Karaağaç Barut dt?posu tapa, saçma ve fişek ambarlarında şart• 

name ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihinde ihale t.>dilece#{ 
ilan edilen kerevet inşası pencere tecdid ve tadili ve tamir işlerinin ıedim müd· 
deti ve bedelin tediye şeraiti d')ğiştirildiğinden heyeti umumiyesi birden yeni• 
den açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve rnuvakkat teminatı (220.60) liradır. 

ın- Eksiitme 18/XI/938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyenlcrin fenni evrak ve vesaikini ihale gil• 
r.ünden 3 gün evveline kadar lnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca eb~ 
liyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - istekınerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 giivenmc pa· 
ralarile birlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri iliın olunur. (8085) 

yapı işleri i' anı 

Nafıa Vekiletinden: 
1. - İstekli çıkmamış oıan Erzurum'da Gurup inşaatının ikmali. yine ayni 

§artlarla ve kapalı zarf usulilc eksiltıneye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 245.938 Jir·ı 49 kuruştur. 
2. - Eksiitme 28/11/938 Pazartesi gü;,ü saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı İşlerJ. 

Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 
3. - Eksiitme şartnamesi ve bum:. müteferri evrak 6 lira 15 lcuruş bedel mu• 

kabilinde Yapı İşleri Umu:n Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltıneye girebilmek için istekiiierin 13,549 lira 17 kuruşluk ınuvakka~ 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
lazımdır. Bu ves:ka eksiltmenin yapıldığı günden en az sekiz gün evvel bir l!'" 

tida ile Nafıa Vekaletine mUracaatları ve istidalarına en az bir ltalemde 150.000 
lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptı~ına dair işi yaptıran idarelerden alı!l· 
mış vesika iliştirilmesi muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebınde bU· 
lunmıyanlar eksiltıneye giremiyecek1erdir. 

5. - İstekliler teklif mekt!.lblarını lhaJe günü olan 28/11/938 Pazartesi güni1 
saat 15 e kadar Eksiitme Komisyonu Reisliğine makbuz bukabilind~ teslim cde .. 
ceklerdir. ' 

Postada olacak gecikmeler kabul edilıııez. c4707:t .8194:. 

Gümrük muhaf~za genel komutanlığı İstanbul 
satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük muhafaza hayvanatı için 761 tane bez su kovasının 15/ll/938 Slllı 
günü saat ll de açık eksiltınesi yapılacaktır. • 

2 - Tasınıanan tutan 951 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 72 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatin ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile 

birlikte Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gclmelerı. 
cS006• 

Edirne- Meriç su işleri Şube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltıneye konulan iş Uzunköprü kazasına bağlı Eskiköy civa-:-ında ve Me'" 

riç nehri üzerinde bulunan Nafıa köprüsü menbaında yapı~rıcak mahmuı 
ve bağlantı inşaatı keşif bedeli 8762.86 liradır. 

2 - Eksiitme 16/11/938 tarihıne müsadif Çarşamba günü saat 14 de Edırne - ls· 
tanbul yolu üzerinde bulunan Meriç su işleri şube mühendibliğı binasındB 
toplanacak su eksiitme komisyonunca açık eksiitme usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme §artnamesı mu~cıvelc projesi, bayındırlık işler: genel 
şartnamesi, fenni şartname ve prc j~leri bilfıbedel Meriç su iş lerı şube ınU
hendisliğinden alabilirler. t 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklilcrin 657,22 liralık muvakkat temfn!l 
vermesi ve eksiitmenin yapılaca~ı günden en az sekiz gün evV'el ellerindi 
bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine ınürB" 
cat ederek bu işe mahsus olmak üze ı e vesika almaları ve bu vesikayı ib~a; 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmııyanlar eıtı;ıl 
meye i§tirak edemezler. (7957) 
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Diyarbakır da· mekteb 1 

ihtiyacı çok fazla 

SON POSTA 

Trabzon - Erzurum 
yolundaki otobüs 

kazas1n1n tafsilat1 
Bütçe ve kadro kifayetsizliği yüzünden gittikçe artan 4 kı·ş·ı · .. ı·· - 18 k. · · . . _ I d k. "lk nın o umu, ışını:ı 
talebiere cevab Yerilemiyor. Şehır ve koy er e ı ı yaralanması ile neticelenen 
mekleblerde 3400 talebe•i 90 muallim okulabiliyor ka a r·· - d.kk t . 

J z ya şo orun ı a sız .. 

p:yarbakır Zisestnde 

Diyarbakır (Hususi) - Vilayet da- rangoz, tesviye ve soğukdemir şubele
hilinde tam teşkilatlı yirmi ilk okul, rinden teşekkül etmektedir. 935 te 
bir lise, bir ana, bir san'atlar, bir ak - hususi idare elinden almarak kültür 
şam kız san'at okulu mevcuddur. İlk ve Bakanlığına bağlanmış ve bunu müte
köy okullannda vazife gören öğretmen akip yeni pavyonlar ilave ve noksan· 
say1sı doksandır. Bu mekteblere müda- ları tedarik edilmi§tir. Okula on dör
Vim talebe sayısı ise .3400 ze yakındır. dü nihari olmak üzere (9 1) genç de-

Vilayetin ilk okul ihtiyacı henüz gi- vam eylemektedir. Mezun talebe ser
deriimiş değildir. Di~rbalar halkın besttir. Parasız yetişmiş olmasına mu
zihniyct itibarile ileri ve maarif sever- kabil devlete karşı bir taahhüdü yok
dir. Ne yazık IÖ, bütçe ve kadro kifa- tur. 
Yetsizliği yüzünden gittikce artan ta- 936-937 ders yılt başında açılmış o
leb~ere cevab vermek mümkün olmu- lan akşam kız san'at okulu şehrin mü
Yor.Mevcud mekteb binalan plana uy· him bir ihtiyacını karşılamıştır. Ens
gun ŞE'kilde Ye hemen hepsi cümhuri- titnnün muhite olan faydası her yıl 
Yd d~Yrinde inşa edilmiştir. Uyanan biraz daha artmakta ve inki~af eyle -
Diyarbakır köylüsü rnekteb binası in- rnekterlir. Bütçe imkansızlığı dolayısi
Şaatına azam! yardımda bulunmakta· le son bir kaç yılda Ulus okulu açıla -
dır. mamı~ iEe de evvelce açılmı~ olanlarla 

Husust surette idare edilen ana rnek· halkın yüzde altmışı okuma yazma öğ
tebinin kırk kadar talebesi vardır. Bu renmi~Ür. 
nıüessese resmi yarc1.ımlardan mah - --------

Bir köp ek yüzünden 
Bir çoban öldürüldü 

liği sebeb olmuştur 

Trabzon, (Hususi) Erzurum ile 
Trabzon arasında Meksila mevkiinde bir 
otobüs kazası olduğunu. 4 kişinin öldü -
ğünü, 18 kişinin yaralandığını kısaca bil
clirmiştim. Ald'ığım mufassal malumatı 

yazıyorum. 

Kazada ağır surette yaralanan yolcu
lardan Oflu Ali vak'ayı şöyle anlatıyor: 

c- Ben şoförün otomobili yolda hızlı 
ve hırçın bir şekilde sürmesinden bnşı -
ınıza böyle bir kazanın gelmesi muhte -
mel olduğunu evvelce kestirnıiştim. Oto
büsten Maçkada inmek ıstedim, fakat 
Gümüşhanede muhakemem vardı: bu 
rnuhakemeye yetişebilmek için heberne
hal gitmem icab ediyordu. En dik yokuş
lıa·da yirmi, düz yollard·a altn:uş kilo -
metre bir hızla giden otobüsün bu sür'a
tinin tesirile makasiarı kırılmış ve ma -
kine dingilleri üzerine oturmuştur. 

Maçkayı ileri geçtikten soma saat on 
altıda Meksila yokuşunun ortalarında 

h;zla giden oto~üsün rotu çıkarak p:ır -
çcılandı. Rot parçalanınca art ık bundan 
sonra direksiyenun idaresi ımkansız bir 
hcıl aldığından otobüs yoldan çıkarak bi
:r:ız aşağıdaki dalgalı arazinin üzerine o
lanca hızile çöktü. Bu çökmcnin yaptığı 
ı:arsıntı ile otobüsün arkadakı kapısı a -
çıldı. Trabzonlu çilingir Mustafa usta ile 
bir diğer yolcu oturdukları yerden yu -
varlanmak suretile fırladılar. Ve hafif 
surette yaralandılar. Dalgalı arazide de 
tutunarnıyan otobüs uçurumdan aşağı 

yuvarlandı, parça parça oldu.:. 

Vak'a mahalline derhal jandarma ve 

rum bulunduğu cihetle matlub inkişafı 
arzedemivor. Halbuki, maarif hayatı -
nın ilk hasarnağını teşkil eden bu çeşid 
Yllvalaıa şiddetle ihtiyacımız vardır. 

İl:i biçki ve dikiş yurdu mevcud olup 
kültür direktörlüğüne bağlıdırlar. 

932 yılında yeniden ve orta mektebi 
de ihitva eylemek üzere açılmış olan 
lisenin mevcudü bine yaklaşmaktadır. 
rnuhtelit olan lisenin son sınıfı fen Ye 
edebiyat şube!erine aynlmıştır. Yatılı 
kısımda yüz küsur talebe kayıdlıdır. 
M:evcud bina ihtiyacı kaşılamağa kafi 
değildir. Salon olmadığı için müsame
re gibi toplant!lar Halkevi veya ordu 
evinde yapılmaktadır. Lisenin zengin 
bir Kitabsaravı rnevcuddur. Bilhassa 
SOn iki vıl zaı~rfmda llseye karşı göste
rilen ra~bet çok artmıştır.. Müdavim 
sayısı altı senede bir misli fazlalık 

Ilgın (Hususi) - ligının Balkı köyün- müddeiumumi yetişti. Yolculardan dör -
cen Şemscddin oğlu Etem ile Etcrr. oğlu dü vak'a mahallinde hemen ölmüşdüler. 
Nüri arasında bir köpek yüzünden çık~ Diğer yolculardan onu ağır, sekızi de ha
kavgada Nuri Etemi av tüfeğlle vurup fif yaralı olduğu halde hastaneye kal -

göstermiştir. 
On sekiz senelik bir müessese olan 

San'atlnr okulu 934 ten sonra bir te
~Üle mazhar olınU§tur. Torna, ,ma.· 

öldürmü~tür. dırıldılar. 
Hadise şöyle olmuştur: Yaralılardan çilingir Mustafa da bir 
Etem bundan bir ay evvel Nuriye bir felakete uğramak ihtimalini önceden kes 

koyun köpeği sntmış, Nuri de köpek be- ti .. ·diğini, fakat Bayburdda, Erzurumda, 
eelini oyalnrken dün her ilti genç çoban Kars ve Ardahanda çilingirlik işleri al • 
~:rmanda sürülerini atıatırken karşılaş • dığını ve bunları gününde yapmak zo -
unşlardır. Etem Nurinin yanma gelerek: runda olduğundan bu araba ile gitmesi -
cŞimdiye kadar oyatadığın yeter, ya pa- nin bir zaruret ve emrivaki halinde ol -
rayı, yahud da köpeğimi ver,» demiştir. c!uğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine aralannda ağız kavgtı- Dört vatandaşın ölümü ile on sekiz 
~ başlamış, nihayet bu kavga silah ça - \'atandaşın felaketine sebebiyet vE'ren 
tışmasile neticelenmiştir. bu hfidiscde şoförün dikkatdz olu~unun 

Nuri Etemin üzerine ate:j etmiş, çı - d4 amil olduğu anlaşılıyor. 
kan kurşun Etemin kalbine saplanıruş -
tır Etem de Nuriye ateş etmişse de isa • 
bet ettirememiştir. Etem aldığı yaradan 
cirkaç dakika sonra ölmü~tür. 

Zonguldakta " Uzun 
Mehmed ,, bayrami 

Samsunda sürek aviarı heyecanlı 

Say fa 9 

• Niz i bd e 
tesisalına 

ıçme suyu 
başlanıyor 

------------------------
Nizibliler bir ortarnektap açtlmas1n1 bekliyorlar 

bu rnektab Nezib gençliğ ini kurtarmiŞ olacak 
Nizib, (Hususi) - Ccnub hududları

mızda sekiz bin nüfuslu büyük bir kaza 
merkezi olan Nizib imar sahasında her 
yıl biraz daha terakki ve ir.kişaf eyle
mekted'ir. Belediye bütçesinin yirmi beş 
bin lirayı tecavüz etmemekte bulunma
sına rağmen baştakilerin gııyretile umu
mt ihtiyaçlardan bir çoğu giderilmiş bu
lunuyor. 
Yapılan işler meyanında belli başlı o

lanlarını sayalım: Ana cadde on iki met
re genişliğinde açılarak döşenmiş, çarşı 

ve pazarlar tanzim edilmiş, Ulu Önderin 
bir büstleri dikilmiş, iki bin lira s:ırfile 
l:ışlık ve yazlık büyük bir aile parkı te
ı:;is olunmu~ bu parka bir fırıldak alın

mış, üç bin lira masraf yapılarak fenni 
bir mezbaha, yedi bin liraya b:r et ve 8 
bin liraya bir sebze hali mşa edilmiş, i
kinci bir bahçe ve belediye kurağı inşa 
olunmuş, şehir elektrikle tenvir edilmiş
tir ve su tesisatma da başlanmak üze
re bulunmuştur. 

Nizibin umumi iktısad durumu nor
r.ıaldir. Mühim ihraç mevaddesini fıstık 
ve zeytin teşkil eder. Senelilt fıstık ve zey 
tin ihracatından vasaıt yarım milyon lira 
c."lde edilir. Nizib imalathanelerinde ya-

pılan sabun ve zeytinyağları Şarki Ana 
dolu piyasalarında büyük bir ra~bet\ 

mazhar olmaktadır. Bereketli yıllard• 

hububat ve üzüm ihracatı da yapılmak· 
tadır. 

Sağlık işleri için son yıllarda faydalı 
tedbirler alınmıştır. Sıhhat memurları 
ve merkezdeki doktor vas1tasile kasab:ılı 
ve köylülerin umumi sıhhatlerı daimi biı 
kontrol altında bulundurulrluğu gibi nis· 
betini çok artırmiş olan trahomla muca. 
c!ele için <le bir dispanser açılmıştır. Dis· 
panserin iki buçuk senedir devam cyli~ 
yen gayretilc hastalığın nisbctı çok düş. 
nıüştür. 

Niziblilerin en büyük arzu \arını bir or .. 

ta mektebin açılması teşkil etmektedir~ 

Nüfus ve ehemmiyeti gittikçe artan ka .. 
fabanın orta mektebe olan ihtiy~cı cid .. 

~en büyüktür. İlk okulları bitiren tale-
• 1:-eden mühim bir kısmı mali imkansız, 

lıklar yüzünden orta mektebi bulunnn 
bir şehre kadar gidemiyor ve binnetıcc 

ilkmekteb tahsilile iktifa eylemek mec .. ' 
l:uriyetinde kalıyor. Mevcud üç ilk okul 

da ihtiyaca tamamen cevab verememek· 
tedir. 

izmir Ktztlaytna bir odact ile ihtiyar bir 
çiftçi kadtn yardtmda bulundu 

!zmir KızLlay Cemiyeıi u in giydirdiği çocuklar 
İzmir, (Hususi) - En büyük içtimat 1 yoksulluk geçirdim. Bu sene bağundarı 

yardım müessesemiz ola11 Kızılayın mu- nıahsulümü satınca derhal paranızı ge
lıitte gördüğü işlerle mütenasib olarait tirdim. 
karşılaştığı aHika çok şayanı <likkattir. Kadın, kendisine uzatılan makbuzu a .. 
Kemalpaşadan bir köy kadını kalkarak lınca derin bir coh!. çekmiştir. 
!zmirc geliyor. Birçok soruşturmalardan Kızılay Cemiytine, milletm fakir dedi .. 
sonra Kızılay Cemiyeti merkezini bulu- ğimiz sınıfından sık sık bu şekilde yur .. 
yor. Muhasebeci odasına girince: • dımlar yapılmaktadır. Mesclıi İzmirın 

c- Ben Kızılay efendiyı görmek isti- Palamut Şirketinde çalışan Ahmed adm· 
yorum; diyor. da ihtiyar bir odacı vardır. B'.l zat her ay, 
Yaşı altınışı geçkin olan bu ihtiyar köy tutarı yirmi lira olan aylığını alınca ilk 

kadınma Kızılayın bir cemiyet olduğu, işi, bu yirmi liradan ayırdığı ik: lirayı 
bu adda bir insanın bulunmadığ: anbtı- Kızılay Cemiyetine makbuz mukabilin

ce teslim etmektir. 
lıyor. Kadın tereddüd geçiriyor. Çünkü Ö 

tedenberi zenginlerim1zln hayır ce· : oııa Kzılay adında mubtercm, hcrker.~n 
miyetlerine yardım etmed~klerinden bah· 

lıkSamsun .(Hususi) - Samsunda Atcı-ı cümhuriyetin 1 S inci yıldönümü resmi 
Şek~~ Atıcılık klübü, rağbet gören te- geçidinde tertib edilen sembolü de çok 
binı ullercren birisidir. :Bu ınıntakada takdir edi}ıniştir. Klüb, :iki büyük 
ca ~ssa domuz stirek avları çok heye- kamyon üzerinde, domuzlarile, kuşla
kö' , Olmaktadır. Samsun çevresinde rile bir orman tanzir etmekte ve için
ın~:ercle .h<>r.yıl üç binden fazla domuz de de avcılar avlanmakta idi. Bir film 
A.v K71Iefıyetı de kaydedilmektedir. mizanseni gibi iyi tertib olunan sembol 
da·cı nr klübü, tertib ettiği avlarda talcdirle karşılanmıştır. Resim Sam -
aını~a iyi neticeler aimaktadır. Her sunda sürek avı tertib eden avcılardan 

1 
tan azaya malik olan klübün, bir grupu göstermektedir. 

Zonguldak, (Hususi) - Bu yıl 109 un
cu yıldönümü tes'id edilen kömür bayra
mı ilk defa 1938 senesinde yapılmıştJr. 

Me.mlekete kömür hazinelerınİ hediye 
ettikten sonra bu hizmetini hayatile ödi
yen kaşif Uzun Mehmed nanuna bayram 
yapılması fikrini Türk matbuatı içinde 
ilk defa ortaya atan cSon Posta:. olmuş
tu Son Postanın birinci defa ortaya kl)y
duğu fikir, Halkevlerinin kuruluşundan 
sonra Zonguldak Halkevinin dc~erlı me
saisile tatbik sahası bulmuştur. 

Resim, Uzun Mehmedin ilk kömür ma
deni damarını bulduğu tarihi tesbit eden 
komite azalannı göstermektedır. 

yardımına koşan bir insan bulunduğu sedip dururuz. Bence bu husustaki şika· 
fikri telkin edilmiştir. Kadın, böyle bir yetimizde külliyen haksısıı. Çünkü T".irk 
insan bulunmadığını an!aymca mendili- milletinin hakiki zenginleri obn Kema]. 

f nin ucu.na sardığı bir elli lirahğı çıkara- paşalı köy kadınile Palrunut Şirketindc~ 

1 
rak verıyor: k' d Ah d 'k* t' · b ı o acı me §ı aye ım)zc yer ırok-

- Bu parayı size vermemı anam vasi- ınıyacak şekilde, kendilerine düşen~ ya
~et etmişti. Şimdiye kadar veremedim, pıyorlar. 

( Küçük Memleket Haberleri ) 
~fanisa sıtma m ücad ele reisi Balıkesiro 

tayin edildl 
Manlsa sıtma mücadele reisi Şevket Ba

lıkesir sıtma mücadele relsll~lne ve yerıne 

Balıkesir sıtma. mücadele rcısı tnyln edll -
m~lerdir. Sıtma mücadele reisi Şevket Ma
nisada bulundu~u müddetce kendini muhl -
tlne çok ~evdlnniş ve vazifesine büyük bir 
a.lll.ka göstermiştir. Yapılan sıtma mücade -
lesinde bntaklıklardan ve sivri sineklerden 
kurtuıunmuştur. 

Yozgadda odun ve kömür buhranı 
Her yerde oldu~u gibi odun ve kö -

mür buhranı Yozgadda dB mev -
cudı.lur. Evvelki senelerde 3 llr~a alınan 
bir araba odun, şimdi 7 liraya verilmekte -
dlr. Böyle olmakla beraber gene odun yok -
tur. Havalar so~umaga başlamış oldu~un -
dan halk endişe tçlndcdlr. 

Karabıikte soıuklar başladı. 

Karabükte şlddeUi soguklnr b~lamış, et
raf da~lara karl:ır düşmüştür. • 

Seyhan mnallimlttinin mcsken 
bedelleri verildi. 

Seyhan öğrE't.menlerinln bu yıl ha;.iran, 
temmuz, a~u'stos ve eylul mesken bedellerı 
hususi muhasebe müdfirlü~ünce tnmnmen 
ver!imlştir. Ke::a 935 yılına ald olan mesk~n 
bedellerı de tamamen verllm!ştir. 

1\liclye posta şefiiğl 

Posta telgraf memurinnndan Hakkı Akgün 
terflan Midye Şt'fllğinı: tny:ln edllmiıı ve yeni 
vazifesine başlamak üzere mahalli memuri -
yetine git:mlştlı. 

Çorlu ortamektebi tabiiye ve dik~ 
muallimler i . 

Ankara Gazi terbiye enstitüsü tabliye şu
besi geçen senek! mezunlarından Alı Rı"a 

Altnn tn}'inen ve Adana kız llsesi dikiş ve ev 
ldaı·cs1 tıgretmenl Mürvet Uğur dn naklen 
Çorlu ona okuluna gelm~ ve işe başlamış
larrlır. 
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[ Hidiaeler K ar~uuıda 1 

Tramvay k p lar• 
- Hele birader, bir de sen dene .. 
- Bilirsin ki ben pek kuvvetli d~ilim.-

!ir. · 
- Bu sıra u~ hele denP .. 
- Madem ki öyle. deneyefim.. 
-Nasıl? 

-Olmuyor. 

- Ne olacak? .. 
İri yan bir adam yerinden kalktı: 
- Ben size yardım edeyim! 
-Teşekkür ederiz. 
İri yarı adam da işe gin§J!'Jşti. 

-Nafile, olmadı. 
- Peki amma biz ne olacağız? 
-Bilmem! 
- Bir kaçımız birden astlsak ... 

- Bu fena fikir değil! 
- Haydi, hep beraber; bir, iki, :üç!.. 
-Ol! 

yariard ı. 
- Kondüktör: 

Kondüktör, isteksiz istek.c;ıı baktı: 

- İnecck misiniz? 
ı V. r - necegız amma ... 

Zili birbiri ardına iki defa çekti: 
- Haydi acele edelim! 
- Acele edelim ama kapı açılmıyor. 
-Açılır-
- Açamıyoruz yahu, açılırsa sen aç!. 
- Sabahtanberi koluın koptu. 
-Öyle amma biz burada nu kalacajız! 

Kondük\ör suratını astı: 
-Bana ne ... 
- Kendine gel! 
Kondüktör, kapının üzerindeki rezeyi 

dürttü, pervazı yumrukladı; bir kere da
ha yumruklad'ı .. kapıya asıldt .. kapı Y3· 
nm açıldı ve inecekler sıktşa sıkışa ka 
pıdan çıkabildiler. 

-Aman! * 
- Bittim! Bir tramvay kapısı önünde cereyan e-
.:_ Oldu mu? den bu muhavcre, şehirdeki bütün tram-
- Ne gezer? vayların kapılan önünde hemen her du-
Sinirlenmişlerdi: rakta ccreyan eden muhaveıelerin ay -
-Bu böyle devam edecek mi? nidir. 
- Biz burada mı kalacağız? Çünkü şehirde işiiyen tramvaylar ara-
Bu kirnesneler bir tramvay yolcuları :;ında yüzde doksanının ka?ısı boz.uktur. 

idiler. Tramvayın. kapandıktan sonra bir K.ıpalı ise açılmaz, açıksa kapanmaz. 
daha açılmıyan kapısını açıı;ağa u~r~ı- fsf'l'l.e! HulUsi 

C Bunları bifiyor mu idiniz? ~ 
DU nyanm en bUyük yumurtasa Y~ni bir cins domates 
Dürıyanın en bü Amerikanın T<:'k 

yük yumurtasınJ o sas eyaletinde a , 
İngilterenin Ply • ğaç §eklinda ye • 
mouth şehrınde o- ni bir domates cin-
turan .lames Ste • si keşfedilmiştir. 

venson isminde Bu domates bir 
bir adamın tavuğu yumurtlamıştır. Bu dalda 12 tane do. 
vumurtanın kutru 9 santimdir. Bu yu - mates vermekte, beher domatesin bü -
• yüklütil de büyük bir poruıkal kadaı 
rnurta şimdiye kadar görilmeıniş cesa • l•ulunmaktadır. 
mette oldu!u için Londra müzesine kal-

ıbrılmıştır. 

* Yüz sene harbi 
1 00 sene harbi İngiltere ile Fransa 

ara.."l.llca cereyan eden ve 1337 de Se
kizinci Edvarcrm salt,anat zamanında 

başlıyarak, an"ak 1453 te Altıncı Han· 
rinin devrinde biten meşhur harbdir. 
Haddi zatında, bu barbier mütemadi

yen siiren bir boğuşma olmaktan zi -

yade, müteaddid harbler şeklinde vu· 

h.ııa ~lmiştir. Sonunda, İngiliı.ler K.a
le'den maad~ bütün Fransadan tarde

dilmişlerdir. 

* 
Servantes kimdir? 

* DDnyan1n en uzun mDddedi 
konturab 

Dünyanın en uzun müddetli konturatJ 
tngilterde Nollinghamshire kasabasında 
bulunan 17 nci asırdan katma bir şato i-

~·in yapılmıştır. Bo şatonun sahfhi tara -
!:ndan mekteb yapılmak üze.re şato maa. 
rif nczarctine kiraya veri!rniştir. lcar 

müddcti 395 senedir. Bu müddetin hita • 
rnında bina tekrar mucirin ailesine in -
Ukai edecektir. 

Servantes, ro~hur Don Kişot roma· ret bulmadan evvel kahramanlığı ile 

nl.Il!D muharriridir. İspanyolların 16 tamrur.ışt·. LE>pante harbinde yaralan -

ncı asırda y~ıyan tanınmış romancı ... mı~, beş sene de esir olmuştu. İspanya· 
!armd.andır. A~'nca birçok komedileri ya dönünce kendisini edebiyata vak -
vardır. Servantes, romancı olarak şöh· ferti. 

Mü.~ bet olunuz, 
Men/i değil 
Moö:.ıda oturan Bayan •Ş. Ş.• ha

yatından memnun değil: 
- Kocam beni tatmin etmiyor, 

çocuklarum Jıayalimde yaşattığım 
çocuk tipine benzetemedim, içinde 
f~dığım muhit te beni Ü§Ütüyor; 
diyor. 

Bu okuyucumun söylediklerini 
anlam:.ımak kabil değil, cümleleri 
sarihtir. Gösterdiği sebebler mey
dandadır. Fak~t, meselenin bir 
!akati var: Bir insanın hayatta 
merr:nun olmaması, hatta memnuni
yetsizliğinin sebeblerini de bilmesi 
ve göstermesi krui değildir. Hayat 
nıenfi vaziyette kalan insanı affet
mez, onu bekliycn ümidsizlik, yeis 
ve yavaş yavaş sönme olur. Menfi 
ruhun zarttrı insanı-n evvela kendisi
ne, sonra da muhitinedir. 

- Kocanızı sevınediniz. çocukla
rınızı beğe!liJlediniz, mu.hitinizi de 
kendinize layık görmediniz, anladık: 
Fakat ne yapmak istiyorsunuz, onu 
söylt>yiniz. 
Hayatın sizden beklediği birinci 

derecede, .$İZi memnun edecek şeyle· 
rin neler olduğunu tesbit etmektir. 
Bir dHa bu vazifeyi yapınız, sonra 
elinizde mevcud elemanlan bir ha
mur farzederek idealinize uydurma
ya çahşınız ve bunu yaparken de 
biraz feragatkar olunuz. 

Hayat size her istediğinizi aynen 
vermez, bir kısmını siz elde etmeye 
~alışacaksmız, bir kısmından da vaz
geçeceksiniz. 

Kızım, mektubunu önüne al, bir 
defa daha oku, sonra bu satırları 
gözden geçir. daha sonra düşün, ar
znlarıJU tesbit et. İstersen bunu mü· 
teakib bir defa daha konuşalım. 

TEY'ZE 
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Çocuk bakımı 

Çocukların gıdalanna ve 
uykulanDa çok dikkat 

etmek lazımdır 
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Bir tırnarhane kaçkını 
adliyeye müracaat etti 

Akıllı olduğunu 5Öyleyen ve memleketine iadesini 
isteyen bu adam tekrar hastaneye gönderildi 

Dün, İstanbul nöbetçi Müddeiumu- başkalarmı da istesıem kaçırabilirtUm 
mi muavini Orhan Köni, çok garib bir amma, gardiyanlar gürültüden uyana· 
had1se ile karşılaşmıştır. caklardı. Neme lamn?_ Ben akıllı .. 
Öğleden evvel saat 1 O,S sulannda yım, memleketime gönderin beni 

birdenbire Müddeiumumilik kapısı a
çılmış, :içeriye perişan kıyafetli ve ga
rib tavırlı bi:- adam ginniştir. Nöbet
çi Müddeiumumi kendisine ne istedi· 
ğin~ sorduğu vakit: 

Müddeiumumi Orhan, fuariyi has • 

taneye teslim etmiştir. Alinin kaçma

sında ihmali olan1ar hakkında Adli 

yece tahkikat yapılmaktadır. 
1 

- Ben, dün gece Bakırköy tımarha- PoJis komserinin apo~ etini 
söken biri tevkif edi~di 

Çocuklann, gürbüz, kanlı canlı, neş'eli nesinden kaçan. Bey~hirin Gönül kar-
olabilmelerini temin için gtdalarına, uy- yesinden Hasan oğlu Aliyim, cevabı -

kularına, beden terbiyelenne ve oyun- nı venniş ve sonra macerasını şöyle Hasan Yemyeşil isminde birisi Ak -
innna çok dikkat etmek Iazımdtt. anlatmıştır: samyda bir arsadan toprak kaldınr .. 

a. Çocuklar nkşamlan çok erken, he- - Tımarh;ınroen, size başvurmak i- ken Ahmediye komiserl müdahale et-
men yemeklerini hazıneder etmez uyku- çin kaçtım. Ren evvelce işiediğim bir miş ve başka.cma aid arsanın kazılma· 
ya dalmalıdırlar. Yedi yaşına kadar ço-

blilden dolayı, 15 sene müddetle hap- sı ve tüpragı- mn a!ınması doğru olma· C'ağun her gece on iki saat uyku uyuma-
sı şarttır. se malıkUm edildim. Konya haoisane- dığını söylem:Ştir. 

sinde cez.-:tmı çekerken, bana: eSen de- .. hal Ah d y ·u bir b Çocu~un yemeklerini ~eyici ~d- . . . _ h Bu muda e me emyeşı 
6 . • lısm dediler.~ ve dogruca buraya, as· . . . . ha 

delerden intihab etmeli ve iyı hazırlama- F k be . k hayh k1zdırmıc; ve polıs komıserıne -
ııdır. Fakat lüzumundan fazla yedirme- taneye scvkettf!er. a at, w nun ~ ~ karete başladı~ gibi apoletlerini sök-
r.:elidir. lım başımda hamdolsun. E7er, de1ı ol- .. lindeki to rak kürewile de 

. . . s.ım, kaç~r ve sonra da Adlıyeye kadar mu~ ve e P g 
Hele fazla su ve sulu şeyler bıç ıçır- • b' . . ı· ? H t d d" dövmeğe kalkışmı.~ır. 
t!l'llelid' ge~~ ılır mıvmm. ... as ane e gar ı - ~ d 

m ır. , ____ ..;,__ ht rll rd b' . . Ahmed Yemyeşil yakalanml§ ve A • van.uua Jlldl.ıSUS ana a a an ırıru 

c Sabah yemek1eri oldukça kuvvetli ; 1e geçirdim. Bununla gece yarısı u _ liyeye sevkedilmiştir. Ahmed suçunu 
oJmalı. Mesel~; Süt, ekmeıt, mc~. Öğle su~ca kapılan açarak kaçtım. Gardi - saklamış ve asliyP birinci ceza mahke-
yemeklerf; bır tabak et veya bank, ya- h · ka ~ t kif ecı·ım· tir 
hud iki üç yumurta, sebze, meyva. ygn da bir kö~de uyuklamıştı. Da a mesı ra . ev ı ış . 

Saat dörtte, üstüne bal veya reçel, te
.reyağı sürülmüş ekmek. Fakat akşamla
rı, ne et, ne de balık yedirmemelidlr. 
Tıka basa ekmek yemelerin~ de mü

~aıtde etmemelidir. 

d. Fikren mütemadiyen meşgul olma
malarına dikkat ediniz. Cumartesi ve pa
zar günleri oyunla vakit geçirmeHdir. 
Hergün de en az iki saat yi..irümelidir. 

e. Çocu~ çok değil. uygı.ın giydiriniz. 
Çok giyen çocuk terler, üşür, hastalanır. 
fcabı gibi giyinense so~uğa dayanır, ter
lt:rnez de ... 

Her kadtn bilme:idir 
Kadife çok güzel bir kumaş olmakla 

beraber dayanıksız diye hmnmasıncfan 

bir çoklarnnız kadife elb!Ee yapmaktan 
<:ekiniriz. Fakat giyinilmesi çok güzel o-
1 :ın bo kumaşa nasıl bakılacağı, ufak te
fek arızalannın nasıl ıfdPrileceğı bili
nirse giyinmekten kaçınmaya sebeb kal
maz. 

Kadife nasıl fırçalanır? 

Kadif«\'er için pirinç sapır.dan husust 
Eurette yapılmı~ kadife fırçaları kuBa· 
nılır. Kadifeden b~ka havlu ve tüylü 
lievinden giyecek ve eşya da bu fırçalar
b temizlenmelidir. 
E~er kadife elbiseniz kedi, köpek tüy

!erini toplamışsa, fırça da layıkile temiz
liyemez. O zaman tüy bırakmıyacak bir 
bez parçasından tamponlar yapını7.. Bun
ları soğuk su ile nemlendire.rek kumaşa 
bastırmadan gayet hafifçe siliniz. Tam
ponlar kirlendikçe değiştiriniz. Böylece 
kadifelerinizin hem topladığı tüyler, hem 
de tozlan temizlenMiş olur. 

Kadifelere eski pa.rlakhğı uasıl verilir? 
Cilisı kaçmış kadifelere eski parlak

lı~ vermek için mutfak tuı:ile fırçalayı. 

nız. Bu usul bilhassa ipek kadifelerden 
ziyade pamuk kadifelere iyi gel;r. 

Kadifeden leke DilSil tembleııir! 
Kadüe üzerindeki muhtelif lekeler aJe

lade amonyakla çıkanlır. Bunun için tüy 
b;rakmıyacak beyaz bir bez parçasından 
tumpon yapınız. Amonyağa banarak leke 
yerini siliniz. 

Yıkanan bdifcler 

Birçok kadifeler yıkanabilirler. Yıka
nınca hem tem.izlenirler, hem de yepyeni 
bir hal alırlar. Kadifeyi yıkadtktan son
r:ı beyaz bir bezle beraber yuvarlak bir 

Karabigada Atatürk 
antll dikildi 

jCeyhan köy bekçi· 
lerine elbise verildi 

Karabiga, (Hususi) - Nahiyemizde 
15 inci yıldönümü münasebetile Atamı
:z.m gürel bir büstleri heykeHraş Hadiye 
yaptınlarak Cumhuriyet bahçesinin or
tasına dikilmi~ ve bu vesile ile büyük bir 
tören yapılmıştır. 

Orta mekteb talebesinin okuduğu !s
tiklal marşile başlıyan bu törende ka~a 
kuymaka.mı Hikmet Yavuz kısa bir nu
tuk söylemiş, muntazam bir resmi geçi:l 
yapılmıştır. Bütün Karabigatıların işti

rakile yapılan bu törende Bigalılardan 

da birçok yurddaş ve şehir b:ındosu ha
zır bulunmuştur. 

Bu sırada çok çalışkan nah.iye müd;i
ıü ŞevkeUe nahiye belediy"! reisi Süley
man İstanbullu tebrik edilmiş, talebeye 
çay ve bisküvi ikram olunmuş, mo\örler
lc sahiller dola§lbnış. neş'eli dakikalar 

. 
Ceyhan, (Hususi) - Ceyhan kazası 

köylüsünün kalkınması ve köy işlerinin 

düzenli ve aksaksız bir şekilrle yürümesi 

.çin köy muhtarları ile ihtiyar meclisle
rine alakadar makamlar taraflidan gereli 
hza merkezinde ve gerekse köylerde l· 
cab eden direktifler verilerek tembihat-

h bulunulmaktadır. 

Kaza köy bekcilerinin vazifeleriDi 
noksansız ve zamanında yamnaları busu

s.ı da temin edilmilitir. 

Köylünün namusunu, canım ve malını 

koruyan bu bekcilerin ayni kıyafette ol· 

maları için bundan önce sivariş edilen 

yeknasa~ elbiseleri gelmiş olduğundan 

bütün kazamız köy bekcileri çağırılarak 
elbiseleri verilmiştir. 

yaşanmıştır. Taklada süslenroi~ olan çar- !!"'··_-_··_·-_-_-_-_·_··-··-··-_·_··_ .. _··_·-_·_-_-_ .. _·-_·_·--·-_· ... _--t 
şının başına ve Cumhuriyet parkının ke
narına dört köşe ve çok şık bır §ekilde 
yaptınlan, üzerine de elektrikle kurulur 
iki cebheli bir saat konan ~nin açıl· 
ma töreni de yapıhnıştır. Musta!a Şemi· 
nin yaptığı bu saat, Cumhuriyet meyda

Üç hayırlı m emleket lşhıin yalnız bir 
t eki bile Insani hislerfmizi Ttı' n zJre 
~~~ hanlı:ete ıetirmete )'l!tece 
ii lçtn. i~ m.ühbll dan lU araya plinee 
1Nr yuxd ad&miDlll titre ,-ardımına kaql 
k&yıdsu kalmauna lhümal v~ 

nına başka bir güzellik vermiştir. =-----------------
c ______ s_a_m_s_u_n_o_rt_a_o_k_u_l_u_n_d_a __ ~) 

:ığaç parçasına sarınız. Beyaz bez kadife- Samsun, (Husust) - Samsunda kültür ğuzman, Samsuna geldiğindenberi okulU 
nin ıslaklığını alır. hayatı son yıllar içinde çok canlanmıştır. büsbütün örnek bir şekle koymak içiJ1 

Kndüe lekelerinin yıkanarak Orta okul, memleketin muntazam kül- azamt gnyret. göstermiş idareci1criıniZ· 
tcmwenmesi tür müesseselerınden birisidir. Her yıl dendir. Resmimiz, Samsu~ orta okulu ta· 

Kadifenin yalnız lekelenmiş ycrlerlnJ talebe sayısı mühim mikdarda artan lcbclerindcn bir grupu öğretmenle~ ara· 
}'ıkamak isterseni~ lekeli yerleri yuvar-ı Samsun orta okulu, bu yıl, talebe tcha- sında göstermektedir. (X) işaretli zat 
lak hir ağaca sarınız. Pirinç sapı fırc ilc cilinü karşısında çift tedrisat yapmak IZ· orta okul direktörü All O~uzn1aJ1• 
fırçalıyarak yıkayııuı tırarında da kalmıştır. Direktör Ali 0- dır. 
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Bütün Avrupa matbuati Cümhurreisi 
lnönünden sitayi ş le bahsediyor 

Y~ni ~eıaı __ Bayar. Milli yas ve cenaze merasim i programi 
kabınesi bugun Mechs ,ll 

huzuruna çıkıyor Ankarada kat 1 surette kararlaşti 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda.) 

perver sıfatile olsun, yeni CUmhurreisi 
bugün inti.hab edildi~ mcs'ul ve yüksek 
mevki üzerinde münaka.şa götürmez hak
lara sahib bulunmaktadır. 

Atatürkün makamının yükü herhan • 
gi bir adam omuzlan için çok a~ır görü
nebilir. Fakat muasırlarından herhangi 
birine nazaran İnönünün omuzları için 
<!uha az ağırdır. Ve İnönü yabancı bu -
lurunadığı bu memleketin tam hüsnüni
Yetine itimad edilebilir. Yen! Cümhur -
reisinin mesaisi yalnız selE-finin otorite
sine tcvarüs etmekle değil fakat, onun 
Yaptı~ işlerin semerelerine de tevarüs 
etmekle daha kolaylaşmıştır. Atatürk 
tarafından bir yarım nesil ınüddeti için-
de vücude getirilen hayrete de-
~er değişiklik bugün kuvvet -
li temeller üzerindedir. Tür • 
ktye inkıHiblarda faal ve büyük bir his • 
se sahibi olan İnönü gibi b:rini hizmete 
haıır bulmakla bir talihe mazhard1r. 
Bu suretle inkllab eserlerinin muhafaza 
edileceğine itimad edilebilir. 

Londra 12 (A.A.) - Bütün Londra 
matbuatı Türkiye haberlerini tafsilAtla 
ı.rennekte ve bir çok gazetele: de yeni 
ReisicUmhur İnönüne makaleler tahsis 
eylemektc ve resimlerini dereetmekte -
dir. 

İngiliz matbuatı, Atatürk ile İnönü -
nUn dostluk ve işbirliklerini ehemmiyet
ı.,. kaydetmekte ve yeni Reısıcümhurun 
\7uktne Kral altıncı Jorjun taç giyme 
:rnerasimi münasebetile Londraya yapmı§ 
oldu~ ziyareti hatırlatmal.ttadır. 

Taymisin makalesi 
Times gazetesi, Büyük Millet Ivtecli.

sinin İnönünü Reisicümhur intihab et -
llıekte gösterdiği ittüakı telıarüz ettire -
ttk diyor ki: ' 

İsmet İnönü'nün şahsında azimkir ve 
tecrübeli bir asker ve devlet adamı ve 
~mu senelik bir harb ve sulh zamanm
da beraber çalıştığı milli kahramanın 
lr.ukadder bir halefini görmekte olan 
'lürk milleti, bu intihabla bu hislerini 
izhar etmiştir. 

İnönü, hemen hemen 14 sene müddet
le ba~ekil~ik yapmış ve bu makamda 
kudretli bir idareci ve geniş bir ıslahııt 
Pıogramının tahakkukunda Atatürkün 
haşda gelen iş ortağı, yardımcısı olmuş
tur. 

İnönü, yılmaz cezrl ıslahatcı Atatür -
l:ün bütün manasile erkanı harbiye re -
lsli~nl yapmış ve arkadaşı ve şefinin si
~asetinde, milli menfaatlerm daha sarih 
bir lisan kullanılmasını icab ettirdiğJni 
~nnnettiği teferrüata aid hususlarda, bazı 
lctrının hilfı.fına olarak, tenk1dlerde bu -
1un:rnakta tereddüd etmcmıstir. 

Bütün esaslı mcselelerde her ikisi de 
tam bir Ahenk içinde çalışmışlar ve Ka
'ltınl Süleymanın Viyana önündeki mu -
~af!akiyetsizliğinden beri Tı.irktye tari • 
lnın en mühim ve en kat'i btr devresin

de elele vererek bir ekip teskil etmi§ler
diı· 

Anadolunun sür'atle başarılan demir -
~~lu ağlarile örülmesi işi bilhassn İnö -
~UnUn eseridir. Atatürk ıslahatının Cüm 
h Urfyetin her tarafmda bütün şümulile 
issedilmesi için bir çok şeylerın da!ın 

~aPıhnası llizım geldiği inkar edilemez. 

1,/kat İnöniinün vasıfları ve !-ayab Tür· 
!~Ye Cümhuriyetinin terakkic;inı sevk ve 
c~re edeceğine şübhe bıraknıamaktadır. 
ı ~nkn onun hayatı kendisin~ en büyük 
dtı:rnadın gösterilmesini muhik kılmakta
s lt \'e ReisicUmhur intihab edildikten 
~nra söylediği nutukta memleketc yap
\> lŞ olduğu vadi tutacağına kafiyen gü-
etıilebilir. 

İn8nünün mesai arkadaşları 
Qı-}t'rirnes, Relsicümhur İnöniinün mesni 
le ada§larını da medhettikten sonra şöy 

Yazıyor: 

Ci!ınİnönü, İngilterenin büyüK bir dostu 
da U§tur \7e her şey, Türkıyeyi Avrupa
nııJe Yakınşarkta bir sulh ve istikrar a
har· Yapan siyasete dahilde oldu~ gibi 
r4- ıcde de onun devam edeceğlııi göste-

~~bndar selefinin 81ümünn duymakla 
eıenıı bir yeise kapılan bütün cihanın bu 
dern • 1nönünün idaresi altında da mo -
tafın 'lürk.iyenin yapıcısı ve kuruc~su ta 
bi~ :an çizilen yoldan çıkılmıyacağı em 

e le kısmen hafiflemektedir. 
:p Fransız matbuatı 

lll'ls 13 (A.A.) - Journal Desdebas, 

İsmet İnönünUn Cümhur BaşkanlJ!ına se 
çilmesi dolayısile, müşarünileyhin par -
lak tercümeihalini neşlr ve geniş bir kül
tür ve çok şayam dikkat artistik men • 
kibelerle yükselmiş olan nohtik tecrübe 
ve teknik meziyeUerini bilhassa kaydet

Ankara, (Hususi) - Celal Bayar hü-
kOmeti yeni tadil edllen ieklile bugfin (Başta.ra.fı 1 inci ıayfadn) medığinden bu esas bir kaç kararna~ 
Büyük Millet Meclisi huzuruna çıkacak rildikten ve ayın 21 inde cenaze mera- me hallnde İcra Vekilieri heyetinin 
ve k::ıbinenin teşekkülü ile beraber mu- slmi yapıldıktan sonra, muvakkaten tasvibine iktiran etmiştir . 

mektedir. 

addel §ekli Meclisin tasvib!nc arzedile- Etnoğrafi müzesine askerl ihtiramatla Du kararnarnelerin esaslarına uygun 
cektir. Yeni kabine ancak bir hafta için- muhafaza edilecek ve ebedt şefin şa· olarak hazrrl~ bulunan resmi me
de programını okuyup Meclisin itimadı- nile mütenasib bir anıt yapıldıktan rasim programı oldukça uzundur ve 
nı tnleb cyliyecektir. Bu itimadın yeni sonra oraya konulacaktır. en ufak teferrüatı bile flıtiva etmekte--

Atina matbı$tı 
Atina 13 (A.A.) - AtiM ajansı bildi

riyor: Gazeteler, İsmet İnönünUn Atina
ya yaptı~ı ziyaretin tev!ld ettiği şevki ve 
heyecanlı tezahüratı ve bilhassa onun A
tina stadyomunda gözüktüğı1 zaman E -
len halkı tarnfmdan nasıl coşkun bir tc
~ahürle karşılandığını kaydediyorlar. 

Celal Bayar hükfuneünden esirgenmesi- Cenazo merasimi programı dir. 
ne ihtimal verileınez. Çünkü, bu hük11- Ankara 13 (Husust) - Öğrend1ğime Istanbuldaki mernsim 
met, evvela, Büyük Millet Meclisinin it- gBre hükOme!, bir mllH matem havası Programın tatbikına galib bir ihti· 
t:fakı tırasile Cümhurreisi seçilen İsmet içinde önümüzdeki günlerde yapaca - male göre salı günü sabahı İstanbulcia 
fnönün tasvibini kazanmı~ bir heyettir. ğımız ·cenaze töreni için sarlı zarurl ö~lanacaktır. Ve büyük ölünün nfu}ı 
Sonra da, Cümhuriyet Halk Partisinin tahsisatı temin maksadile bugün Mil· çarşamba veya perşembe günü Dolma· 
hakll.metidir. Biılaenaleyh, her iki ba- let Meclisine bir kanun IAyihası tak • bahçe sarayından kaldırılarak tram • 
kımdau da Meclisin itimadını elde etme- dim ebnfştir. vay caddesini takiben ve Köprüden ge-
si muhakkaktır. Kabinenin üç .sand:ü- Bu layiliayı yann sabah saat onda ç.irilmek Sl.II"etfle Sarayburnu'ına me .. 
yasında yapılmı~ olan taeillierin politik toplanınağa ~avet edilen bütçe encil • tirilecek ve buradan bir denizaHı ge • 
hakımdan izahına gelince; eski Haticiye meni derhal t~dkik ve milzakere ede- misile Yavuza naklolunacaktır. 

Estiy:ı gazetesi, on üç sene Ke -
mal Atatürkle sıkı teşriki mesai halinde 
.}·eni Türkiyeyi idare etmiş olan İsmet 
!nönünün yüksek politik ıneziyetlerinin, 
nüfuz nazarının ve kendisi'l! Atatürkün 
layik halefi yapan seeiyesinin geniş ve 
clerin malumat ve vükufunur. umumiyet. 
le tanınmış ve teslim edilmekte bulun -

Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Dahiliye cek, nıazbatasmı hazırlıyarak öğleden Sanduka De:dnceden Ankaraya 1\. " 
Vekili Şükrü Kaya uzun seneler devlet sonraki meclis umuınl heyeti toplantı- tatürkün treni!f:' ve hususi vagonunda 
l:ıizmetinde çalışmış ve bir hayli yorul- sına müstace!en müzakeresi temennisi getirilecektir. 
muş insanlardır. Yeni kabinenin hızlı bir ile sevkedilecektir. Resmf merasim prograrru yarın şeli .. 

ınuş oldu~nu kaydediyor. 
faaliyetle birçok başarılam ulaşmaya ça- Yarım milyon Ura tahslsat rimizdeki sefarethanelere tevdi edi • 
Jı~aca~ bir sırada kendilerinn dinlenme-- HükUmet bu kanun projesile Mec • lecektir. 

Elen milleti onu iki komşu milletin 
b.ı kadar müsmir olan yaklaşmasının 
ve teşriki mesaisinin başlıca Arnillerin -
den biri olarak tanımıştır. Elen milleti 
bugün onu Atinaya yaptı~ı bütün ziya -
:etlerde seHhnladı~ samimf şevk ve he
yecanla Türkiye Cümhuriyetinfn ba~ka

ye ihtiyaçları olduğu nazan dikkate alın- llsten milli cenaze t8reni masrafıarına Heyetler için 
mı§ olacağı gibi Saracoğlu Şükrünün, bir karşılık olarak yanın milyon Uralık Önümüzdeki günlerde şehrimize ge--
~ok misallerile teeyyüd eden iyi mUza- fevkalAde tahsisat istemiştir. lecek misafir heyetler için her türlif 
kcrecilik ve ikinci bir tabjat haltne ge- Başvekil izahat verecek ıstirahat imkanları temin olunmu~tur. 
tirdiği mütevatir bulunan fikri takib sa- Dost memleketlerin askeri kıt'niarı i .. 

Bu projenin yann Meclis umuml he· çin mekteb binalan tahsis olunacak • 
hibi bulunmasından da devlet ve millet yetinde müzakeresinde Ba.şvektl Ce • 

nı olarak seH\mlamaktadır. 
işlerinde istifade edilmek istenml§ telAk- Hl Ba h 1 im tır. 

·uı yarın azır anan meras pr~ Par.u......:n Jaıran 
ki olunabilir. Maama!ih hülasa olarak uru 

Bulgar matbushnın neşriyatı çnmı etrafında geniş izahat vermesi Ankara 13 (Hususı") _ Atatu"rkun" 
~akikat şudur ki içtimat ve siyasi bUn- b''t" d" "'lüınün ~ d ğı 

ve u un unyanın u e a5la 1 hayat ve eserlerı' hakkında.:ı-ı· yazıl ...... , Sofya 13 (A.A.) - Bulgar telgraf a -
jansı bildiriyor: Bütün gaıeteler, yeni 
Cümhurreisi İnönünün intihabı hakkın
da Ankaradan gelen haberleri neşreyle
mekte ve İnönünün siyast ve askeri par
lak muvaffakiyetlerini tebarüz ettir -
mektedirler. Gazeteler, İnönünan 1933 
~cnesinde Bulgarisıana yaptığı resmt zi
yarete aid bir çok fotograflar neşir ve 
Türkiyenin Bulgaristanla akdettiği dost
hık paktının Arnillerinden biri bulunan 
yeni Cümhurrebinin Bulgarİstana kar -
ı:ı duyduğu dostluk hissini bilhassa kay
detmektedirler. Bulgarisıanın eski Anka
:re elçisi Todor Pavlov, Zora gazetesin • 
de neşrettiği bir başmakalede, 1nönüne 
Türkiyede izhnr edilen sevgi ve saygıyı 
mevzuubahs ettikten sonra askeri şef ve 
sevkiılceyşcl sıfatı ile büyük kabiliyetle
.. ·ini teşrih etmektedir. Muharrir bu za -
ferden az bir zaman sonra lnönünün Lo
nında siyaset adamı ve dipJoır.at olarak 
zckfi ve değerini izhar fırsatını buldu -
~unu kayıd ve sözüne §Öyle devam eyle-

yemizin bir icabı olarak tek fırkaya iati- i Tü k Uıd ı k ~ ..... . 
nad eden hükıimetin, azası arasmda bir eşs z r . ev ma yapı a~a mera • nutukları ve birçok resimleri Cürnhu .. 
r..evi nöbet deği§tirme arneliyesi yapmak sim ve kurulacak anıt kabrıne dair be- riyet Halk Partisi tarafından bir araya 
!stemiş olması lle de bu tebeddülü izah yana~tA bulunması kuvvetle muhte - -toplanarak c'i.!dler ha!l.inde ve büyük 
edebiliriz. mcldir. 'miktarda bastırılacaktır. 

Her tek partili memleketlerde oldu~u Kararname Hataydan heyet gelecek 
gibi fırkanın ihtiyatlarından istifade et- DiğPr taraftan salAhlyetli memba • Ankara 13 (Hususi) - Milli cenaze 

k kı 1ardan edindiğim malfunata nazaran merasım· 1·_we hazır bulunmak u" zere me ve bir sım unsurları dinlendirmek, uu 
her zaman ve mürnasil rejimlerde görü- miiJi yas ve cenaze töreni için kararlaş· Hataydan şehrimize bir heyet gelecek-

Jqe~şo~nhMbatt~ ~ka a~ib~ =m=q~e=s=a=~=a=r=b=i=r=k=a=n=u=n=m~e=v=ru=u~a=d=d=e=d=il=-~ti~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadır ve aza, o fırkanm emrinde bulunan 
hizmete arnade ferdlerdir. Kabinede ya. 
p.lmış olan tebeddül, bu ferdierin bir 
kısmını ihtlyata almak, bir di~er kısmını 
cb faal hizmete ça~rmak gibi tabLI bir 
değiştirme ameliyesinden jbarettir. Ka
binede yapılmış olan son tebeddülün, ka
naatimce, politik bakımdan izahı bundan 
ibarettir. - Selim Ragıb Emeç 

Selanik belediyesinde 
Atatürkün hatırası 
Taziz edildi 

mektedir: (B:ı.,tanıfı ı Inci sayfada) 

İnönü Lozand'a Türkiyenin tam si - Gazeteler avni zamanda Ankara ve 
y<lsi istiklalini elde etmeğe muvaffak ol- İstanbuldan ğeıen urun telgraflan da 
nıuştur. O vakit denizde b\r mahrec te • neşrediyorlar. 
mini için Bulgarlar tarafından takib e - SelAnikte belediye meclisi husust bir 
dilen teze zahir olmak hususunda gös - toplantı yapmış ve bu toplantıda Ata
terdiği ısrardan dolayı Bulgaristan ken- türkün hatırasım taziz için bir daki .. 
disine minnettardır. ka susulduktım sonra büyük ölünün e-

Macar teşril ; 
meclislerinde Ataturkon 

hatırasi taziz edildi 
Budape~te 13 CA.A.) - Macar telgraf n

lansı bildiriyor: 
Meb'usan ve A.}ra.n mecltslerı bugünkü 

eelselerinin ~langıcını Atatilrklln hatJi -
rtlsını tazlze tahsis etıni§lerdlr. 

Meb'usan mecllslnde, reJs Kol'IW &Ja~n 

kalkarak demiştir tl: 
• Atatürk, Tllrtıyenln s1ya.5t, lçUma!, u

kerl, lktısıdt. ldarl n kültürel hayatını baş
tımbaşa de~lştirmlştir. Atatürk modern bir 
millet yar:ıttnl§. terakki edebUecek bir dev
let kunnuştur. Kendisine verilen Gazi Un
vanınıı blhakkın Uyakat kesbetmışt1r. Çllıl

ktl Atatllrk, zaterini bütiln Türk d{işmanla
nna karşı ltazaDJDl§ ve askerl dehası, teş -
kll!tçı kudreti sayesinde ma. blr mllddet 1-
çlnde vatanını plU'Çalanmaktan kurtarml§ -
tır. 

İnönünün karakterindeki mümeyyiz vini.n bulunduğu yola Atatürk isminin Blltlln bu der~n 1nkıirıb ~rlnln tayna -
V<lsıf istikameti ve :samimiyetidir. Os • ve:-:Imesine karar vermiştir. ~ı bu blr tek adamın hilr vicdanı ve yapıcı 

kudreti olmuştur. 
ınanlı T-Jrkiyesindeki diplonıat ve na • Bütün gazete-ler İsmet İnönünün Atatllrk, bu nanıı hakklle kazannıl.IJtır. 
ıırların mutadı bulunan ve diplomatlık Cilmhur Başkanı intihabını s~lArnla - Çllnkü m!lletinln haklkaten ·aeven ve ııevl -
sıfatında en yüksek derecesi olarak te • rrdkta ve Türk - Yunan dostluğu poli- len babası 1d1 

lnkki edilen hileleri asla kullanmai. Bul tikasmda Atatürkün mesai arkadaşı o- Atatllrk, kurdu~ devleti bil§ döndürücü 
gar elçisi olarak Ankarada geçirdlğirn lan İsmet İnönünün bu politikaya de· blr süratle terakki ve refah yolunda ller -

d f d ı .. ~ fı d B 1 ıetm~Ur. Bundan 20 sene evvel maRl~b. bU-~·e i sene zar ın a nonu tara n an u - v~m edecei!ini kaydetmektedirler. - ~ yfi!t blr kısmı ecnebl truvnUerlnln ~gall 
gar mümessili önünde söylenmit hiç bir Proya gazf'tesi yazıyor: aıtında Te tnft.sah hallnde bulunan bir dev-
vfıid yoktur ki yerine getirilmcmq ol • Dost ve müttefik komşumuz, yeni ıetten bugün Avrupa hududlanndan Aı!ıyı:ı. 
sun. Türkiyenin ~n yilksek vazife ve şeref hududlanna kadar ekonomik ve kültnrcı bir 
İnönü hususi hayatmda imtisa1e nU- mevkiine Kemal Atatürkten sonra en refah nümunesi olan, bartel siyasette nü -

tuzlu ve bütün komşularlle dostça geçinen 
ınune olacak bir zevç ve ş~fkatli bir ba- mümtaz şahsiyeti çıkararak ittifak ka· Türkiye çıkmıştır. 
hadır. Tabiatan büyük bir sporcu olup rarile tebarüz etmiş bulunan o nadir Türk milletının matemine iştirak edelhn 
gençlik ve beden terbiyesini teşvik et- birlikte iftihar edebilir. ve bUyük: ölUyü hilrmetıe anıılım .• 
rnektcdir. Türkiyedeki havacılık ona İsmet İnönü Lozanda .görünmU~, DIAer taraftan tıyan mecllslnde, re13 Kont 

k 1 bo 1 d 1 kd Suchenyt. modern Türkiyenin yaratıcısı A-ço • şey er rç u ur. son-. a da İngiltere ve Fransa i e a e - tatürkün ölümünün Macarlstanda nyandır-
Muharrir makalesini şöyle bitirmek- dilmiş olan mu<ıhedeler esnasında bU - dıitı teessür ve eleme çok heyJ!canlı blr 11 • 

tedir: yük bir devlet adamı olarak görlllmüş· sanla tercilman olmuş Te bütün tıyan aza-
Türk!ye Millet Meclisinin Atatürke sı rclsin sözlerını ayakta dlnlenıtştır. 

t.~ü~r·~================~======~~~~~==~==~~~==~~~~= halef olmak üzere ittifakla seçtiği zat c 

iste, böyle bir şahsiyettir. Mizaç itiba· nC.nün uzun bir tercümeihalini ve ayni nasib olmUJ olan dostane münasebetle· 
rile büyük selefinden daha sakin olan zamanan Cürnhurreisliğine intihabına rin hatırasına sadakatle merbut bulu
İnönü, belki biraz yavaş olarak fakat, aid mufassal malüroatı neşretmekte • nuyorurn. 
ayni enerji ve ısrarla onun teceddüd dir. Hataydan tebrikler 
har~ketine muhakkak devam edecek • FranSIZ Har:ciye Nazaramn Antakya 13 (A.A.) -Büyük Millet 
tir. BulJıCll'lann bu samiint dostuna va· Meclisinin dünkü toplantısına aid mUza-
tanının kendisine tevdi ettiği yüksek telgrafl kereleri Antakya halkı, radyolarda ta -
vazüede tam bir muvaffakiyet temen· Paris 13 (A.A.) _ B. Georges Bon· kib etmiştir. İsmet İnönünUn Cümhur 
ni ederim. net. Fransız sefirl vasıtasile Reiiidlm _ Reisliğine seçilmesi bütün Hatay hal -

Utro gazetes:, cİnönü, Bulgaristan i· hu~ İsme~ İnönüne aşağıdaki mesajıı kınca büyük 5evinçle karşılanmı§tır. 

Kabine dün de 
Reisicümhurun 
Riyasetinde toplandı 

(Baştaralı 1 inci sayfada) 

ki köşkünde toplanmıştır. Toplantı ild 
saat kadar devam etmiş ve toplantıyı 
müteakıb Başvekil yanında Vekiller 
olduğu halde kendi köşküne gitmiştir • 
Bu arada Hariciye Vekili Şükrü Sara· 
ooğlu aziz Atatürk için yapılacak mil
ll yas ve cenaze merasimi programını 
hazırlamış olan komisyona reislik eden 
Nurnan Meneınencioğlunu evinde zi • 
yaret etmiş ve programın tatbikatı et .. 
rafında kend!sile urun müddet görüş .. 
müştür. 

Akşam geç vakit Başvckil Celnl Bn· 
yar da Nurnan Menemencioğlunun e ~ 
vini te~rif etmiştir. 

Sözün kısası: Gene ol 
(Başta.rafı 6 ncı sayfada) 

Şu, senin eserin olan, marnur vatanın 
:çinde, ben de sayılı günlerim tamam O• 

luncaya kadar, dümenini ktrmış, pusula· 
sını kaybetmiş bir tekne gibi, beyhude 
teselli anyarak bocalıyaca~ım. 
-o öldü .. 
Dedikleri gün ben yeni }\aştan annmı, 

babamı, kardeşlerimi.. her şeyimi, her §e
yimi kaybettim. 
Yalnız, kurduğun rejime, senden sonra 

gelenlerin de o eseri yaşatacaklanna, 
milletimin varlı~ına, selamet ve saııdeti• 
ne o1an imanım duruyor! 

Bunu da bize aşılayan, bu son ve biri· 
cik teseliiyi bize veren, gene srmsin 
Atam! 
Gelmiş, geçmiş ve bundan sonra da ge

lPCek en bUyük insanhn·dan çok daha bü
yük olduğuna delii arayanlar bize aşıla
dığın hu imandan daha miisbet ne bula. 
bilirler? 

Yat, Atam! Ebedl sükCın ve huzur için
~e, bizden, :rnilletinden emin olarak yat! 
Yoktan var eyledi~in bu millet, b•ı dev· 
let, ona lAyık gördüğün cümhuriyetle 
birlikte, senin hatıran yaşadıkça, payidar 
olacaktır. 

Yani.. ebedlyet kadar! 

çin ne yapmıştın başlığı altında, bir- iblağ etmiştir: Deylet Reisi ve Hatay meclisi başkanı 
çok fırsatlarda Bulgaristana karşı açık- Devletin en yüksek makamına inti· tarafından Reisicümhura ve büyük mil- =========~==~===ı 
ça dostluk his1erini izhar ettiğini yaz· h.ıbınızı öğrenmekten §ahsan duymak • let meclisi ba~kanlı~ına tehrJk telgraf -

E. Talu 

mnkta ve İsmet İnanünün karakteri i· tn oldu~ memnuniyeti ekselAnsını _ Inn çeki~~tir. 
tibarilc sakin, fa'kat iş başında sehat • za arzetmek isterim. Bu münuebetle AtatürkOn eseri takviye edilecek 
kur bir insan olduğunu kaydetmekte • ckselansmıza dostane tebriklerimi ar - Paruı ıa CA.A.) - Havu muhablrl bildi-
dir. zetrnek benim için bilhassa zevklidir. riyor: 

Znria gazetesi, b~ sütununda fı:ıö- EkseUınsmızla tesis etmek imkAnı bana ve~~Z:~:~~~~ hmet inonUnü medlh 

Ordre gazetesinde Hetourneur yazıyor: 
Kemal Atatfirk, Türk lnkıHibının dehnm, 

İnönli yapıcısı ldl. No.muslu bir iMan olan 
İsmet İnöntinüıı bu dürlistlü~ü politika sa .. 
hasırın da şamilelir. İnönü, kombinezoruarın 
düşmanıdır ve verllen tnahhüdlerc hürmeO 
edc'.:'. İnönü Atatürkün eserını takviye ey .,. 
Jlyccektır, 
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Son günlerde Suriyede y<ıpınış olduğum bu!.. 10 lira kaparo alırız. Onu istıyorum .. 
seyahatten dönüyordum. Tr~hlusdan bin- diyerek vaziyeti aydınlatınca, işi tatlıy.'l 
diltim yataklı vegonda!d koropartımana Lağladım. Bütün kandınna kabiliyetl~ri
daha henür: yE'rleşmemiş, Tar.r! eksik ct- nıi kullanarak Macar kızına 10 lirasının 
mesin eş dostun cilled e isteriz. ısrarına kaybolmıyacağını anlattım ve böylelık1e 
dayanamıyarak aldığım Berut b&klava- oııunla ahbab oldum. Bu kadar yorgun
lannı §Öyle münasib bir yere ycrleştiri- l1.1ktan sonra ve yemekten evvel bir apc
yordum ki, bitişik koropartımanda mü:i- ratif almaya hak ettiğimi71 genç kıza 
hiş bir gürültü koptu. Scsinden daha zi- söylediğim zaman, gözlerini kırpıştıra 
yade bir genç kıza benziycn b•risi cıyak kırpıştıra: 
cıyak. hağırıyordu. Dayanamadım. He- _ Bana hizmet eden asri şövalyeyi na-
:nen o tarafa seğirttim. Tahnıinimde ya- .sıl reddedebilirim!.. dedi. 
nı)mamıştım. İlk bakışta ınsanı büyüle· Vagon restoranda oturmu~, raylarm ü
ren, başına doladıgı kızıl renkli şifon ör- zerinde takırdayan tekerleklerin mono
tüsUc gözleri alan, güzel çok güzel bir ton temposunu dinliyerek, zayıf bir s:ıl
kız, kondöktöre ellerile ışaretler yapa- ]antıya kendimizi verdik. Büyü!<: babam
rak. gizlerini devire devile söyleniyor, can kalma, barikulade güzel nakışlı İsfa
kırmızı dudaklarını büzerek ağlar gibi han işi gümüş tabakaını açtım. Sevimli 
bir hal alıyor; sonra köpürüp olduğu yer- muhatabıma sigaraikram ettim. Her Av
~e tepinerek, ceştenem, eşter.em!... di- rupalı genç kız gibi alışkın bir jestle çak
yordu. tığım kibritten sigarasını yaktı ve du-

den ya§lar süzülmeğe ~a~ladı. Değil ı::cs 

Çikarmak, elimde tuttuğum si~aramı lde 
ağzıma götüremiyecek kadar derin b!r 
~ıışkınlık içinde kalmıştun. Kelimelerini 
anlamadığım bu şarkı, bana inliyen, acı 
çeken bir ruhun feryadıarım söylüyor 
g:bi geldi. Bir matemli, yaslı gibı sus-
tum. Göğüste tıkanmış, bogulmuş b~r hıç
kırıkla türkllsünü bitiren, şimdi adeta O!l 
yıl daha yaşlı görünen Macar kızı, sanki 
kendi kendine söylenirmış gibi mırıldan
dı: 

- Bu şarkıyı bilir misinız? .. Buna ma
carca da cÖlüm şarkısı. derler .. emelle
rine kavuşmamış sevgililer sevgileri
nin, gün ışığı gibi bittiğini görenler, k:ılb
ı~rinde en büyük kınklığı duyanlar, o~· 
t~aklarına bu türküyü zehir ederek glile 

Biyle sinirli bir yolcu ile cenkleşmek- manlarını tavana doğru üflerken: 
ten adeta teriemiş olan kondöktör beni _ Ne güzel tabakanız va~ .. Çok şık, 
görünce sevindJ. diye mırıldandı. 

- Bayun. diye bana döndü. !ladmaze- Ben, hayalimde hemencecik bütün saf-
lin frııru~ızcası kıt. Ne dedi~.ini kavrıya- halarını yarattığun, yaşattığını bir ma-

güle ölürler. Macaristanın en tanınmış 
tenoru bunu okuya okuva can verdi.. 
Çünkü, dünyanın en güzel kadını ona 
ılıanet etmişti. Ben de kaç günlerdir, ay
ni şarkıyı söylüyorum.. ve G kadar sevi
yorum ki dedi.. 

Boğazun kuruya kuruya sordum: 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

L ... f · ı· - Buna sebeb ne? .. Siz ki bu kadar mıyM"Um. ~.ıt en, sorar mısınız, nP. ıs ı- cel'anın perde perde açılışını seyre ha-
yorlar!... ıırlariarak, deniz mavisi, içeriye çökük 
Pişkla bir tercüman yırtıklığ: ile mad- gözleri, hatları keskin, gayet güzel yüzü 

aaazelin yanına yaklaştım. Eştenem de- ile Greta Garboyu andıran Macar kızını 
yişinden Macar olduğuna bükmettiğim seyrediyordum. Kendisine pek dikkatle 
genç kızın, iki kere iki dört edercesine tıakışımdan fena halde sıkıtmış olmalı ki. 
alınanca bileceğini hesablıyarak, kendi- vermutunu yudumlarken gene tekrnr
clne o dille hitab ettim. İstediği gibi d~r- ladı: 

genç ve güzelsiniz. Tasanız ne olabilir? .. 
Me.;-ar kızı çiğdem gibi parlıyan ya~lı 

gözlerlhi, gözlerime dikti: 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda eD u 
SO lıras: bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göı·e ikramjye dağıtılacaktır: -.,. 

- Çünkü, dedi. Çünkü .. bugün evlenip 
te mes'ud olaca~ımız nişıınlımın, geçen 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00ll Lira 
2,0JO ,. 
l,OJO ,. 
4,0JO ,. dini dökecek birisile karşılaştığım anlı· - Ne güzel ta bakanız vRr? ... 

yan sinirli madmazelin, nsık suratı dü- Derin bir rüyadan uyanır gibi oldum. 
1eldi. Alnındaki çizgiler kayboldu. Kıp- Kekeledim: 
kızıl duaaklarında bir gülümseme belir- - Ha.. e\·et, büyük babamdan kal-
di ve o cana yakın heyecanlı konuşma- mıştı .. 

ay bugün ebediyen söne!l gözlerini ken- 1 ~ 
di elimle kapadım. Şimdi de ben on'l ı ) 
uhışmaya hazırlanıyorum... \ ,, 

) 

Aşk mektubları 

4 " 500 
4 .. 250 

40 " 100 
100 " so 
120 , 40 
160 n 20 

" 
" 
" 
" ,. 

" 

5,000 " 
4,800 " 
3,100 , 

ırile tierdini anlattı: Mnnasız manasız ve bo§ bakıştarla bir-
- Şarla merak ettim. Suriyede dolaş- birimizi süzdük. Arkasından da sırıttık. '-. 

tım. Baalbeki gezdim. Şimdi de fstanbu· Sonra genç kız, bizden başka kimse o)mı- ............................................................. . 

Çeviren: Faik Beremen DlKK:.T: Hesapiarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 

düş.rniyenlere ikramiye çıktığı takcl ırde % 20 fazlasile verilecektir .. 

lu göreceğim. Oradan da Budapcşteye y,m vagon restoranın penceresinden, ufuk • 
gidecefim. Beruttan, semploıı bileti iste- tn kara kışın daha orağını indirmediği. Artovada belediye seçimi 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul. 1 Birinci k.inwı. 1 Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

dim, vermediler. İstanbuldan alırsınız, sonbaharın hüzünlü renklerilı> bezeli ova
<!'ediler. Kondöktöre bunu söylüyorum, ldrı scyrctmeğe başladı. Vatanındaki ha
tir türlü anlamak istemiyor. On Hra, on r:ıdı hatırlamış olmalı ki, hafif ve biraz 
lira deyip duruyor .. neden vereyim?. Ge- d:ı tok bir sesle, güzel bir Macar havası 
tirsin bileUerim.i. alsın paralarını.. dedi. tutturdu. Söyledikçe o eski sfenks hali 

~ ...................... ......_ ....... ......_ _____ ....... ______ ...... _____ ......._ _____ ....... ~ 

-- 'M-'M-~ı;:ı;;~'-Artova, {Hususi) - Belediye intihabı 

sükunctle yapılmış ve beleri:ye reisiiği-t 
ne belediye reisi Bilal Erden ittifakla in

tihab edilmiştir. Halk, memleketin şehir) 
i§lerl ellerine tcvdi edilen b:ı yeni reıs 1 
ve idare heyetinin yeni vazifeierin~P.ı 
başarlarını bekliyor. 

RA TiP TiJRKOGLlj l lbrahim Zatl i}get 
Sirkecl: Viyarı;ı oteli sırası. Eelediya karşısında, Piyerlotl 

caddesinda 21 nurnaradı herıllD 

U~leden sonu hastal:ırıw ka!>i.U 
Kondöktör: değişti. O ana kadar süsl!l bir bibloya 
- Efendim, yer temini için Adanada!l l:enzettiğim clvelek varlığı dur!..tldu. Y-i

telgraf çekeceğim. Kumpanyanın usulü zü gene asıldı. İri deniz mavisi gözlerin-

No. ~6, Kat 1 de lıeraıın ozıet.le:ı 
sonra saat 14 den 2J ye kadar 
tu:staıarı kabul eder. .,., _____ ,.. eder. ,, .... 

- 'Ostünü arayıp almadılar? O de -
mektir. 

-Ben rumuz
lu laf anlarnam 
Bana dobra dob • 
ra söylemeli: •Ya
sak!» demeli. Hem 
nereden çaktı kö
poğlusu benim 
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sıpsı çektiğimi? ---------------------------------"""--------------
Sen haber ver -
3in. 

-Ben hafiye 
yim deyı sana kim demiştir? Çık dışa -
n, gör de, nereden çaktığını o saat far
kroersin. Arnbarın kapağından öyle 
btı- duman çıkoor ki, yanında favlika 
hacası ispermcçet rnomu gibi kalır 
Haydi, söndür .. belaya girmeesin. 

Torik vakıa söz dinledi, söndürdü 
amma, iş işten geçmişti. O daha san -
dığın içinden çıkmadan, nöbetçi indi, 
yanına geldi. Sert bir tavırla bir araba 
dolusu Ispanyolca sözler söyledikten 
sonra biçare Toriği kolundan tuttu, çe4 

ke çeke götürdii, önüne katıp yukanya, 
güverteye çıkardı. 

Orada, evvela her tarafını aradı; ta4 

baka ilf' çakmağı buldu, kendi cebine 
indirdi. Müteakibcn de gene sürükleye 
sürükJ.cye bir direğin dibine götürdü, 
ellerini, kollarını zincirle bağlayıp bi
raktı. 

Bu muamele Toriğin son derece be
dine gitmiştL 

- Anam avradım olsun.. rabbena 
hakkı için, yanımda patlangaç olsa, bu 
hanım cvJadınm canına okurdum! diye 
kendi .k<:ndine söylendi. 

O ~eceyi böylece geçirdiler. Gene 
a~ağıdakilere niSbeten rahat etmlıiler -
di. Toriğin ne:'eye götürüldüğünü ger
çi merak ediyorlardı. Fakat bir sigara 
iç~i diye ednmı denize atmazlar ya? 
Herhalde başka bir yerde hapsedilmiş 
olduğuna hük"!tederek müteselli ol -
muşlardı. 

Toriğe geJ!nre, o, bütün gece göz 
kırpmamıştı. Zincirle prangaya vurul-

duğu yetmiyonnu~ lar takibi için geriye 
gibi, ya gürültüye dönmüşlerdL 
gittiğinden, yahud Rıhtım üzerine, 
ki cezasını şiddet .. göz açıp kapayınca· 
lendirmiş olma"k i · ya kadar biriken 
çin kendisine yiye - mahşer gibi kala • 
cek de vermemişler, balığın feryadlan 
"çlıktan kıvrandır .. 

ayyuka çıkıyordu. 
mışlardı. İğtinam edilen bu 

O, bulunduğu 
yerden, geminin is • 1 l .OOO tonluk vapur 

sanki esasen İspan -tikametini tayine 
çalışıyordu. Arada yol malı değilmiş 
sırada, üzerine mağ- gibi, halk' seviniyor, 
nezyum sürülmtiş el çırpıyor, tepini • 
birer toplu iğne ba· yor, bağırıyordu: 
şı gibi görünen ışık· - Arriba İspan -

d h k va! lar an, sa ilin pe J 

uzakta olmadığını Torik: 
anlamıştı. Bu, onun - Acaib! diye mı-
kurtuluş ümidleri • rıldandı. Bunlar da, 
ni kuvvetlendirdi. Nihayet ertesi gü ·ı yeri, dayak yemiş gibi sızlıyordu. Da ·ı tıpkı bizim sabık tayfalar gibi bağırı -
nü akşamına kadar, çilesi dolacak, çek· vul gibi §işmiş pannaklarına nazar e • yorlar. Sakın bu işde bir dalga olma • 
tiği azab sona erecekti. dip: sm? Biz gene ötekilerden tarafa gel • 

Sabaha doğru takatten kesilerek, - Hey gidi, hey! dedi; bir cigara uğ- dik galiba. Acaba ben uyurken herif· 
gözlerini yumdu ve arkasım direğe da- runa ne hallere düştük. Memlekete dö- ler baskın yapıp da gemiyi tehar ele 
yeyıp derin bi.r uykuya dald_ı.. ner ??nmez inhisardan ilcramiye isti • mi geçirdiler? Bayılınrn! Du.r: bakalım 

Halas saati, onun tahminınden de yecegım. Verınezlerse yazıklar olsun! hele. 
evvel çalacakmış .. Kararobayı muha - Benim gibi canlı reklama avuç dolusu · 
faza eden torp:donun keskin düdük se- JXtra ve!'seler gene bu hakkımı ödeye - Düdük seslE'ri, yaşa nidalan ve çığ-
si ile birdenbire uyandı .. sersem ser - m~zler. lıklar arasında Karamba rıhtıma ya -
sem etrafa baktı. Ekserisi kesme taştan Sonra, gittikçe yakınlaşan timana naştı. Ve yana~masile beraber de, ora
yapılmı.5 bembeyaz binalarile, üzerine baktı, ve ilave etti: daki coşkun kalabalığın hücum ve is -
vuran güneşin şualannı alev gibi ak - - Eh, artık ge!seler de, taburcu ol· tilftsına uğradı. Genç, ihtiyar, çoluk, 
settiren kilise- kubbelerile oldukça bü- sak! Yeter gayri bu cefa. Adam öldür- çocuk merdivenlere sığamadıklan için 
yii'k bir şehre, bir limana vasıl olduk- medik .. bir şey yapmadık. küpeşteden atlıyorlar, vapurun içinde 
lannı gördü. Vapur, önündeki tek torpido ile be- kudurmuş bir sel halinde koşuşuyor • 

Kendisini bağlı tutan zincirler vü - ra ":>er limana girdi. Öbür iki torpido, lardı. 
cudünü pek ziyade h.ıipe.lamqtı. ller daha aÇık denJzde lbD, JeıılJeni av· Bir takımı ıavallı Torltin bulundu-

ğu yere akın etti. Onu direğe bağlı gö
rünce hükumetçilerdcn, halk cebheı;i 
~{'nsublarından biri sandılar. O saat 
kUfür savurmağa başladılar ve teca · 
vüz etmeğe kalkı~tdar. 

Biçare neye uğradığını bilemiyor, 
gözleriie, kendisini bağlıyan nöbetç! 
neferi araştırıyordu. 

Başında kırml7.l bir mendil sarılı 
şi~man, ahlak yüzlü, hamaqı anası su · 
ratlı bir herif yanına yaklaşıp cşrak~• 
diye bir tokat vurdu. 

Tor!k öfke!i bir aslan gibi kükredi 
.Herif: 

- Kohones! diy~ bağırdı. 
Torik, Türkçe olarak ayni 'iddetle 

cevab verdi: 
- Babandır, eşşoğlu!. 

Her iki tar·c:f da küfür teati ettikle • 
rini anlamıştı. Karşılıklı yumruklar sı
kıldı. Dişier gıcırdadı. Ümidsiz kalart 
zavallı Torik şu dakikada belki de, !<U· 
dutmuş o insan sürüsünün kendisini 
linç edeceğini tahmin ediyordu. Fakat 
canını mümkü11 olduğu kadar ,pahalıya 
sat;ıcak, zincirlerin; kırıp da ellerini 
kurtar~mı>zscı., dişlerini silAh olarak 
kullanacaktı. 

Cesurane bakışlan, göz bebeklerin· 
ne parlayan alev, mütearnzlan ürkiit· 
tü ve teenniYe sevketti. İki adrm ge · 
riye çekilere"'k, sadece sövrnekle iktif• 
ed!vor!ardı. Bu zincirlerle ba~lı ada -
mı~ İspanyol olmadığını anlamışlard~: 
Lakin Tiirk olabileceğini de bir türlll 
a ln ~!arına getıremiyorlardı. . 

İşte bu sır<\o9, nöbetçi neferi yetiştl 
Kalabalığa hitab1a kısaca bazı izahat 
vtrdiktE>n sonra, malıcup bir tavırla 'fo 
riğın yanına varıp: 

- Pardon! diyf:rek bağlanm çözrne
ğe bula~dı. Torik, ölümil yakından göt" 
müşken mucize kabilinden )turtula11 

inc:;anların duyduğu fcrahlı!~la: 

- Evet! dedi; pardon amma, biz gi -
diyorduk az ka~dı. Bu millet benim c..
nıma okuyordu. 

(ArkaA t#') 

, 
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YuuıJ4Mipid'U11_ T~cüme edeaı J/I:Jf#Mt @alif ~af(jU( 
Fransızların Mısırı hareket üssü ittihaz ederek 

Yar-m: Ziya şaklr Hindistana bir heyet·i seferiye göndermeleri tasavvuru 

Türk kad1n1n1n zek8s1 Bonaparte 19 mayısta Tonlon'dan ay- Diğer tarafta~ .Talleyran~'ı~ t.asıwv~-
rıldı. ]3 hazirand'a, Maltayı zaptetti. 1 runa nazaran, bızım kuvvet1erımız Su. 
temmuzda İskenderiye önünde demi~ veyşte France ve Reunion adalarından 

atıyordu. 22 temmuzda, Saint-Louis'in j gelmiş gemilere yahud Süv.ey~ Ye~en· 
Mansure önündeki muvaffak!yetsizliğin- cen ve Ciddeden kahve getıren gemılere 
den beş yüz seneden fazla bir zaman son- bindirileccklerdi. Herhalde, seyahatin 

Aradan seneler geçtiği halde, bu 
Kadm bizi unutmarnıştı. Düşkün bir 
halde, tekrar İstanbula gelerek dadı
rnın evine yerleştiğimizi -akrabalar -
dan birinden- duyar duymaz, koşa ko 
~a gelmiş; bizi bulmuştu. Şimdi de on 
beş günde bi-r bize geliyor; ev temizle
tn~ ve çamaş1r işlerinde, zavallı dadı -
nın yardım E'"diyordu. 

İşte ~u andR, (Raşel) i hatırlamı~ -
tım. Az kalsın, o dalgınlığım arasında, 
büyük bir s~vinçle: 
-· Rasel.. Raşel.. sanki bu işdEt bana 

nıuavenette bu1unmaz mı? 
Diye bağıracaktım. 
Vapur Kadıköy iskelesine yana~ır 

Yanaşmaz; derhal bir arabaya atladırn. 
Do~ruca Yeldeğirmenine giderek onun 
evini ar&dım. Alman mektebinin yo -
kuşunrl<ı., boş bir arsanın kenarına sı -
kışınış olan küçücük bir evde otunı -
Yordu. 

Henüz iııden geldiği için, son dere -
ce yorgun olmasına rağmen, beni çıl -
gtn'-'a bir sevinç He karşılamışb; 

- Ah, kiiçiik hanım .. seni buraya, 
hangi rüzgarlar, attı. Gözlerime inana
tnıyorum. 

Diye bağırınağa başlamıştı. 
Ortalık, tamamile karannaya baş • 

laı:Iığı için vaktim dardı. Sonra. Ra~e -
li kandınp kandıramıyacağıma dair de 
içimde endişeli bir heyecan vardı. 

Onuıı için, Ra~elin yaygarasım, iki 
kelime lle teskin ettim: 

- Şuraya, kc.rşıma otur Raşel.. se -
nbıe bir mesele hakkında görüşrneğe 
geldim. 

Dedim. 
Zaten buraya gelişimden büyük bir 

hayret hisseden Raşel, bu ciddi vazi -
Yet:mden büsbütün şaşalıyarak. karşı
ltıa oturdu. Ve beni büyük bir dikkat
le dinlerneğe koyuldu. 

- Raşel; dedim. Aile vaziyetimizi 
biliyorsun. Artık pek sıkılıyorum. Ev -
lenıneğe karar verdim. Hatta, zen~in 
bir paşamn oğlu ile de sözleştim ... Fa -
ltat, nişanlım sayılan bu gencin. biraz 
:a:t>Jaca yaramaz olduğunu söylüyor -
ar. HattA, Beyo~lu alemlerinde pek 
~~vardaca yaşadığını iddia ediyorlar ... 
'v1'lium va .. ben, Avrupa terbiyesi gör
~\i~ bir\adınım. Varacağırn adamı, i -
Yice tanımak istiyorum. Onun için de 
~nun bunun sözlerine inanmıyarak. 
lt~ adamı bizzat kendim, adım adım ta 
'r~~ karar veriyorum ... Halbuki ı:;erde, 
1 UrkJük ve mnslümanlık var. Beyoğ -
l.ınun kıyılarna, köşelerine, bövle çar 
~afla girip çıkmak mümkün de~il. Ev
~n de kıyafct!mi tebdil edip çıkamam. 
b· Un için düşündiim, taşındım. Şöyle 
ğır Çare bulnum. Beyoğluna cıkaca -
ını zamanlar, buraya geleceğim. Kı -

~afetim; burııd:ı değiştireceğim. Ev ya
oıl.lı. Olduğu için bu iş hem bana ko1ay 
k Ur; hem de sana epeyce faydam do -
Utıur. . 

ş· Bu kadın. esasen beni cok severdi. 
~~~di bu se\·giye, (favda) kelimec;i de 
d.~1tnam etmişti. Onun için, hiç tercd-

Ud etmeden cevab verdi: 

se"':"" Rüçük hanım!.. Ev benim de~il, 
tu nın ... Ne zaman istersen, buyur. O -
ti~~· kalk: ne istersen yap. Ben işe git -
~ g,llı znmanlarda, Rebekaya tenbib e
~er· 

ıın. Rir y~re aynlmaz. Sana bakar. 
d Az kalsın, sevincimden deli oluvor
rn:mk .. : Fakat, Raşeli şübhelendir~e -

ıcfn sükunetle hareket ettim: 
Şe- ?ek AlA, Raşel. Yalnız senden bir 
tn~ rıca ed~~im. Bu işi, hiç kimse bil 
difecek, Hattl. dadım bile ... Bize gel
bu ın zaman, n~ beni gördüğünden, ne 
~ra.~a geldl~imden, ve ne de evlen -
...... k ıstediğimden zerre kadar bahset
''''Yeceks!n. 

Sed~aşel, pişkin bir tebessümle gülüm-

ta- Neme lbım, benim ... Başımda, ü~ 
~ Yetim çocuk var. Ben, onlann ek-

mek parasını düşünüyorum. Soran ol
sa bile, söylemem. Sen, rahat ol kü -
çük hanım ... 

Çıkardım, Raşel<: beş lira verdim. 

lan Londra gazeteleri; benim için sü -
tu"llarca yazılar yazdılar .. bana, (Lav -
rensin kızı), (Çelik sinirli kadın) gibi 
garib iinvanlı tevcihatta bulundular; 
vç onhmn aleyhinde çalışmış olmakla 
beraber, beni bir kahraman gibi alk.ış • 
ladılar. Fakat bu büyük macera sahi -
binin Pir Türk kadını olduğuna, bir 
türlü inanmcıdılar. Damarlanmda, ya
bancı kan zerreleri aradılar. 

ra, Fransızlar Kahireye girfyorlardı. cMosoniıt den evvel, Mısıra vasıl olu~ 

Bü) ük kızı, Rebekaya da bir lira to!ta 
et~im. 

Köşe başinda bekleyen arabaya at
lıyarak, ancak yatsı ezanları okunur -
ken e.ve gclebildim. 

( Arka.ı;ı var) 

O .. .. k olmaz, icra edilmesi lazımdı. 1ngilizlere 
çuncu ısım cuna mfmi olmak için vakit bırukma • 

tnk1lab ve Imparatorluk rrıak icab ederdi. 

zamanmda Hindistam istilA * için Frans1z plAnlari Müdhiş yorgu~luğurna rağmen, bü
yük bir sevinç ve .ncş'e içinde idim. .............................................................. cElli bin kişiden mürekkeb bir R1ıs, 

• Frarn.ız, hatta belki de Avusturya or
dusu !stanbul tarikile Asyaya dofjTU 
hareket ederse, Fırata vıisı! olunca in
giltereyi titretir ve ona Avrupa kıt'ası 
huzurunda diz çöktürü.r~• 

Bonaparte da böyle bir hl'yeti seferi
ye gönderme işini hem çoktımberi tcdkilt 
ediyordu (1]. Toulon'u terketmeden ev
vel, hükumete Talleyrandın planından 

tamamen farklı bir plfm kabul ettirdi. 

O neş'e ile babamın odasına girdim. 
Gözlerinde. biiyük bir endişe ve merak 
okıman zaval:ı babacığımın ellerini üp
tüm. Onun k:llbinP biraz ümıd, bir:lz 
teselü. belki biraz da ,şifa verebilm~k 
için söze giriş:im· 

- Bugü-:ı, ;~E' başladım, babacığım. 

Ah. görsen .. öyle temiz, öyle nezih bir 
aile ki.. Dilenin reisi olan, General, bu
rada df ğil. Daima, Tekirdağında otu -
rur.nuş. Evde yalnız Generalin ihtiyar 
karısı, genç katibleri. Bir de, benim kı
ZP"n ... Görüyorsun ya, babacığım .. onu 
o k:ıdar sevdim ki: benim kızım diyo -
rum. Henüz 0!1 iki yaşlarında .. yumuk 
yumuk halis Prusyalı ... 

Bu yalanlarımı kapının dibinde du
ran dadım da büvük bir dikkatle din -
!iyordu. Fakat cehresinde. rnernnuni -
vetten ziyade, derin bir infial hissedi -
lh·ordu. Ve .. iliide birde içini çekerek: 

• - İlahi yara b bi! ... Sen, heterinden 
esirge .. bu hal!eri görecek mi idik? .. 

Diye söyleniyordu. 
ll

Türk kadın1:-ınna! .. 
Kısc:oadan. h isse ... 

lN 
KENAN 

t - Ben bn hatıraıarımı, ne~l'i:!t • ,,;i.;;ıiiiiiiiiiiCI!!!I!_II!!!!!!!!!.!II!!!!IIII !UIIII 

mP~t için ya?Jnıvorum. 
2 - fnc;anJarın macera tarihinin bel 

ki en müdhic;i.. ve rnüdhiş olduğu ka -
dar da en hazini olan sergüzeştimle, 

herkese gurur ve mefharet taslamak 
da istemivorum. 

3 - Hele, bu meslek hayatımda be
ni tanıyan pek mahdud -fakat çok 
mühim mevki isga! eden- birkaç za -
tın hakbmda ibza! ettikleri yüksek te
veccühlere de lüzumundan fazla eheın 
mivet vennivorum. . . 

Yalnız, ştl hatıralarımı yazarken, 
bir ~ey düşünüyordum. O da. şu ... 

Ben bu korkunç işe atılırken, (Türk 
kAdını), bütün cihan nazarında, iki sı
nıftan iharetti... Biri: tahta silen. ça -
mac:ır yıkayan, çocuklarile kocası ara
sında çsrpınan veyahud mekteb hoca
lıklarile (amelelik) kabilinden işler a
rasında boca)avan .. \'e bütün bunlara 
ra~en, havat hakkından mahrum ka~ 
lan, parmaklarının uelarını bile (na -
m?.hrem) ]ere göstermekten korkan bir 
kütle ... Diğeri de, kafesli kö~elerinde, 
l{ocalannın temin ettiği sahte refah i -
cinde, sönük ve silik bir hayat yaşa -
vıan, çocukların bebeklerini ve kukla -
lnrını andıran flciz. kudretsiz, zeka ve 
varhk eseri gösteremiyen atıl ve hare
kc siz bir zümre .... 

Ben, atıldığım bu ağır ve korkunç 
ic:lc hem o kütlenin ve hem de öteki 
zilmrenin önüne geçtim. İlk defa ola -
rak Türk kadınlı~ınm varlık eserini 
vösterdim. 

Kendimi değil, Türklüğümü kasde -
del'(k söylüyorum; zekarn ve enerjim 
s:ıycsinde kendimi bir idam mangasının 
tüfekleri karı;ısından kurtararak Mı -
sırdaki csaret hayatına düı:düğüm za -
man; benim rnnceramdan haberdar o -

: CS.'VIAN Ll BAi\Lli\ASI 

.. 

TÜRK ANONIM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : !863 
Sermayesi: 10.000.008 

Türkiyenin başlıca 

Paris, Marsilya, Nis, 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanic;tan'da 
Şubeleri, Yugoslavn, Romanya, 
Suriye ve Yunanistand;ı Filyalleri 
vardır. 

~Her tUrlU banka n· Uc rr (:ele ri 
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Bu işe girmek istiyenlerin 1125,- liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ctti~i vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli~ine 
vermeleri llızımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada 

Teseliüro ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktad1r. (8203) 

Napoteon'dan Alexandre'a 
(Z §ubat 1808 ıar~ ınektub) 

Bu babın ehcmmiyeti -1crai Direct~ıire'a 
Talleyrand'tn muhtırası - Bonaparte'ın 

planı - lngilizlerin mukabil taarruzu -
1801 tarihinde Fransız, Rus heyeti sefe -
riyesi - 1805 projesi - Fransız, lran itti -
fakı - 1811 in yeni projesi - Hindi...,tm.ın 

müdafaası - ingiltere Rus hmncalıların
dı.ın endişeye düşüyor - Yakınşarkta !Tt
giliz politikasının müstakbel biiyük 

prensipleri. 

1798 tarihine kadar, Büyük Britanya 
Hındistandaki müesseselerinin ülkesini. 
denizlere hakimiyet prensipıne bağıı v~ 
esHs itibarile bahri bir mcsele gibi telakki 
etmeyi adet edinmişti. İngiltere inkıliıb
cı Fransaya karşı harbe girmesinden is· 
tifade ederek Okyanuslar yolu üzerinde 
e:n iyi iskele olan Felemenkli.lerin Ümid-
btırnu müstemlekesini zapt..ı müsaraat 
göstermişti. 

Fakat, Napoleon Bonaparte'ın, general, 
l:irinci konsül ve imparator s:fatilc, Hin-

• distanı istila için tasavvur eWğ; muhte-
• lif projeler Hindistana karşı vukubula

c.ık bir hücumu Mısırın ve garb1 A~yamn 
oynıyabilecekleri stratejik rolü Londra 
hükumetine anlatarak bu Lasavvuru ta-

• ımımen altüst ettiler. İmparatorlu~un su
kutundan sonra, Rus tehdidi bu endışe
lere bir intiha noktası koydu. Artık İn-

• gilterenin bütün şark politikası bu tehli-
• kt!lere karşı gelmek endişesinın tesiri al

tında kaldı. Onun için, on dokuzuncu asır 
<·snasında yakınşarkın büyük siyasi, as
keri, iktısadi ve dini meselelerinı tedkık
tı:n evvel, İnkılab ve İmparatorluk de
virlerinde, Hindistanda İngiliz hakimiye-
tine karşı tertib edilen müteakih plAnlan 
rr.uhtasaran tedkik eylemek mutlaka li
zımdır. 

* Mısırı üssü harekat ittihaz ederek Hin
distana bir heyeti seferiye göndermek 
projesi Mysore'un yeni hükümdan Tip
po-Saib ile bizim dostluğumuz esası u
~erine istinad ediyoıxlu. Bu Tippo-Saib 
!782 de babası Haydar Alinm yerine hü
kümdar olmuştu. 

Amerika harbi esnasında Tippo-SaTh'in 
bize ettiği yardım, 1788 de on altıncı 
Luuis'ye yolladığı sefaret heyeti Ingilte
reye karşı beslediği kin bize onu kıymet
li bir müttefik telakki ettirıyordu. Hal3 
s:.ir Hindli prensierin hizmetinde bulu
nan Fransız gönüllüleri ile onun ordu
:;unu takviye etmenin mümkün görün -
ı:ıesi Tippo-Saib'in ittifakını bütün büt:ln 
kıymetli bir hale sokuyordu. 
Mısırdaki konsolosumuz Charles Ma

g~!lon tarafından pek hararetle tavsiye 
edilen bu fikirler Talleyrand'ı rneclüb 
etmişlerdi. Hariciye işlerinin başına ge. 
lince, 14 şubat 1798 tarihli bir muhtıra 

He bunları icrai Directoire'a arzetti. 

Mısır ordusunun başkwnandanı İsken
derin ordusu Hindistandan G&lrosic ta
rikile avdet ederken büyük mahrunııyct• 
lcre giriftar olmuşsa bunun s~eebi sırf o 
yol için icab eden levazımdan mahrum 
bulunmasından neş'et ettiğini D!rectoire'a 
irah eylemişti. Bonaparte'ın fikrine göre, 
Mısırdan .develer üzerinde bır ordu yola 
çıkarsa, otuz kırk günde Basraya v&ra
lıilirdi. Basradan, kırk günde, Mekran 
lıududlarını bulurdu. Yol iizerinde Şiraz 
~ehrine tesadüf edecek, sonra İndus'e ka
car çölleri geçmeden evvel, zengin Kir· 
man vilayetinde levazımım ikmal eyli .. 
;recckti. Mısırdan teşrinievveloe hareket 
eden ordu maksud olan yere martta mu
vasalat ederdi. O zaman, $ikhlerle Mah
ratte'ların arasında bulunacaktı. Bunlar 
müstakil ve cengaver kavimlerdi, bizim 
bayrağımız altında toplanmağa hazırdılar 

Fransız heyeti sereriyesi otuz bin ncler
dt'n terekküb edecekti. Faka:: kadrosu 
altmış bin kişiye kafi gelh·di. Onun için, 
ordu Mısırdan da 30 bin asker alabilirdi. 
Bunların on beş bini Senvar'ın, yahud 
Darfour'un zenci köleleri olncaklardı. 15 
bini de Rum, Kıptı, Suriyeii, genç Mem
lCıkler, Mağribliler ve yukarı Mısırdan 

:n:.islümanlardan terekküb edecekti. Bun
lar çöllere ve . pek sıcaklara alı§kın idi
ler. Mısırdan kolaylıkla 10 bin beygir, 
1500 katır ve 50 bin deve, tulumı un ve 
.sair levazım tedarik olunabil!rdı. 

• (Arkaı: var) 

[ı] İtalyada iken, Mllan kütübhanes1n· 
den Mısıra., Surlyeye, Kızıldenize ve Basra 
körfezine ıald büt~ kita.bları ıatemlttL 
Sulh akdedlldlkten sonra, bu kitabiarı iade 
ettı~l vatit, Mısıra Te Hindlstallil ald plln
ları lle münasebettar olan bütün fıkrala• 

··········:·················································-

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
tdare Merkezi : İSTANBUL (GALA TAJ 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicarni) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yuncıni.tcındcılıi Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

.............................................................. , 
' 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Tarlıiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün GümrOto 

Bu raporda söylediğine göre, İngılizler 
Hindistanda gayet muazzam bir yer iş
gal ediyorlardı. Burasını muhafaza için, 
on beş, yirmi bin kişiden fazla kuvvet

leri yoktu. En başlı kuvvet~trl siyahiler
den terekküb ediyordu. Eğer biz Tippo
Saib'in kuvvetlerine on beş bin kişi Ila
ve edebilirsek İngilizler bu siyaht kuv- • !============= * H er türiii btm/ta iti * 
vetine pek güvenemezlerd.i. 

------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------
Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılannın ;:;i KESKiN ·KAŞELERiDiR. Bahçekapı 

Salih Necati 
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Deniz Şeytani 

Albatroslar1n kurtardiği çocuk 
Yani sizin anlıyacağınız, di ·j de böyle yapmıştım. Şimdi kuş koca • 

reğin tam yansına kadar!... Kendimi man kanadlarile çırpınıyor, havalan • 
bu kadar yüksckte görünce içimde bü- mak için delice gayretler yapıyor ve 
yük bir ferahlık ve gurur duyuyordum bu suretle beni de balmaktan kurtar -
ve bu hislerin tesiri altında kalarak mış oluyordu. 
ötekilerin nerede olduğumu görmeleri Biçar~ kuş uçnıağa muktedir olama
için mağrurane bir eda ile aşağıya seg- yınca ayağını. bırakmaklığım için eli -
leniyordum. mi dehşetli surette gagalamağa koyul • 

En ônce beni gören serdümen ol - .ır.uştu. Bittabi elim fena halde yara -
mustu. Benim seslenişlerime istihfaf - lanmış ve kanamakta bulunmuş idi. 
kar· bir 1avırla: Bakıruz şu gördüğünüz izler işte o gün

- Hah .. , diyordu, oraya bir geminin kü mücadelenin izleridir. Elim parça -
en monık aşcı~, da çıkabilir! lansa da kusu bırakacak değildinr. Bu 

Serdümenin istihfafkar tavn ve a • esnada kendi ltendime: 
]aylı sözleri bana çok dokunmu~tu. Bu- - - Phelax, diyordum, sen hiç bir va
nunla berabe· onun bu hali ve sözleri kit gemiye dönemiyeceksin ... Fakat e • 
bende bir kırbaç tesiri yapmıştı. On - line gf'c:rdi~in su mahluku bırakmaı
dan sonra, di~e.r gemicilerin yaptıklan san belki başka bir gemi tarafından gö 
gibi, ta babaf.ngoya kadar tınnanmağa rülürsim ve kurtanlırsın! 
daha çok azınetmiş bulunuyordum. Fır Cesim kusun öbiir arkada~ları ise 
sat buldukça direkiere tırmanma talim tepemizde daireler çizerek uçuşuyorlar 
leri yar-ıyor ve öteki çıraklann veya ve den1zde benimle kuş arasında geç • 
tayfalann annalam sür'atle tırmanış - mekte bulunan hadiseyi anlamağa ça -
'la~ına <i"kkatle bakıyordum. lışır gihi görünüvorlardı. Kuşun mü -

Gemimiz Ümidbumunu dolaşmak ü- temadi ga~a darbelerile elimin parça -
zereyk<:>n, <ien1zi dehşetle kabartan şid- landığını sanıyordum. Bir aralık ansı
de.li bir fırtına ile karşılaş~tık. Ge • zm büyük bir dalga beni bir hayli yük
mlnin -fırtına yelkeni ınüstesna- se!tmi~i. İşte bu yükselme immdan is
bütün velkenleri camadanaya bağlan - tifade ederek bir filikanın bana doğru 
mıştı. Gabya yelkenini de fora etmek yaklaşmakta olduğunu görmüştüm. Bu 
için arnade bulunuyorduk. Bu esnada nun üzerine kenetlendiğim albatrosu 
ben, armalara tırmanmayı ne derece bıraktım, o da kurtulmuş ()lmaktan mü 
öğrenmi~ bulundi.ığumu belirtmek için tevellid bir se'lrinçle havalandı! Aman 
fırsat kolluyordum. O fırsat işte elime yarabbi! Kusun hava dahilinde kanad 
geçm~ti. Binaenaleyh .bağlı bulun~ çırparak öteki arkadaşıanna iltihakı 
•vclkenin çözüımesine yardım etmek ı- görülecek bir haldi! 
'Çin arınalara tır:man~tım. İhtiyar Bu kuş ve onun arkadaş1arıdıi" ki 
Peterin c:bir el kendin için, bir el gemi b~nim hayatımı kurtannışlardı. Çtinkü 

saydım ve öbürleri de tepemde müte
m:ıdi uçuşlar yapmamış bulunsalardı 
muhakkak ki gemiciler beni göremi -
yecekler ve ona göre manya ettikleri 
sandal!. tam zamanında imdadıma u • 
laştırmağa muvaffak olamıyacaklardı. 
Onlar, kuşların devirler yaparak bir 
no~.la üzerinde uçuşmalanndan be • 
nim orada hala yüzmekte olduğumu an 
lamışlardı. 

Sandala gi::-di~im zaman, kaptanm 
telı;:-ar avdetiın; görmüş olmakla sevi -
n~ceğini, kerıdi kendime söylüyordum. 
Geminin bordasına vardığımız vakit o
nun ~üvertede dikilmekte olduğunu 
v~ elile beni işaret ederek: 

-- Sen sen ... Ge1 bakayım buraya! 
Diye barpnyor ve devam ediyordu: 

- &>n .. ben isterdim ki... Sen orada 
ka1<ı~ın! Ve biz de senden kurtulmuş o-
1aydık. .. Bak ~u yelkenlerime! Uçtu -
lar, parçalandıları 

Benim de.."lize düşüşüro gemide deh
se~:; bir karısıklığa ve bu arada iki yel
k~Pin parçalanmao.;ına sebebiyet ver -
rr.isti. Geminin karnma yanaştı~mız • 
da ben, küçük sandaim içinde tiril tiril 
titriyordum, bir elimden de kan buşa
niyordu. 

Deııiz çok kabarıktı. Gemiciler 
tekrar fiUkayı matafrtra)\1 geçirebi:l
m<>k için boşuna çalışırlarken dalgalar 
sandalı bir fır.dık kabuğu gibi yukarı 
asnğı kaldırıp indiriyorlardı. Bir aralık 
fil!ka geminin güpeştesine kadar yük· 
selrnişti. Nao;ı•l oldu bilmiyorum? Bu 
aneian istifade etmek istemişim galiba!. 

(Arkası var) için:t diye bana en son verdiği nasiha • eğer bf>n, o albatrosu ya'Kalamamış ol
tiunuhn~tınn.Çfuillen~l~~~z- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ga"rın ani bil' savruntusile alabildiğine 
§~miş ve bir balon gibi ileriye doğru 
uçmuştu. Bu şiddetli saderne ile düşü • 
yordum ki yelkeni serene bağlıyan ha
lah vakaladım. Fakat halat ellerimi ya
kar;k sıyrıldı. Şimdi tam doksan ka -
dem yüksekten, sereni tutan halatlar 
üzerine yani brasaya düşmüştüm. Eğer 
buradan güvert.eye düşecek olursam ö· 
öliim muhakkaktı. Bereket versin ki 
bu anda dehşetli bir dalga gemiyi ya • 
na meylettirmiş, bu suretle de ben, gü
vcrtcye düşmekten kurtularak denize 
fırlatılm1ştım. 

Niobe gemi~i, dalgalarla boğuşa bo
ğuşa, ~ekiz mil sür'at1e gidiyordu. Ben 
birkaç çırpınma ile geminin kıç tara -
fına gelmiştim. Burada, geminin dü -
men suyu lxni fınl fınl döndürüyor
au. Bununla beraber bir ge:micinin ba
na bir can kurtaran gömleği atmakta 
olduğunu gönnüştüm. Fakat atılan ha
lask~r neşneyi bir türlü göremiyor • 
Clum. Dalgaların yüksekliği buna mani 
oluyordu. Balıyordum... Tekrar bir 
hamle ile suyun yüzüne çıktığım za -
man gemi gö1lerime çok, amma pek 
çok uzakta görünüyordu. Yüzm~kle 
kendimi kurtarmanın iınkansızlıgını 
anlamakla beraber sırtımdaki ınuşam
bayı ve ayaklanındaki pabuçlan çı -
kanp atabilmiştim. Çırpmıyordum. Fa
kat ne fayda? .. Hatta gemiden bir iili
ka indirseler bile beni bu yüksek dal -
galar arasında bulmağa muktedir ola -
caklanm hiç ummuyordum. 

İşte bu esnada, dalgalarla boğu~tu -
2um yerin üstünde bir çok albataros -
ların uçuşmakta olduğunu farkettim. 
Bu cesim beyaz ~larm denizde yU -
zen herhangi bir ~eyin kendileri içi~ 
bir yivecek olduklannı düşündükleri -
ne şübhe edilemezdi. Binaenaleyh yıl
dırım sür'atile hep birden üzerime çul
lanmışlardı. Bu arahk ben daimağa ha 
zır bulunuyordum, henüz kuvvetim ke 
silmiş değildi. Onlarla da mücadele e -
tiecektim. Sıra ile ellerimi sudan dışan 
çıkararak dalmıştım. Büyük ve beyaz 
bir cisim, daldığım noktada denize in
mişti ve ellerimden biri onun pençeleri 
içine diişmü.~~ü. 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Bolluk - Bir nota. 
2 - Kapıdaki tnhta - Dokunma. 
3 - Bir büyük adamın yakın malyetl -

~:ıret sıfatL 
4 - Hcsab tahtası - Arka. 
5 - Esktmek masdanndan muzari müf

red üçüncü §llhl3 - İHivesl. 
8 - İtlrnz eden - Yapmak ccürüm için 

:acunanılır .• 
'l - Sıfat - Sonunda bir eN• olursa clld

Boı•oımı;an. 
8- ViH'yet. 
9 - Acele - Ümid etmek. 
ıo - T.ıharri edllir - Uzun baston. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Sonund:ı. bir E olsaydı, evlldlılt -

Yükseltmek. 
2 - Zevç, yahud :ır.evce - SOrgu. 
3- Yalancı. 

4 - Bftyükler - Tahmin, 
5 - Vürod eden - Satılan bir mal 1stnl

nln sonuna getirlllrae o malı satan. 
8 - Dronen - Öldüren yiyecek. 
7 - Fazla sıcakta insan vücudUnden çı

kan mayl 
8 - Bir nevi şekerleme. 
t- İmalAthnne - Akıl. 
ıo - Sonunda bir cE. .olursa satın - Ta

harr1. 
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Şimdi sıra beninldL Derhal ve bütün 
:J...-uvvetimle hayvanın ayaklarına ya -
p~şum ve kenetledim. maltim ya de -
nlze düşen bir çöp de olsa, kuş da olsa 
ve hatta yılan da bulunsa sanlır. Ben .lv!'elki bulmacam" halledilmiJ ıekU 

r ' Bir doktorun günlük 
notlar1nc' a1 

Nikris "G u 1, 
Nlkrls yani gut denilen hastalığa az çoıc 
her vakit tesadüf edilmektedir. Bu has
tillık vücudda ihtirakat yaparnıyan ln
sanlaı da te:>:ıdüf olunur. Mescll'ı hall ta
biide yeditirniz yemekleri çalışarak yo
rularak, yüruyerek yakanz, sarfederlz, 
hMıl olan (üye> denilen maddeyi kan ve 
idrar vasıtnslle harice def ve tardcderlz. 
Eğer çok oturur, çok yer, mütemadiycn 
~lşmanlarsak o zam:ı.n bu lhtirnkat ola
maz. Tire ye:lne asidürik teşkil eder. Bu 
Ise ka'l Içinde mütehammn olmadıRın
dan ötede berlde bUlürat halinde tavaz
~u eder. Biıhassa ayak matsalında Ukln 
kendini gösteren ~lddetll bir veca Ue has
talık Uk t\rA.zını gösterir. Nlkrls vUcudün 
dl~er uzuvlarında, dahnt a~amıZda da 
!avazzuat ve ihtUltat yapar. Bu glblle
rin Idrarında üre ve asldürtt çok artar. 

Nlkris olmamat için çok yememek, o
turmamak, çnlı.,mak, yürümek lAzımdır. 
Bllha.ssa bu gibilere et, yumurta, beyin, 
cl~er, havyar ve• k'ııru meyvalar fındık, 

~adeın, ceviz gibi şeyler yemek asla caiz 
de~lldlr. YeşU sebzeler, meyvalar, sUUü 
,.eyler nlkrlsin esas pehrlzlni teşkU eder. 

Cenb Iateyen okayac:ularımınn posıa 

,uıa J•liaMalannı rica ederls. Abi talı:
(lrde bteldetl makabele&b kalablllı. 

.............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bo rece nöbetçi olan eczaneler tunlar
dır: 

istanbul cllı~tindekiler: 
Aksarayda: (8arun), Alemdarda: <Sırrı 

Asım>. Beyazıdda: (Asador), Bamatya
da: (Rıdvan), Emlnönünde: (B~lr Ke
man, Eyiibde: (Arif Beşir), Fen erde: 
(Hüsameddlnl, Şehremlnlnde: (Nazım), 

Şehzadebaşında: ci. Halil), Karagümrük
te: (Kemal), Küçükpazarda: (Yorgl), 
BakırkQyünde: (İstepan). 

Beyoğlu cibeUndekller: 
TüneJbaşında: CMatkoTlç), YQk.sekkaldı
runda: (Vlngopulo), Gnlatada.: (Mer
kez>, Takslmde: (KemaJ Rbul), Ş~Ude: 
CPertev). Beşiktaş ta: (NcıU Halld). 
Bofadçl, Kadıköy "fe AdalardakDer: 
Üsküdarda: (Ahmedlye), Sanyerde: (Nu
rf), Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat), BQ
yükadada: (Halk), Heybellde: (Hall[). 
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29 birinciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

29 birinciteşrin tarihli bilmecemizde 
kazananlan a!jağıya yazıyoruz. İstan
buıda bulunan talibil küçük okuyucu
larumzın pazartesi, perşembe günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida
rehanemizde!1 almalan lazımdır. Taşra 
olmyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
Kabata1 erkek Ilsesl sınıf 4/0 den 268 Ad-

nan. 
MUHTIRA DEFTERi 

(So!l Posta hatıralı) 

CP.yhan sorgu hakimi Necati oıtlu Nuri 
Gölı:men, Ankarn Çankaya caddesi No. 178 
de Munmmer Solmaz, İstanbul erkek llsesi 
sınıf 1-A da Fikret, İstnnbul kız orta okulu 
3-JI da 3505 Hovriinnlsa, Konya llsesi orta 
~:tc;ım sınıf 3-A da 784 Necati Erol, İstanbul 
St>lvlllmescld sokak No. 4 de Süheyıt\. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta hatıralı) 

i:tnnbul posta telgraf memuru Osman kı
zı Meral Demirel, İstanbul Vefa erkek llsesi 
848 Cevdet, Hnydarpaşa llsesi ı'T15 Hfısnü, 
İstanbul Nuru~manlye caddesi No. 58 de 
Mchmed. istanbul Hayriye llsesi sınıf 1 de 
231 Nejad. 

DİS FıRÇASI 
<Son Posta hatıralı) 

İcıtanbul Cihangir Asmalımescld sokak 6 
da Leyl;l, Blga M. Kemnl mahallesi No. 54 
de Hurlye, Çorlıı orta okulu sınıf 3 de BB 
AV!ll, İstanbul Slrkecl küçük lsmallpaşa han 
No ı de Kurtuluş, İstanbul Kumkapı orta 
okulu sııııf 2-A da 576 Sabri. 

DİŞ MACUNU 
Balıkesir lise .sınıf 5-A da 209 Sadeddln 

Kıtıç, Mardin gümrük taburu satınalma lto
mtsyon reL'>l. Halll klzı Fahrtye, Payas güm
rm< memurlarından Esad kızı Tuna, İııtan
bul Beşllı:taş Niiz'lıetiyeo caddesi No. 97 de Se
nlyt>, İstanbul küçük Ayasofya Kııleci sokak 
No. ı de Nebahııt. 

ALEl\IİNYUM BARDAK 
(Son Postn hatıralll 

ic:t.anbul S!rkecl Hiidavendigar caddesi No. 
da Rlfat, istanbul 44 UncU okul sınıf 4-A da 
2211 Şiikran Çakmak. İstanbul ~lenbevt orta 

j okul sınıf 2-B de 124. Saklb, Istanbul Ca
~nloğlu kız orta okulu sınıf 1-C de 242 Ha
tice. İstanbul erkek llsesi 5-E de 1318 Hilmi 
Dlnç. 

KOKUI~U SABUN 
tc;tanbul Fat!h 40 ıncı okul sınıf 5-A da 

22S Yakub. İstanbul Sultanahmed Kapıağa
sı ne~lrmen sokak No. 36 da Hatice, İstan
bul Vefa erkek llsesi 433 Muammer, "tstan
bu! Kumkapı ort.a okulundan Seyfeddln, Is
tanbul Vefa erkek llsesinden 820 Hakkı. 

AL BÜM 
(Son Posta hatıralı) 

istanbul Cumhuriyet kız llsesinden 588 
Ferdane, iwarta hususl muhasebe bina ta
ha\kuk memunı Mehmed kızı Yaşar, İstan
bul Erenköy, Altıntarla Hoş sokak No. 16 da 
Dot-an. Teklrdaı polis memuru Mehmcd o~lu 
K~mal Aslan, İstanbul Cajtalo~lu orta oku
lundan Dofan. 

BOYA KALEMİ 
Adana klz ll3esl sınıf ı de 263 Melt\hat, t.

tnnbul 44 üncü okul 5-A da ı28 Süheylt\, An~ 
kara orman çittll~l blra fabrikası veznedarı 
o~lıı Kayahan, İstanbul Cdalo~lu kız orta 
okulundan 45 Nermln, İstanbul kız llsesi sı
nıf ı de Dfirllnnls:ı.. 

AYNA . 
(Son Posta hatıralı) 

fst:ı.nbul kız orta okulundan 1-A da 30 
Neclt\ Istanbul posta telgraf memuru Sü
reyya' o"lu ömer. İstanbul Hayriye llsesin
do 600 Ferld, Istanbul Vezneeller zeynebkD.
mU sokak No. 23 de Hikmet.. 

KİT AB 

klJ~hir Cumhuriyet mahallesi Tutu~ sokal 
No. ll da Turan, Balıkesir llsesi 1548 OrbaDo 
İstanbul Heybellada Şadlye sokak No. 27 dt 
Erol Baykara, Zonguldak M. Çellkel llsesi sı
nıf 3-A da 710 All Şentürk, Balıkesir taP11 

slcll muhafızı muavini Hayri kızı Saclde, t
negöl inhf.c;a.rlar yaprak tütün ambar nıe-

muru Sezal Sözen kızı İftet Sözen. 

KART 

Çanakkale avukat Hasan Tatısin o~lll 
Hakkı, İstanbul Nl§anta~ Güzelbahçe sokal 
No. 21 de Hüseyin, İstanbul ArnavudköY bi-
rln<.'ı cadde No. 90 da Novard, Ankara Cebe-"ııl 
cı Baysal caddesi No. 6 da Hayatı, istnnb 
Krunmpa~a orta okul 351 Sırrı, Kütahr& 
Mısır çaışısındıı manltnturacı Ram İbrahitıı 
o~l•ı İbrahim, Ankara Sıhhat Vckt\leti aynl-
yat muhas1b1 FPyzl Kont o~lu Seçin Kont. 
Bursa Cumhuriyet caddesi No. 296 da All sıı.

lp Akgül, istanbul Llüeli Tayyare npartu:nıı.
nı No. 1/23 de Yüksel, İstanbul birinci ort.J 
okııl 2-D de 645 Zafer, Edirnekapı 17 ınci o; 
kul sınıf 5 den :Şedri, Ankara kız llsesi sını 
1-A da 171 Bedfiye, Ankara kız llsesi 2-B d' 
1058 Sevım, Bursa Fevziçakmak caddesi r:o. 
46 da Aslan, İstanbul Bo~azlçi llsesinden ıııt 
Şel'Jm Keomal, İstanbul 14 üncü okuldan ~ 
Rc!>lziye, Malatya lise {-A da 185 Şeref, ı. 
taı:bul Kumkapı orta okulundan 1'76 subll 
ist:ı.nbul Haydarpaşa llsesi 2512 Mustnfır.. 
Balıkesir nPlas otelinde Mehmcd Özde~~; 
Afyon orı.ıı okulundan 5ı5 İsmaU, Balık~ 
lise birinci devrede 871 Reşad, Balıkesir ıı.se--11 sinden 1499 Şemsi ÜnlU, İstanbul erkek -
sesinden 803 Nlh:ı.d, Balıkesir Altı EylUl ok\1-
lundan 41 Ulvlyc. ........................................................... ., 
Hergün: Atatürkün en 

orijinal tarafi 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

ti. Herke;i dinledi, hatta bl')~ laf söyle .. 
ytne bile c sus, sen karı~ma! » dcmcd.i. t 

Dünyanın en büyük askPri ve sıy:ıS 
c!chalarından biri olarak tdllınmış bll -

• af• lunan Napolyon bir çok emsalsiz muz 
feriyetlerden sonra başına iınparatorll.l~ 
tacını geçirebilmesi için ordunun kılıÇ 
!.Ckmesi ve süngüsünü kullanması Uz~~ 
gdmişti. Hayır, Atatürk büWn milli ını.ı 
cadeleyi millet meclisi ilc yaptı ve orıtı 
takib eden bir takım içtimai inkılabl8'1 

··t· 
d.: halk arasına girerek ve kf'nclisini J>U 
leye alkışiata alkı~lata başardı! .. 

Şu halde Atatürk'ün içinde iki bü~.ı.ı: 
kahraman yaşıyor ve gönlünde iki ınll 
hiş aslan yatıyordu: Ordu kl\hramanı "" 
askerlik aslanı, cemiyet lulhramanı .;e 
kütle aslaru! 

Ordu safiarı arasına karıştığı zaınııP 
bir aslan kükrer, halk kütleleri arası~ 
daldığı zaman da öteki aslım harese 
gE:lirdi. Bundan dolayıdır ki, Napolyonı.ı' 

s~ 

bütün hayatı harb etmekle geçmiş oiıılil' 
ı>ına mukabil Atatürk hayatını harb 
sulh arasında taksim etti. 

Hatta dahası var: Türk millet~in ~ 
düşkün, en kuvvetsiz olduğu vt: sılaht ıJ' 
meıhrum, parasız ve hatta yıycceksiz 1> 

lunduğu bir zamaneta harb etmekte" 
korkınadı ve Türk milletinin gittileç' 
kuvvetlendiği, gittikçe ordusunu ın~ 
kcmmel bir hale sokrtıuş buluı:duğu Y • 
de\•irlerde, Atatürk sulhün en büyük; 
raftan oldu. Dünya, bu B?yük Adlı~ 
1izimle beraber teşyi ederken onu ll ~ 
bir harb, hem de bir sulh kahraman' 0 

larak tanıyacaktır. 

Kartal ıstasyon ka~!~ No. 21 de Lübabe * 
Klrman. ktanbul erkek llsesinden ı665 ts- İşte, bence Atatürk'ün en orijinal t~ 
m"t Ni~de orta okulu 2-1 den 91 Turgud, . . 8ısı 
K;r:ya gcdlkll orta okulu s-B de 32 Hasan, rafı, onun şahsi karakterının en erns pet 
İstanbul NişantM kız orta okulundan Nihai, ellieti budur .. Onda iki. i~san !aş~~ı. ı:ııı 
Gaziantep Ka~Iık okuhı sınıf 3 de Berln, iki insan da ınsanlar ıçın mümkun ° t• 
Bolu Akts\t mııhallesl Köro~lu sota~ı No. 3 en yüksek d'erecelcre kadar tekamül e 
de Ayhan nüzee hülı:fımet ııoka~ No. 24 de . b' h g-st dil r 
Mü1gfm Diyarbakır birinci umum mUfettiş- ;nı~ ır çe re 0 cr c • b ~ 
Ht şofö;li MevlQd kızı Ayten, İstanbul Unka- Dünya, bugüne kadar çok harb ldl utY 
panı Yeş!l tulumba Tepedelen Şeref sokak ramanı ve çok inkılabcı görmüştür. J3 tf~ 
No. 12 de Sakıb Kıvılcım. dan sonra da elbet büyük adarnlar ye 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ şecektir. Fakat, bütün tarihtf' ben ı\~~ 
Ankara Gazi Onnan Çiftlltl No. 28 de A. türk gibi iki muhtelif şahsiyeti .;e ot~ 

Belge, Diyarbakır Ziya Gökalp okulu sınıf muhtelif kemali nefsinde bu kadar }ctl 

5 de '761 NeclA. İzmir Göztepe Hakimlyeti \'etle cemetmiş bir insan tanımadıl11· 13.ıı1; milliye okulu sınıf 2 de 168 Güney, Bolu lik sı 
ö~retlm en&lnktörU Ahmed Kayhan o~lu sa- nu, alelade bir milli iftihar duygtl -1' 
d.l, Ankara btekJn okulu 3-A da Fahlman söylemiyorum, bu, benim çok samiJllİ 
Türker, Adana erkek llsesi 5-C de ı378 Hay- çok objektif olan bir kanaatimdır. "• 
reddin Aıpaslan, İzmir Uk okullar müzesi k tıv 
müdtım kızı Kadriye, Ankara Atatürk Ilk 0 _ Bence Atatürk bundan dolayı ço 
kulu sınıf 4 de 577 Şeref Ka~ak, İstanbul yük bir insandı. 
Fatih oelenbev1 caddeat No . .u cı. Şadt, Es- Muhittin Buıcısa 



~ 14 İkincitcşrin 

z e 
Bazan insan kendisini tuta.mıyara.k ve yahud bir bayram, ziyaret veya 
davette mutaddan fazla yer ve 1çer. Fakat çok geçmeden vncodda 
asırhk, MIDEDE EKŞlLlK veya kusma elha.sıl bir keyif bozukluW! 
hissedilir. O zaman derhal yanın bardak taze suya bir kahve kaşıtJ Meyva Tuzu 

Sayfa tS -katarak içiniz; keyifsizlik alametleri 
zail olur. Içilmesi gayet lAtiftlr. Tesiri 
seri, kolay, tabit ve kat'fdir. Mazon 
Isim ve HOROZ markasına dikkat. 

-----------~· .. ----------------------------------------------~------------------~~--------------------

SERVOiN . . . 

~ile ·saadeli lasartu la kaıindir. 
DEt.1i ·il(liDA 

ve BELGEVŞ~Kt.IGINE en 
tesl~ll bir ll.açt·•~ kutusu 

16.5 . kuruş SJrkecl Merkez 

- Ecza'nesl, AU Reza 

TÜRK TiCARE:r BANKASI A.Ş. 
• ~ • ···~· ı .. 

Şekerci 
• 

H A C 1 B E K 1 R Mamulatında 
Türkü n milli çeşnisi vardır. 

~---------. Istanbul .. Beyoğlu • Karaköy .. Kadıköy .... _..,."&._ ___ -=----~• 

.. ......................................................... .. 

Soa Posta 
Yerebatan, Çataıçeşme ~okak, 25 

--. .. _.,____ 

Yemıt. Siyasi, Handls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin haklan 
mahfuz ve gazelemize aiddir. 

ABONE FIA TL ARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TtiRKtYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 234J 1220 710 
ECNEBİ 2700 ı 4!){) 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen evrak ~eri verilmez. 
Ilanlardan me•'uliyet alınma%. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır . 

.ıı•············································· ., .. f Posta kutusu : 741 İstanbul -:.
1 : Telgraf : Son Posta 

t Telefon : 20203 J .................................................. , 

Çünkü ASPiRfN senelerdenbed 

her türlü soğukalgınlıklarına ve aö .. 

nlara karşı tesiri şaşmaz _bir Ilaç 

oldu~unu isbat etmiştir. 

• • AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak fçhı: 
.lütfen r.J:) markasına dikkat ediniz. ~&;;\ .. . w ~ 

.. ~. 

~ 111111111111111111111111111 ~ ~1111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll~ 

~ .. .. T!l!k Hav~ Kurumu ~ 
= u ~ 2 § 
- == 
~ Ikinci Keşide: ll 1 Birincikanun/938 dedir. ~ 
~ Büyük ikramige: 45. O Lirad1r .... l 
~ Bundan ba,ka : 15.000, 12.0JO, 10.000 liralık ikramiye· 
E: lerle ( 20.0JO Ye 10.000) liralık iki ade d mUkafat vardır... 5 
§ Y eııi tertibden bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et .. S s meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına 1§ 

~~~ rıu~iıııı~:;;urnuıüiiiimıııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl 
P. T. T. Fabrika müdürlüğünden: 

Kasa imalinde kullanılmak üzere on üç kalem saç ve sair malzeme açık eksilt
me ile satın .alınacaktır. Muhaınmcn bedeli 849 lira 94, teminatı muvakkatesl 
63 lira 75 kuruştur. 

Ekslltme 25/11/938 tarihine müsadif Cuma sabahı saat 10 dadır. 

!steklilerin §artnameyi gönnek için hergün eksiltıneye glnnek için de muay .. 
yen gün ve saatte teminat makbuz!arile birlikte fabrikada mütesekkil komisvo-
na gelmeleri. (8260). 
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isterseniz ziya kabili; 
·etine erişilemeıniş olan 
Osram- lmJ-ampullarını 

kullanınız. 
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·BEJ-tLENiLEN 

. a - -

O RIO 
GEL D 1 

Istanbul satış yeri: ORION RADYO SALONU 
Bela Boronkay 

\t~~~~b~ti~·kl~il~ca~d~desı~· ~N~o~._:3~34~-l~B~e~y~oğ~l~u~·~ls~t~a~nb~ul~~~~~~~~ 

• ARADA B0Y0K FARK VAR-
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından 

taklid edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük ·meziyeti bilhassa ço
cuk cildieri için hazırlanmlJ olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir 
madde bulunmamasıdır. 

~ st\.tc:roR ~9 
so9 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vficudlü y~lı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün 

iltivalarında ve koltuk altlannın pişiklerine karşı bundan daha 
müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. ~r::~; NEC:1P E~SES 

•• L•TA zva.r••uz 5o.suu MMI 
-.u.TA MCZ6R ... CAD Nı aa.a • Onu diğer adi ( Talk pudra) larile karıştırmayınız 

Be~i de yedi aylık dotmu~lar ve utdırlar. Fakat 

rayet narin ve zayıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildierine nuıl itina etmeli? Hanri sabunla yıkamalı? 

Mütehauıalar diyor ki : Saf zeytin yatı ve yalnaz 

Palmolive Mbunu kullanmalı. 

Çtınki, Palmonve'in terkabinde zeytin yatı vardU'. 

Hiçl>ir hayvaa yatı ve aun'i boya yoktur. Bunun için· 

dir ki Palmolive'in yath köpütü yumu~atıcı ve mini 

aünilerin cildi için rayet faydalıdır. Sizin ve çocuk

lannıı:ıa rGzeUiti için Palmolive'i kullanınız. 

ı.-ı-----.. , _____ .. 
\ A G ARA N BAYANLAR tçlN YONLO...,.ER 

S A Ç L A R A 
Yübek Faataı::l ve 

PARIS ve LONDRA'ma 

•• mqhu,. fabrikaiiiJ'ııadu ..ı

yünlü kumllfliiJ'. DeMıa •• eı-.. 
yaloıs BAKER MA~AZALARINA 
müDhuırclır. Her yerdeıa aeG 
tartlar n fiatlana ~ablmakt.dar. 

KUMRAL ve SIYAH 
renkte sıhht saç boyalarıdtr. 
lNGlLtz KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU- ISTANBUL 

Kirahk Köpek 
Aran1yor 

Dr. lhsan Sami 
ÖKS0R0K ŞURUBU 

Oksnrnk ve nefes darlıgt, ootmAC: 
ve k1zamık OksnrUkleri için pe 
tesirli il&.çtır. 
~-~ Herkes kullanabilir • 

. 
Ilan T arifemiz 

Tek sütun santl~ 

Birinci ıahile 400 kurııf 
Ikinci ıahile 250 » 
O çüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
Iç ıahileler 60 :ıt 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfındı 
faclaza mikdarda ilan yaptıraca~· 
lar ayrıca tenzilatlı tarifeın.iZdetı 
istüade edeceklerdir. T.am, yaf111l 
ve çeyrek sayfa ilanlar için af!! 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlat1°~ 
aid işler için şu adrese müraca' 
edilmelidir: 

AMPULLAR Şehrimizde çevrilrnekte olan 
(Beyaz }~sire) filmi için acele 
otuz kadar adi köpek aran.mak
tadır. 

İllncdık KoDekıli ~ 
Kahı'amaıuade JlaJI 

Ankara caddesi 
7 ........................................................ 

AEG Tork i ye V ekiUerh· 
Elektron 

Tart u..u. Elektrik Şirketi u.;.IUDiy~ 
i&l'~BUL R.L 1449 

Tork Anontm Şirketi 

:ISTANBU~ P. K. 1144 

Tokatlıyan oteli 
Bay Stiliye 

5 - 6 arasında müracaat 

SOn Posta Matba~~~~ 

Neşriyat ~üdürü: Selim RtJIIII' 1;1 
SAIIİPLEIÜ: s . .Ragıp BMB~ .,,ı(JIIi 

A. ftı-"' VI~ 


